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Fallstudie: Kikås Återvinningscentral
MÖLNDAL STAD HAR EN AKTIV ÅTERVINNINGSCENTRAL MELLAN SJÖARNA HORSIKAN OCH SÖDRA LÅNGVATTNET. DEN TAR EMOT ALLT AVFALL SOM MEDBORGARNA I MÖLNDAL PRODUCERAR OCH SOM INTE
HANTERAS AV LOKALA MILJÖHUS INVID BOSTÄDERNA.

På Kikås Återvinningscentral kan man slänga grovavfall, farligt avfall och
elavfall. Det enda som man inte tar emot är överblivna läkemedel, sprutor, och
asbest. Arbetet präglas av miljöhänsyn och man gör en så effektiv sortering som
möjligt utifrån miljöperspektivet. Återvinningsarbetet innebär också att det finns
stora värden på området, och eftersom området inte är inhägnat föreligger ett
stort behov av bevakning.

UTMANINGAR
›› Oinhägnat område
›› Stora värden att bevaka
›› Upplevd otrygghet vid stängning

LÖSNING
OMRÅDESBEVAKAREN — från
traditionell väktarrondering till
intelligent kamerabevakning på
kritiska skyddsobjekt dygnet runt.

”Jag är glad att arbetssituationen har förbättrats för
mina anställda — det känns
helt enkelt tryggare nu”
Anders Hjelm

Enhetschef ÅVC
Mölndal Stad Återvinning

MINDMANCER AB | VI FÅNGAR TJUVAR I REALTID | 0771-41 11 00

KUNDVÄRDE
›› Från 700 000 kr till cirka 70 000
kr i årliga stölder
›› En månads återbetalningstid för
systemet
›› Tryggare arbetsmiljö
›› Kontinuerliga händelserapporter
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TRYGGHET

OMRÅDESBEVAKAREN

Säkerheten är viktig för Anders. Han berättar att de under en period hade
väktare på plats dygnet runt — men att det är ohållbart kostnadsmässigt. Anders
fortsätter: ”Framförallt vid stängning kändes det otryggt. Med
OMRÅDESBEVAKAREN får vi hit väktare när det behövs, det känns bra. Händelserapporterna vi får har också gett oss en mycket bättre förståelse för vad som
händer här när vi inte är på plats.”

›› Förebygger stöld och skadegörelse genom
kontinuerlig analys av kamerans videoström

PROFESSIONALITET

›› Skickar ett videolarm till operatör som
snabbt vidtar åtgärd
›› Garanterat inga falska uttryckningar
›› Mångdubblar bevakningstiden för en
bråkdel av kostnaden jämfört med
traditionella väktarlösningar

För Kikås Återvinningscentral är kvalité viktigt och de kräver inget mindre av
sina underleverantörer. Anders berättar att han uppskattar Mindmancers lyhördhet. ”De tvingar inte på oss en mall, utan lyssnar på oss och anpassar lösningen
därefter. Det känns proffsigt.”
OM MINDMANCER

EKONOMI
Anders delar med sig av sin syn på de ekonomiska aspekterna: ”Vi hade stölder
till ett värde av över 700 000 kr per år, och Mindmancers OMRÅDESBEVAKAREN
har hjälpt oss att minimera detta på en väldigt kort tid, så vår investering var
en av de bättre vi gjort. Systemets återbetalningstid blev drygt en månad. Alla
pengar vi sparar i minskade stölder kan nu användas till något positivt istället.”

”Mindmancers Områdesbevakaren har hjälpt
oss minimera stölderna på en väldigt kort tid”
Anders Hjelm
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Vi har vårt ursprung i forskning på Chalmers
Tekniska Högskola. Bakgrunden inom områdena artificiell intelligens, robotteknik och
videoanalys har varit en styrka då vi erbjuder
och utvecklar framtidens säkerhetslösningar
inom intelligent videobevakning kopplat till
certifierade larmcentraler.
Genom kontinuerlig satsning på utveckling
och feedback från kunder har bevakningspaket för olika typer av områden och deras
specifika hotbilder och behov tagits fram.
Genom våra partners erbjuder vi heltäckande
säkerhetslösningar där allt ifrån kameror
och installation till service och larmcentralstjänster ingår.
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