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Projekt Norra Djurgårdsstaden genom BLC samordnar gemensam 

bevakning av arbetsplatsområdet för att motverka stölder och 

skadegörelse 

Bevakning av arbetsplatsområden inom Norra Djurgårdsstaden 

Bevakningen av området sker av ett upphandlat bevakningsföretag. 

Bevakningen består av videobevakning med koppling till larmcentral och väktare. Bevakningen sker för samtliga 

arbetsplatsområden inom Projekt Norra Djurgårdsstaden. Larmtider kan anpassas per larmområde och skede. 

 

 

Tilläggstjänster 
Nedan presenteras olika alternativ. Priser enligt separat prislista GFO 

Avtalsform Priser 

Abonnemang: Larmväska 12-månad Se aktuell prislista 

Abonnemang: Larmväska 3-månad Se aktuell prislista 

Grundavgift hyra per trapphus kalenderdag Se aktuell prislista 

Tillägg 1 per larmväska trapphus kalenderdag 1-99 Se aktuell prislista 

Tillägg 2 per larmväska trapphus 4 kalenderdag 100 - Se aktuell prislista 

Tillägg 3 per våningsplan våning 6-10 och kalenderdag Se aktuell prislista 

Trådlös IR detector Se aktuell prislista 

Trådlös magnetkontakt Se aktuell prislista 
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Larmväska 

Larmväskan är ett trådlöst inbrottslarm som är förprogrammerat och anpassad för enkelt montage. Väskan har 

inbyggd GPRS-uppringare. Med denna uppringare sker larmöverföringen trådlöst via GPRS omedelbart till 

larmcentralen (OBS! Skall inte förväxlas med analog GSM-överföring till larmcentral). Den inbyggda 

larmsändaren kan även skicka SMS till mobiltelefoner. Ingen anslutning till vanlig analog telelinje behövs. 

Produkterna i larmväskan innehar SBSC-intyg i larmklass R för trådlös installation. Väskan har plats för totalt 8st 

IR-detektorer och 2st extra fjärrkontroller. Väskan kan användas för tillfälliga trådlösa installationer som t.ex. 

bygglarm, överfallslarm etc. Komplettera med trådlösa tillbehör efter behov. 

 

Innehåll och omfattning  

 
Innehåll i Larmväskan:  

• 1st Larmcental trådlös med GPRS  
• 1st trådlös manöverpanel 
• 2st trådlösa IR-detektor 
• 1st trådlös siren 
• 1st trådlös magnetkontakt 
• 1st GSM simkort Larm IP 
• 16 användarkoder  
• Inbyggd larmsändare för SMS och GPRS  

 
 
Installation, demontering, tillkommande material och arbete:  
Installation av larmväska samt demontering vid av etablering debiteras löpande. Om det tillkommer material 
eller arbete utöver ovanstående sker det mot löpande debitering. 
 
Fakturering 
1ggr/månad. 
 
Åligganden för beställaren att tillhandahålla vid installationstillfället.  

• Eluttag tillgängliga på installationsplatsen.  
• Personal från beställare på plats.  
• Arbetet kan ske i en följd samt under ordinarie arbetstid.  

 
Uppsägning av larmväska 
Uppsägning av larmväska sker skriftligen. Från uppsägningsdagen debiteras innevarande månad samt följande 
månad. T.ex. uppsägning sker den 15 innevarande månad. Abonnemanget avslutas den sista månaden efter. 
Avtalet förlängs löpande med 1 månad om ingen uppsägning sker.  
 

Upplysningar 
Har du frågor kontakta:   Bygglogistikcenter, kundcenter tel. 08 -122 130 00  


