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Sikkerhet i studentboliger 

-      Hvordan legge til rette for trygge studentboliger 
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Agenda 

 Introduksjon 

  Hvordan legge til rette for trygge studentboliger?  



Sikkerhet kan ha flere betydninger: 

 

 Safety:  «Sikkerhet mot uønskede hendelser som opptrer som 

følge av en eller flere tilfeldigheter» 

 

 Security : «Sikkerhet mot uønskede hendelser som er resultat 

av overlegg og planlegging (villet handling)».  
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Rådgivningserfaring med hensyn på sikring av bygg og anlegg i mange sektorer 
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Hvordan kan dere sørge for at studentboliger er 

trygt sted å være? 

  Definere mål for sikringstiltak  

  God planlegging – sikring tidlig med i prosjekter 

  Forstå trusselbilde – hvem skal dere sikre dere mot 

  Finn ut hva er viktig å sikre (verdier) 

  Engasjer leietakerne i sikringsarbeidet 

  Ha eller skaff dere god kunnskap om sikringstiltak 
 Administrative/organisatoriske 

 Fysiske sikringstiltak 

 Elektroniske sikringstiltak (kameraovervåkning, alarmanlegg, adgangskontrollanl) 

 

  Følge opp og kontroller sikkerheten 

  Vaktmester/husvert  

 



Sikringsmål 

Eksempel: 

 

• Studentene skal føle seg trygge i studentboligene 

• Studenthybler skal ikke brukes som base for kriminell aktivitet 

• Det skal tilbys en godt sikringsopplegg for studentenes eiendeler 

• Hærverk på bygg og installasjoner skal reduseres og utbedres 

raskt 

 



Planlegging av nye studentboliger 

 
I regjeringens budsjettforslag for 2016 er det satt av 717,4 mill. kr til bygging av 

studentboliger. Dette skal gi rom for tilskudd til 2 200 nye studenthybler og dekke opp 

for tidligere forpliktelser. 

 

Kilde: regjering.no 

Sikkerhet bør tidlig inn i planleggingsprosessen 

(tomtevalg, kartlegging av naboer, «secure by 

design», risikoanalyse)  



NKSBs prosess for risikoanalyse 

• Planleggingen er 

første steg i 

risikoanalysen 

 



Finansiert av Forsvarsbygg! 

 
Rapporten kan lastes ned  her: 

 

http://www.ffi.no/no/Rapporter/15-

00923.pdf 



Bør studentboliger etableres i slike områder? 

Der er i disse områdene føler flest seg utrygge i hovedstaden: 

 

 Området ved Oslo S 

 Vaterlandsparken og bussterminalen 

 Nedre Grünerløkka 

 Jernbanetorget 

 Nederst på Karl Johan 

 Prinsens gate og Tollbugata 

 Grønland 

 Sofienbergparken 

 Tøyen 

 Slottsparken 

Kilde: Aftenposten 



Hvem og hva skal vi sikre oss mot? 

Hærverk, tyveri av verdier, hevnangrep, org krim, skoleskyting?   

«Regjeringen ser for seg at skoleskyting kan skje», NTB - mandag 01.02.2016 

  



  Lær av erfaring – etabler oversikt over sikkerhetshendelser 

Hvem og hva skal vi sikre oss mot? 



Kjenn leieboerne – motiver til god 

sikkerhetsadferd 
 

- Husreglement 

- Opplæring og veiledning 

- Varsling om hendelser og feil på sikring 

 

 

Med dagens kontrollordning kan jo hvem som helst bo på 

studenthybel, så lenge de har en profil på studentweb og har betalt 

avgiften til samskipnaden. Kilde: Aftenposten 

 

 



Hvilken risiko er vi villig til å ta? 

Tidligere hendelser vil påvirke ledelsens fokus på sikring: 

 

 22/7 

 In Amenas 

 Cyberangrep 

 Hærverk 

 Innbrudd/ran/overfall 

 Avsløring av sårbarheter 

 Skoleskyting 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KRITISK: IT-professor John Krogstie (innfeldt) er overrasket over VGs avsløringer rundt IT-sikkerheten ved vannforsyningen i Oslo kommune. Maridalsvannet på bildet er drikkevannskilden for nær 90 prosent av Oslos befolkning. Foto: Scanpix  

Hvilken risiko er vi villig til å ta? 



Kompetanse innenfor sikring - Sikringshåndboka 

 Noe av innholdet:: 
 Sikringsteori 

 Planlegging av sikring 

 Gjerder, porter, bommer, kjøretøysperrer 

 Sikringsbelysning 

 Sikring av utendørs kabelføringer 

 Sikringsklasser skallsikring 

 Kjøreporter og små luker 

 Låser og beslag 

 Forsterkning av eksisterende konstruksjon mot innbrudd 

 Rotasjonsporter og lignende 

 Beskyttelse mot beskytning 

 Sikring mot akustisk avlytting 

 TEMPEST / EMP / HPM sikring 

 Sikring av post- varemottak 

 Sikring av spesialfunksjoner og spesialrom 

 Sikring av VIP-boliger / kontorer 

 Sikring av luftinntak for bygg mot trusselstoffer 

 Elektronisk sikring av EBA herunder: 

 Automatisk innbruddsalarmanlegg (AIA) 

 Automatisk adgangskontrollanlegg (AAK) 

 TV-overvåkningsanlegg (TVO) 

 Integrerte sikringssystemer 

 


