Topdalsveien boliger
Kristiansand kommune

Sikkerhetsløsninger

ROS – Risiko og Sårbarhetsanalyse
Safe-Pro systems as har foretatt en enkel ROS analyse med bakgrunn i erfaringer fra Ægirs vei
leveransen, og de skisserte formålene og målsetningene som er fremlagt i forbindelse med
Topdalsveien boliger.
For prosjektet i Topdalsveien vil implementering av riktig sikkerhetsutstyr være en viktig
brikke i å forebygge uønskede hendelser og samtidig gi ansatte rask situasjonsoversikt,
med mulighet for påfølgende reaksjon for å kunne avverge hendelser eller redusere skader.
Etablering av sikkerhetsutstyr, rutiner og sikkerhetskultur vil bidra best mulig å sikre helse,
miljø og sikkerhet (HMS) for både brukere og ansatte, slik at tryggheten for den enkelte skal
kunne oppleves ivaretatt på et fornuftig og riktig nivå.
Rutiner og sikkerhetsutstyr bør implementeres for å kunne møte de utfordringene som kan
oppstå ut fra den foreliggende sannsynlighet og den konsekvens uønskede handlinger kan
medføre. Nivået for adekvate tiltak skal derfor samsvare med sannsynlighet og konsekvens,
og i denne prosessen benyttes derfor veiledende og retningsgivende hjelpematriser.
Det er viktig at uønskede hendelser oppdages så tidlig som mulig, slik at reaksjon kan settes
inn, eksempelvis ved tilkalling av egne ansatte, helsepersonell, politi eller vektere, og at bevis
som fra overvåkningskamera vil kunne sikres.
Uønskede hendelser vil alltid skje. Sannsynligheten for dem og konsekvensen av dem vil være
variabel ut fra mange forhold, blant annet parametere tid, sted og miljø.
For Topdalsveien boliger vil uønskede hendelser fra brukere eller fra utenforstående typisk
kunne være blant mye annet:
•
•
•
•
•
•

Alvorlig voldskriminalitet
Skadeverk, herunder rasering av eiendom, beplantning, teknisk infrastruktur, brann
Vinningskriminalitet
Rus og narkotikamisbruk relatert enten til helse eller kriminalitet
Salg, oppbevaring og formidling av våpen, tyvegods og rusmidler
Ulykker og sykdom

Betydningen av vurderinger
Konsekvensvurderingene våre bygger på parameterne fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet:
• Katastrofal
• Kritisk
• Farlig
• Lite farlig
Sannsynlighetsvurderingene bygger på parameterne fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet:
• Svært sannsynlig
• Meget sannsynlig
• Sannsynlig
• Lite sannsynlig
Hjelpematrisene angir utfra vurderingene av konsekvens og sannsynlighet en kvalifisert veiledning i
nivået for implementering av sikkerhetsutstyr og rutiner.

Prosjekteringsnotater
Safe-Pro systems as har tatt sikkerhetsmessige hensyn i vurderingen av installasjonen ut fra
ROS analyse, samt følgende kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brukernes sikkerhet i forhold til seg selv
Brukernes sikkerhet i forhold til hverandre
Brukernes rett til privatliv
Brukernes eget ønske om god overvåkning
Ansattes sikkerhet ovenfor truende og farlige situasjoner
Ansattes rett til privatliv
Ansattes ønske om god overvåkning
Besøkendes forventning til privatliv
Besøkendes sikkerhet
Besøkende som trussel.
Generell sikring av eiendom og utstyr

Videre har vi vurdert bemanningssituasjon, til døgnets forskjellige tider, med tanke på utgifter
til ytterligere bemanning for å beholde kontroll over området, sett i forhold til faktorene over,
samt kostnader målt mot komplett sikring av eiendommen, over tid. Muligheten for å ha full
oversikt med minimal stab, øker kvaliteten på den generelle sikkerheten, og reduserer
langsiktige utgifter for eier, slik at sikringstiltakene har en positiv balanse i budsjett.

