
Översikt
Skolsäkerhet från AddSecure är en säker, flexibel 
och tillförlitlig kommunikationslösning, vilken kan 
hantera och reagera på alla typer av larm, både från 
stationära system och mobila personlarm.

Inom några få sekunder får alla relevanta mot
tagare instruktioner och information enligt för
definierade incidentscenarier, t ex för inrymning, 
utrymning eller andra mindre kritiska åtgärder. 
De olika incidentscenarierna triggas antingen 
manuellt eller automatiskt.

Det dedikerade nätverket för personsökare 
säkerställer att all kritisk kommunikation kommer 
fram – ett överlastat mobiltelefonnät eller en mobil
telefon inställd på tyst läge är inte ett alternativ i 
en nödsituation.

Genom att regelbundet använda lösningen 
för skolsäkerhet för vardagliga incidenter som 
 vandalism, drogförsäljning, hot och våld inom 
 skolan  kommer personalen att bli väl bekanta med 
verk tyget och även vara förberedda den dag då en 
allvarlig incident inträffar.

De informationsskärmar som ingår i lösningen är 

monterade i allmänna utrymmen samt lärarrum och 
kan med fördel användas också för generell infor
mation som schemaändringar, skolmeny etc. när ett 
incidentscenario inte är aktivt.

Är dagens skolsäkerhetssystem tillräckliga?
Många skolor har investerat i larmsystem för 
inbrott, brand och överfall, vilka är anslutna till 
extern larmcentral. Det kan finnas både video
övervakningssystem och passersystem installerade. 
Skolledningen har utarbetat en beredskapsplan 
med dokumenterade rutiner hur man skall agera 
i nödsituationer, brandövningar görs regelbundet 
med elever, lärare och övrig personal. Dessutom 
genomförs kontinuerligt säkerhetsutbildning för 
skolpersonalen.

Alla system och verktyg beskrivna ovan används 
för att förebygga och minimera personskador och 
materiella skador. Men  om du inte omedelbart 
kan garantera lokala insatser från rätt personal för 
dessa larm, koordinera åtgärder samt sprida tydlig 
information och instruktioner finns det fortfarande 

När varje sekund räknas!
När en incident sker i skolan, ser AddSecure Skolsäkerhet omedelbart 
till att rätt personer får rätt information, att rätt lokala åtgärder 
initieras och att rätt säkerhetsnivåer automatiskt aktiveras i 
passersystem etc. Detta förhindrar eller begränsar ödesdigra 
konsekvenser tills det att polis, vakter eller brandmän anländer.

Sk
ol

sä
ke

rh
et

For a safer and smarter world



risk att viktiga insatser försenas eller att felaktiga 
åtgärder sätts in.

Utmaningar
För att säkerställa säkerheten för elever, lärare 
och övrig skolpersonal finns det behov att kunna 
hantera oförutsedda och allvarliga incidenter som 
skolattacker och brand. Även slagsmål och mobb
ning på skolgården, hot och attacker riktade mot 
skolpersonal måste kunna hanteras både proaktivt 
och effektivt.

När det värsta tänkbara scenariot inträffar på 
en skola är varje sekund kritisk för att förhindra en 
större katastrof. Normalt sker störst skada redan 
under de första tio minuterna, när varken polis eller 
säkerhetsvakter har hunnit dit för att kunna hjälpa 
till.

Lösning
Redan inom några sekunder efter det att en incident 
inträffat behöver korrekt information och relevanta 
instruktioner automatiskt spridas på ett koordi
nerat sätt till personal, elever och larmcentraler. 
Det lokala skolteamet måste agera omedelbart och 
göra vad de kan tills det att extern hjälp är på plats!

• Att direkt aktivera ett larm när en incident 
observeras eller rapporteras, antingen manuellt 
(mobiltelefon, touchpanel, larmpanel i lärarrum 
etc.) eller automatiskt. Exempel på typiska  
incidentscenarier kan vara inrymning, utrymning, 
överfall, olycka, ökad beredskap, att sammankalla 
kristeam eller att begära förstärkning till skolgård.

• Beroende av vilken incident som inträffat väljs 
ett av flera fördefinierade scenarier ut, anpassat 
till just den händelsen. Detta triggar omedelbart 
att information och instruktioner, anpassade för 
varje målgrupp, sänds ut till allmänna utrymmen via 
högtalare och informationsskärmar, larmpaneler i 
lärarrum samt till personal via mobiltelefoner och 
personsökare.

Larmet vidarebefordras till larmcentral och 
räddningstjänst. Säkerhetsnivåer till passersystem 
anpassas automatiskt.

• Omedelbart tillhandahålla hjälp lokalt till dina 
kollegor.

Fördelar
Genom att omedelbart initiera lämpliga åtgärder 
kommer ni att begränsa personliga skador och 
lidanden – till och med spara liv!

Tiden till den viktiga inledande lokala hjälp
insatsen blir kraftigt reducerad. Skolledning och 
personal kan direkt fokusera på de viktigaste och 
mest kritiska åtgärderna. Alla inblandade får direkt 
korrekt information och relevanta instruktioner, 
 vilket hindrar ryktesspridning och obefogad oro 
bland elever och personal.

Regelbunden användning av skolsäkerhetslös
ningen för mindre allvarliga incidenter och även 
förmedling av allmän skolinformation ger en trygg
hetskänsla till elever och skolpersonal samtidigt 
som personalen blir van att hantera systemet, vilket 
är absolut kritiskt den dagen då en allvarlig incident 
inträffar.

Samma lösning kan med fördel användas av 
omkringliggande skolor i förebyggande syfte att 
varna andra elever att komma till den utsatta skolan.
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EGENSKAPER
• Automatisk utalarmering till personer i närområdet 

samt larm till extern larmcentral
• Tillgängliga kommunikationskanaler inkluderar 

mobiltelefonnät, TETRA/RAKEL och dedikerade 
personsökarnät.

• Informationssystemet kan i normalläge användas för 
allmän skolinformation

• Obegränsat antal scenarier för olika incidenter kan skapas
• För varje incidentscenario kan följande aktiviteter utföras: 

– Sända riktad information till utvalda mottagargrupper 
– Skicka budskap via valda informationsskärmar 
– Skicka larm till extern larmcentral 
– Styra säkerhetsnivåer för in- och utpassage

• Automatisk aktivering av scenario triggat av inkopplade 
larmsystem och personlarm

• Manuell aktivering av scenario från smartphones, 
touchskärmar eller paneler

• Redundans erbjuds genom en dubbelserver samt flera 
alternativa kommunikationsvägar (IP, mobiltelefonnät 
samt TETRA/RAKEL)

Scenariot informerar rätt personer 
via personsökare, mobiler, 
informationsskärmar och högtalare

Någon noterar 
en incident

Lokal hjälpinsats 
sätts in direkt

Polisen kommer

Relevant scenario 
aktiveras via 
en mobil eller 
larmpanel i 
lärarrum
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