Helhetskoncept inom fysiska
säkerhetssystem
EnvyTech & Damasec tillhandahåller helhetskoncept inom fysiska säkerhetssystem.
Vi har lång erfarenhet av denna typ av arbete och erbjuder, utöver kunskap
och erfarenheter från våra projekt, kunskap om vilka riskvärderings- och
planeringsverktyg samt åtgärdslösningar som finns på marknaden. Inte minst vilka
möjligheter och begränsningar de olika typerna av skydd omfattar.

Väldigt ofta ser vi en vilja hos våra kunder att göra

Då detta är en samhällsfråga som blir allt viktigare,

det rätta och skydda både sig själva och allmänheten,

vill vi bidra med information och kunskap som kan

men bristen på kunskap gör att man inte har möjlighet

hjälpa er med er säkerhetsplanering framöver. Vi

att bedöma vilken typ av skydd som bör användas.

träffas gärna för ett ”miniseminarium”, där vi tar

Istället riskerar man att skapa en falsk trygghet genom

emot frågor och verkliga problemställningar och där

att välja säkerhetssystem som inte klarar den hotbild

vi kan ge exempel på arbetssätt för hur man utför en

som faktiskt råder. Något som kan vara förödande om

relevant riskvärdering och vilka åtgärdslösningar som

det otänkbara sker.

är aktuella för er.

Vi arbetar med

Ger skydd mot

Riskvärdering

Påkörning/inträngning av fordon

Utförs mot bakgrund av platsspecifika

Avser byggnader, konstruktioner och individer.

utmaningar av våra säkerhetsexperter.

Perimetersäkring
Temporära eventlösningar, staket, pelare, portar,
grindar, murar och perimeterväggar.

Skalsäkring
Förstärkning av fasader och konstruktioner.

Cellsäkring
”Panic Rooms”, serverrum eller andra rum där
värdesaker förvaras.

Explosioner
Alla nivåer, från 15kg väskbomb till 1000kg
bilbomb.

Ballistiska hot
Alla typer av skjutvapen.

Inbrott och skadegörelse
”Forced Entry”

Börja i ”rätt ände”
Vid arbeten med våra kunder, både privata och offentliga i Danmark och Sverige, har
vi märkt att kunskapsnivån om hur man tar fram riskbedömningar och hotbilder för
offentliga miljöer, byggnader och event samt hur man väljer rätt skyddslösningar,
varierar kraftigt. Många gånger är kunskapen låg. För att öka kunskapen inom
detta område börjar vi vårt arbete i vad vi kallar ”rätt ände”, genom att utföra en
riskbedömning.

Tillsammans med våra kunder tittar vi på aktuell

Mot

bakgrund

av

informationen

i

utformning av t.ex. en stadsdel, ett event eller

riskvärderingen erhålls en bild av vilka

byggnad. Vi tittar sedan på följande parametrar:

krav och utmaningar som den tilltänkta
åtgärdslösningen ska kunna klara. Vi tittar

- Utvärdering av hotbild

sedan på vilka typer av åtgärdslösningar

- Objektets skyddsbehov över tid

som svarar mot dessa krav och utmaningar

- Framtida planer för objektet eller området

samt ger rekommendationer och ekonomiska

- Era utmaningar och önskemål

utvärderingar.

- Åtgärdslösningar

Referenser

Vi har implementerat skyddssystem på flera europeiska utrikesministerier och ambassader. I nuläget
installerar vi egenproducerade fasader till en stor europeisk flygplats, där man implementerar
3000 m2 ny fasad med hög skyddsnivå, men också med höga krav på design. Vi arbetar löpande
med Köpenhamns Stad samt flera svenska kommuner för säkring av event, så som julmarknader,
nyårsfirande och fotbollsmatcher etc.

Vid frågor kring tidigare utförda projekt eller framtida samarbeten, kontakta oss!
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