Utstyrskvaliteter
Både utstyret som overvåker, og som sikrer eiendommen skal ha en beskaffenhet som takler
Nordisk miljø over tid, og videre tilfeller av bevisst hærverk som vil forekomme til tider.
Disse vurderingene vil medføre reduserte utgifter til vedlikehold og reparasjon over tid, samt
sikre bedre opptid på løsningene.

Innhegning av området
Formålet med innhegning av området er ikke myntet på å forhindre flukt eller inntrengning i
utgangspunktet. Området vil være tilgjengelig for passasje til alle døgnets tider, både inn og
ut. Men trafikken bør naturlig sluses forbi kontrollpunkter slik at oversikten over trafikken
beholdes og identifikasjon er mulig om en hendelse som nevnt i ROS oppstår.
Ved bruk av gjerder rundt området vil dette naturlig forenkles og gi ansatte bedre oversikt
over potensielle problemer som kan dukke opp.
Pullerter på innkjørsel benyttes for å hindre uvedkomne fra å kjøre helt inn til en boenhet
uhindret, og dermed skjule sin identitet, og eventuelle våpen medbragt. Videre kan ikke
kjøretøy benyttes som våpen i seg selv. Ansatte og foresatte skal ha tilgang til å senke
pullertene og benytte de interne veiene på området fritt, ved hjelp av adgangsløsning.

Sikkerhetssone
Vi skisserer en sikkerhetssone i hovedbygg, med sikring av vinduer og sluseløsning, samt toveis kommunikasjon med video og lyd til personer ved innganger til bygget.
Når truende episoder oppstår som kan medføre vold mot ansatte, skal disse ha muligheten til
å trekke seg tilbake i sikkerhet bak sikrede glass og dører, og tilkalle hjelp etter behov.

Oversikt – kameraer, synlig lys HDTV

Mast – 7 meter høyde, vibrasjonsdempende
PTZ styrbart HDTV overvåkningskamera - Q6035-E
HDTV overvåkningskamera – P3367-VE

Disposisjon
Området er stort, med mange vinkler og kanter, samt beplantning. Vi anbefaler god oversikt med
dag/natt kameraet P3367VE som utgangspunkt, dette leverer 5 megapiksel video 12 bilder i sekundet. For
nærmere undersøkelser samt automatisk tracking/patrulje-funksjon vil vi supplere med 3 stk PTZ
kameraer med x20 zoom, Q6035-E, 1080p HDTV styrbare kameraer.
Ved hendelser kan disse benyttes for svært detaljert innsikt og dokumentasjon i alle retninger, takket
være monteringspunkt 7 meter oppe fra bakken, samt muligheten for å dekke soner som eller ikke er
dekket med faste kameraer, eller der faste kameraer har blitt satt ut av spill.

Oversikt – Innendørs kameraer,
synlig lys HDTV

HDTV overvåkningskamera – P3367-VE
Server og opptak med UPS i Rack
Switcher og nettverk med UPS i Rack

Disposisjon
Dag/natt høydefinisjonskameraer overvåker alle innganger og fasader med
vinduer. Ved innganger kan mikrofon og høyttaler installeres med hvert av 3
kameraer, for to-veis kommunikasjon med personer på utsiden der trusselnivået
bedømmes som høyt. Tre innendørs kameraer dag/natt høydefinisjon overvåker
aktiviteter og utstyr i garasje, vaskerom og kjøkken.
Kameraene som monteres er vandalsikrede domer. Innendørs innfelles
disse i himlingen for minst mulig tilgang.

Notat
Safe-pro anbefaler vinduer i bemannings-bygget av en slik beskaffenhet at disse
forhindrer inntrengning. Vinduene bør derfor bestå av pansret glass med
Hærverkshemmende standard NS-EN-356-P3A (INSTA151 – A2), eller tilsvarende.
For ytterligere informasjon:
http://fgsikring.no/PageFiles/8650/Trygghetsruter%20%20informasjon%20og%20krav.pdf
Dører bør være kraftige, med 3 skjulte hengsler, i helved, eller metall.

