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TRYGGHET PÅ NORSKE TRIBUNER
Av: Maria Conradi, kommunikasjonssjef G4S
Arrangementssikkerhet er langt mer enn gule vester og adgangskontroll. På Telenor Arena, Åråsen og Brann Stadion
sørger verdens største sikkerhetsselskap, G4S, for at du er trygg mens du deler de store opplevelsene med andre med
fotballbankende hjerter

.
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Selv har jeg alltid vært fotballfrelst, og som venstrebensspiller stormet jeg
venstreflanken på -70 tallet.
Senere ble jeg fotballmamma, draktvasker, kakebaker
og lotterigeneral. Som frivillig i mitt lokale idrettslag
ble jeg ofte bedt om å ikle
med vest og fungere som
vakt slik at ingen snek seg
gratis inn på en glissen tribune. Klubben trengte
penger, og min oppfatning
av vaktholdoppgaven var at
klubben ikke skulle gå glipp
av tiltrengte kroner. Ingen
fortalt meg hva det å ikle seg
den gule vesten innebar,
ikke var jeg sikkerhetsutdannet, og ingen var vel
heller så opptatt av arrangementssikkerhet på -70 og
-80 tallet.
Det måtte ulykker til
Så skjedde tragediene på
Heysel, Hillsborough og
Bradford Stadion, og med
disse ble det økt fokus på
arenasikkerhet.
Brannen på Bradford stadion
i 1985 hvor 56 fans døde og
265 ble skadet skyldtes dårlig risikovurdering i forkant,

dårlig arrangementssikkerhet og brannvern under selve
kampen, samt flere uheldige
omstendigheter.

der mellom seksjonene og
mot banen, og mange kunne
dermed redde seg ved å løpe
ut på gressmatten.

Bradford hadde sin beste
sesong i 1984/85 og spilte
på hjemmebane mot Lincoln
City. Stillingen var 0:0 og
det var fem minutter til
pause. Man antar at en tilskuer slapp en fyrstikk eller
en sigarett ned på tribunen
som var bygget i tre. Søppel
ble antent og falt ned mellom benkene og under tribunene hvor flere års søppel
hadde hopet seg opp.
På under fire minutter tok
tribunen tok fyr, og ilden
spredte seg til taket som var
dekket med presenning og
asfalt. Brannslukningsapparater var fjernet da man
anså at disse kunne bli brukt
som slagvåpen av hooligans.

G4S ble kontaktet
Dagen etter den tragiske
ulykken på Hillborough
hvor dårlig publikumskontroll førte til at 96 fans
døde og 766 ble såret, ble
G4S kontaktet og bedt om å
overta ansvaret. Vi hadde
allerede en god stund levert
Event Security til fotballarenaer i Storbritannia.

Folk kom seg ikke ut via de
vanlige utgangene, da telleapparatene var låst. Ingen
vakter var til stede for å låse
dem opp. De som døde ble
røykforgiftet eller trampet i
hjel. Hell i uhell hadde
Bradford stadion ikke gjer-

Også i Norge har G4S lang
erfaring innen Arrangmentssikkerhet. I våre rekker har
vi personer som var med på
å innføre og bygge opp arrangementssikkerheten i
Norge. I dag er G4S en betydelig aktør. G4S leverer
sikkerhetsløsninger der
mange folk samles, så som
Norges Varemesse, Telenor
Arena, Slottsfjellfestivalen,
Eurovision Song Contest og
Skeive dager i 2010. G4S
var sikkerhetsleverandør til
Ski VM i Oslo og ByLarm i
2011.

