Hamn- och sjöfartsskydd
Tekniska säkerhetslösningar
och väktartjänster

Vi är en säkerhetsleverantör med lång och bred erfarenhet och med ett heltäckande utbud av säkerhetstjänster för hamnanläggningar. Vi kombinerar tekniska
säkerhetslösningar och väktartjänster för att ge dig den mest flexibla lösningen
med möjlighet att skala upp vid behov.
För att ge dig en effektiv säkerhetslösning
kombinerar vi säkerhetsteknik och personell bevakning. Vi designar och installerar
beprövad teknik i hamnområden utifrån din
verksamhets behov. Vi kan ge dig rekommendationer utifrån alla former av mekaniska,
tekniska och elektroniska åtgärder som du kan
behöva. Vi rekommenderar bland annat säkerhetskameror kopplade till vår central för realtidsövervakning av området. På så sätt kan vi
enkelt och kostnadseffektivt rondera på stora
ytor, oavsett tid på dygnet för att upptäcka
intrång eller försök till intrång genom skador
på stängsel och liknade. Kamerorna kan även
användas för kontroll av in- och utpassering
vid exempelvis leveranser till området.
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Säkerhetstekniken kan kompletteras med
både stationära och mobila väktare utifrån
behov. Vi utbildar våra väktare med uppdrag
i hamnar, enligt ISPS 18.2. I händelse av att
myndigheterna beslutar om nivåhöjning kan
vi ingå ett speciellt avtal om en prioriterad
inställelse på plats inom ett par timmar i just
din anläggning.
Säkerhetsrådgivning med analyser och
säkerhetsplaner
Ett framgångsrikt säkerhetsarbete bygger på
medvetenhet kring vilka faror som finns och
hur de uppstår samt rutiner och handlingsplaner för att åtgärda dem. Vi hjälper dig att
analysera din verksamhet för att hitta säker-

hetsriskerna samt att ta fram eller uppdatera
en plan för säkerhetsarbetet. Hos oss får du
ett bollplank vid utbyggnader eller nybyggnationer och hjälp i kontakt med myndigheter
etc. Vid behov kan vi också utföra en extern
audit där vi går igenom befintlig säkerhet och
efteråt föreslår eventuella förbättringar med
rutiner och processer.

• Vi erbjuder alla slags säkerhetstjänster
som du kan behöva i en hamnanläggning
med såväl tekniska lösningar och personella tjänster som utbildning, övningar och
säkerhetsrådgivning.

Securitas är ett tryggt val
• Vi utför vårt uppdrag i enlighet med ISPSkoden i samtliga tre skyddsnivåer.

• Vi är ett stort säkerhetsföretag med god
geografisk spridning och kan snabbt vara
på plats eller utöka din säkerhet om det
skulle uppstå behov för det.

• Vi har bred kompetens och lång erfarenhet
av sjöfartsskydd både i Sverige och
internationellt.
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• Vi skräddarsyr säkerhetslösningen utifrån
din hamnanläggnings behov.

