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Modulskolor blev
bästa lösningen

ALGECO LEVERERADE MODULBYGGT TILL SÅVÄL  
UPPSALA SOM ESKILSTUNA 

FÖRSVARSMAKTEN
VIDAREUTBILDAS
i lektionssalar från Algeco

SVERIGES STÖRSTA
ENTREPRENÖRSBOENDE
Moduler med hotellstandard
för hundratals leverantörer
och byggarbetare
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NOTERATINNEHÅLL & LEDARE

10 Algeco tog plats i Cortina
Som teknisk partner såg Algeco till att alpina VM i italienska 
Cortina blev en succé. Vito Amati, MD, berättar om projektet 
och om stoltheten att få leverera 185 enheter till ett 
evenemang i pandemitider. 

8 Största entreprenörsboendet
Skellefteå är en stad på frammarsch. Om några år står 
den nya batterifabriken färdig. Medan den byggs bor 
leverantörer och byggarbetare i moduler från Algeco.

5 Algecos nya lokaler – lever som de lär
Ljusa, öppna och fräscha lokaler. Föga förvånande föll valet på 
Algecos egen lösning när kontoret i Torslanda skulle ersättas.

Algeco ska fortsätta satsa!
Olika kulturer, historik och 
arbetssätt. Trots det har Algeco, 
TSN, Wexus och Uniteam snabbt 
blivit ett under 2021.
 
De stora penseldragen är gjorda och 
vi tar sats mot en oerhört spännande 
framtid. Under året har vi tagit flera 
jättekliv mot tillväxt och utveckling  

som vi fortsatt kommer att satsa på. 
Det har varit ett speciellt år på 

många sätt. Pandemi, hemarbete, 
och fyra bolag som har blivit ett. 

Trots stora förändringar kan vi 
sammanfatta 2021 som ett starkt år. 
Vi har bland annat vuxit och tagit in 
ny kompetens i nya kollegor. En av 
dem är vår nye VAPS 360 Manager, 

Erik Lundin. På sida 15 kan du läsa 
om honom och den nya rollen.

Vi är ett starkt team som brinner 
för det vi gör. Vi ska fortsätta att 
leverera produkter och tjänster i 
toppklass, oavsett om det är en 
mindre containerleverans eller ett 
stort bostadsprojekt. Algeco är på 
frammarsch och vi ska framåt!

Nina Flood
MD Sverige
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12 Modulbyggt 
i Eskilstuna
Både personal och 
elever trivs i sina nya 
skollokaler. Algeco 
lyckades leverera två 
skolor till respektive 
terminsstart trots ett 
pressat schema.  
Och resultatet fick 
högsta betyg.

I Kiruna har Algeco byggt och  installerat det 
nordligaste  entreprenörsboendet i  Sverige. 
Intresset för temporära  boendelösningar 
har närmast exploderat den senaste tiden. 
Viktor Tegenfeldt, projektsäljare på Algeco, 
tror sig veta varför.

– Vårt koncept innebär att vi 
 flyttar dit moduler, ställer upp dem 
och plockar sedan hem eller flyttar 
dem när behovet är över. Det gör att 
vi kan återanvända samma byggnader 
på olika platser, vilket är otroligt smidigt 
för kunden, säger han.

Vilka ser du som de främsta fördelarna 
med entreprenörs boenden?
 – Det är perfekt för företag som är invol

verade i infrastrukturprojekt. Arbetarna bor 
där de jobbar och när de är  färdiga är det 
bara att flytta ut. Generellt sett tror många 
att det är dyrt, men oftast blir det mycket 
billigare än vad de har tänkt.

Stort intresse för 
tillfälliga boenden

HETAST
JUST NU
Sverige har fått en ny folksport och det råder 
padelfeber över hela landet. Numera hittar 
du padelhallar lite varstans. Det är industri
lokaler, i parkeringshus, nybyggda skryt
byggen och på vatten. Vid utgången av år 
2020 fanns det strax över 500  anläggningar i  
Sverige. En siffra som förväntas stiga  
markant vid kommande årsskifte.

Så många 20fotscontainrar rymmer  
de allra största fraktfartygen.

24 00024 000

Högsta hotellet
i Göteborg

År 2023 öppnar Göteborgs 
nya Clarion Hotel®. Det byggs 
vid den gamla  bio grafen 
Draken nära Järntorget och 
blir Göteborgs högsta hotell 
med 33 våningar och över 

100 meter högt. Tack vare 
Algecos leveranscontainer, 
utrustad med säkerhets
systemet Qlocx, sker alla 
leveranser till bygget både 
smidigt och säkert. 

