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Caroline Whitworth
Logistikansvarig, Änglagården
SEFA

”Vi har många dyra maski-
ner och värdefullt material, 
men det viktigaste är att jag 
inte behöver oroa mig för 
att någon obehörig  
kommer in och skadar sig!”

UTMANINGAR
 › Komplext, föränderligt  
byggprojekt

 › Mycket stora värden i form av 
byggmaterial och maskiner 

 › Driftstopp kostar upp till  
840 000 kr per dag

 › Mycket kvällsaktiviteter och  
ungdomar i området

LÖSNING
BYGGBEVAKAREN — flexibel kamera- 
bevakning kopplad till Mindmancers 
unika larmcentralsnätverk. Enkelt 
att anpasssa när bygget förändras.

KUNDVÄRDE
 › Bevakning över stora ytor
 › Möjliggör tidig åtgärd
 › Minimerar skador och  
driftstörningar

 › Tydliga händelserapporter

Mitt i detta område låter SEFA uppföra Änglagården; en unik multisportanlägg-
ning, som med sin volym blir en av Göteborgs största byggnader. Projektets 
storlek kommer vara på ca 46 000 m² och kostnaden beräknas bli totalt 800 
miljoner kronor.

Fallstudie: Änglagården
GÖTEBORGS STAD HAR EN VISION OM ATT DET GAMLA REGEMENTSOMRÅDET I KVIBERG SKA UTVECKLAS 
TILL ETT AV SVERIGES MEST ATTRAKTIVA REKREATIONSOMRÅDEN MED FOKUS PÅ IDROTT, HÄLSA OCH 
KULTUR. 
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BYGGBEVAKAREN
 › Aktiv bevakning av stora ytor

 › Uppkoplat till Mindmancers unika  
larmcentralsnätverk

 › Enkelt att justera larmtider och  
larmzoner efter byggets utveckling

 › Inga falsklarmskostnader

 › Åtgärd vidtas direkt då intrång påbörjas

OM MINDMANCER
Vi har vårt ursprung i forskning på Chalmers 
Tekniska Högskola. Bakgrunden inom områ-
dena 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 bevaknings-
paket 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 larmcentrals-
tjänster ingår.

TRYGGHET
Caroline Whitworth, logistikansvarig på Änglagården: ”Innan vi fick upp ordent-
liga stängsel och Mindmancers BYGGBEVAKAREN hade vi ibland ungdomar som 
kom in på området för att de var nyfikna, eller för att hämta bollar etc. Det känns 
bra att slippa det nu och veta att jag blir informerad direkt om något händer.” 

Caroline fortsätter: ”Vid några tillfällen har tjuvar skrämts iväg då systemet 
upptäckt dem och åtgärd vidtagits. Det har framförallt handlat om dieseltjuvar 
som tvingats avbryta sina aktiviteter. Systemet är mycket effektivt eftersom det 
reagerar så snabbt.”

PROFESSIONALITET
På frågan varför man valde Mindmancers BYGGBEVAKAREN svarar  
Caroline: ”Mindmancers goda referenser i tidigare projekt var viktigt för oss i 
bedömningen, och jag tycker också de levt upp till sitt goda rykte. Vi har också 
upplevt att samarbetet har fungerat bra eftersom deras support och projektle-
dare lyssnar på våra behov och gör sitt yttersta för att leverera det vi vill ha.”

EKONOMI
Caroline beskriver: ”BYGGBEVAKAREN sparar pengar åt oss genom att åtgärd 
aktiveras redan då intrånget påbörjas, så man kan minimera risken för skade-
görelse.  Vad gäller ekonomin är det största att minimera risken för driftstopp. 
En dags driftstopp kan kosta oss upp till 840 000 kronor per dag. Mindmancers 
lösning gör att jag känner mig trygg.”

”Vi analyserade allt från hundar till ronderande 
väktare och insåg att den effektivaste och bästa 
lösningen för oss är Byggbevakaren.”

Caroline Whitworth


