
FRAMTIDENS

SKOLA



Den moderna skolan 

anpassad för både 

utveckling och lärande

Välkommen till denna väldisponerade och ljusa 
skola som frammanar så väl koncentration som 
kreativitet! Skolan har en modern prägel med 
rymliga klassrum och bra förvaringsmöjligheter. 
God akustik skapar en ljudbild med 
förutsättningar för ett gynnsamt arbetsklimat 
för både elever och lärare. 



Ljust klassrum med utrymme för 
kreativt skapande 



Välkomnande kapprum med goda 
förvaringsmöjligheter



Rymligt klassrum med optimala 

förutsättningar för lärare och elever



Behändig pysselhörna för fantasi 
och skapande



Objektsbeskrivning

Framtidens skola är redan här. Med en genomarbetad 
design, modern teknik och funktionella lösningar får ni 
en skola som passar ert elevunderlag under många år. 
Den modulära byggtekniken gör det lätt att anpassa 
och förändra skolbyggnaden efter behov. 
Med inomhusmiljöer som anpassats för årskurs 1–6, 7–9
och gymnasium ges eleverna optimala förutsättningar
för hela skoltiden.

Skolan är planerad in i minsta detalj. Här finns ett 
flertal klassrum i olika storlekar, disponerade över två 
våningsplan. Med ljus inredning i modern stil skapas 
en plats där såväl koncentration som fantasi kan flöda. 

 

En skola ställer stora krav på en god arbetsmiljö för 
både elever och personal idag och den här skolan går 
kraven tillmötes. Här finns en effektiv belysning som 
tillsammans med ett stort naturligt ljusinsläpp ger 
klassrummen en miljö som främjar lärandet. 
Alla innertak är monterade med akustiktak för att minska 
buller och störande ljud. Dörrfoder och toalettvägg 
har dessutom målats i en kontrastrik grå färg för att 
uppfylla kraven för tillgänglighetsanpassning i 
offentliga miljöer.

För bästa möjliga inomhusklimat finns en 
projektdimensionerad ventilation som kan fås med eller 
utan kyld tilluft. I kombination med fönsternas 
solskyddsglas får elever och lärare vistas i ett behagligt 
och friskt klimat året runt. 



KAPPRUM
Ljus välkomnande hall med ett lättstädat golv 
och två kapprum intill som har gott om plats 
för alla elevers ytterkläder, väskor och skor.

KLASSRUM SMÅ
Mindre klassrum som passar för mindre 
grupper och klasser. Vitmålade väggar 
och tak tillsammans med ett mörkare 
linoleumgolv ger en enkel och ombonad 
känsla. Tillsammans med karaktärsrika 
möbler och inredning i ljusa träslag blir 
det en luftig och tilltalande miljö 
som alla gillar.

KLASSRUM STORA 
Våra stora klassrum har plats för stora 
grupper med elever. Även här är väggar och 
tak vitmålade och tillsammans med ett mörkare 
linoleumgolv blir ytorna lättmöblerade 
och kan inredas efter behov. 

STUDIERUM 
I anslutning till klassrummen ligger mindre 
studierum. Rummens ljusmålade väggar 
och naturliga ljusinsläpp bidrar till att främja 
en god studiemiljö. 

TOALETTER
I byggnadens mitt finns toaletter som håller 
hög standard och uppfyller dagens krav. HWC 
uppfyller kraven för tillgänglighet för person 
i eldriven rullstol enligt både BBR och ”Bygg 
ikapp handikapp”.

Rumsbeskrivning

SKOLKÖK/BEREDNINGSKÖK
Ett luftigt och utrustat beredningskök där 
man tillagar fryst mat, halvfabrikat eller 
hanterar färdiglagat. Köket är utrustat med 
ugnar, värmeskåp, kyl/fryskapacitet, spis, 
stekbord samt kokeri.

Köket är planerat för ett bra flöde och är ca. 
80 m² med fristående ventilationssystem. 
Golven är halksäkra med avrinningsbrunnar 
som gör det lättstädat och hygieniskt. 
Förutom kök och förvaring finns även 
utrymmen för ombyte med dusch/WC samt 
lastkaj och soprum.

Diskrummet är utrustat med effektiv avspolning 
och diskmaskin med hög kapacitet.

Vi har fler varianter på både mottagnings- och 
tillagningskök utfört på antingen två eller tre 
enheter. Med enkla anpassningar blir köket till 
ett modernt och ergonomiskt genomtänkt 
tillagnings/restaurangkök med all tänkbar 
utrustning.

MATSAL 
Intill köket ligger den mysiga matsalen. Med 
en hel fönstervägg får rummet ett stort 
ljusinsläpp oavsett årstid, här trivs gröna växter 
utmärkt mellan matsalsborden vilket skapar 
en mer rumslig känsla. Akustiktaket skapar en 
behaglig ljudnivå och gör lunchtimmen till en 
skön paus under dagen.



Skolan du nyss läst om är en uppdiktad skola som utgår från 
den av våra byggnadslösningar som kallas C90. Förutom 
C90 har vi flertalet andra alternativ på anpassningsbara 
byggnader  för att tillgodose just dina behov – oavsett 
om du behöver en tillbyggnad eller en helt ny skola. 

Med Adapteos anpassningsbara byggnader kan du vara 
säker på att få den optimala lösningen just för dig. 
Vår vision är att arbeta för ett anpassningsbart samhälle 
och bana väg för den framtida generationen. 
Låt oss göra det tillsammans.

