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Byggeprosjekt med kameraovervåkning
På Kolbotn utenfor Oslo er et større boligprosjekt i gang, der det i sentrum skal opp 13 townhouse og to
bygg med til sammen 67 leiligheter. Her er flere tiltak gjort for å sikre byggeplassen mot uvedkommende.
Oppdragsgiver Solon Eiendom har inngått avtale med AF Gruppen som står som totalentreprenør på prosjektet. Storebukta har
en verdi på 240 millioner og er planlagt ferdigstilt i Q3-4 2020. Solon er ny kunde for AF, og Roger Mariåsen som er Prosjektleder
for AF Nybygg, ser fram til samarbeidet om å bygge attraktive boliger i et populært område på Kolbotn. Garda Anleggsikring
og Infobric sine løsninger for områdesikring har blitt valgt, i hovedsak på grunn av det enkle brukergrensesnittet og at man fra
tidligere prosjekt har vært svært fornøyd med servicenivået.
Roger har dette å si om sikringsløsningene som er benyttet: “Det er installert kameraovervåkning, rotasjonsgrind, skyvegrinder
og gjerder rundt riggområde, både på grunn av lovpålagte krav og at det er preventivt i forhold til innbrudd på byggeplassen.
Fordelen med adgangskontrollsystemet er at man har full kontroll inn og ut av byggeplassen og at dette sikrer uvedkommende
mot å komme seg inn på anleggsområdet. Systemene gir også en mindre arbeidsmengde for oppfølging av manskapsregistrering og oppfølging av porter og grinder på byggeplassen. Monterte systemer utviser også at det er orden på byggeplassen.
Ulempen er om det blir strømbrudd, da fungerer ikke systemene. Her skulle man sett på en back-up løsning i fremtiden.” For
drift av portløsninger tilbyr Garda Anleggsikring batteri/back-up løsning ved strømstans.
Tyveri fra byggeplass er dessverre et velkjent problem, og Roger Mariåsen sier AF Gruppen gjør disse vurderingene rundt
temaet: “Alle større byggeplasser blir utsatt for tyveri og innbrudd 1 eller flere ganger i byggetiden. Vi har valgt å sette opp kameraovervåking på våre byggeplasser fordi det viser seg at det blir mindre forsøk på
innbrudd og at det er mulig å oppklare de forsøkene som måtte komme. Våre
Litt om valgte løsninger
underentreprenører er meget positive til dette tiltaket da det er store verdier som
Kameraovervåkning med 24/7 oppkobling mot
går tapt ved innbrudd. Ikke bare verdier i form av stjålet verktøy, men man taper
alarmstasjon og med høyttalerfunksjon der innogså produksjon hver gang dette skjer. Jeg tror ikke bransjen er godt nok informert
trengere skremmes bort med tilsnakk. Løsning
om mulighetene rundt kameraløsninger, og hvordan forholdsvis enkle grep kan gi
gjennom Intellity og innstallert av Garda.
store besparelser. For å gjøre entreprenører mer villige til å ta kameraovervåkning
i bruk, bør det bli et tema for forsikringsselskapene å premiere byggeplasser med
Mobile skyvegrinder og rotasjonsgrind fra
et slik system montert,” avslutter Roger før han fortsetter ferdigstillelsen av boliGarda, påmontert byggekortlesere fra Infobric.
Klart til bruk når utstyr ble levert byggeplass.
gene som i løpet av noen måneder står klare for å ta imot nye beboere på Kolbotn.
Enkel administrasjon av tilgang og mannskapsrapportering.

Lydabsorberende duker montert på gjerder for
å skjerme nærliggende boligområde mot støy.
Reduserer støy med opptil 16dB og er et rimelig
alternativ til tette gjerdeløsninger.

Skyvegrind med adgangskontroll.

Lydabsorberende duker rundt byggeplassen.
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Beredskapstraller - NYHET!
Mobile beredskapstraller er et nyttig verktøy for å være forberedt hvis uhellet er ute. Her har du alt
utstyret lett tilgjengelig og på samme sted for å raskt kunne ta det i bruk.
Selv om Arbeidstilsynets rapport for 2018 viser en nedgang i antall skader i bygge- og anleggsbransjen, ble det
i 2017 registrert 2500 skadetilfeller til NAV. Dette viser at
det er viktig å ha gode rutiner for å håndtere skader hvis
noe skjer.
Her kan beredskapstraller være et viktig supplement til
allerede eksisterende HMS-utstyr på plassen. Trallene
gir stor mobilitet og kan enkelt flyttes dit det er behov. Vi
tilbyr 3 ulike typer traller: Førstehjelpstralle, Branntralle
og Vedlikeholdstralle for olje- og kjemikaliesøl. Trallene
leveres med tilpasset innhold og det viktigste du trenger
for å håndtere de fleste typer uhell/skader. Det kan inngås
avtale for etterfylling av utstyr.
Brann- og Førstehjelpstrallene kan utstyres med alarm,
og dersom det benyttes flere enheter med Cygnus alarmsystem på plassen, kan de kobles i serie og også opp mot
en hovedsentral. Hovedsentralen vil gjøre det enklere å
lokalisere hvilken enhet som har utløst alarmen.

Nyansatte på salg og service
Rask og god service både rundt salg og teknisk er høyt prioritert hos oss. Vi har derfor
styrket teamet vårt ytterligere med Jon Halvor Haugerud som ny servicetekniker og
Marius Casperen på salg. Jon Halvor vil jobbe med klargjøring av utstyr samt møte
våre kunder ute på byggeplass for både igangsetting, vedlikehold og reparasjon av
porter og grinder. Jon Halvor har erfaring fra bl.a. Viking Entreprenør og Røa Gjerdefabrikk som tekniker og jobbet før det som pumpetekniker. Med sin relevante bakgrunn
og tidligere jobberfaring, er han allerede godt i gang med å yte kunder service og
bistand på våre produkter.
Med Marius har vi styrket vår tilstedeværelse på Vestlandet med en dyktig og engasjert
person, som vil jobbe i distriktet med kontor i Ålesund. Han kommer fra stillingen som
salgsansvarlig i Infobric, og har derfor med seg en solid og bred erfaring fra bransjen, og
vet hva som trengs for at byggeplasser skal være godt og forsvarlig sikret.
Vi ønsker begge to velkommen på laget!

Marius Caspersen

Jon Halvor Haugerud

20 km med lys
Vi går mot lysere tider, til glede for de fleste. Selv om sola gjør
mer og mer av jobben utendørs, vil det innendørs fortsatt
være nødvendig med god belysning for å få jobben gjort.
LED-lys på trommel passer perfekt til bruk inne ved
rehab av bygg, i heissjakter etc. Mange ser nytten av
denne type lys, og vi har allerede etter få måneders
salg lyst opp en strekning på nærmere 20 km rundt
om i hele landet.

Garda Anleggsikring AS
Karihaugveien 89, 1086 Oslo - tlf. 21 39 50 30
post@anleggsikring.no - www.anleggsikring.no

