"NÄR LEIF KOM TILL
ARBETSPLATSEN SÅG
HAN ATT DE HADE
FÅTT INBROTT I SINA
CONTAINRAR. IGEN. NU
FICK DET VARA NOG."

KUNDBERÄTTELSER –
PoB:S ELEKTRISKA
HUR PoB SATTE STOPP FÖR INBROTT
I SINA CONTAINRAR

KUNDBERÄTTELSER – PoB:S ELEKTRISKA

När Leif kom till arbetsplatsen och såg han att de hade fått inbrott i sina containrar. Igen. Det här var andra gången i samma
projekt under kort tid. Nu fick det vara nog. Måttet var rågat. Det
här fick inte hända igen. De stora kostnaderna för självrisker,
produktionsstopp, få nya maskiner på plats, laga containrar, städa
upp efter tjuvarna och inventera vad som hade blivit stulet blev
helt enkelt för mycket. Dessutom skapar inbrott på arbetsplatsen
frustration bland medarbetarna. Och det stör produktionen över
en längre tid.
Vad kunde man göra för att slippa få inbrott igen?

VAD ÄR FOKUS FÖR DIG I DIN ROLL?
Som projektledare äger jag hela projekt, med tidsplan och den
ekonomiska kalkylen. I min dagliga roll är fokus på att leda och
fördela arbetet på plats, vilket jag gör tillsammans med min lagbas.
Jag ser även till att materielleveranser flyter och materiel fungerar.

"VI HADE INBROTT I VÅRA CONTAINRAR VID
TVÅ OLIKA TILLFÄLLEN PÅ KORT TID I SAMMA
PROJEKT. DÅ STALS ALLA VÅRA MASKINER
OCH SPECIALVERKTYG."

VARFÖR BÖRJADE NI TITTA EFTER SÄKERHETSCONTAINER?
Vi hade inbrott i våra containrar vid två olika tillfällen på kort tid i
samma projekt. Då stals alla våra maskiner och specialverktyg. Det
blev stora kostnader för både självrisk och produktionsstopp. Men
vi drabbades även av indirekta kostnader för tid: som att få ut nya
maskiner på plats, laga containrar, städa upp och inventera för att
veta vad som blivit stulet. De administrativa kostnaderna kopplat till
försäkringsbolag och polis får man heller inte glömma bort. Inbrott
på arbetsplatsen skapar irritation och frustration bland medarbetarna på plats. Det stör produktionen över en längre tid. Luften
går ur dem.
HUR KOM DET SIG ATT CONTAINERTJÄNST HAMNADE PÅ LISTAN
ÖVER MÖJLIGA LEVERANTÖRER?
Vi letade efter alternativt på marknaden och hittade säkerhetscontainern via en sökning på Google. Jag tog kontakt med
Containertjänst och fick mer information. Jag fick även information
och priser på deras övriga sortiment. Några dagar senare var jag på
ett möte där jag även fick se säkerhetscontainern.
SÄG HEJ TILL LEIF PÅ PoB:S ELEKTRISKA
Uppsalaföretaget PoB:s Elektriska grundades 1986 av bröderna
Göran Blom och Per Ejdersund med inriktning på elinstallationer
mot ny- och ombyggnation av bostäder i samarbete med byggentreprenörer som JM, NCC, Peab och Einar Mattson. Bolaget verkar
över hela landet med fokus på storstadsregionerna Stockholm,
Malmö och Uppsala. PoB är sedan 2014 en del av Instalco, ett av
Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla,
teknikkonsult och industri.
VILKEN ÄR DIN ROLL PÅ FÖRETAGET?
Jag arbetar som projektledare. Vi är 6 projektledare på bolaget, och
varje projektledare leder 6–8 projekt.
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VAD GJORDE ATT NI TILL SLUT VALDE CONTAINERTJÄNST?
Det var den bästa lösningen på marknaden i kombination med
kostnaden för hyran. Även priser på containrar i stort avgjorde.
Priserna var bra. Men givetvis spelar kvalitet, tillgänglighet, snabboch bra service roll.

Kalkylera in hyreskostnaden för säkerhetscontainern i projektet
redan från början. Jag kan säga att jag sover bättre nu om nätterna.
Att ha säkerhetscontainrar i mina projekt ger en trygghet. Jag vet att
maskiner och materiel finns på plats och jag slipper produktionsstopp.
HUR SER PLANERNA UT MED SÄKERHETSCONTAINRAR, CONTAINERSÄKERHET I ALLMÄNHET?
Jag har presenterat säkerhetscontainern internt för mina projektkollegor, vår VD samt de andra yrkeslagen i mina projekt. Det finns
ett stort intresse.

VAD ÄR RESULTATET SÅ HÄR LÅNGT?
Det har fungerat väldigt bra. Vi har inte haft flera inbrott.
VAD HAR VARIT DEN STÖRSTA UTMANINGEN MED CONTAINERTJÄNST OCH CONTAINERLÖSNINGEN?
Vi var en av de första som hyrde säkerhetscontainrar av
Containertjänst. Eftersom vi i majoritet förvarar elhandmaskiner
fanns det en potentiell möjlighet att fiska ut mindre maskiner
genom gallret satte vi ett sidoskydd på hyllorna för att förebygga
detta. Men nu har Containertjänst tagit fram en lösning för att förhindra detta genom att täcka gallrets insida med plåt eller byggskivor. Det ger även ett insynsskydd.