Oversikt – kameraer, termisk

Mast – 7 meter høyde, vibrasjonsdempende
Termisk kamera – m automatisk deteksjon – Q1921-E/VOT320

Disposisjon
Termiske kameraer med deteksjons-programvare overvåker perimeter for å gi en klar indikasjon
ved avvik og bevegelser i terrenget. Termiske kameraer lar seg nær sagt ikke påvirke av miljø og har
ingen behov for belysning i det hele tatt.
Deteksjons-programvare vil ikke fungere på utendørs kameraer om disse ikke er termiske.
Alle forseringer av gjerder samt inntrengning fra skogssiden vil bli varslet automatisk.

Merk: Termiske kameraer gir ikke personsensitive identifikasjonsmuligheter, og er dermed ikke
regulerte av Datatilsynet. Disse kan se områder utenfor eiendommen uten å være i konflikt med
lovgivningen.

Oversikt – gjerder og adgangssperrer

Mast – 7 meter høyde, vibrasjonsdempende
Pullert, hydraulisk, 1,2 meter mellomrom

Gjerde, 2 meter høyde, sveiset og lakkert 200 x 50mm masker
Grind, åpen for fot-trafikk, fastmonterte pullerter u/bevegelse.

Disposisjon
Gjerdet omkranser halve perimeter til eiendommen. Innerste grense mot skog og terreng forblir åpen
av flere årsaker, området er sikret med termisk video , og personer som benytter denne inngangen vil
være til fots. Videre reduserer dette følelsen av å innestenges for brukerne.
Gjerdet skal som tidligere omtalt, kun fungere som en sluse for å styre trafikken og holde uvedkomne
kjøretøy ute. Pullerter styres via mobil-løsning, samt fjernkontroll fra vakt. Videre har vekter og
eventuelt politi/brann/helse tilgang til egen fjernkontroll / nødkode for åpning.

Fysisk perimeter kontroll
ESTETISK AVGRENSNING
Porter eller bommer er ikke alltid den beste
løsningen. Estetisk hensyn er ofte viktige for
offentlige områder eller kontorbygg, og inntrykket
store mekaniske avgrensninger gir, er ofte lite
kledelig og svært avgrensende der man ellers
ønsker å kun sile bort kjøretøy.
Pullerten gir et estetisk godt inntrykk, samtidig
som den er mekanisk det sterkeste hinderet som
kan skaffes.

MODELL G1 - Valgfri farge
Sveiset stålgitter gjerde.
Dette fleksible gjerdet kan leveres i alle RAL
farger, med forskjellige maskestørrelser etter
behov, og høyder fra 1800mm til 4000mm, med
eller uten spisse topper, i seksjoner på 2500mm.
Gjerdet kan tilpasses terreng.
Merk: Dette gjerdet er godkjent for NATO, ICAO
og ISPS standarder (Nivå 2 & 3)
Gjerdene er formet slik at forsering er vanskelig,
og en person uten utstyr vil i gjennomsnitt bruke
opptil 20 minutter på å forsere dem.
Formålet med gjerdet er kun å sluse passerende trafikk slik at denne kan dokumenteres
i HDTV video, samt begrense bruk av biler på området.

ROI (Return on Investment)
MODELL

SIKRINGSGRAD

VARIGHET

PRIS

PRIS / ÅR

Flettverksgjerde

1*

Ca 7 år

350/ m

50 kr/m

Modell - G1

4

25 år +

650/ m

26 kr/m

* Forutsetter at gjerdet er nytt ** Med videoløsning eller alarm tilkoblet. Priser er basert på installasjon på ferdig flat grunn

7 år levetid – 50kr/m/år

+ 25 års levetid – 26 kr/m/år

I konklusjon
Samlet sett, med bakgrunn i ROS analyse og tidligere erfaringer med Ægirs vei, samt på
anmodning om å prosjektere en løsning som er av høy kvalitet, er dette prosjektet satt sammen
for å best mulig ivareta alle aspekter ved Topdalsveien boenheter.
Kameraene sikres mot strømbrudd med UPS på hver switch, server sikres med egen UPS og
bruker-klienten som settes opp gir ikke tilgang til å justere innstillinger i programvarene, slik at vi
unngår feil bruk av utstyret i størst mulig grad.

