Case
study

Tåkesikring stoppet innbruddsbølge
Esso Norge opplevde at de nattestengte Tiger-butikkene var spesielt innbruddsutsatt, trass i at
de hadde elektronisk alarm.

BAKGRUNN
I løpet av 2008 ble 13 av Essos Tigerbutikker utsatt for innbrudd på nattestid. Selv om
butikkene ikke oppbevarte kontanter, var de
et yndet mål for kriminelle. Spesielt var
tobakksvarene utsatt. Elektronisk alarm i
butikkene var ikke nok til å skremme unna
godt organiserte kriminelle som rakk å
forsvinne med store verdier før vekter
ankom og kunne sikre lokalene.
Stanley SecurityS LØSNING
Sammen med Stanley Security vurderte
Esso sikringen av de utsatte butikkene.
Løsningen ble å installere tåkekanoner i
tillegg til elektronisk alarm. Tåken fra en slik
kanon gjør det umulig å se varene og sikrer
området til vekter eller politi når frem.
De forskjellige tåkekanonene som fantes på
det norske markedet ble testet og Protect
Norge ble valgt som leverandør. Kvaliteten
på tåken var avgjørende for valget. I testen
ble det lagt vekt på at tåkevesken ikke
skulle være brennbar, at den ikke var
skadelig for butikkens ansatte eller kunder,
og at den ikke ødela butikkenes varer.

Protects tåkekanoner ble valgt på bakgrunn
av dette. Selskapet er også den eneste
leverandøren som har FG-godkjente
tåkekanoner.
OPPNÅDD RESULTAT
Etter at Esso Norge installerte tåkesikring,
har kjeden bare opplevd to innbruddforsøk i
Tiger-butikkene. Kostnadene har blitt
redusert til en skadet dør og én stjålet
tobakkspakke. Det ene innbruddsforsøket
skjedde i en butikk som tidligere hadde hatt
fem innbrudd. Da tyvene opplevde at tåken
fylte rommet på få sekunder, forsvant de
med det samme uten å ta med seg noen
varer.
Det andre innbruddet skjedde i en mindre
by, hvor tyven kun rakk å få tak i en enkelt
tobakkspakke før tåken gjorde det umulig å
ﬁnne ﬂere varer. Samme natt var det et
innbrudd på en annen bensinstasjon i byen.
Der var det ikke tåkesikring, noe som førte
til at tyvene tømte butikken og forsvant med
store verdier.

«Det virker. De siste årene har vi kun
hatt to innbrudd og resultatet er bare
mindre skader på en dør og én stjålet
tobbakspakke, så vi vet at løsningen
virker som den skal”, sier Janne
Eriksen, HMS-ansvarlig i Tiger AS, som
drifter Essos egeneide stasjoner.

Oppsummering
¡¡Tåkesikring er spesielt gunstig for
butikker som har mange, små varer med
stor verdi. Som eksempel kan nevnes ur,
gull, parfyme, sport og tobakk
¡¡Tåkesikring virker avskrekkende og
hindrer i utgangspunktet innbrudd
¡¡Hvis innbrudd skjer, vil tåken effektivt
stoppe tyvenes muligheter til å ﬁnne
verdiene i lokalet
¡¡Tåken sikrer området fra innbrudd til
vekter eller politi ankommer
¡¡Tåkevesken er ikke brennbar, skadelig for
butikkens ansatte eller kunder, og
ødelegger ikke butikkenes varer.
¡¡Tåkekanonene fra Protect er
FG-godkjente
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