Covidtest-central
på jobbet
Under pandemin har Algecos produkter 
fått nya verksamhetsområden. Bland annat 
kunde företag hyra in en modul där anställda 
och besökare kunde testa sig för covid19.

7 av 10
kommuner i akut 
behov av nya 
skollokaler
Under de kommande fyra åren behöver 
sju av tio kommuner nya skollokaler, bland 
annat för att klara växande elevkullar. Det 
visar en undersökning av Skolvärlden som 
genomfördes 2020. Av dessa bedömer 
44 procent att de kommer att ha tillfälliga 
lokaler för att klara platsbristen.
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PANDEMIN HAR LETT 
till att färre containrar 
tillverkas och att färre 
arbetar i hamnarna. Det i 

sin tur har i vissa fall medfört att 
fraktkostnaderna har ökat med 
upp till 1 000 procent. 

– Tidigare har vi haft ett väldigt 
jämnt flöde ute till havs. I dag är det 
inte alls likadant, utan  frakterna 
kommer stötvis, vilket gör det 
svårare för hamnar och redare att 
hantera, säger Richard Brundin.

PÅ ALGECO FINNS det dock gott 
om containrar till både försäljning 
och uthyrning. Mycket tack vare ett 
intensivt arbete i slutet av fjolåret.

– Vi lade medvetet flera stora 
order då, vilket vi så klart är väl
digt glada över i dag. 

EN AV ALLA styrkor hos Algeco 
är ombyggnation och special
beställningar. 

– Får vi förädla och göra något 
med den blir det enklare för oss att 
ligga bra i pris. 

– Det kan vara att koppla in el, 
isolera eller bygga om. Den senaste 
tiden har framför allt våra event
containrar fått ett stort uppsving. 
Det är otroligt vad mycket kul man 
kan hitta på med våra produkter, 
säger Richard Brundin.

När tror du att vi har en lösning på 
krisen?
– Det pratas om att priserna blir 
mer stabila efter det kinesiska 
nyåret, i februari 2022. Då hoppas 
vi att vi i alla fall närmar oss en 
normalnivå. <cuadrado>

Till följd av pandemin har fraktpriserna för containrar skjutit i 
höjden. Lägg där till ökade stålpriser och förseningar på  
grund av fartygsblockeringen i Suez-kanalen.  
Men Richard Brundin, affärsområdeschef på  
Algeco, ser positivt på läget och framtiden.

– Containrarna är svårare att få tag på  
och tar längre tid att få hit. Som tur är  
rustade vi oss tidigt och har många  
i lager för både försäljning och  
uthyrning, säger han.

Trots containerkris
– Algeco står rustade

FOTO: DANIEL OHLSSON

Algeco har klarat sig väl 
genom containerkrisen.

NOTERAT

LETANDET GICK fort när 
Algeco skulle ersätta de 
 tidigare kontorslokalerna i 
Torslanda med nya – man 

anlitade helt enkelt sig själva. 
Det är lika många moduler, 

men numera är det både luftigare 
och mer öppet.

– De är jättebra. Att det är 
nytt gör förstås sitt, men det 
känns väldigt, väldigt bra. 
 Glaspartierna är stora och ytorna 
är öppna, samtidigt som det går 
att stänga sin dörr för att få vara 
i fred, säger Ulrika Nordborg, 
 redovisningsekonom på Algeco. 

KONTORET HAR gott om utrymme 
för möten. Såväl mindre mötes 

och konferensrum som en större 
matsal med kök. 

– Hela kontoret känns  väl
komnande. Vi har fått beröm av 
våra besökare och ser fram emot 
att bjuda in fler. Det är lite speciellt 
att vi arbetar i likadana lokaler 
som vi själva säljer. Det är ett bra 
referensobjekt att visa.

FÖRDELARNA MED att bygga 
med moduler är många. Flexibi
liteten är en, att etableringen går 
fort är en annan. 

– Det är fantastiskt roligt att 
kunna ha ett visningskontor i 
västra Sverige där vi faktiskt 
kan visa en förskola och kontor. 
Modulerna håller absoluta topp

klass i detta segement. De skol 
och förskoleprojekt som vi har 
genomfört har fått mycket höga 
betyg av verksamheten gällande 
funktion och kvalitet, säger Kris
tian Grimsbo, affärsområdeschef 
på Algeco, och fortsätter:

– Vi vet hur viktig  arbetsmiljön 
är för trivsel och prestation. 
Därför är våra modullösningar av 
en mycket hög kvalitet. <cuadrado>

Ljust, öppet och väldigt fräscht. 
Så beskriver Ulrika Nordborg, 
redovisningsekonom på Algeco,  
de nya kontorslokalerna i Torslanda. 
Extra speciellt blir det när lösningen 
är företagets egen.

