
KUNDBERÄTTELSER –
STHLM BYGGALLIANCE
SÅ HÄR SATTE STHLM BYGGALLIANCE STOPP 
FÖR INBROTT

"PÅ SIN MOBIL 
SER IVAN EN BILD PÅ 

TJUVEN SOM STÅR OCH 
KAPAR LÅSBOMMEN. 

INTE NU IGEN. NU VAR 
DET BRÅTTOM."
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Ivan väcks klockan 02.34 av en larmavisering från sin mobil-
telefon. Containerlarmet har gått. Igen. Det var andra natten i 
rad då larmet hade gått. På sin mobil ser Ivan en bild på tjuven 
som står och kapar låsbommen. Inte nu igen. Nu var det bråttom. 
Ivan hoppar snabbt i kläderna och sätter sig i bilen och kör mot 
byggarbetsplatsen. Samtal från larmcentralen bekräftar att 
inbrottsförsök pågår och polisen är på väg till platsen. Ivan 
anländer till byggarbetsplatsen tillsammans med sin kollega 20 
minuter senare. Polisen var redan där och tjuven har sprungit 
från platsen. Framför containern ligger tjuvens verktyg i en hög. 
Inbrottstjuven lyckades ta sig in i containern men stoppades tack 
vare att denna container hade en säkerhetsbur och containerlarm. 
Men så har det inte alltid varit för Ivan och STHLM ByggAlliance. 
Några veckor tidigare drabbades de av ett containerinbrott där 
verktyg och maskiner stals för över 500 000 kronor. Bygget 
drabbades av stillestånd då 18 byggarbetare kunde inte fortsätta 
sitt arbete, vilket också är en stor kostnad. 
 
Vad kunde man göra för att slippa få inbrott igen?

SÄG HEJ TILL IVAN PÅ STHLM BYGGALLIANCE 

Stockholmsföretaget STHLM ByggAlliance grundades 2011 av Ilya 
Osin med inriktning på bygg och plattsättning mot ny-, till- och om-
byggnation av fastigheter och bostäder, i egen regi. Men de är även 
underentreprenör till bland annat Skanska, NCC, Serneke, MVB, Metrolit 
och M3 Bygg. Bolaget har över 100 anställda och verkar över hela landet 
med fokus på storstadsregionerna Stockholm och Göteborg.

VILKEN ÄR DIN ROLL PÅ FÖRETAGET?

Jag arbetar som operativ chef och ansvarar för process- och affärs- 
utveckling. Jag ansvarar även för våra projektledare och platschefer. 
Vi har idag 6 projektledare och 6 platschefer på bolaget och varje 
projektledare leder 2–3 projekt samtidigt. 

VAD ÄR FOKUS FÖR DIG I DIN ROLL?

Min roll är skapa struktur och effektivitet i vårt operativa arbete för 
att säkerhetsställa kvalitet och lönsamhet i alla leveranser mot våra 
kunder. 

VARFÖR BÖRJADE NI TITTA EFTER SÄKERHETSCONTAINER?

Vi drabbades av flera inbrott på kort tid. Bland annat drabbades vi 
av ett containerinbrott där vi blev av med verktyg och maskiner för 
över 500 000 kronor. 

"VERKTYG OCH MASKINER STALS FÖR ÖVER 
500 000 KRONOR. BYGGET DRABBADES AV 

STILLESTÅND DÅ 18 BYGGARBETARE KUNDE 
INTE FORTSÄTTA SITT ARBETE."
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VAD GJORDE ATT NI TILL SLUT VALDE CONTAINERTJÄNST? 

Det var ett enkelt val. Containertjänst är störst och bäst på 
containrar. Vi har hyrt olika typer containrar av Containertjänst 
under de senaste fyra åren. Jag kände till att de hade säkerhets-
container så jag ringde till vår säljare.    

VAD ÄR RESULTATET SÅ HÄR LÅNGT?

Vi är väldigt nöjda. Säkerhetscontainern har stoppat och avbrutit 
två inbrottsförsök.   

VAD HAR VARIT DEN STÖRSTA UTMANINGEN MED CONTAINER-
TJÄNST OCH CONTAINERLÖSNINGEN?

