CAMP
DEN BEDSTE
OG BILLIGSTE
LØSNING

Sådan starter det...
Måned 1

Måned 2

Måned 3

Fra det helt spæde spadestik til det endelige resultat. Adapteo’s team er med hele vejen og sikrer, at tidsplanen
følges og projektet kommer helt i mål.

Fællesrum
Når arbejdsdagen er slut, har medarbejderne brug
for at trække sig lidt tilbage og samle energi til næste
dags arbejde. Nogle vælger at bruge deres værelse til
det, andre har brug for at være sociale på en anden
måde og restituerer bedst ved at lave noget sammen
med deres kollegaer.
Adapteo har erfaring med, at et opholdsrum med
spillemaskiner, en TV-stue eller sågar en biograf kan
være med til at skabe et uovertruffent sammenhold i
teamet. Dette stærke sammenhold overføres direkte
til arbejdsindsatsen på arbejdspladsen til stor gavn
for projektet.

Totalentreprise
Adapteo har løst opgaven med en
camp til Metro Cityringen, som
en totalentreprise, hvor vi har
håndteret alt lige fra udpegningen
af arealet over myndighedsbehandling til færdiggørelse af arealerne
omkring campen. Når campen er
fuldt monteret, vil den bestå af
230 moduler.

Professionelt køkken
Det er vigtigt, at medarbejderne får en sund og nærende kost for at kunne yde mest muligt. Har de
tilgængelighed til sund, variende og nærende kost hele dagen, bliver immunforsvaret styrket og risikoen
for sygedage og uoplagte medarbejdere mindskes. Adapteo har fokus på at skabe rammerne for en sund
og nærende kost. Ønsker bygherre det, kan Adapteo etablere et professionelt køkken med kantine, hvor
egen kok kan tilberede den nærende kost udelukkende af friske råvarer dagen lang.

Værelse
Sådan kan et værelse se ud, med opholdsrum
og eget wc/bad. Der er lagt vægt på, at
medarbejderen kan trække sig tilbage efter endt
arbejdsdag og samle energi til næste dag.

Udtalelse fra CMT (Copenhagen Metro Team)

Vælg en
Adapteo CAMP
til dit næste
projekt!
Det er bedst
og billigst.

“Fordelene er store ved at samle vores personale i én lejr frem for at sprede
dem rundt i byen. De opnår et fællesskab og får kontakt med metroarbejdere
fra andre byggepladser på projektet,” siger Elisabetta Mindopi fra CMT
(Copenhagen Metro Team).
“En af de største fordele ved projektet er den centrale placering tæt ved
Fisketorvet og 100 meter fra nærmest S-togs station og samtidig tæt på
byggepladserne. Dermed er campen let at komme til og fra.”
“Samarbejdet med Adapteo har været fint, og alt er indtil videre afleveret til
tiden fuldstændig som aftalt, så det lever bestemt op til forventningerne,”
siger Elisabetta Mindopi.

Adapteo leverer
en komplet camp
Den største camp, der er bygget i Danmark til dags
dato, ligger i centrum af København og kan rumme
beboelse til de 400 “borebisser”, der alle arbejder
for Metro Cityringen i København.

ved tilfældet på campen for Metro Cityringen, at der
ansættes en kok, så medarbejderne har mulighed for
god og nærende kost dagen lang. Herved mindskes
risikoen for syge og uoplagte medarbejdere markant.

Det er Adapteo, der står bag dette projekt. Vi har
stor erfaring indenfor byggepladsetablering og
driften af byggepladser. Adapteo har udviklet en
lang række services, som efter behov kan tilvælges
den enkelte camp.

Fritidsfaciliteter

Det er dokumenteret i forbindelse med tidligere
store byggeprojekter, at mandskabet arbejder bedre
under ordentlige forhold. En veldreven byggeplads
– stor som lille – giver et godt og effektivt arbejdsmiljø og højner effektiviteten markant. Desuden
opnår bygherre den store sideeffekt, at de får
frigivet energi og tid til at kunne koncentrere sig
endnu mere om selve projektet, dets fremdrift
og kvalitet, så tidsplanen holder og dagbøder og
byggeskader minimeres.