FOTO: MEDIASPJUTH

MODUL

Nya kontorslokaler Nya kontorslokaler 
i Torslandai Torslanda

– en fröjd för de anställda
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Hela kontoret känns välkomnande. 
Vi har fått beröm av våra besökare 
och ser fram emot att bjuda in fler.

Andreas Norrman , till höger, är ny modulsäljare på Algeco. Till vardags 
kommer han att sitta i samma typ av lokaler som han ska sälja. 

Ulrika Nordborg,  
redovisningsekonom  

på Algeco.
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CONTAINER TEKNIK

SÄKRARE 
LEVERANSER

Den senaste tekniken ska ge
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Richard Brundin, 
affärsområdeschef 
på Algeco Sverige.

Tryggt, tidsbesparande och modernt. 
Med hjälp av en leveranscontainer och 
ansiktsigenkänning kan du få dina 
leveranser säkrade till byggarbetsplatsen. 

LEVERANSER TILL byggarbetsplatser är förenat med en 
hel del utmaningar och risker. Med Algecos leverans
container och Precise Biometrics ansiktsigenkänning 
kan du använda framtidens leveransteknik, som innebär 
säkerhet på en ny nivå.

– Vi är säkra på att det här är framtiden. Tack vare 
tekniken behöver leveransbudet bara gå in i en app, få sin 
identitet bekräftad och sedan lämna paketet i containern. 
Mottagaren kan sedan hämta paketet när det passar, säger 
Richard Brundin, affärsområdeschef på Algeco Sverige.

MED LÖSNINGEN integreras ansiktsigenkänningen på 
en leveranscontainer. Budet får sin identitet bekräftad 
genom AI.

– Tekniken ersätter eller kompletterar eventuella 
nycklar, taggar, pinkoder och ger full kontroll på vem som 
ges åtkomst till containern. Allt hanteras digitalt via ett 
verktyg som sparar såväl tid som resurser, säger Richard.

TEKNIKEN ANVÄNDS redan inom flera branscher som 
Algeco är involverat i. Bland annat vid Sveriges största 
entreprenörsboende i Skellefteå.

– Där har det fungerat väldigt bra. Att vi kopierar 
konceptet och använder det till byggbranschen är grymt 
spännande.  <cuadrado>

Speciallösning   när 
Försvarsmakten   utbildar

Försvarsmakten behövde en ny lektionssal till sin 
batteriutbildning. Lösningen blev en container 
från Algeco, som satte i gång idéarbetet om hur 
framtidens lokaler kan utformas.

– Det är bara fantasin som sätter gränserna, säger 
Per Kristiansson, på Ledningssystemavdelningen.
FOTO: CHRISTIAN LÖVGREN, ALGECO

HUR SKA MAN tänka 
när man har platsbrist 
men samtidigt är i 
behov av en lektionssal 

som  endast ska användas ett par 
 veckor per år? Det var precis den 
utmaningen som Försvarsmak
tens Tekniska Skola stod inför i 
våras när de behövde en special
sal för batteriutbildning. 

Då kontaktade de Algeco, som 
tog fram en containerlösning som 

gör att de kan undervisa var som 
helst i landet och i vilken miljö 
som helst. 

– Det enda vi behöver är en 
 väderskyddad plats och ström. 
Nu ska vi bara få in en kaffe
bryggare också. Allt annat har vi 
med oss, säger Per.

PER KRISTIANSSON lyfter fram 
smidigheten och flexibiliteten 
som två av de stora fördelarna 

med containern. Den kan lätt tas 
med ut på fält för att bli en natur
lig del av övningarna. 

Genom att inte ha en  stationär 
utbildningsplats kan dessutom 
containern komma till  studenterna 
i stället för tvärtom minskar res
dagarna rejält. Dessutom innebär 
det betydligt mindre kostnader för 
såväl hotellrum som traktamenten, 
då Försvarsmakten räknar med att 
mellan 50 och 100 personer ska gå 
utbildningen.

Även kostnaderna för inköpet 
av containern skapar ekonomiska 
fördelar.

– Det blir inte mycket till ny
byggd lektionssal för samma peng. 
Och om det skulle visa sig att vi 
inte behöver utbilda lika många i 
framtiden behöver vi inte stå med 

en fin och dyr lektionssal till ingen 
nytta. Containern är bara att 
tömma och sälja.

EFTER DEN LYCKADE  satsningen 
har Per Kristiansson insett att 
containern även lämpar sig ut
märkt för fler utbildningar.

