Fallstudie

Sockertorget
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad
på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och
Finland. Projekten är ofta stora och komplexa och nya stadsdelar växer fram. Exempel är Liljeholmskajen i
Stockholm, Dockanområdet i Malmö och Norra Älvstranden i Göteborg. Nu kan även det intressanta Sockerbruket
i Lund sälla sig till skaran.

Som en del av Lunds bevaringsprogram återskapas delar av det sockerraffinaderi
som redan på 1800-talet bidrog till områdets expansion. Vid Sockertorget,
ett stenkast från centralstationen, universitetet och centrum, byggs ett nytt
kvarter med moderna citybostäder för den som vill bo mitt i det bästa av Lund.
Sockertorget är JMs tredje etapp på Sockerbruket och erbjuder 127 bostäder
för alla behov och smaker. Området beräknas färdigställt 2017 och för att säkra
bygget valde JM bevakning från Irisity, med installation och service av KZ
Bevakning & Säkerhetstjänst AB.

Utmaningar
• Föränderlig miljö på bygget
• Stora värden på området
• Risk för driftsstopp vid stölder och
sabotage

Lösning
BYGGBEVAKAREN – flexibel

“Systemet är också flexibelt,
vilket passar bra på ett
bygge som ständigt
förändras.”

Kundvärde
• Heltäckande bevakning 100 % av
larmad tid
• Möjliggör tidig åtgärd i realtid
• Flexibelt
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kamerabevakning kopplad till Irisitys
unika larmcentralsnätverk. Enkelt att
justera larmtider och larmzoner efter
byggets utveckling.

• Minimerar skador och driftsstörningar
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Trygghet

Byggbevakaren

Anders Ohlsson, platschef på Sockertorget: ”På våra byggen finns stöldbegärlig
egendom som verktyg inlåsta i containrar och elutrustning som till viss del
är lättillgängliga för tjuvar. Vid en stöld blir vi inte bara av med det materiella;
säkerheten för mina anställda riskeras och det blir produktionsstopp.”

• Aktiv bevakning av stora ytor

Skadegörelse och sabotage är också vardag för byggen. ”Påhälsning av en icke-tjuv
kan resultera i förstörd utrustning, nerklottrade lägenheter och det blir allmänt
stökigt. Irisitys system avbryter besöket innan något sker, innan tjuven kommit in
i containern. Tidigare hade vi linjesensorer, men då staket ofta flyttas var dessa
tvungna att ställas om.”

• Uppkopplat till Irisitys unika
larmcentralsnätverk
• Enkelt att justera larmtider och larmzoner
efter byggets utveckling
• Åtgärd vidtas direkt då intrång påbörjas
• Inga falsklarmskostnader

Tidigare erfarenheter

Om Irisity

”Det har varit stöld på tidigare byggen. På ett bygge fick vi besök och en IR-deckare
löste ut, men väktaren hann inte dit. Vi blev av med verktyg för över 100 000 kronor
den natten” säger Anders Ohlsson. ”Med en kamera hade vi klarat oss, och tack vare
Irisity har vi inte blivit bestulna på Sockertorget. Tidigare system har gett en mängd
falsklarm men de är nu borta.”

Du som kund är unik. Du har dina
erfarenheter, dina villkor, dina behov.
Med spetskompetens inom utveckling
och säkerhet är vårt syfte att leverera
bevakningen som passar just dig – vare
sig det handlar om stöldbegärlig egendom,
skadegörelse eller skolbarn.

Ekonomi
Anders Ohlsson: ”Vi har klarat oss från produktionsstopp och har sluppit återställa
något efter ett nattligt besök. Med denna lösning får jag bevakning under dygnets
alla timmar och även vid riktigt dåligt väder. Systemet är också flexibelt, vilket
passar bra på ett bygge som ständigt förändras.”

Hos oss går innovation och integritet hand i
hand. Vi på Irisity utvecklar aktivt intelligent
kamerabevakning och samarbetet med
våra partners resulterar i heltäckande
säkerhetslösningar.

Professionalitet

Vi på Irisity levererar en tryggare vardag.

”När obehöriga befunnit sig på området har dessa avvikit efter en enkel åtgärd,
som siren. Alla aktiviteter kan vi hålla koll på med de händelserapporter vi får. Jag
kommer fortsätta använda kameralösningen på mina framtida projekt” avslutar
Anders Ohlsson.

”Jag kommer fortsätta använda kameralösningen på mina framtida projekt!”
Anders Ohlsson, JM AB
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