
Adapteos første bygninger ved Femern Bælt-
tunnelen er klar til indflytning
Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, verdens længste vej- og togforbindelse på bunden af havet
mellem Danmark og Tyskland, er i gang. Adapteo er blevet valgt til at levere fleksible bygninger
til den 30.000 kvadratmeter store by, FLC Village, i Rødbyhavn. Byen bliver opført for at kunne
give de tusinder af mennesker, der arbejder med projektet, boliger, faciliteter og rekreative rum.
Til det formål har Adapteo designet helt nye bygninger, og de første vil være klar til indflytning i
sensommeren 2021.

For at fremhæve den mest bæredygtige, innovative og sikre transport, vi har – toget – har EU udnævnt
2021 til “Jernbanens År”. Det falder godt sammen med, at det også er et skelsættende år med et af
Europas største infrastrukturprojekter, den nedsænkede Femern Bælt-tunnel som en fast forbindelse
mellem Rødby i Danmark og Puttgarden i Tyskland.

Den 18 kilometer lange vej- og jernbanetunnel forventes at have stor indflydelse på den svenske
industri, da den gør det muligt at rejse fra Øresundsregionen til Hamborg på kortere tid end til
Stockholm. Opførelsen af tunnelen skaber også nye jobmuligheder i Danmark.

For at give arbejderne boliger, faciliteter og rekreative rum, er FLC Village i Rødbyhavn i øjeblikket under
opførelse. FLC Tunnel Group North I/S, et Joint Venture udpeget af ejeren Femern A/S, der er ansvarlig
for byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, har tildelt Adapteo opgaven med at levere fleksible bygninger til
tunnelbyen.

” ”Vi er meget stolte af at kunne tilbyde fleksible boliger og rekreative rum i høj kvalitet til de mennesker,
der arbejder med dette enorme infrastrukturprojekt. Det er den største ordre i Adapteos historie, og vi er
glade for og ydmyge over at få mulighed for at være en del af realiseringen af tunnelen. Projektet vil
skabe endnu bedre sammenhæng mellem de nordiske lande og resten af Europa,” siger Phillip Isell Lind
af Hageby, administrerende direktør i Adapteo Group.

Den 30.000 kvadratmeter store landsby, FLC Village, vil komme til at byde på alt fra boliger,
fitnesscentre, minimarkeder, frisører og sociale mødesteder med fritidsaktiviteter som spil og billard til
omklædningsrum og kantiner med professionelle køkkener. Örjan Berg hos Adapteo er ansvarlig for
designet af bygningerne, der er specielt udviklet til dette formål. I øjeblikket er han på pladsen i Danmark
for at supportere projektet.

”Bygningerne er 9x3 meter og inkluderer et privat værelse til beboeren, et badeværelse med brusebad
og toilet samt rekreative rum og udendørs terrasser på begge etager. Det er ikke noget, vi har gjort før,
så det er dejligt at se, hvordan bygningerne spiller sammen, ”siger Örjan Berg, produduktchef i Adapteo
Sverige.

Frem til 2023 vil i alt 42 nye bygninger gradvist blive afsluttet, og arbejdere ved Femern Bælt-projektet vil
således efterhånden kunne flytte ind.
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Adapteo er en markedsledende udbyder af fleksible bygninger i Norden . Vi bygger, udlejer og sælger
fleksible bygninger til skoler, institutioner, sundhedssektoren, kontorer, boliger og events. Vi ved, at
samfundet vil gennemgå store forandringer i de kommende år. Og uanset hvad fremtiden bringer, tror vi
på, at tilpasningsdygtighed er den bedste løsning. Med vores bygninger kan vi transformere, genbruge
og skalere op og ned i løbet af få uger ved hjælp af et modulært og cirkulært bygningskoncept. Vores
bygninger kan bruges et par dage eller på ubestemt tid, altid optimeret efter det aktuelle behov. Sådan
bygger vi tilpasningsdygtige samfund.

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