– Jag kan tänka mig tre, fyra 
 andra områden som vi kan 
 anpassa efter samma koncept. Vi 
tror att den största framgångs
faktorn är att hålla det enkelt, 
säger Per och fortsätter:

– Jag har arbetat hårt i många 
år och är inte intresserad av att 
arbeta hårdare, bara smartare. 
Det är bara fantasin som sätter 
gränser. Och som tur är har jag 
ingen fantasi, säger han och 
skrattar. <cuadrado>

Hos Algeco kan du hyra eller 
köpa containrar i mängder 
av olika storlekar. Alltifrån 
6 till 40 fot långa – såväl 

standard som special.  
Är du intresserad av att hyra 

eller köpa en container? 
Surfa in på containershop.se 

och se alla möjligheter 
från Algeco. 

Containerfakta

Utöver att 
förvara 
utbildnings
material, stol, 
bord, papper 
och pennor 
utnyttjas dess
utom portarna 
som white
boardtavlor  
när de öppnas. 

Det blir inte mycket till nybyggd 
lektionssal för samma peng. 

Per Kristiansson,  
Ledningssystem- 
avdelningen.
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REPORTAGE

Det flexibla kontoret blir allt vanligare. 
Samtidigt har pandemin fört med 
sig nya trender inom kontorsdesign. 
Utgångspunkten för att skapa en 
välmående organisation är dock 
densamma – att utgå från användaren.

– Kontorsutrymmen har ett syfte enbart 
på grund av att personalen använder 
dem, därför är det viktigaste att ha dem i 
åtanke, säger Antonio Cobaleda Cordero, 
industriell designingenjör och forskare 
på Chalmers.

FÖR ATT FÅ medarbetarna 
att trivas så bra som  möjligt 
behöver de involveras i ut
formningen. En god  fysisk 

arbetsmiljö är A och O för att skapa 
en trivsam arbetsplats. 

– Kontorsdesignen är viktigt för 
medarbetarens vardagliga rutiner 
och upplevelser. För att uppfylla 
sitt syfte måste den vara trevlig 
och meningsfull för personalen – 
inte bara tillfredsställande. Detta 
för att de verkligen ska kunna 
fokusera på de aktiviteter som är 
viktiga för dem. Dåliga förutsätt
ningar resulterar ofta i negativa 
upplevelser som flyttar fokus från 
arbetet till att lösa och hantera 
problem som kan undvikas och 
ändras, säger Antonio Cobaleda 
Cordero.

I SIN FORSKNING har han fått 
uppleva många både bra och 
dåliga exempel. 

– Det finns fall där personalen 
kände att deras fysiska arbets 

miljö kunde göra dem sju
ka, isolerade och till och 

med tvingade att jobba i en annan 
organisation. Men också till
fällen då de känner sig energ iska, 
motiverade, produktiva, stolta och 
lyckligare över lag tack vare hur 
kontoret är designat. 

– Så, ja. Fysiska kontorsmiljöer 
är mycket viktiga för människors 
välbefinnande.

UNDER DEN SENASTE tiden har 
det blivit allt vanligare med till
fälliga kontor, exempelvis genom 
modulbyggda lokaler. 

– Jag upplever att det passar 
bra utifrån flexibilitetsaspekten. 
Inte minst för att möta mycket 
speciella behov och snabbt kunna 
anpassa sig till förändringar.

– Flexibilitet att arbeta var, när 
och hur som helst var en trend 
före covid19, men den plötsliga 
övergången till ”allt digitalt och via 
distans” har påskyndat den.

EN ANNAN TREND som Antonio 
Cobaleda Cordero beskriver är 
”hemifiering” av kontoren.

– Vi har ett ökat behov av att 

bättre balansera arbete och privat
liv, såväl hemma som på kontoret. 
Det gör att gränserna mellan 
hemmet och kontoret kommer att 
bli ännu suddigare. Därför blir det 
allt vanligare med kontorsdesign 
där man gradvis införlivar ut
rymmen som är utformade för att 
likna mer välkomnande, mysiga 
och mänskliga miljöer.

Utifrån designperspektivet är 
användarnas upplevelser utgångs
punkt oavsett om det handlar 
om tillfälliga eller permanenta 
kontorslokaler. Däremot skiljer 
sig kostnadsaspekten.

– Jag kan föreställa mig att 
förhållandet mellan kostnad och 
funktion är viktigare för tillfälliga 
kontor, medan permanenta kan 
vara mindre känsliga för en högre 
initial investering eftersom det 
kompenseras på längre sikt. 

– I vilket fall kan båda vara 
trevliga och meningsfulla för det 
specifika fall som de är utformade 
för. För mig är det mer en fråga 
om sunt förnuft och hur varaktiga 
behoven är för ett visst kontor. <cuadrado>

FOTO: SHUTTERSTOCK

Algeco erbjuder 
anpassade lösningar 
efter just ert behov. 
Idealiskt för företag 
som exempelvis har 
hög tillväxt, en stor 

omstrukturering eller 
har krav som snabbt 

måste ändras.

