Projektering Bodar
Bodar är ofta den första utrustningen som anländer till en ny byggarbetsplats, och bland det
sista som tas bort i byggets slutskede. Bodetableringen är hjärtat i bygget och fyller
funktioner som projektkontor, mötesrum, omklädning och återhämtning för personalen.
Dessutom är bodar i företagets egna färger med tydliga loggor ett utmärkt sätt att synas och
blir företagets ansikte utåt.
Bodar är ofta en relativt stor investering som behöver fungera över en lång tid, på flera
framtida projekt med varierande förutsättningar. För att även på sikt bli nöjd med företagets
nya bodar krävs en genomtänkt lösning som kan flyttas, expanderas, delas, krympas eller
avyttras allt eftersom förutsättningarna och behoven förändras. Med detta i åtanke redan på
ritbordet kan en “framtidssäkrad” bodetablering införskaffas.
Vid köp av vanliga standardbodar krävs sällan någon ytterligare projektering, men när du har
behov av skräddarsydda bodar som behöver klara ett antal funktioner utöver det vanliga så
hjälper vi er hela vägen, från en första idé till en färdigmonterad lösning.

Det första vi behöver veta är vilka
funktioner som önskas och hur många
människor som bodetableringen är tänkt
att inrymma. Har ni en första tanke om
vilken typ av funktioner och hur dessa
ska placeras så räcker ofta en enkel
skiss för det fortsatta arbetet. Baserat på
era önskemål återkommer vi med förslag
på lämplig planlösning innehållande de
efterfrågade funktionerna.

När planlösningen har godkänts så
återkommer vi med skarpa offerter, möjliga
leveranstider, eventuella finansieringsupplägg
och liknande.
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Väl på plats finns en del saker att ha i bakhuvudet: hur bodarna ska kopplas in, finns ström,
vatten, plana ytor, avlopp mm tillgängligt? Hur ser transportvägarna in till byggarbetsplatsen
ut, finns det åtkomst för kranbilar, temporära omlastningsytor? Ska bodarna monteras i flera
plan, och hur ser då behovet av trappor och utrymningsvägar ut?

Vår erfarenhet av frågor som dessa gör att vi kan hjälpa dig genom hela processen: vi kan
ge tips och råd om hur andra kunder har löst liknande problem. Vill ni som kund slippa detta
ansvar har vi möjlighet att lösa hela logistiken kring bodarna åt er: transporter, montage och
inkoppling.
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