PRODUKTLÖSING FÖR PoB:
Säkerhetscontainer 20 fot med 10 fots bur med isolering, elbyggcentral, belysning och värme
Containerlarm
Låsbom klass 5
Hänglås klass 4

"ATT HA SÄKERHETSCONTAINRAR I MINA
PROJEKT GER EN TRYGGHET. JAG VET ATT
MASKINER OCH MATERIEL FINNS PÅ PLATS
OCH JAG SLIPPER PRODUKTIONSSTOPP."

VAD SKULLE DU GE FÖR RÅD TILL ANDRA SOM SKA GÖRA SAMMA
RESA SOM ER?
Gör en riskkalkyl. Vad kostar ett inbrott med förlust av batterimaskiner, handverktyg, material och varje timme som montörerna
inte kan producera. Kostnaden blir stor. Det drar i väg fort.
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ÖVER 8 000 ANMÄLDA BYGGSTÖLDER
DEN KRAFTIGA ÖKNINGEN AV ANTALET INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATSER FORTSÄTTER
Stölder från byggarbetsplatser är ett stort problem för bygg- och
anläggningsbranschen. Enligt statistik från Brottsförebyggande
rådet, BRÅ, anmäldes 8 208 byggstölder under 2019. Detta är 23
anmälda stölder per dag – en ökning med 30 % sedan 2015. Störst
ökning av antalet stölder var i Stockholmsområdet.
Varje år stjäls det uppskattningsvis för ca 1,5 miljarder kronor och
varje månad försvinner det dyra maskiner, byggmateriel och drivmedel för stora och små företag enligt Sveriges Byggindustrier,
SBUF. Stölderna drabbar inte bara företagen hårt ekonomiskt, utan

även tidsmässigt. Byggen som drabbas av stillestånd får snabbt
ökade kostnader för personal som står utan byggmateriel, verktyg
och maskiner. Även vägarbeten försenas då mätutrustning och
andra viktiga maskiner stjäls. Byggföretagen kan utöver detta även
drabbas av förseningsviten, som en följd av stölderna.
DE VANLIGASTE STÖLDERNA ENLIGT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET:
Bygg- och arbetsmaskiner
Eldrivna handmaskiner
Byggnadsställningar
Byggmateriel och vitvaror

1,5

23

30

MILJARDER KRONOR I
STÖLDER ÅRLIGEN

ANMÄLDA STÖLDER
PER DAG

PROCENT FLER ANMÄLDA
STÖLDER ÄN 2015
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FAKTA OM VÅRA SÄKERHETSCONTAINRAR
BESKRIVNING:

EGENSKAPER:

Säkerhetscontainern är isolerad och levereras med FerraPodsäkerhetsbur i skyddsklass 3-RC4*. Standardstorlek är från 10 fot
upp till 20 fot med gallerburstorlekar om 2190 mm bredd och 1310
mm till 2110 mm djup. Burens gallerdörren är utrustad låshus ASSA
510/511, ett certifierat låshus i högsta klass, SSF 3522 klass 5. Nyckelsystem väljer du själv. För att öka tillgängligheten för personalen
men behålla säkerheten, kan gallerdörren även förses med ett digitalt
daglås i minst klass 3, exempelvis Yale Doorman L3.
Gallerburen går givetvis att monteras i hela containern, specialanpassad till annan storlek och kan monteras i andra containermodeller. Även buren går att anpassa och monteras som en gallergrindslösning innanför vanliga containerdörrarna utan de inre gallerväggarna. I samråd hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för
dina behov.
Produkt: Säkerhetscontainer | Kategori: Containersäkerhet
Typ: FerraPod-säkerhetsbur | Skyddsklass: Klass 3-RC4*
Godkännanden: Testad av RISE och certifierad av SBSC enligt SS-EN
1627:2011 | Certifikat: 17-404

Marknaden mest säkra container. Finns i olika storlekar
Står emot samt försvårar angrepp vid nedfrysning, hand- och
skärverktyg m.m.
Isolerad och inredd med belysning, 16Amp byggcentral och
värmefläkt 2kw
Utrustad med säkerhetsbur, SS-EN 1627 skyddsklass 3-RC4*
Utrustad med låsbom, SSF 1051-2 klass 5
Utrustad med låshus, SSF 3522 klass 5
Kan utrustas med digitalt daglås, minst klass 3
Säkerhetsburen kan kläs in med plåt eller byggplywood för
insynsskydd och ökat skalskydd
Gallerdörren är 892 mm bred vilket gör lastning av EUR-pall möjlig
Säkerhetsburen är demonterings- och återmonteringsbar
Kan utrustas med arbetsbord och hyllor

* FerraPod säkerhetsgaller är testat av Research Industries Sweden och certifierat enligt SS-EN 1627.
Den klarar Resistance Class 4. Total testtid 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Angrepp med
såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin utöver verktygen enligt RC3.
Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringskrav som gäller din försäkring.

CONTAINERTJÄNST – FÖR RIKTIGA BYGGARE
Vår affärsidé är att vara bäst på containrar och säkra vägprodukter för byggrelaterad verksamhet.
Vi levererar från våra depåer i Länna och Sollentuna i Stockholm, samt Göteborg. Med hög kvalitet
och branschens bästa hyrespriser är vi alltid en riktigt bra affär.
Några av våra kunder:

KONTOR OCH DEPÅ LÄNNA:

DEPÅ SOLLENTUNA:

TEL: 08-673 10 20

CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER

CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER

MEJL: INFO@CONTAINERTJANST.SE

LYFTKRANSVÄGEN 23, 142 50 SKOGÅS

KAPPETORPSVÄGEN 14, 192 77 SOLLENTUNA

WEBB: CONTAINERTJANST.SE

KONTAKTA
OSS FÖR EN
RIKTIGT BRA
SÄKERHETSAFFÄR