Behöver ditt  
företag ett  

flyttbart kontor?

viktig för välbefinnandet

Den fysiska 
arbetsmiljön

8   Algeco News  

Antonio Cobaleda Cordero, 
industriell designingenjör och 
forskare på Chalmers.

Kontorsdesignen är viktigt för medarbetarens 
vardagliga rutiner och upplevelser. För att uppfylla 
sitt syfte måste den vara trevlig och meningsfull 
för personalen – inte bara tillfredsställande.
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MODUL 3 FÖR BÄSTA UPPHANDLINGEN

Hur effektiviserar du din modulupphandling? 
Här ger advokaten Pernilla Larsson, 
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, sina 
bästa tips – för såväl leverantörer som 
upphandlande myndighet. 

– Båda parter eftersträvar att få till ett 
bra avtal. Se därför till att föra en dialog 
och ta hjälp av varandra, säger hon. 

TIPS FÖR LEVERANTÖREN

TIPS FÖR UPPHANDLANDE  
MYNDIGHET

Utnyttja frågetiden – Ta dig tid och ställ frågor till 
myndigheten om saker du undrar över i upphandlingen. 
Gör det i god tid, så att du hinner ställa följdfrågor och 
utforma ditt anbud på bästa sätt utifrån svaren.

Svara på leverantörernas frågor – Undvik så långt som 
möjligt att besvara leverantörernas frågor genom att bara 
kopiera från upphandlings dokumentet. Anbudsgivaren 
har frågat för att de inte riktigt förstår. Ta dig tid och svara 
ordentligt, då ökar anbudsgivarens möjligheter att lämna 
sitt bästa anbud, till nytta för alla parter. Det kan också ge 
kunskap och tips inför framtida upphandlingar.

Skaffa kunskap – Ha en dialog med beställaren/
inköparen, vilket ofta är betydligt lättare under pågående 
avtalstid än i samband med en upphandling. Ta reda på 
myndighetens behov, hur den ser på avtalet och om man 
som leverantör har kunnat göra något annorlunda.  

Skaffa kunskap – I princip alla väl fungerande avtal bygger 
på att man har kunskap om varandras verksamheter. 
Men det går inte, som upphandlande myndighet, att ha 
detaljkunskap om allt. Ta kontakt med leverantörer, för att 
få experthjälp om marknaden och hur branschen bäst kan 
tillgodose det behov som myndigheten har.  

Överleverera inte – Läs noga igenom 
upphandlingsunderlaget och svara bara på frågorna 
som står där. Undvik ”goodtoknowdokument” som inte 
efterfrågas, det kan snarare stjälpa än hjälpa.

1.

2.

2.

1.

3.

3.
Uppföljning – Glöm inte avtalsuppföljning. Ta reda på 
vad som har fungerat bra respektive mindre bra, vilka 
problem som har uppkommit och vad som kan lösas på 
ett annat sätt i nästa upphandling. Även här är det viktigt 
med en dialog med leverantörerna för att få kunskap om 
vad som har verkat oklart eller hade kunnat göras bättre.

INOM NÅGRA ÅR arbetar runt  
3 000 anställda på Northvolt 
fabriken, som med sin kapacitet 
ska kunna producera  batterier till 

 uppemot 800 000 bilar per år.  Medan 
fabriken byggs bor  entre prenörer och 
underentreprenörer i 173 moduler 
från Algeco.

– Totalt rör det sig om 440 rum med  
hotellstandard, säger Mikael  Lindmark 
och berättar om upphandlingen:

I Skellefteå pågår bygget av en av Europas största 
batterifabriker. Bara några få kilometer därifrån bor 
alla byggarbetare och entreprenörer – i temporära 
moduler som Algeco har tagit fram.

– Algeco har verkligen levererat. Vi är väldigt nöjda,  
säger Mikael Lindmark som är Project Director.

Algeco levererar

Sveriges största 
entreprenörsboende

– Valet föll på Algeco av flera 
parametrar. Det handlade inte 
bara om priset, utan de har ett 
intressant helhetskoncept, både 
vad gäller utformning och organi
satoriskt. En viktig parameter var 
deras många referensprojekt. Det 
visar att de kan leverera den här 
typen av lösningar.

PLANEN ÄR ATT de  temporära 
 modulerna ska användas i 
 Skellefteå de kommande tre 
till fem åren. Därefter kommer 
Algeco att återanvända dem till 
nya projekt, vilket är en av alla 
fördelar med modulbyggande.

