Arrangementsikkerhet
Leveres av S.O.S Security, ledende leverandør av alle
typer kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.
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Arrangementsikkerhet

Fysisk vakthold
S.O.S Event Security AS leverer fysisk vakthold over hele landet med vektere
som har spesialkompetanse innen arrangementssikkerhet. Per i dag har vi ca
140 godkjente vektere som jobber hos oss med konserter, festivaler, messer
og utstillinger samt sport/idrettsarrangementer på sommertid.
Vi legger vekt på at alle vektere som betjener oppdraget skal inneha
nødvendige kvalifikasjoner og serviceinnstilling for å kunne løse oppdraget på
best mulig måte. Grunnlaget for dette finnes i vårt kvalitetssystem, vårt
opplæringsprogram, våre krav til kvalifikasjoner samt kompetanse og erfaring
hos ansatte og ledere.
Sikkerhetsplanlegging
Vi lager også beredskapsplaner og sikkerhetsplaner for arrangementer. Vi
bidrar ofte i planleggings- og søknadsprosessen opp mot politi og offentlige
myndigheter.
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Utleieprodukter til arrangementer

Barrikader
Størrelse: 124.1cm (L) x104.7cm (B).
Aluminium T6 - lav vekt.
Unikt design gir rask montering.
Flatpakkes for enkel lagring og transport.
Anti-skli plattformkant på publikumssiden.
Stort trinn for å gi sikkert fotfeste for sikkerhetsog tjenestepersonell.
Barrikadene tilfredsstiller kravene til den tyske
”TUV-godkjenningsordningen”.
Barrikadene tilbyr en kombinasjon av optimal
sikkerhet og komfort for publikum, og et trygt
arbeidsmiljø for redningspersonell og vektere.
Vi har 400 meter med barrikader for utleie.

V.I.P Gjerder
Vi har V.I.P Gjerder, røde løpere og 400 meter
fransk-gjerder for utleie.
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Utleieprodukter til arrangementer

Rib 25 fot rescuebåt
Rescue og Securitybåt med båtfører, til bruk
ved arrangementer som avvikles ved og på
sjøen. Brukes også blant annet til
havnevakthold og redningsaksjoner.
Vi har egen redningsdykker.

Buss
Våre vektere reiser standsmessig hvor som
helst i landet på oppdrag for deg. Vi henter
og leverer også crew, artister,
underleverandører og andre
samarbeidspartnere.

ATV og scootere
Vi har et stort antall 4-hjuls motorsykler og
scootere som brukes til patruljerende
vakttjeneste og som ordonanse på store
arrangementer som festivaler og
campingplasser.
Ved plutselige hendelser som feks.
naturkatastrofer bruker vi 4-hjuls
motorsykler med boggihengere til å frakte
personell, utstyr og nødvendig materiell.
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Utleieprodukter til arrangementer

Mobil Vaktsentral
Standardutstyr:
1-2 soverom
3-5 plasser til operatører
Dusj
Toalett
Komplett kjøkken med stekeovn, komfyr,
kaffetrakter, kjøleskap, dekketøy og bestikk.
Ekstrautstyr:
Hjertestarter - medic sekker.
Kopimaskin, A4 og A3 med farge/sort-hvitt.
Lamineringsmaskin - kartutsnitt.
PC og Programvare til meldingsmottak.
Kamerautstyr - overvåkning av
arrangementsområdet,scene, inngang.
Domer og faste kamera.
Leies ut med eller uten operatør/er for enten
døgnleie eller ukesleie.

Festivaltoaletter
Nye i 2016, ledige for utleie.
NB! Rimelig frakt.
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Crowd Management konsultasjon

Sikkerhet der hvor mange mennesker samles blir viktigere og viktigere
og behovet for spesialisert kunnskap om arrangementsikkerhet er stort.
En Crowd Manager er ekspert på store folkemengder og legger
forholdene tilrette for trygge og sikre publikumsopplevelser.
Vår Crowd Manager hjelper deg med å planlegge og gjennomføre ditt
arrangement og nedfeller dette i en sikkerhetsplan. Planen kan deretter
testes ut i øvelse/r, full skala eller som Table Top øvelse. Planlegging og
dimensjonering av arrangementsområdet og publikumsadkomsten er
også en del av en Crowd Manager sine oppgaver. Lover og forskrifter må
følges, og vilkår i din arrangementsforsikring må oppfylles

"Man klarer aldrig å oppnå 100% trygge forhold der hvor mange mennesker er
samlet på et begrenset område samtidig. Man klarer bare å begrense risikoen.
Publikum har ikke bare krav på et trygt arrangement - de har også rett til en
god opplevelse."
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Vår treningsarena

Stavernlive
Stavernlive er en konsertarrangør i Fredriksvern Verft i Stavern, som i startåret 2016
holdt konserter med Di Derre og Postgirobygget for et samlet publikum på rundt 2500
mennesker. I 2017 forventes omlag 5000 publikummere. Stavernlive er et datterselskap
av S.O.S Security og brukes for å trene og tilrettelegge kunnskap og ferdigheter innen
sikkerhet på arrangementer.
Kunnskapsbasert sikkerhetsledelse er av ytterste prioritet for S.O.S Security, derfor
fungerer det godt for oss å ha en arena der vi kan lære, utvikle og forbedre både
sikkerhetslederne, vektere og ordensvakter. På denne måten er vi på vårt beste hos
våre kunder, fordi forarbeidet har blitt gjort på egne rammer.
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SECURITY

S.O.S

TA KONTAKT MED OSS OG VI AVTALER
TID FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE.
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