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SIKRINGSNYT

INTELLIGENT TV-OVERVÅGNING 
SIKRER OPERAPARKENS 
BYGGERI
 
Da byggeriet af Operaparken var under planlægning, skulle der findes 
en intelligent overvågningsløsning, der kunne sikre byggepladsen fra 
både land- og vandsiden. Løsningen fandt man hos sikringsvirksomheden 
SmartEye, med base i Herlev.

På en af Københavns mest attraktive byggegrunde er man netop nu i 
gang med at etablere en grøn oase. Den nye grønne plet kommer til at 
indeholde smukke opholdsrum, forskelligartet beplantning, mange sidde- 
arealer, café samt adgang helt ned til havneløbet.

Overvågning fra vand – og landside

Området omkring Operaen er populært, og derfor er byggepladsen ind-
hegnet fra landsiden. Jesper Holm, chefbyggeleder, har dog også valgt at 
sikre byggepladsen fra vandsiden, hvor der færdes mange mennesker i de 
Københavnske kanaler for at undgå ulykker og tyverier

“Tyverier fra byggepladser er et kendt problem, hvorfor TV-overvågning 
giver god mening. Med løsningen fra SmartEye har vi back-up filer 30 
dage tilbage i tiden, hvilket også hjælper os, hvis der mangler materialer”, 
siger Jesper Holm.

Overvågningsmaster med anråb via højtalere

Tre 5 meter høje master med kameraer og højtalere overvåger lige nu 
byggepladsen og sender via et indbygget kort alle oplysninger til kontrol-
centralen. Chefbyggelederen har i samarbejde med SmartEye defineret de 
specifikke områder, som overvåger Operaparken døgnet rundt.

“Er der aktivitet uden for normalen, alarmeres centralen, som anråber på 
pladsen via højtalere”, siger Jesper Holm

Aktiviteter på pladsen følges via app

Med overvågningsløsningen hos SmartEye er der inkluderet adgang til 
overvågningen via app og PC.

“Jeg kan via en app på min telefon følge al aktivitet på pladsen hjemme-
fra, og jeg er selv den første mand på listen, som bliver informeret, hvis 
der skal sendes en vogn til stedet”, siger Jesper Holm

Fleksibel lejeløsning giver bedre økonomi

Ved længerevarende byggerier ser man ofte at byggelederen vælger at 
købe en overvågningsløsning, men det er ikke altid den mest økonomiske 
løsning, da behovet ofte ændrer sig i løbet af de forskellig byggefaser.

Hos SmartEye har de specialiseret sig i en fleksibel model, der gør det 
let for byggelederen at få nedtaget eller tilføjet master løbende efter be-
hovet, hvilket gør det mere økonomisk bæredygtig for kunderne.

Af Sisse Lønborg, SmartEye ApS
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“Fordelen ved SmartEye er, at vi har en mobil lejeløsning, som vi kan 
skalere op eller ned alt efter vores behov, og ikke mindst i takt med at 
byggeriet udvikler sig. Det er i det hele taget en meget fleksibel model, vi 
kører efter – nærmest plug & play. At overvågningen hos kontrolcentralen 
er en del af abonnementsløsningen er endnu en faktor, som er medvirk-
ende til, at vi har fået en særdeles fornuftig økonomisk løsning”, slutter 
Jesper Holm.

SmartEye er totalleverandør inden for sikring.

SmartEye benytter den nyeste teknologi indenfor intelligent overvågn-
ing, alarmer og adgangskontroller. Deres kernekompetence er sikring 
af byggepladser, lagre, bilforhandlere, stilladser, nybyg, skoler, børne-
haver og meget mere. De leverer både sikringsløsninger til private, 
virksomheder og det offentlige.

Fælles for alle deres løsninger er, at de bliver overvåget fra et døgnbe-
mandet kontrolcenter. Det sikrer, at overvågningen hele tiden er pro- 
aktiv. Medarbejderen i kontrolcentret kan dag og nat anråbe formod-
ede indbrudstyve, før de begår indbrud. Det har en stor præventiv ef-
fekt, som kunderne sætter pris på.

Virksomheden er godkendt af SikkerhedsBranchen, og bruger et kon-
trolcenter, der er godkendt af Rigspolitiet samt overholder alle krav, 
persondataforordningen GDPR foreskriver.

Om SmartEye ApS