Men det finns flera positiva de
lar även för kund, berättar Mikael.

– Projektets storlek har gjort att 
vi har ett enormt behov av boende. 

De ska uppfylla gällande krav, hålla 
hög standard och bara utnyttjas 
under en viss tidsperiod. Och det 
är precis vad Algeco har levererat.

– Just nu har vi en etablering 
som pågår med överlämning inom 
kort. Den innebär att vi utökar 
med 220 nya rum.

MODULERNA HAR också 
 spännande specialfunktioner. 
Bland annat ansiktsigenkänning 
på alla dörrar, vilket gör projektet 
nyckelfritt.

– Det var Algeco som erbjöd 
den möjligheten, vilket är en 
 fördel i dessa tider. Med hjälp 
av den lösningen minskar vi den 
fysiska kontakten samtidigt som 
det är väldigt enkelt och smidigt, 
säger Mikael. <cuadrado>

Algeco samarbetar med 
Precise Biometrics och 
använder deras tjänst 
Youniq. Den integrerar 

ansiktsigenkänning 
med inpasserings

system för att säkert 
och tryggt kunna 

hantera access till 
faciliteter. Det innebär 
alltså att det varken 
krävs nycklar kort 

eller taggar, vilket är 
särskilt praktiskt till 
boendemodulerna i 

Skellefteå.

Smidiga
passager

Valet föll på Algeco av flera anledningar. Särskilt det 
intressanta helhetskonceptet, menar Mikael Lindmark.
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I det stora boendeområdet finns det gott om 
öppna ytor för de boende att umgås på.

FOTO: JONAS WESTLING

tips
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ETT EVENEMANG, 14 dagar, 
13 titlar, 71 nationer – och 
185 Algecoenheter på 
plats. Det var förutsätt

ningarna när alpina skidVM 
arrangerades i februari i år. 

– Återigen bidrog vi till ett 
evenemang av global betydelse. 
Vi är stolta över att få visa vår 
kvalitet och hur snabbt vi kan 
etablera moduler på plats, säger 
Vito Amati, Managing Director 
Algeco Italien. 

TOTALT STOD 185 bodar och 
moduler uppställda på evene
mangsområdet. Fullt utrustade 
och inredda enheter för sanitet, 
kontor och boende. 

Ett utmanande projekt som 
innebar etablering i snö bland 
skrymmande fordon i alperna.

– Vi är inte bara leverantörer 
av modulära lösningar, utan 
framför allt en tjänsteleverantör 
som erbjuder kompletta tjänster, 
anpassade efter kundens specifika 
behov, säger Vito. 

ÄN EN GÅNG bevisade Algeco att 
företaget står redo när det behövs 

som mest. I det här fallet på ett 
av de största evenemangen som 
arrangerades under pandemin.

Mästerskapet då? 
För svensk del resulterade det i 
en silvermedalj till mixedlaget i 
parallellslalom. <cuadrado>

MODUL ALGECO I VÄRLDEN

ALGECO VANN  upp
handlingen om att 
få bygga Årbyskolan 
i Eskilstuna. När en 

särskola skulle byggas på samma 
tomt utnyttjades en option att 
anlita företaget igen.

– Vi var väldigt nöjda med den 
första skolan när den stod färdig. 
Det gjorde valet att ta in deras 
moduler även till Idunskolan 
enkelt, säger Mats Pettersson, 
projektledare på Eskilstuna 
kommunfastighet.

ATT BYGGA MED moduler visade 
sig bli en fullträff.

– Trots att beställningen kom 
väldigt sent lyckades Algeco 
leverera en uppställd och klar 
skola till terminsstart, säger Mats 
Pettersson.

– Jag hade en bild av hur det 
skulle bli med moduler innan 
det första projektet. Men nu när 
allt är på plats är det fantastiska 

 lokaler som skolorna har fått. 
Ljusa, fina och välbyggda.

IDUNSKOLAN, som är en sär
skola, krävde särskilda behov 
för både personal och elever. 
Mats berättar att det bland annat 
innebar justeringar i hur fönster 
utformades och skulle fungera.

– Algeco har ställt upp på alla 

sätt och vis. Allt har gått att lösa. 
De har varit välvilliga och vi har 
inte haft några problem under 
projektets gång.

Och vad tycker skolpersonalen om 
de nya lokalerna?
– Alla är mycket nöjda. De  tycker 
att det är jättefint och trivs 
 väldigt bra. <cuadrado>

Både Uppsala och Eskilstuna kommun vände sig till 
Algeco när det skulle byggas nya skolor.  