Sentralutstyret
Vi foreslår å disponere 3 skjermer a 40 tommer på vegg, for best mulig visuell kontroll av
aktivitet. Disse settes opp på en egnet PC i vaktrommet, med joystick for kontroll av bevegelige
kameraer.

Programvarer
Kurs i bruken foreslås gjennomført ved overtagelse, samtlige ansatte anbefales å delta.
Løsningen som settes opp benytter Milestone Corporate, den høyeste versjonen av Milestone
programvarene. Denne lisensen videreføres med juridisk eier, Krs. Kommune, og gir svært
forbedrede muligheter og oversikt enn tidligere installert programvare. Kun lisenser på enheter
vil bli belastet prosjektet. Server-administrasjonsfunksjoner administreres av Safe-Pro systems as
og kan justeres over nettverk.

Milestone Corporate
Corporate benytter en kartbasert modul for raskest
mulig visuell oversikt over kameraer og enheter. Samtlige
enheter er tilgjengelige ved et museklikk på kartet, samt
I/O funksjoner som toveis lyd-kommunikasjon og styring
av adgangsløsninger, eller lys og annet man ønsker å
styre fra systemet.
Corporate er videre tilgjengelig med 64 bit end to end
nettverksoppsett, som gir muligheten for svært avansert
kryptering av signaler.
Ved hjelp av en gratis applikasjon kan android og Apple
telefoner og brett benyttes både som skjermer, og
opptaksenheter på systemet (opptak krever en
kameralisens) Dette gir muligheten for ansatte til å filme
og streame til serveren, aktiviteter eller indikasjoner som
avviker fra ønske, ved et enkelt klikk på applikasjonen.
Denne løsningen vil da også fungere som et nødtrykk
med video.

Dette forutsetter trådløst nettverk, samt android eller
Apple telefoner med WiFi, og applikasjon med gyldig
lisens. Safe-Pro leverer sikret trådløst nettverk med sikre
skjermede gjesteprofiler.

Belysningskrav

Min. 0.5 Lux konstant belysning 60 Hz LED eller høyere, 5000-6500 Kelvin
Min. 1.5 Lux konstant belysning 60 Hz LED eller høyere, 5000-6500 Kelvin
Merk: Lux-krav regnes ut fra den mørkeste kvelden uten måne, på mørkeste tidspunkt.

Notat
Generelle krav til minimumsbelysning for god drift av kameraer og utnyttelse av nytteverdien.
5000 – 6500 Kelvin belysning, LED utendørsbelysning anbefales for lavere driftskostnader og
«ekte» farger på video opptak. Halogen og glødepærer misfarger omgivelsene og etterlater
forringelse på video, som vanskeliggjør oppfattelsen av farger og identifiserbare trekk. Belysning
skal skjermes eller rettes slik at denne ikke rettes mot kamerapunkter og blender disse.
Belysning skal ikke festes på kameramaster, og plasseres minst 2 meter fra disse for å unngå
prisming og blending i nedbør/tåke/dis.

Kabelføringsskisse

50 mm rør med 1 stk Kat5 Fettfylte / Vaselin kabler
50 mm rør med 2 stk Kat5 Fettfylte / Vaselin kabler
50 mm rør med 4 stk Kat5 Fettfylte / Vaselin kabler
50 mm rør med 220V strømføring
Koblingsbrønn for nettverk (Nødvendig 80 x 80 åpning)

Redundans
Vi har lagt opp til redundans for signalkabler, da evt skader på
disse pga mekanisk belastning i driftsperioden, vil kunne føre
til langt mer kostbare reparasjoner, enn å installere redundans
i utgangspunktet.