Det har fungerat bra. Efter inbrottsförsöken fick vi snabbt ut nya 
låsbommar så att vi kunde fortsätta att arbeta som vanligt. Jag vill 
även lyfta vikten av containerlarmet. Larmet är riktigt bra. Att det 
börjar larma och skicka bilder innan tjuven tagit sig in i containern 
gör säkerhetslösningen komplett.     

VAD SKULLE DU GE FÖR RÅD TILL ANDRA SOM SKA GÖRA SAMMA 
RESA SOM ER?

Ofta är det så att man inte gör något förrän det händer. Det gäller 
även oss. Det är otroligt dumt och man får inte vara snål. Det blir 
bara ofattbart mycket dyrare. Det här är precis lika viktigt som det 
förebyggande arbetet för risker och brister i arbetsmiljö. Räkna in
hyreskostnaden för säkerhetscontainern i projektet redan från
början. Kostnaden för stillestånd drar iväg fort. Vi har även kost-
nader för självrisker och administrativa kostnader kopplat till för-
säkringsbolaget.  

Även frustration och irritation från inbrottet har påverkat gubbarnas 
effektivitet då de inte har sina egna verktyg eller saknar en komplett 
uppsättning satte effekter produktiviteten. Vi har kalkylerat kost-
naderna och kommit fram till om vi har 5 byggarbetare eller fler så ska 
en säkerhetscontainer alltid finnas på plats. Att ha säkerhetscontainrar 
i våra projekt ger mig en trygghet. Jag vet att maskiner och materiel 
finns på plats och att vi slipper produktionsstopp. Det gör att jag kan 
spara tid och kan fokusera på viktigare saker. 

PRODUKTLÖSNING FÖR STHLM BYGGALLIANCE:

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

"CONTAINERN HAR REDAN STOPPAT OCH 
AVBRUTIT TVÅ INBROTTSFÖRSÖK." 

"OFTA ÄR DET SÅ ATT MAN INTE GÖR NÅGOT 
FÖRRÄN DET HÄNDER. DET GÄLLER ÄVEN 

OSS. DET ÄR OTROLIGT DUMT OCH MAN FÅR 
INTE VARA SNÅL. DET BLIR BARA OFATTBART 

MYCKET DYRARE." 



KUNDBERÄTTELSER – STHLM BYGGALLIANCE

ÖVER 8 000 ANMÄLDA BYGGSTÖLDER

CONTAINERTJÄNST – FÖR RIKTIGA BYGGARE  |  TEL: 08-673 10 20  |  MEJL: INFO@CONTAINERTJANST.SE  |  WEBB: CONTAINERTJANST.SE

DEN KRAFTIGA ÖKNINGEN AV ANTALET INBROTT PÅ BYGGARBETS-
PLATSER 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 driv-
medel 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

MILJARDER KRONOR I 
STÖLDER ÅRLIGEN

1,5 23 30
ANMÄLDA STÖLDER

PER DAG
PROCENT FLER ANMÄLDA

STÖLDER ÄN 2015
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FAKTA OM VÅRA SÄKERHETSCONTAINRAR

KONTOR OCH DEPÅ LÄNNA: 

CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 

LYFTKRANSVÄGEN 23, 142 50 SKOGÅS

DEPÅ SOLLENTUNA: 

CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 

KAPPETORPSVÄGEN 14, 192 77 SOLLENTUNA

TEL: 08-673 10 20 

MEJL: INFO@CONTAINERTJANST.SE 

WEBB: CONTAINERTJANST.SE

KONTAKTA 
OSS FÖR EN 
RIKTIGT BRA 
SÄKERHETS-

AFFÄR

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: 

BESKRIVNING:

Säkerhetscontainern är isolerad och levereras med FerraPod-
säkerhetsbur 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. Nyckel-
system 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, special-
anpassad till annan storlek och kan monteras i andra container-
modeller. Även buren går att anpassa och monteras som en galler-
grindslösning innanför vanliga containerdörrarna utan de inre galler-
väggarna. 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

EGENSKAPER:

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.


