
Adapteo valgt til at levere 30.000 m2 pavillonbygninger til Femern
Bælts store håndværkerby
FLC Tunnel Group North I/S, der for Femern A/S, skal stå for opførslen af Femern Bælt-tunnelen har valgt Adapteo til at
levere faciliteter til den kæmpestore FLC Village i Rødbyhavn. Ordren, der er den største i Adapteos historie, omfatter
fleksible pavillonbygninger til indkvartering og fællesfaciliteter til tunnelarbejderne på i alt 30.000 m2 fordelt på ca. 1.300
værelser. Lejeperioden starter i juni 2021 og forventes at løbe frem til 2027 med en samlet lejeværdi på over €17 millioner.

Femern Bælt-tunnelen bliver med sine 18 kilometer imellem Danmark og Tyskland verdens længste sænketunnel for tog og biler. Det er
det største anlægsprojekt i Danmark nogensinde samt et af de mest omfattende infrastrukturprojekter i Europa lige nu. Projektet forventes
at skabe jobmuligheder for tusindvis af mennesker, hvilket afføder et stort behov for boliger og fællesarealer.

Derfor bygger Femern Link Contractors (FLC) en omfattende håndværker by i Rødbyhavn med navnet FLC Village, bestående af fleksible
pavillonbygninger. Udover indkvartering til medarbejderne kommer den midlertidige by til at omfatte rekreative områder og pavillonbygninger
med alle tænkelige fritidsfaciliteter, som for eksempel fitness, spillerum, frisørsalon, minimarked og kantiner med professionelle køkkener.  

Den kæmpestore håndværker by kommer til at bestå af 30.000 kvadratmeter pavillonbygninger fordelt med cirka 1.300 værelser.
Lejeperioden starter i juni 2021 og forventes at løbe frem til 2027.

Løbende optimering af designet

Adapteo i Danmark, der bliver ansvarlig for at levere og håndtere de fleksible pavillonløsninger, estimerer, at hele 30% af materiellet vil blive
leveret i løbet af 2021.

Under udarbejdelse og fastlæggelsen af håndværkerbyen, er der blevet taget mange hensyn.

- Adapteo blev valgt fordi vi kunne tilbyde en god samlet løsning med vores pavillonbygningers fleksible og hensigtsmæssige indretninger. I
samarbejde med FLC har vi udviklet og optimeret designet for at imødekomme alle behov til den daglig anvendelse. Det har ligget FLC og
ejeren Femern A/S meget på sinde at kunne sikre gode boliger og rekreative områder af høj kvalitet til de mange mennesker, der skal
arbejde på projektet, siger Mads Blom, adm. direktør hos Adapteo Danmark, og fortsætter:

- Vi er rigtig glade for det fremragende samarbejde gennem hele processen og utroligt stolte af at være en del af det hidtil største
infrastrukturprojekt i Danmark. Det faktum, at projektet samtidig er det største i vores virksomhed nogensinde gør, at vi går til den
kommende opgave med lige dele begejstring og ydmyghed.

For yderligere information, kontakt venligst:

Mads Blom, adm. direktør hos Adapteo Danmark, +45 70909040, mads.blom@adapteo.com

Om Femern Link Contractors

Femern Link Contractors, FLC, er et joint venture, som er ansvarlig for design og konstruktion af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Danmark og
Tyskland, og består af ni internationale entreprenør-virksomheder, der alle har stor erfaring med større infrastrukturprojekter.

femernlinkcontractors.com

Om Adapteo

Adapteo er en markedsledende udbyder af fleksible pavillonbygninger i Norden. Vi bygger, udlejer og sælger fleksible pavillonbygninger til skoler,
institutioner, sundhedssektoren, kontorer og boliger. Vi ved, at samfundet vil gennemgå store forandringer i de kommende år. Og uanset hvad fremtiden
bringer, tror vi på, at optimal tilpasning er den bedste løsning. Med vores pavillonbygninger kan vi ændre, genbruge og skalere op og ned i løbet af få uger
ved hjælp af et modulært og cirkulært bygningskoncept. Vores pavillonbygninger kan bruges få dage eller på ubestemt tid, altid optimeret efter det aktuelle
behov. Sådan tilpasser vi os til samfundets behov.

Adapteo Danmark har 25 medarbejdere fordelt på 2 salgskontorer og lagerlokationer. Adapteo Danmark er en del af Adapteo Group, noteret på Nasdaq
Stockholm og opererer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland og Holland. I 2020 var Adapteo Groups nettoomsætning 231 millioner euro.

adapteo.dk
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