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Fallstudie: Fortum Distribution
FORTUM DISTRIBUTION ÄR ETT AV SVERIGES STÖRSTA ELNÄTSFÖRETAG. DRYGT 900 000 KUNDER RUNT OM I 
LANDET FÅR VARJE DAG EL GENOM FORTUMS ELNÄT, TILL BOSTÄDER OCH ARBETSPLATSER. FORTUM ARBETAR 
HÅRT FÖR ATT MODERNISERA OCH UNDERHÅLLA ELNÄTET OCH INVESTERADE UNDER 2014 CIRKA 1,4 MILJARDER 
KRONOR I ELNÄTEN. FORTUM HAR ELNÄT I BLAND ANNAT STOCKHOLM, VÄRMLAND, HÄLSINGLAND OCH I BOHUSLÄN.

Med anor från 1932 har finska Fortum produktion i nio europeiska länder.  Av 
Fortums 161 vattenkraftverk ligger 128 stycken i Sverige, de bedriver fjärrvärme
verksamhet i sex svenska kommuner och är delägare i sex kärnkraftsreaktorer i 
Oskarshamn och Forsmark. 

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande 
generationer. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen och 
totalt sysselsätts cirka 8 800 personer. När Fortum Distribution skulle säkra sina 
ställverk i regionerna Värmland, Västmanland och Närke valde de Mindmancer.

UTMANINGAR
 › Ställverk är högriskområde för 
personskada

 › Stora värden på området
 › Sabotagerisk
 › Vid driftsstörning kan tusentals 
kunder bli strömlösa

LÖSNING

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

KUNDVÄRDE
 › Heltäckande bevakning 100% av 
larmad tid

 › Möjliggör tidig åtgärd
 › Minimerar skador och 
driftsstörningar

“Vi upplever en mycket 
god effekt mot intrång, 
skadegörelse och 
stölder sedan vi satte 
upp den intelligenta 
kamerabevakningen. 
Vi bedömer att det gått 
ner med över 80%.”

Kåre Falkevik
Stationsingenjör
Fortum Distribution
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OMRÅDESBEVAKAREN
 › Förebygger stöld och skadegörelse genom 

kontinuerlig analys av kamerans videoström

 › Skickar ett videolarm till operatör  
som snabbt vidtar åtgärd

 › Garanterat inga falska uttryckningar 

 › Mångdubblar bevakningstiden för en  
bråkdel av kostnaden jämfört med  
traditionella väktarlösningar

OM MINDMANCER
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.

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

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

TRYGGHET
Kåre Falkevik, stationsingenjör på Fortum Distribution: ”Våra arbetsplatser 
innebär risker för alla på plats. Vi jobbar aktivt med att öka säkerheten på områdena, 
genom exempel skyddsjordningar. Dessa kan i sig vara attraktiva mål för stölder, 
vilket leder till att tidigare säkra områden blir osäkra. Dessa har på senare tid 
blivit ett eftertraktat villebråd för tjuvar.” 

Antalet kopparstölder har de senaste åren eskalerat och drabbar allt från 
kyrkor, industrier och infrastrukturen. När tjuvarna stjäl skyddsutrustning 
utsätter de inte bara själva för livsfara. ”När mina kollegor kommer till jobbet 
morgonen efter nattligt besök, löper de stor risk för kroppslig skada. Och har de 
klippt hål på staketet kan vem som helst ta sig in, potentiellt ett barn!”.

PROFESSIONALITET
”Vi upplever att samarbetet med Mindmancer fungerar mycket bra, de är lätta 
att nå, och bra att ha att göra med. Det märks att de är specialister på området. 
Systemen är mycket driftsäkra och vi har tillgång till all funktionalitet dygnet 
runt, året om” säger Kåre Falkevik. 

EKONOMI
”Vi upplever en mycket god effekt mot intrång, skadegörelse och stölder sedan 
vi satte upp den intelligenta kamerabevakningen. Vi bedömer att våra kostnader 
för detta gått ner med över 80%” menar Kåre Falkevik. 

Vad gäller själva driften så är det inte bara ställverket som drabbas: ”En stöld 
kan innebära att tusentals hushåll blir utan el, industrier står stilla och pendlare 
inte kommer till sina arbeten. En stöld kan för oss innebära omkostnader på över 
en halv miljon kronor.”

“Vi fick rekommendationer från vår låsleverantör – 
Mindmancer är kända för att ha den bästa lösningen 
på marknaden.”

Kåre Falkevik, Fortum Distribution


