Fallstudie

NCC EKKÄLLAN

”Det har fungerat utmärkt. Vi önskar att vi
hade systemet från början, alla borde ha det!”
- Platschef Jan Ericsson, NCC Construction Sverige AB

I EN AV LINKÖPINGS VACKRASTE DELAR, SÖDRA EKKÄLLAN, SKULLE EN
HELT NY STADSDEL VÄXA FRAM. PARKVILLORNA SKULLE BESTÅ UTAV 180
LÄGENHETER OCH INFLYTTNINGEN PLANERADES TILL HÖSTEN/VINTERN
2012.

PROBLEMET
Kundprofil – NCC
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och
fastighetsutvecklingsföretag.
De är verksamma inom hela värdekedjan
när det gäller att skapa miljöer för arbete,
boende och kommunikation. Mindmancer
har bevakat NCC byggplatser sedan april
2009.

Byggandet började i augusti 2010 och man hade tidigt problem med
tjuvar på området. Tjuvar stal och orsakade skador och driftstopp för
hundratusentals kronor. Man hade försökt med övervakningskameror
och man hade också flera vakter som gjorde rundor under natten. Men
ingenting tycktes få bukt med problemet.

LÖSNINGEN
I oktober bestämde man sig för att kontakta Mindmancer för hjälp. Avtal
skrevs och kamerasystemet installerades inom en vecka. Det tog inte
lång tid innan tjuvarna var tillbaka. Men den här gången lyckades de
inte. När de kom in på området upptäcktes de av Mindmancers kameror
och vaktbolag kontaktades direkt. Vakter kunde på så sätt komma till
platsen snabbt och få bort tjuvarna.

Produkt:
System:

Byggbevakaren
3 utomhuskameror
och 1 siren
Kund:
NCC
Plats:
Södra Ekkällan,
Linköping
Installerades: oktober, 2010

RESULTAT
Antalet olaga intrång gick snabbt ner efter Byggbevakaren
installerades. Redan efter några veckor av drift hade antalet inbrott gått
ner till endast ett i månaden. Antalet brott har varit kvar på den nivån
ända sen dess och nu nio månader senare har man knappt haft några
problem alls. Intrångs försök resulterade dessutom inte i några skador
då tjuvarna skrämdes iväg. NCC sparade också pengar genom att
kunna dra in på ronderande väktare. Men den största vinsten anser
man ändå är att slippa alla byggstopp och förseningar som ofta blir
effekten av inbrott.