Hvordan er en camp bygget?
Campen er bygget op af moduler. Modulløsningen er
nøje sammensat ud fra, at mandskabet på campen
skal have gode beboelses- og fritidsfaciliteter,
mens de arbejder på projektet. Hver beboelse
har eget værelse med wc/bad. Vi har 2 størrelser
beboelsesvogne, som vi anbefaler at benytte til en
camp. Modulerne er lagervarer – det betyder, at vi
er meget fleksible med leveringstiden og kan sætte
en camp op på kort tid, afhængig af størrelsen.
Udover selve beboelsesområdet, er der mulighed
for at bygge et fælleshus, hvor kantine og fritidsfaciliteter har til huse. Vi har gode erfaringer med,
at der etableres et professionelt køkken - og som

Da medarbejderne alle bor samme sted, er det
fordelagtigt at fritidsaktiviteterne er inde for
rækkevidde. Det skaber socialt samvær, de lærer
hinanden at kende på en anden måde, hvilket styrker
arbejdskraften - det bliver som deres andet hjem.
Der er masser af muligheder for at tilgodese medarbejdernes ønsker. Adapteo har stor erfaring med
at etablere f.eks. en biograf, et fitness rum, et
spillerum med computere og andre spillemaskiner,
en TV-stue og eventuelt en fodboldbane udenfor.
Derudover er det nærmest kun fantasien, der sætter
grænser for, hvilke tiltag der skal etableres. Vi kan
nævne: Vaskerum, stor P-plads, affaldshåndtering,
vagtordning, overvågning, hegn/skiltning mv. Alt
dette er noget som Adapteo kan stå for. Vi er med
helt fra start og styrer processen hele vejen i mål.

Fleksible moduler
Modulløsningen kan bruges til mange formål og
bygges i mange størrelser – alt efter ønske og
behov. Med en camp placeret direkte på arbejdspladsen, skal der ikke bruges tid på transport til og
fra arbejde, hvilket optimerer produktionstiden.
Ofte sker der noget uforventet under byggeriet, som
gør, at arbejdstiden kan blive ændret undervejs. Med
en camp direkte på stedet, er dette ikke længere
noget problem.

Modulløsning
På tegningen ses de 2 typer beboelsesmoduler, der er brugt på Campen i forbindelse med Metro Cityringen i København.
Modulerne er skræddersyet til netop denne camp. Adapteo kan skræddersy beboelsesmoduler, der passer til netop dit projekt.

Værelser

Adapteo - et unikt partnerskab
Adapteo er den største nordeuropæiske udbyder af
modulbyggeri. Vi opererer i Sverige, Finland, Norge,
Danmark og Tyskland med et årligt nettosalg på ca.
€ 220 mio.






Et-værelses rum med opholdsrum
Eget wc/bad
Seng og klædeskab til eget tøj
Overholder gældende krav til
beboelse






Et-værelses rum uden opholdsrum
Eget wc/bad
Seng og klædeskab til eget tøj
Overholder gældende krav til
beboelse

Adapteo er et nyt brand med 30+ års erfaring, som
har set dagens lys efter overtagelsen af Nordic
Modular Group og løsrivelsen fra Cramo. Vi tilbyder
modulløsninger i høj kvalitet til skoler, daginstitutioner, kontorer, beboelse og events – både til midlertidige og permanente behov.

Et samfund i udvikling har brug for at kunne tilpasse sig. Hos Adapteo
sørger vi for, at alle har de rette rammer, så de kan udvikle sig og samfundet komme videre. Vi skaber fleksible modulløsninger, der er gode for
planeten og fantastiske for fremtiden.

Greve Main 33
2670 Greve
Tlf. +45 70 90 90 40
www.adapteo.dk