Fullträff med 
skolmoduler
i Uppsala och Eskilstuna Algeco är en ledande 

leverantör av 
modulbyggnader till såväl 
offentlig som privat sektor. 
Byggnaderna erbjuder en 
stor grad flexibilitet. De 
är flyttbara och ger dig 

möjlighet att utvidga och 
bygga på efter behov. 

Därför är det både enkelt 
och smidigt att ta bort hela 
eller delar av byggnader och 

sätta samman igen i nya 
uppställningar. 

När det gäller skolor 
finns många möjligheter 

till anpassning. Varje 
skola har sina specialla 

förutsättningar, vilket Algeco 
har tagit fasta på genom att 
tillhandahålla ett brett urval 

av tillval. Gemensamt för 
alla leveranser är dock att 

klassrum och arbetsmiljö är 
moderna, ljusa och har  

bra ljudisolering. 

Att bygga  
med moduler

Både personal och elever är nöjda 
med sina nya skollokaler. "De tycker 
att det är jättefint och trivs väldigt bra", 
säger Mats Pettersson.

FOTO: DANIEL OHLSSON, ALGECO

Algeco briljerade 
bland världsstjärnor 

Algeco finns representerat över stora delar av världen. I varje nummer av  
Algeco News görs ett nedslag i ett land för att visa våra många spännande projekt.  
I det här numret tar vi oss till skidparadiset Cortina i norra Italien.

Cortina d’Ampezzo är  
en riktig pärla i världens  
största skidsystem,  
Dolomiti Superski.  
Genom åren har mängder  
av världscuptävlingar  
och större evenemang  
arrangerats här. Så  
även i år, när VM i  
alpint avgjordes  
– med Algeco  
som partner. 

FOTO: ALGECO ITALIA

Vito Amati, MD 
Algeco Italien.

Återigen bidrog vi  
till ett evenemang  
av global betydelse. 
Vi är stolta över att 
få visa vår kvalitet 
och hur snabbt  
vi kan etablera  
moduler på plats.

Totalt levererade Algeco Italien så många 
som 185 enheter till evenemanget.

Årbyskolan i Eskilstuna. Övriga 
bilder kommer från Almtuna
skolan i Uppsala.

Almtunaskolan i  
Uppsala är byggd och 

levererad av Algeco.
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STORA PROJEKT

Under året har Algeco vuxit med 
nya medarbetare. En av dem är Erik 
Lundin, vars tjänst innebär ett stort 
kundvärde.

– Vi har skapat ett ännu mer 
attraktivt erbjudande till våra kunder, 
säger han.

I SLUTET AV september tillträdde Erik 
Lundin rollen som VAPS 360 Manager 
(Value Adding Products and Services). Med 
sin långa och breda bakgrund inom inköp och 
facility  management är det nu hans roll att öka 
 merförsäljningen.

Nina Flood, Managing Director på Algeco 
Sverige, är glad att ha Erik och den nyinstiftade 
tjänsten i företaget.

– Eriks roll ökar möjligheterna för oss att få 
ännu närmare relationer till våra kunder. Vi ser 
vilket oerhört kraftfullt värde vi kan skapa när 
vi kombinerar våra produkter med tilläggs
tjänster. Det ska vi utveckla vidare, säger hon.

ERIK KOMMER SENAST  från rollen som Cate
gory Manager på ISS Facility Service. När den 
här chansen dök upp var det inga tvivel om att 
söka tjänsten.

– Algeco tilltalade mig från start. Företaget 
har en stark position, tydliga mål och vet vart 
det vill. Det ska bli spännande att se hur det 
utvecklas och vilken väg vi tar framöver. Jag ser 
fram emot att bli en del av ett redan starkt team, 
säger han.

– Jag lockas av säljet, att få bredda min profil 
och bidra med mina erfarenheter från inköp. 
Ett av målen är att vi ska bli marknadsledande 
inom samtliga affärsområden, vilket blir en 
spännande resa och utmaning. Det finns goda 
konkurrenter, men ingen som erbjuder en 
sådan bredd som Algeco.

Vad kommer du att bidra med?
– Min erfarenhet från inköp samt att jag har ett 
driv att skapa och se resultat av mitt arbete. Till
sammans med mina kollegor ska vi utveckla ett 
koncept som skapar attraktiva erbjudanden och 
en differentiering på marknaden, säger Erik. <cuadrado>

Eriks VAPStjänst ska ge 
stort kundvärde 

NY PÅ ALGECO

HAR DU KÖRT bil i 
Göteborg de senaste 
åren har du garanterat 
märkt att det byggs  

och bullrar. 
Redan år 2001 gjordes en idé 

och förstudie för hur man kan 
öka kapaciteten på Göteborgs 
central för att öka tågtrafiken i 
regionen. 25 år senare beräknas 
Västlänken stå klar. De senaste 
åren har Algeco anlitats när det 
har behövts såväl containrar och 
bodar som boendemoduler.