Trygge tribuner
G4S kjenner norsk fotball og
arenaene. Vi trygger fotballkamper, konserter og arrangementer på Telenor Arena.
Vi er også på Brann stadion
og Åråsen. Internt utveksler
erfaringer på tvers av klubbene, slik at vi bedre kan forutse trusler mot publikums
trygghet. G4S er klare til å gi
råd og ekspertise, vi stiller
med mannskaper, men til
syvende og sist er det Fotballforbundet, klubbene og
økonomien som bestemmer
omfanget av sikkerheten.
Reglementet sier hva som
minimum skal være på plass
av sikkerhet på fotballarenaer. Det er opp til klubbene å styrke sikkerheten
utover det lovpålagte. Vi i
G4S forstår klubbenes økonomiske dilemma, samtidig
er det vår jobb som sikker-
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hetsekspert å være djevelens
advokat. Vi ønsker ikke en
Heysel stadion hendelse i
norsk fotball, og vil gjerne
være sparringspartner for
klubbene og dermed utgjøre
en positiv forskjell.
Sikkerheten på tribuner
hvor G4S leverer sikkerhetsløsninger
Mens voksne og barn har
øynene vendt mot gressmatten og forestillingen fotballlagene leverer, fokuserer
utdannede vektere på alt
annet enn kampen. G4S bistår i evakueringsarbeidet
dersom noe skulle gå galt,
og det er derfor en absolutt
fordel at vi er lommekjente
på arenaen og kan agere
raskt. Vekterne er bl.a. utdannet innen førstehjelp,
skadestedsledelse, brannvern
og konflikthåndtering. Når
publikum inntar klubbenes
storstuer, har G4S i forkant
sjekket arenaen, gått branninspeksjoner, kartlagt potensielle uroelementer og sørget
for frie fluktveier. Vi bemanner hver kamp i forhold
til solgte billetter og hvilket
lag som er på besøk. G4S
har et meget godt samarbeid
med klubbene og supporterklubbene som gjør en flott
jobb, og vi mottar viktig
informasjon som igjen bidrar til at vi kan iverksette
forebyggende tiltak.

Crowd Management
Data fra billettkontroller gir
viktige opplysninger ved
store arrangementer. Vi får
vite antallet mennesker som
befinner seg på en arena.
Dette er helt essensielt for å
kunne levere god Crowd
Management og kunne foreta en effektiv evakuering.
Crowd management handler
om å kunne modellere, simulere og dermed forutse
bevegelser i menneskemasser og det press og de risikoer, forsinkelser, tiltak og
reaksjoner som store grupper av mennesker kan forårsake. Til hvert arrangement
utvikler G4S sammen med
arrangøren en skreddersydd
strategi ut fra forventet publikumsprofil, omfanget og
størrelsen på arrangementet
for å forsikre oss om at sikkerhetsløsningen og antall
servicevektere som er valgt
er dekkende for å ivareta
sikkerheten og trygge publikum på en forsvarlig måte.
Nyttig informasjon fra klubbene, Politiet og gjestende
lag samt øvrig bemanning,
danner grunnlaget for valg
av strategi på fotballarenaer.
God ekspertise
Internasjonalt har vi i G4S
knyttet til oss professor G.
Keith Still som konsulent,
en av verdens beste eksper-

ter på Crowd Management.
Professor Still har en imponerende CV og har bidratt til
sikkerheten på noen av verdens største arrangementer
fra Hajj i Mekka til olympiske leker. Kanskje ingen tilfeldighet at det er G4S som
skal levere sikkerheten under de olympiske og paraolympiske lekene i London i
2012.
G4S har eksklusive rettigheter til et sofistikert matematisk analyse- og simuleringsverktøy som i dag blant annet benyttes av arenaeiere,
arrangører og politistyrker
rundt i verden. Verktøyene
gjør det mulig å utarbeide
trygge og sikre planer for
Crowd Management under
massemønstringer.
Security With a Smile
G4S har satt mål av seg om
å levere “Security With a
Smile”. Den beste sikkerheten er de gode forberedelsene. Når dommeren blåser i
fløyten skal vi yte publikumsservice og bidra til den
positive opplevelsen for deg
og din familie. Spillerne på
banen “blør for trøya”, du
som publikum heier lagene
frem, og G4S sørger for
sikkerheten. Med G4S på
laget kan du trygt besøke
arenaene.

G4S Secure Solutions AS
Ditt førstevalg av sikkerhetsløsninger og
et viktig bidrag til et trygt og sikkert
nærmiljø.
Vi har fokus på service og våre verdier.
Vi jobber uavbrutt med våre holdninger i
hverdagen. Vi utvikler medarbeidere og
ledere gjennom G4S Akademiet og vi
følges opp på selskapets verdier.

For oss er det viktig å vise omverdenen
at de tjenestene vi leverer utgjør en
positiv forskjell i din hverdag. Vi trygger
60.000 hjem, vi sørger for ro og orden
på arrangementer og vi er trent i å takle
det uventede. Vi er pro-aktive og gir råd
om potensielle sikkerhetstrusler og farer,
og bidrar gjennom vår ekspertise til å
tette hullene i sikkerheten og sørger for
at potensielle trusler blir håndtert før det
oppstår en uønsket hendelse.

Vi verner verdier og sørger for at de
også blir bevart for kommende generasjoner. Du treffer oss på flyplasser og i
havner, i museer, i bibliotek og på
idrettsarenaer. Vi er på trikken, på kjøpesentre, på byggeplasser, i resepsjoner
og i de tusen hjem.