Kabelføringsskisse

50 mm rør med 1 stk Kat5 Fettfylte / Vaselin kabler
50 mm rør med 2 stk Kat5 Fettfylte / Vaselin kabler
50 mm rør med 4 stk Kat5 Fettfylte / Vaselin kabler
50 mm rør med 220V strømføring
Koblingsbrønn for nettverk (Nødvendig ca 80cm x 80cm åpning)
Redundans

Koblingsbrønn

Vi har lagt opp til redundans for signalkabler,
da evt skader på disse pga mekanisk
belastning i driftsperioden, vil kunne føre til
langt mer kostbare reparasjoner, enn å
installere redundans i utgangspunktet.

Switch i brønn har behov for strømsikring.
Utendørs UPS er uforsvarlig dyrt, og derfor
anbefaler vi å legge en 220V kabel fra hoved
serverrom, hvor brønn-switch sikres direkte
på denne UPS.

Merk: Eventuell belysning på master må plasseres minst 100 cm fra nærmeste sensor for å unngå forstyrrelser i bilder.

Priser video
Vi har blitt bedt om å prise prosjektet med montering og justeringer, og deler av
dette leveres av eksterne montører utenfor vårt selskap, hvor vi har entreprisen.
På kort varsel er det ikke mulig å få et bindende pristilbud på montering av gjerder,
pullerter, og master. Dette vil ta 1-2 uker å kunne levere og krever en del kunnskap
om grunnens beskaffenhet mtp fundamentering og graving.
Pris på komplett kamerasystem med Milestone Corporate lisenser på felles-server
Kristiansand Kommune levert av Safe-Pro systems as ihht til denne beskrivelsen
(Samme SLC som Kristiansand kommunes Hovedserver – Dette forutsetter Fibernettverk til og fra bygget) Inkludert montering:
Vi tilbyr både leasing og kjøp:
Kjøp: Eksl. MVA: 1,648,500,Leie: Leasing Eksl. MVA: 32,750.-/60 mnd v DNB Finans
Montering forutsetter fremført nettverkskabel og strøm, samt klargjøring på hvert
punkt for montasje, levert av annen leverandør. I tillegg skal egnet redskap for
høydearbeid være tilgjengelig for montøren. Arbeid og utgifter som oppstår for å
fullføre jobben der dette ikke er gjort riktig, vil faktureres i ettertid.
Utstyret vil leveres med egnet UPS for strømsikring og drift ved brudd i ca 10 min.
Inkludert er videre 2 x 40’’ LCD monitor (24/7 skjermer) samt spesifisert PC for drift
av videoløsningen, veggmonteringsbraketter og en Dell R720 entrepriseserver med
14 Terrabyte lagring i Raidoppsett. Rack-skap medfølger ikke men forutsettes i egnet
rom med miljøkontroll. Evt kan dette leveres mot tillegg.
Tilkobling av klienter og mobile klienter i ubegrenset antall faktureres som service,
med unntak av hoved klient på lokasjonen og tilkobling mot Hovedserver
Kristiansand kommune/Steinar Kjelland, som er inkludert i tilbudet.
Kobling av nettverkskabling og belysning forutsettes ihht til beskrivelser for effektiv
og stabil drift av kamerasystemet.
NB
Dersom nye modeller kommer på markedet i perioden mellom pristilbudet og
installasjonen, vil vi der det er naturlig å gjøre det innenfor satt budsjett, etterstrebe
å benytte den nyeste teknologien.

Priser fysiske sperringer
Pullerter
Hydrauliske kjøretøybegrensninger 3 stk med hydraulisk aggregat og
kontrollenhet:
Pris eksl.MVA: 83,760,-/stk

Pullerter, Faste uten motorikk 3 stk:
Pris eksl.MVA: 7600,-/stk

Gjerde 100 meter, sveiset, lakkert i egnet farge, 50x200 maskestørrelse,
2,05 meter høyde med festemidler:
Pris eksl.MVA: 500 kr / meter = 50,000,-

Mast 6 meter, avstivet 8 kantet med støpt fot 500kg:
Pris eksl.MVA: 15,300,- /stk

Montering
Må befares med egnet leverandør.

