
Kriminalassistent Peter Anker Nielsen er ansat ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i Næstved, hvor han 

foruden sine almindelige politimæssige opgaver bl.a. rådgiver om tiltag til forebyggelse af kriminalitet rettet 

mod både mennesker og værdier.

SIKRING AF MENNESKER 
OG VÆRDIER

POLITIET

Udfordringen i 

politimæssig hen-

seende er først og 

fremmest at rådgive 

om løsninger, der bedst 

muligt sikrer menne-

sker og værdier, 

således at lovover-

trædelser kan undgås. 

Dernæst er det at 

styrke mulighederne 

for efterforskning, hvis 

der alligevel gennemføres en kriminel handling. Peter Anker Nielsen 

udtaler: ”De GPS-baserede sikringsprodukter fra Tripple Track er en 

stor hjælp både for privatpersoner og virksomheder, der anvender 

produkterne til at sikre sig mod lovovertrædelser, og ikke mindst for 

Politiet i vores efterforskning”.

Produkterne fra Tripple Track bygger på en meget pålidelig og 

præcis teknologi, og er derfor som et af de eneste GPS systemer 

offi cielt godkendt af Rigspolitiet.

Peter Anker Nielsen fortsætter: ”Jeg anbefaler især Tripple Tracks 

produkter i min hverdag til specifi kke formål: 

 Sikring af piger og kvinder, den såkaldte voldtægtstruede person-1. 

gruppe, der ofte ikke kan nå at slå alarm ved hjælp af mobiltelefonen, 

men godt kan nå at aktivere overfaldsalarmen, der blot kræver at 

enkelt tryk på overfaldsknappen. Alarmcentralen kan lytte med og 

kan sende assistance ved hjælp af enhedens GPS pejlesignal.

 Af samme grund er overfaldsalarmen meget bevendt ved hjemme-2. 

røverier, der ofte foregår under omstændigheder, hvor der er meget 

lidt tid til at handle. Jeg anbefaler derfor alarmen til alle, der føler sig 

i farezonen for hjemmerøverier, f.eks. fordi de bor på afsides 

beliggende steder.

 Sikring af penge- og værditransporter fra både små og store virksomhe-3. 

der, der efter lukketid skal bringes til en bank, bankboks eller værdiopbe-

varingscentral. En GPS sender i bunden af taskerne med dagens 

omsætning er en uvurderlig hjælp for Politiet til hurtigt at lokalisere, hvor 

pengene befi nder sig – og dermed oftest pågribe gerningsmændene.

 Lokalisering af demente og hukommelsessvækkede borgere, der er 4. 

kommet på afveje. Der bruges hvert år mange ressourcer, økonomisk 

og mandskabsmæssigt, på denne type opgave. En personsender er i 

denne situation en meget stor hjælp for Politiet, da vi undgår store 

ressourcekrævende eftersøgningsopgaver med hunde, helikopter osv. 

Samtidig er det en afgørende sikkerhed for den bortkomne borger, der 

ofte er svækket og har vanskeligt ved at tage vare på sig selv. En 

hurtig genfi nding er derfor ikke kun et spørgsmål om menneskelig 

værdighed, men ofte også om liv og død.”

Med Kriminalassistentens ord så handler Politiets opgave om både 

om at forebygge og efterforske lovovertrædelser. Produkterne fra 

Tripple Track bidrager til begge dele, og Peter Anker Nielsen 

betragter dem derfor som en stor gevinst.
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