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TILGANGSKONTROLL  /  MOTTAKSKONTROLL

• Skiltgjenkjenning for automatisk 
portstyring, vekt og ankomstkontroll.

• Integrasjon mot vektdata for automatisk 
rapportering av uautorisert passering 
utenom vekt. «Ikke betalt, Bypasskjøring».

• Automatisk eller fjernbetjent 
passeringskontroll utenom normal 
åpningstid.

• Fjernbetjent kontroll av leveranser på natt. 



LASTKONTROLL  PÅ VEKT / BYPASS

• Visuell kontroll og dokumentasjon med 
avanserte kamera av inngående last mens 
kjøretøyet står på vekta.

• Overvåking av temperatur og risk for brann i 
innkomne masser og materialer. 

• Sensor for måling og varsling av radioaktivitet.

• Med dagens tekniske utviklingstakt vil det 
komme en rekke sensorer som kan avdekke 
uønskede produkter i returmaterialer.



OVERVÅKING – FJERNBETJENT  MOTTAK

• Sikring av El-retur for å hindre at dette 
kommer på avveie. Dette er et stort 
miljøproblem og organiserte kriminelle har 
dette som en egen «big business». Faktisk en 
milliardindustri.

• Ringeknapp ved kontainerdøra varsler i 
vaktsentral, som ser og har tovegs tale både 
utenfor og inne i kontaineren.

• Vekteren i sentralen sørger for at man får 
levert el-retur, men ikke tar med seg noe ut.

• Kan enkelt tilpasses mottak av farlig avfall. 



KONTROLL AV TEMPERATUR I FARLIG AVFALL 

Temperaturavlesing ved mottak av farlig avfall

• Mottatt avfall plasseres på avmerket område og 
temperatur avleses i sanntid på skjerm. 

• Her oppdages unormale verdier umiddelbart.

• Mottatte varer lagres i et temperaturovervåket 
område.

• Temperaturterskler gir varsling i god tid før det 
brenner og full brannalarm hvis brann skulle 
oppstå.

• Løsningen bør døgnovervåkes fra vaktsentral. 
Denne vil aksjonere om ingen er til stede.



BRANNOVERVÅKING VED AVFALLSMOTTAK

Brannovervåking av avfallsfraksjoner

• God oversikt over temperaturer i fraksjonene.

• Varsling ved for høy temperatur eller branntilløp.

• Video fra alle kamera, både optisk og termiske lagres 
fortløpende som dokumentasjon.



BRANNOVERVÅKING VED GROVSORTERING

• De fleste branner i bransjen oppstår under 
bearbeiding av avfall.

• Termisk overvåking av prosessene kan bli «gull verdt» 

• Om et branntilløp skulle skje , så har man i alle fall god 
dokumentasjon, som igjen kan være «gull verdt» i 
kontakt med forsikring.



MOTTAKSKONTROLL  /  SIKKERHETSLØSNINGER

• Mottakskontroll og moderne sikkerhetsløsninger 

er i bunn og grunn samme sak. 

• Det å innføre elektronisk mottakskontroll vil i 

tillegg til å redusere risiko, gjøre innsamling av 

data mye enklere.

• Data registreres automatisk og kan integreres i 

driftssystemer på en slik måte at det vil gi høy 

nytteverdi. I administrative systemer vil 

innsamlede data kunne bidra til statistikk og  

dokumentasjon. 



MOTTAKSKONTROLL  /  SIKKERHET
– en gjeldende beskrivelse

Sikkerhet er kunsten å sørge for at 
visse ting ikke skjer.

En utakknemlig oppgave, 
for når slike ting ikke skjer, 

vil det alltid være noen som hevder at
sikkerhetstiltakene var overdrevne

og unødvendige

Salman Rushdie



GRØNT VAKTHOLD

• Kontroll / Dokumentasjon

• Vil din neste miljøstasjon 
være fjernbetjent?

• Hendelser avklares uten å være fysisk tilstede, dette kaller vi 
GRØNT VAKTHOLD



En totalleverandør av sikkerhet for Gjenvinningsbransjen.

Hovedkontor Hamar

Avd. Trondheim 

Avd. Stavanger 

02463

www.onsitesecurity.no
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