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Sikkerhet er å ivareta alt og alle
Med store verdier og et stort antall brukere til alle døgnets tider, er det helt nødvendig for NTNU
å ha et system som gir god sikring av bygninger og utstyr - og som samtidig har høy oppetid.

NTNU har rundt 25.000 kortbrukere med
adgang til universitets bygninger døgnet
rundt. Dette fører til store utfordringer med
hensyn til sikkerhet - både for den enkelte
bruker og universitetets verdier. NTNU
dekker alle tap og tyverier av eget budsjett.
“– NTNU er som en stor jernbane
stasjon. Folk kommer og går hele
døgnet. Det skal være trygt å oppholde
seg i byggene våre, derfor er vi er helt
avhengig av et godt sikkerhetssystem
med høy oppetid.“
Marit Moe, Sikkerhetsansvarlig NTNU

I 2005 startet arbeidet med å sikre alle
undervisningsrom ved hjelp av objekt- og
romsikring.
I samarbeid med Stanley Security ble et
eget dataprogram utviklet, som innebærer
at alle objekter sikres etter hvert som de
monteres. Et sikkerhetssystem som i løpet
av de tre første årene sparte universitetet
for over én million kroner.

NTNU har hatt Stanley Security som
samarbeidspartner i nærmere 30 år.
Sikkerhetsanleggene vedlikeholdes
fortløpende, i stedet for å vente på
driftsstans.
Den døgnkontinuerlige adgangskontrollen
består av kortlesere, 800 styrte dører og 65
sikrede rom. Objektsikring og innbrudds
alarm har direkte overføring til Stanley
Security sin vaktsentral i Oslo. I tillegg har
systemet også en egen overfallsalarm for
studenter og ansatte som jobber alene i
spesielle bygg.

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Universitet
¡¡Består av 62 bygg spredt over hele
Trondheim
¡¡Totalt 600 000 m2 bygningsmasse
¡¡21 000 studenter
¡¡4000 ansatte og eksterne brukere
¡¡1,3 millioner bevegelser i anlegget per
døgn
¡¡10 000 ID-kort produseres hvert år
¡¡Studenter og ansatte har tilgang til sine
egne arealer 24/7
¡¡Universitetet har et eget sikkerhetsnett
¡¡Tyveri av universitetets objekter har
sunket fra 1,1 milloner kroner i 2005 til 0 i
2008

“– Vi forholder oss til Stanley Security
lokalt. Det har vært en avgjørende suksess
faktor for den gode driften. Så langt har vi
aldri hatt driftstans på anlegget, med en
oppetid tilnærmet 100%!“, uttaler
sikkerhetsansvarlig ved NTNU, Marit Moe.
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