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 Det kan ta mer än 30 
minuter att utrymma en 
byggarbetsplats. Men 

under den senaste utrymningen 
med vårt system var 70 procent 
ute på två minuter, säger Xavier 
Leon som är en av grundarna till 
Göteborgsföretaget Brinja.

Precis som många andra bolag 
började Brinja med en helt an-
nan idé kring säkerhet. Men efter 
ett par månader skiftade fokus 
när grundarna stötte på proble-
met med att det tar för lång tid 
att utrymma en byggarbetsplats. 

– I en liten restaurang för 
20 personer måste det finnas 
brandlarm och utrymnings-
system. Men en byggarbetsplats 
med 500 personer har ofta inget 
vettigt utrymningssystem, säger 
företagets teknikchef Axel Sjö-
gren Holtz.

N O R M A LT  F I N N S  D E T  bara en 
larmknapp och en siren, vilket 
sällan räcker i den bullriga 
miljö som ett bygge är. Brinja 
har därför kompletterat sirenen 
med möjligheten att styra den 
tillfälliga belysningen på bygg-
arbetsplatsen genom att släcka 
och tända ljuset. 

En första presentation 
på hur systemet var tänkt 
att  fungera genomfördes 
i maj 2017. I september 
samma år tog den första 
kunden fram plånboken 
för att bidra till utveckling-
en av systemet. Arbetet 

som tog ungefär ett år. 
Hjärtat i systemet är Brinja 

Core som fungerar som en 
gateway. Den är ansluten till 
byggarbetsplatsens elnät och 
uppkopplad till omvärlden via 
mobilnätet. Den har en siren 
men också fysiska ingångar för 
att koppla in och styra två slingor 
med belysning. 

V I D A R E  K A N  D E N  kommunicera 
trådlöst med de egenutvecklade 
sensornoderna Brinja Node, som 
bland annat mäter temperatur, 
fukt, damm, ljus, buller och 
gaser som kolmonoxid. Normalt 
finns en till två sensornoder 
kopplade till varje gateway. 
Beroende på hur stort bygget är 
kan varje gateway täcka två eller 
tre våningsplan på 500 till 1 000 
kvadratmeter.

Kommunikationen sker på 
frekvenser under 1 GHz med 
ett proprietärt protokoll vilket 
ger tillräckligt god räckvidd 
för att klara normala byggen. 
Datamängderna är små, och 
miljödata behöver inte loggas 
särskilt ofta, det kan räcka med 
varje timme.

– Det är betydligt oftare 
än idag när man går runt 
och mäter manuellt, säger 
Xavier Leon.

Data skickas upp till 
molnet och blir åtkomliga 
via en programvara kallad 
Brinja Manager.

– Det går att konfigu-

rera hur ofta man mäter, normalt 
är att mäta varje timme eller 
varje halvtimme.

Då räcker batteriet i sensor-
noden minst 18 månader, vilket 
är tillräckligt för de flesta byggen.

– När kunderna ser möjlig-
heten tror jag att vi kommer att 
se krav på tätare mätningar, säger 
Axel Sjögren Holtz.

A L L A  S O M  J O B B A R  på  bygget 
 laddar ned Brinjas app i sin 
mobil som en del av den 
obligatoriska säkerhetsgenom-
gången de genomför innan de 
får tillträde. Det innebär att den 
som är ansvarig för säkerheten 
dels vet vilka som kan befinna 
sig på platsen men också att alla 
kan utlösa ett larm. Dessutom får 
den som är ansvarig för bygget 
ett SMS med telefonnummer till 
den som utlöst larmet och kan 
därmed kontakta personen för 
att få reda på anledningen.

S O M  KO M P L E M E N T  kan man 
använda fysiska tryckknappar 
för att aktivera larmet. Tryck-
knapparna är kopplade trådlöst 
till centralenheten.

Appen underlättar avprick-
ningen efter en utrymning i och 
med att det går att kvittera larmet 
när man kommit till uppsam-
lingsplatsen. Därmed kan man 
snabbt fokusera på dem som 
saknas. De behöver inte nöd-
vändigtvis vara kvar på bygget, 
det kan lika gärna vara så att de 
är lediga eller glömt telefonen 
hemma. 

Det går också att skicka ut lar-
met till appen och sedan kvittera 
det när man kommit ut. Larmet 
till appen kan också innehålla 
instruktioner som att ta på en 
gasmask eller hörselskydd.

B R I N J A  Ä R  I D AG  I N N E  på den fjärde 
generationen av  systemet och har 
betalande kunder, bland annat 
byggjättarna NCC och Skanska. 
Företagen hyr på månadsbasis. 

– Vi har också startat en första 
pilot i Finland med det största 
byggbolaget där.

Ambitionen är att vidare-
utveckla systemet med en bärbar 
modell av sensornoden och 
att addera fler analysverktyg 
till mjukvaran. Dessutom är 
ambitionen att expandera till fler 
länder.

För det behövs kapital. Före-
taget siktar därför på att ta in 
mellan fem och tio miljoner 
kronor till sommaren.
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TA MED DIG KOLLEGORNA OCH BESÖK  
ADVANCED ENGINEERING KOSTNADSFRITT!
Plats: Åbymässan, Mölndal
Datum & tider: 25 mars, 09-17 & 26 mars, 09-16

Mötesplatsen finns till för dig som beslutar eller påverkar inköp med målet att optimera en ny eller existerande industriell 
produkt eller för dig som vill automatisera produktionen. Oberoende av vilket steg i utvecklingsprocessen ni fokuserar på,  
så är detta mässan för er!

Tekniskt kunniga utställare

2 scener med industriprofiler  
& nyhetsdemos 

Startup area & pitch sessions

Material pavilion, vehicle area

3 temahalvdagar med applied AI, 
inköp & teknisk kommunikation

After work

TILLVERKNINGSINDUSTRINS MÖTESPLATS FÖR PRODUKTUTVECKLING & SOURCING

Registrera dig för fri entré & se utställarlista & fullt program på 

www.advancedengineering.se

Awards: this year´s electronic  
company x 2!
By EIG (the association of electronics  
in Gothenburg)

Panel: How do we meet the  
manufacturing industry´s need  
of digital excellence? 
Moderated by: Fredrik Von Essen,  
Business policy expert & Erik Behm,  
Area & Investment Manager ICT

Tryggare byggare 
med appar och sensorer

Axel Sjögren HoltzXavier Leon

Det ska gå lika snabbt 
att evakuera bygg-
arbetsplatsen som 
byggnaden när den 
står färdig och det 
finns ett kombinerat 
brandlarm och  
utrymningssystem.  
Göteborgsföretaget 
Brinjas lösning är 
trådlös och enkel att 
installera.