– Vi har levererat till flera olika 
ställen. Vi har blivit betrodda 
under en lång tid och det kommer 
beställningar lite då och då, säger 
Anette Olofsson säljare på Algeco.

BLAND DE MEST intressanta 
projekten kan en 8fotscontainer 

med identifieringslösningen 
ID06 nämnas.

– Det är en lösning som vi 
byggde om och anpassade för 
kunden fullt ut. Mycket av 
 arbetet sker under marken och 
i containern förvarar de verktyg 
som inte får försvinna eller 
 spridas ut överallt. Med ID06 
får de ett lås, vilket innebär att 
endast behöriga ges åtkomst. 

ANDRA LEVERANSER är bland 
annat kisbodarna som Trafik
verkets tjänstemän använder.

– Där har vi fått leverera fler 
allteftersom. De vände sig till oss 
för att de var nöjda och där fixade 
vi hela kittet, hjälpte till med 
inredning och byggde om. Då 
kommer vår kompetens till rätt 
användning, säger Anette.

Fler tågavgångar, kortare restider och 
större tillgänglighet. När Västlänkens 
samtliga etapper är färdiga ska 
Göteborg bli mer lättillgängligt.

Under byggets gång hyrs och köps det 
in lösningar från Algeco.

– Vi levererar som bäst när vi får bidra 
med hela produktfloran, säger Anette 
Olofsson, säljare på Algeco.

Smarta lösningar när

VästlänkenVästlänken
 byggs byggs

NÄR VÄSTLÄNKEN är färdig
byggd får göteborgarna en ny 
järnvägsförbindelse för både 
pendel och regiontåg samt tre 
nya stationer. Tågen kommer 
att kunna gå oftare, restiderna 
minskar och resenärerna får 
möjlighet att nå fler platser 
utan att byta färdmedel. Under 
arbetets gång har bygg arbetarna 
bott i boende moduler från 

Algeco, berättar säljaren Patrik 
Wallerström.

– Vi har haft dem på plats 
sedan trefyra år tillbaka. Totalt 
är det ungefär 180 bäddar i 
tvåplansriggar där leverantörer 
och byggare bor. Ungefär hälften 
av riggarna levererades nya, säger 
han och fortsätter:

– Samtliga är av riktigt hög 
 standard med allt som behövs. <cuadrado>

FOTO: NCC, GÖTEBORG STAD, ALGECO

Det är en lösning 
som vi byggde om 
och anpassade för 
kunden fullt ut. 

Boendemoduler från 
Algeco där arbetare 
och leverantörer till 
Västlänken har bott 

under projektets gång.

     Algeco News   15



BReturadress: 
Algeco AB
Ullevivägen 17, 197 40 Bro

Enköping, Torslanda, Bro, Jönköping, Gävle, 
Uppsala och Umeå. Tack vare att Algeco har 
kontor i flera städer runt om i landet har du 
som kund alltid nära till din personliga kontakt. 
Dessutom finns filialer i Norge, Danmark och 
Finland, vilket innebär att företaget kan leverera 
de lösningar du behöver i hela Norden.

Under år 2020 förvärvade Algeco de tre företagen Uniteam, Wexus 
och Temporary Space Nordics. Tidigare i år blev det officiellt att 
samtliga fyra bolag nu går under namnet Algeco. Företaget blev 
kanske inte fyra gånger större, men fyra gånger starkare, närmare 
och kan ge dig fyra gånger bättre service och valmöjlighet.

Fyra starka spelare 
under samma tak

Sju orter 
– ett företag 

Wexus Algeco Uniteam TSN

Företaget grundades år 1955 i 
Mâcon i Frankrike och uppfinner 
begreppet modulbyggnad. 
Mer än 50 år senare är Algeco 
fortsatt världsledare  
inom samma sektor.

?

Behovsanalys Projektering Bygglov

Etablering Inflyttning

Ägarbolaget, Modulaire Group med säte i London, har verksamhet i 23 
länder. Totalt har koncernen fler än 250 000 moduler och containrar för 
uthyrning och försäljning världen över. Sin storlek till trots är den lokala 
närvaron det som prioriteras allra högst.

Algeco levererar 
specialiserade konstruktions- 
och tillverkningslösningar för 

 containrar, bodar och tillfälliga 
utrymmen för skolor, förskolor, 

kontor, omklädning, entre-
prenörsboende, sjukhus  
och andra boendeformer.

Den personliga, globala jätten

Modulbyggande i fem steg

Det här är Algeco.


