
Adapteo leverer nye lokaler til Oslo
universitetssykehus
Seksjonen for barnepsykiatri ved Oslo universitetssykehus på Ullevål fikk nylig
overlevert 1550 kvadratmeter med fleksible bygg fra Adapteo. Både pasienter og
ansatte kan glede seg over topp moderne fasiliteter som ble satt opp på
rekordtid.

- Jeg er veldig glad for tilbakemeldingene vi får fra de ansatte ved Oslo
universitetssykehus om at de trives i det nye bygget for barnepsykiatri, sier daglig leder
for Adapteo i Norge, Brian Phillips.

Adapteo bygger, leier ut og selger fleksible løsninger for blant annet skoler,
barnehager, helse og omsorg, kontorer, bolig og messer over hele Nord-Europa.

Godt inneklima

- Vi brukte bare 7-8 uker på å sette opp det fleksible bygget. Men det var mye jobb i
forkant med å oppfylle kravene sykehuset hadde satt på forhånd. Bygget inneholder
blant annet en rekke behandlingsrom. Disse rommene måtte av personvernhensyn få
en ekstra demping på 48 db, slik at ikke andre skal kunne høre samtalene. Ofte setter
vi opp en teknisk enhet som har all vannføring. I dette bygget har alle
behandlingsrommene vask og avløp. Jeg er stolt over at vi har klart å oppfylle alle krav
på en fleksibel måte, sier Brian Phillips.

Prosjektleder i Adapteo, Ali Al-Marid, forteller at de ansatte også jubler for et godt
inneklima i det fleksible bygget. Her er det topp moderne løsninger innen varme,
ventilasjon og lys.

1550 kvm på fire måneder

Grunnstenen i det fleksible bygget er Adapteos byggløsning, som Brian Phillips
karakteriserer som et «Rolls-Royce-produkt».

- Dette er fleksible bygg som holder svært høy kvalitet, og de passer perfekt i det
nordiske klimaet. Oslo universitetssykehus leier bygningen på en 10-årskontrakt, med
opsjon på til sammen fire år i tillegg, forklarer Brian Phillips i Adapteo.

Med en planleggingsfase på to måneder, og deretter en byggefase på ytterligere knapt
to måneder, har Adapteo dermed levert et fiks ferdig bygg 1550 kvadratmeter fra
planlegging til mål på under fire måneder.
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Om Adapteo



Adapteo er et ledende fleksibelt eiendomsselskap i Nord-Europa. Vi bygger, leier ut og
selger fleksible løsninger for bl.a skoler, barnehager, helse og omsorg, kontorer, bolig
og messer. Vi vet at samfunnet vil gå igjennom store endringer i årene som kommer.
Men uansett hva som venter oss, mener vi at fleksibilitet er den beste løsningen. Med
våre løsninger kan vi bygge om, gjenbruke, skalere opp eller ned på bare noen uker.
Dette gjør vi ved å bruke et modulært og sirkulært bygge konsept. Våre bygg kan
brukes i noen dager eller på ubestemt tid, alltid tilpasset etter dagens behov. På den
måten legger vi til rette for et samfunn med fleksibilitet og tilpasning. 

Adapteo AS har et team på 10 personer og er en del av Adapteo Group, børsnotert på
Nasdaq Stockholm. I 2020 hadde Adapteo Group en netto omsetning på EUR 231
millioner.

www.adapteo.no