Den 

anpassningsbara 

skolan

ANTAL RUM
Enligt önskemål, storleken på 
klassrummen är valbart och varierar 
mellan 28–60 m².

BOAREA 
Allt från en enstaka byggnad till en 
hel skola.

BYGGNADSTYP 
En stor variation av byggnadslösningar 
innebär att vi kan skräddarsy ett upplägg 
utefter dina behov. Skolan kan 
exempelvis byggas i upp till tre våningar 
och omfatta såväl klassrum som storkök 
och rörelserum.

UPPLÅTELSETID
När helst du behöver, under den
tidsperiod behovet finns.

CIRKULARITET
Våra byggnader ingår i ett kretslopp, det 
betyder att byggnaden återanvänds och 
därmed får ett nytt liv någon annanstans 
när du inte längre behöver den.

Om byggnaden



UPPVÄRMNING
Byggnaden värms upp antingen 
med direktverkande el alternativt 
genom vattenburet system med 
värmekälla i form av värmepump 
eller fjärrvärme.

BELYSNING 
Närvarostyrd belysning där 
ljusarmaturer är monterade dikt 
mot tak.

AKUSTIK 
Innertaken är monterade med 
akustiktak för att minimera 
efterklangstid och skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö.

VENTILATION 
Byggnadens lufttillförsel styrs av ett 
centralt ventilationsaggregat placerat 
i WC- och teknikdelen. 

Tekniska 

egenskaper
Att bygga 

med omtanke
ARBETSMILJÖ 
Allt från belysning och färgval till byggnadens arkitektur är utfört 
för att bidra till en god miljö för både elever och lärare. 
Luftbehandlingssystemet genererar en god luftkvalitet med låga 
halter av CO².

RESURSHÅLLNING
Byggnaderna är utförda för låg energiförbrukning med god 
värmeisolering och täthet samt hög grad av värmeåtervinning 
med värmeväxlare i ventilationssystemet. Genom tillval finns 
även möjlighet att montera solpaneler på byggnaden. 
Materialval sker med prioritering av förnyelsebara råmaterial. 

MILJÖPÅVERKAN
Att våra byggnader är prefabricerade och flyttbara innebär att 
mängden restprodukter minimeras över byggnadens livslängd. 
Val av material och delsystem gör vi med prioritering av 
återvinningsbarhet i syfte att minimera skadlig miljöpåverkan. 
Adapteo AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001.



Flexibel 

finansiering
Framtidens skola ger dig möjlighet till 
ekonomisk frihet, här erbjuds du nämligen 
flexibel finansiering

Vare sig du har behov av att komplettera en befintlig 
skola, eller bygga en helt ny, har vi lösningen. 
Vi anpassar såväl hyresperiod som finansieringsmodell
efter din situation och ser till att enheterna är 
optimerade efter just din verksamhet. 

Med våra flexibla lösningar har du alltid full koll på dina 
kostnader och vet att vi tar hand om förbättringar 
och underhåll. När enheterna inte längre behövs 
monteras de snabbt ned och kan därefter göra nytta 
någon annanstans. 

Tidslinje Tidslinje

Tidslinje

2. LEVERANS 

OCH ETABLERING

3. HYRESPERIOD

1. PLANERING

4. RETUR

Tidslinje



Exempel på 

planritningar

C90

Kloss

”Vi jobbade fram lösningarna 
tillsammans på rekordtid. Det kändes 
som att både elever och personal 
tyckte att det blev väldigt bra. 
Det var väldigt ljusa, fräscha 
och fina lokaler”

– Mårten Svensson, projektledare på 
tekniska förvaltningen på Kristianstads kommun

Våra kunder

berättar

”Det här är en väldigt bra lösning för 
oss. Vi hyr lokalerna av Adapteo 
under den tiden vi behöver dem, 
sedan hämtas de och återställs så att 
de kan användas på nästa ställe där 
de behövs”

– Oscar Cabrera, byggprojektledare på 
Sollentuna kommunfastigheter AB



Här 

finns vi

Adapteo är ett ledande flexibelt 
fastighetsbolag i Nordeuropa.
Vi bygger, hyr ut och säljer 
anpassningsbara byggnader för 
skola, förskola, kontor, vård 
och hälsa. 

Vårt samhälle står inför stora 
förändringar under kommande 
år och oavsett vad för utmaningar 
framtiden medför anser vi att 
anpassningsförmåga är den 
bästa lösningen. 

Med en modulär och cirkulär 
byggteknik kan vi förändra, 
återanvända, skala upp och 
skala ner våra byggnader på 
ett par veckor. 

Våra byggnader kan användas i 
några dagar eller under obestämd 
tid, alltid optimerade för aktuella 
behov. Det är så vi bygger 
anpassningsbara samhällen. 

Adapteo Sverige har ca 70 
medarbetare fördelat på fem 
säljkontor och flertalet lager 
och verkstäder. 

Ring gärna och snacka skola med 
oss på telefon 08-590 994 40 eller 
maila info.se@adapteo.com 

Vänliga hälsningar
Adapteo 

Välkommen

till Adapteo

Mölndal

Umeå

Solna

Västerås

Lund

Huvudkontor
Gårdsvägen 14
169 70 Solna

Försäljningskontor
Norra Obbolavägen 135B 
904 22 Umeå

Elledningsgatan 4
721 37 Västerås

Ålegårdsgatan 1 
431 50 Mölndal

Skiffervägen 20
224 38 Lund


