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Vandalisme - En kjensgjerning i vårt moderne samfunn?
- Antivandale lysarmaturer skaper trygghet og reduserer vedlikeholdskostnader.
En artikkel skrevet av Mr. Ch. Vernickel / utgave 7 – 8/2001 av magasinet „Licht“.
Tekst og bilder: Mr. Ch. Vernickel, MAEHLER & KAEGE Licht GmbH, Ingelheim am Rhein.
Under overskriften ”vandalisme” kan vi stille mange spørsmål. Mesteparten av disse kan selvfølgelig
besvares, men den endelige konklusjonen krever en lang rekke tolkninger og skjønn. Det er en kjensgjerning
at det finnes vandalisme over hele Europa. Dette faktum skaper en følelse av usikkerhet og engstelse blant
publikum når de oppholder seg i det såkalte offentlige rom.
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Bilde 1 – 4, Berlins offentlige transportmyndigheter (BVG) har spilt en eksemplarisk rolle med sin
kampanje for mer lys og antivandale armaturer i Berlins undergrunnsstasjoner. Dette innebærer større
sikkerhet for transittpassasjerer. En utvikling som BVG kan verifisere med statistikker.
MAEHLER & KAEGE AG har vært en vesentlig leverandør av lys til Berlins T-banesystem
T banesystem i mange år.
Eksempel:
Du ønsker å reise og må ta buss, trikk, TT bane eller lignende.
Det er uunngåelig å passere venterom, plattformer eller andre områder for det offentlig transportsystemet. I
mange situasjoner føler du ikke trygghet for din personlige sikkerhet
Det er tidlig på morgenen og du kommer til et buss-stopp
buss
eller trikkeholdeplass:
- Rutene er knust
- Oppslaget med rutetabeller er
e uleselig
- Lys armaturene er knust eller
- Lyset blunker
Når du kommer til stasjonen ser du:
- Et mørkt venterom
- Ødelagte vegger og ruter
- En smadret billettautomat
Du setter opp farten for å komme opp til plattformen:
- Du passerer delvis eller helt mørke områder, og du ser årsaken;
- Knuste lysarmaturer.
- Den typiske ammoniakklukten slår imot deg.
I alle hjørner og trapper føler du at det kommer en skygge fram. Det er ingen rundt deg i området.
Din personlige følelse av trygghet har sunket til et minimum, også
også objektiviteten. Du bestemmer deg for aldri
å bruke stasjonen igjen. Selvfølgelig er denne situasjonsbeskrivelsen overdrevet, men den beskriver dagens
situasjon mange steder i det offentlige transport nettet Unntakene bekrefter reglen.
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Din personlige følelse av trygghet har sunket til et minimum, også objektiviteten. Du bestemmer deg for aldri
å bruke stasjonen igjen. Selvfølgelig er denne situasjonsbeskrivelsen overdrevet, men den beskriver dagens
situasjon mange steder i det offentlige transport
transport nettet Unntakene bekrefter reglen.
Forbygging er bedre enn reparasjon !
Vi kan sikkert bli enige om at vandalisme her blitt en del av dagens samfunn. For å forbedre eller
gjenopprette sikkerheten til befolkningen, er det nødvendig å ta hand om problemet
problemet på en slik måte at vi
unngår vandalisme. Ordspråket “Forebygging er bedre enn reparasjon” viser seg å være en sannhet for
mange forskjellig situasjoner i livet. Det kan neves følgende eksempler:
- Å ta vare på helsa ved forebyggende tester og vaksinasjon.
vaksina
- Biler som bygges med sikkerhets seler, airbags og blokkeringsfrie bremser.
Forebygging med antivandale lysarmaturer.
Det tyske firma Maehler & Kaege Licht GmbH har tatt opp denne preventive erfaring og tatt det med i sin
strategi i overensstemmelse med sitt slagord:
„Light means Safety!“
Som leverandør av lysarmaturer for EX område og til industrielt bruk har de vist å ha mye erfaring og høy
kompetanse i markedet med mekanisk styrke
styrke eller såkalte ” Antivandale lysarmaturer”. Disse armaturene
møter kravene til service i det offentlige rom hvor det alltid er en fare for ødeleggelse enten ved en
tilfeldighet eller planlagt – hvilket vi definerer som vandalisme.
Ifølge dokumenterte opplysninger
plysninger fra politiet i Essen, Tyskland, var publikum i 1997 mer skremt av daglig
og konstant registrert neglisjert vandalisme og ødeleggelse enn av spektakulær krim.
Firmaet fra Ingelheim ved elven Rhinen har reagert på dette faktum i mange år og bidratt
bidr til det generelle
sosiale aspekt med et antivandalisk lyslys konsept for å synliggjøre forsømmelsen av det offentlige rom og
arealer som for eksempel jernbanestasjoner, venterom og haller, toaletter, trikkeholdeplasser, parkeringshus,
skoler og sportsarealer
To basis prevensjoner vill med sikkerhet bli oppfylt når man benytter antivandalisme utstyr:
- De produserer nok lys, dvs. i bygninger og områder også om dagen, og det er en betingelse å belyse
mørke soner med dårlig tilgjengelighet som undergrunnsbaner,
undergrunnsbane fotgjenger-underganger
underganger og -broer og
lignende ( såkalte “skumle områder”) på en skikkelig måte.
- Øke sikkerhetsnivået med en pålitelig lysinstallasjon for eksempel med antivandalisme lyssystem med
stor mekanisk styrke
grad av sikkerhet mot mulig destruksjon og reduserer kostnadene til
- Disse lyssystemer innebærer en høy grad
vedlikehold og service vesentlig. ( bedre økonomi enn å bruke standard armaturer)
Maehler & Kaege tilbyr i høyeste grad økonomiske totalløsninger for lys og belysning med standard
løsninger og ”antivandalt” lys.
Firmaet er overbevist om at de øker den personlige sikkerhet med mer lys og at de med sitt konsept for
”antivandale belysning” utvilsomt bidrar med et element for å bekjempe vandalisme.
Bilde 5-77 Pga. vedvarende vandalisme,
varr jernbanestasjonen Niddapark i
Frankfurt am Main vurdert stengt. Etter
å ha skiftet ut eksisterende lys med
vandalsikkert system, var det mulig å
se økning i bruken. Det nye lyset bidro
i stor grad til å minimalisere
vedlikeholdskostnadene.
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