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Det Mobile Oplevelsesunivers ude i landet 

Det Kongelige Teater ønsker en pris på transport af containere, op-

stilling og nedtagning samt inspektion og lokale aftaler for Det Mo-

bile Oplevelsesunivers. 

Formål og baggrund 

Det Kongelige Teater (DKT) skal være relevant for alle danskere, og 

med en ny, stærk børnestrategi ønsker teatret at sikre, at det udbyder 

nogle af landets mest attraktive kulturtilbud for de små størrelser – 

og deres voksne. De kommende generationers teatergængere skal opleve 

teatret som en inviterende og relevant institution. DKT åbner kontinu-

erligt flere døre ind til teaterverdenens magiske univers, med alt, 

hvad det indebærer. Fysisk og digitalt. Med forestillinger og engage-

rende aktiviteter. I egne huse og ude i landet. 

 

Det Kongelige Teater ønsker et tilbud på transport af 3 containere, 

opstilling og nedtagning samt træk af snore som loft mellem contai-

nerne. Desuden inspektion og lokale aftaler, hvor det er nødvendigt. 

 

Tilbudsmateriale skal være Det Kongelige Teater i hænde senest onsdag 

den 12. januar 2022 og stiles til Chef for Turné og gæstespil  

Annette Berner. E-mail: anbe@kglteater.dk 

 

 

Kriteriet for tildeling af opgaven er det økonomisk mest fordelagtige 

bud, og ved bedømmelsen af de indkomne bud vægtes: 

 

- Pris 20% 

- Kvalitet i leverancen 40% - herved forstås kvalitet i de enkelte leveran-

cer, afviklingssikkerhed, nøje overholdelse af angivne tidsplaner og an-

svarlighed 

- Erfaring med løsning af tilsvarende opgave 40% 
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Desuden lægges der stor vægt på leveringssikkerhed, og det er et krav, 

at leverandøren kan være fremme i løbet af max. 2 timer ved f.eks. 

driftsproblemer. 

 

Koncept 

Det Mobile Oplevelsesunivers (DMO) er en interaktiv udstilling som på 

forskellig vis åbner scenekunst for børn i alderen 4-10 år. Hver con-

tainer er indrettet som henholdsvis Gamle scene, Orkester/Operaen og en 

Ballet-container. 

Det Mobile Oplevelsesunivers skal besøge i alt 14 byer i forår og efterår 

2022 efter nærmere tidsplan vedhæftet. 

 

 

 

Tilbud skal omfatte 

 

Kravsspecifikation Der er tale om en turnkey produktion, hvor en komplet 

transport og opstillingsløsning skal leveres 

  

Containertype Handling af 3 stk. 40fods High cube med følgende mål: 

Bredde ca. 2,34m/længde ca. 12.03m/højde ca. 3m 

 

Transport Containerne skal afhentes og returneres til Refsha-

leøen, hvor de er opbevaret i de perioder, hvor de 

ikke er på turné rundt i landet. 

 Containerne skal transporteres, opstilles og nedta-

ges i hver by efter tidsplanen. 
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Tilslutning til   

Strøm Leverandør skal tilslutte strøm 

 

Kran  Levering af kran til lastning og losning af contai-

nerne 

 

Vægt  Gammel Scene containeren vejer 11.800 kg.  

Orkester/Opera containeren vejer 10.800 kg. 

Ballet containeren vejer 9.700 kg.  

 

Opsætning af reb 

I atriumgård Efter nærmere anvisning trækkes reb som ”loft” i 

arealet mellem containerne (fra Ballet til Opera)og 

nedtages igen. 

 Se tegning og farveillustration vedhæftet. 

Estimeret etableringstid for 2 personer ca. 1-1,5t. 

 

Ramper  Opstilling og nedtagning af fire ramper, der fører    

op til containerindgangene  

 

Besigtelse Ansvarlig for at besigtige hvert udvalgt område i 

hver by for at sikre, at underlaget er stabilt. 

Evt. nivellering af belægning i de tilfælde, hvor 

det er nødvendigt for stabil containeropstilling 

 

Lokale aftaler Indgå aftaler med lokal kontaktperson(er) vedr. de 

lokale forhold for container-transportørerne og de 

lokale strømforhold  

 

Sikkerheds- og 

Arbejdsmiljø Det forudsættes, at gældende sikkerhedsbestemmelser 

overholdes i forbindelse med opstilling og nedtag-

ning af containerne, og at leverandøren i øvrigt 

overholder alle arbejdsmiljøregler på området 

 

Forsikring DMO er forsikret af DKT. 

 Tilbudsgiveren er erstatningspligtig for samtlige 

skader i området, som han – eller personer, som han 

er ansvarlig for forårsager. 

 

 

Følgende er ikke en del af tilbuddet 

 

De lokale arrangører er ansvarlige for følgende: 

 

• Tilstrækkelig plads, parkerings- og tilkørselsforhold til 3 lastbi-

ler og 1 kran ved estimeret areal: 

Atriumgård ca. 150m2 mellem containerne. 

Samlet anlæg: Ca. 240m2/ca. 17,1m bredde og ca. 14,8m dybde 

 



 

 

 

Side 4 af 4 

Dato 14-12-2021 

 

• Fast og vandret belægning som kan bære blokvogn og mobilkran til 

container 

 

• Belægning skal være drænende i en grad så der ikke står vand på 

området ved almindeligt regnskyl 

 

• Det er en kommunalopgave at sørge for køreplaner (de store jernpla-

der), når det er belægning som kræver det 

 

• Strømbehov 63A CEE-kabel (5-polet,TP,N,PE) trækkes frem til contai-

ner 1, Gl. scene, containerne i midten. Kablet skal være rigeligt 

langt til at kunne nå hver ende af containerne. Kablet skal være 

sikret med 63A-sikring, som kan tilgås i umiddelbar nærhed. Mod 

forlangende skal der kunne fremvises sikringssted 

 

• Skal sørge for alle nødvendige tilladelser fra lokale myndigheder 

 

• Opsætning og nedtagning af 2 toiletvogne 

 

• Ansvarlig for afspærring og vagter, hvis det er nødvendigt. 

 

 

 

Figur 1: Planopstilling med tre containere, som danner en udendørs atriumgård 
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