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Caverion ny sikkerhetsleverandør for politiet
Samtlige av politiets bygg i Norge skal sikres av systemer levert av smart-teknologiselskapet Caverion gjennom en
rammeavtale med Politiets Fellestjenester (PFT).

 

Sikkerhetsavtalen inkluderer adgangskontroll, TV-overvåkning og innbruddsalarm for alle byggene til hele Politi- og lensmannsetaten og Politiets
Sikkerhetstjeneste (PST), inkludert samtlige 12 politidistrikter. Delområde tre er enda ikke tildelt.

Adm. Direktør i Caverion Norge, Knut Gaaserud, understreker at sikkerhet har en høy verdi i seg selv, men at det er viktig for Caverion at politiet skal få
valuta for pengene.

- Vi har stor respekt for de kritiske samfunnsoppgavene til politiet. De skal jobbe for trygghet, lov og orden. Vi skal bistå med teknologiske løsninger for
fysisk sikring, sier Gaaserud.Direktør for Smart-teknologi i Caverion Knut Erik Melstrøm, utdyper hva de mener med «valuta for pengene».

- For å gi «valuta for pengene» skal vi ta i bruk hele potensialet i teknologien, slik at politiet får en merverdi. Det vi spesifikt har gjort er å sy sammen flere
ulike systemer slik at integrasjonen gir mer enn hva de enkelte systemene kan gi hver for seg, forklarer Melstrøm. Han kan ikke gå videre inn på detaljene -
Da det er taushetsbelagt, sier Melstrøm.

- Caverion har ekspertise på samtlige tekniske fag, som gjør at vi kan integrere teknologi fra sikkerhet med annen teknologi, f.eks. med audiovisuell
teknologi, og her kan vi innhente ytterligere merverdi.

Det er ikke tilfeldig at Melstrøm er så opptatt av merverdi, det er noe som står sterkt i alle Caverions leveranser.

- Vårt tankesett er at når vi leverer til det offentlige så har vi et særskilt ansvar til å gi mest mulig valuta for pengene, fordi det er folks skattepenger vi bruker.
Vi tenker alltid på sluttbrukerne i våre leveranser. Det er et ansvar vi ikke tar lett på, understreker direktøren for Smart-teknologi.

- Tilbyderne ble vurdert på kvalitet, pris og sikkerhetsforståelse, og Caverion er preferert leverandør med høyest samlet score av de tre leverandørene som er
blitt tildelt avtalen. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier avdelingsdirektør Marianne Haahjem i Politiets Fellestjenester.

Caverion har 50 lokasjoner over hele landet, med 2 400 medarbeidere og ca. 300 lærlinger fordelt på alle tekniske fag.

For ytterligere informasjon, kontakt: Helene J. Facchini, Markeds- og kommunikasjonssjef, tlf. +47 404 99 922, e-post:
helene.johansen@caverion.com

Livene våre formes av alt det vi bygger rundt oss. Vi er fagfolk med kunnskap, nysgjerrighet og erfaring som forstår hvordan teknologien påvirker samfunnet og
måten vi lever og jobber på – være seg sykehus, barnehager, skoler, butikker, restauranter, boliger eller kontorbygg. Ved å skape smarte og bærekraftige bygg og
byer, sikrer vi produktivitet og trivsel for mennesker, der de jobber, lever og reiser.


