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Mindre tidskrävande och
en säkrare arbetsplats

Möt Per Borgvall, VD och koncernchef för Gunnebo i en intervju om
att skapa värde, kundfokus och
Gunnebos väg in i framtiden.
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Coop Prix i Elverhøy, den största Prixbutiken i Norge, har installerat andra
generationen av det slutna kontanthanteringssystemet SafePay™.
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Entrésäkerhet
undanröjer svaga länkar

16

Kollektivtrafik
I en tid av påtryckningar för att
minska miljöföroreningar använder
allt fler människor kollektivtrafik.
Säkerheten spelar en avgörande roll
i denna utveckling.

Det är extremt viktigt att säkerhetslösningar för kärnkraftverk,
raffinaderier och oljeproducerande
företag fungerar perfekt.
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Jorden runt
i Gunnebos tjänst
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Gunnebo i världen
Ta en snabb sväng runt jorden för
att se hur Gunnebo har förbättrat
säkerheten för kunder över hela
världen.

Möt Torsten Schniedermeier, som
arbetar som ”flygande tekniker”
inom entrésäkerhet och affärsutveckling på Gunnebo.
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Gunnebos mål är att skapa värde för dess kunder,
anställda, ägare och samhället i stort. För kunder
genom att leverera rätt säkerhetsprodukter, lösningar och service i tid, för anställda genom att vara en
arbetsgivare som stimulerar personlig utveckling, för
ägare genom att leverera goda ekonomiska resultat
och för samhället i stort genom att se till att verksamheten drivs på ett ansvarsfullt sätt.
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Specialbyggt säkerhetsrum skyddar lyxartiklar över hela världen
Det här berömda franska lyxmärkets
butiker ligger alltid i fashionabla
kvarter i prestigefyllda städer
runt om i världen och ofta i vackra
historiska byggnader. Av den
anledningen kan förvaringsutrymme
vara ett problem på grund av
begränsad yta, besvärliga vinklar och
svåråtkomliga delar av butikerna.
För en av butikerna fick Gunnebo möjlighet
att anta utmaningen att bygga ett litet
rum med perfekt anpassade mått för ett
öppet utrymme i butikens källare. Rummet
skulle utnyttja den tillgängliga ytan och
höjden på bästa möjliga sätt.

Man beslöt att använda ModuleGuardserien* och sätta in ett modulbyggt
säkerhetsrum i miniatyr. Panelernas mått
justerades för att passa det tillgängliga
utrymmet och de trånga korridorerna
i källaren. Resultatet blev ett sexsidigt
minirum med en matchande smal säkerhetsdörr utrustad med elektroniskt tidlås, totalt 12,4 kvadratmeter panel med
en vikt på endast 1 055 kg.
– Ett standardskåp skulle aldrig ha
passat i ett så trångt utrymme och det
skulle heller inte ha gått att installera
det i en trång källare utan stora och
väldigt kostsamma modifieringar av
byggnaden, säger Didier Tarlève, Key Account Manager för Detaljhandel/Säker

Att skapa en trygg
och säker miljö

Förvaring på Gunnebo Frankrike.
Det berömda franska lyxmärket har
produkter inom haute couture, smycken,
väskor och skor, och vill alltid ha den
senaste tekniken inom säkerhet. På
Gunnebo är man stolt över att modemärket har valt en Chubbsafes-lösning från
Gunnebo som en av deras leverantörer
för säker förvaring.

* ModuleGuard är ett lätt säkerhetsrum som
består av modulbyggda paneler: väggar, tak, golv
och dörrar som snabbt och enkelt kan sättas ihop,
byggas ut eller flyttas. Tack vare flexibiliteten kan
säkerhetsrummen specialinstalleras i alla byggnaders befintliga konstruktion.

Läs mer på
www.gunnebo.com/ops

I Spanien är köpcentra offentliga
platser och enligt spansk lag krävs
sträng brandskyddsavskärmning för
att säkra offentliga platser vid
eventuella brandlarm. Idag har IKEAkoncernen 15 varuhus i Spanien,
och man planerar fortsatt tillväxt
kommande år. 2020 beräknas totalt
30 varuhus finnas i Spanien.

Gunnebo har med stor framgång levererat och installerat branddörrar i IKEA:s
spanska butiker tidigare, så därför bestämde sig IKEA för att anlita Gunnebo
som till- verkare och installatör även för
de två nya butiker som man planerar att
öppna i Spanien under 2010.
Projektet omfattar över 300 dörrar,
inklusive metalldörrar, svängbranddörrar
och skjutbranddörrar. Vissa av dörrarna
har testats under brandförhållanden i
120 minuter. Den största dörren är en

skjutdörr på 4,5 x 15 meter som finns på
en parkeringsplats.
IKEA Spanien valde Gunnebo som leverantör av branddörrar på grund av dörrarnas flexibla konstruktion. Gunnebo kan
inte bara leverera standardmått, utan
även specialanpassade och teleskopiska
mått. Dessutom kan Gunnebo erbjuda en
lämplig servicelösning.

– Säkerhet för oss är att skapa en trygg
och säker miljö för våra anställda och
naturligtvis för våra kunder. Vi valde
Gunnebo eftersom deras branddörrar
kännetecknas av funktionalitet, kvalitet
och tillförlitlighet, säger Oscar Pavon,
byggprojektchef vid IKEA Iberica.
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Möt Per Borgvall, Gunnebos VD och
koncernchef i en intervju om värdeskapande, kundfokus och Gunnebos
väg in i framtiden.

PROFIL

Per Borgvall

Att skapa värde
för globala kunder
För att utveckla säkerhetsprodukter och lösningar som leder till ökad
effektivitet för kundens verksamhet arbetar Gunnebo-koncernen ständigt
med att bli bättre på att förstå kundens behov. Sedan Per Borgvall tillträdde
som VD i mars förra året har en rad åtgärder vidtagits för att stärka
koncernens kundfokus och möjlighet att skapa kundvärde.
TEXT

Karin Wallström

– När jag tillträdde som VD och koncernchef såg jag det som en lockande utmaning att ta Gunnebo vidare in i framtiden,
att få leda resan mot ett ännu mer kundorienterat och lönsamt bolag. Resan har
påbörjats och kommit en bra bit på väg
– och jag hoppas att våra kunder redan
börjat märka skillnad, säger Per Borgvall.
Gunnebos målsättning är att skapa
värde för såväl kunder, medarbetare och
ägare som för sin omvärld. Att skapa
värde för sina kunder handlar om att
leverera rätt säkerhetsprodukter och lösningar i rätt tid och att ge rätt service.
– Vi måste förstå kundens behov och
därifrån utveckla produkter och lösningar
som ökar kundens säkerhet och effektivitet. Den här utvecklingen måste Gunnebo givetvis göra i dialog med sina kunder.
Det är ingenting man gör på egen hand.
– Säkerhetsbranschen är en framtidsbransch med många spännande utmaningar och möjligheter. Jag ser fram emot
att få utveckla den tillsammans med våra
kunder genom värdeskapande lösningar
som är hållbara in i framtiden, avslutar
Per Borgvall.

Tre frågor till Per Borgvall
Kommer det bli någon skillnad att göra
affärer med Gunnebo i framtiden?
Det kommer bli ännu enklare att göra
affärer med Gunnebo. Vi har till exempel
precis påbörjat en stor satsning på Key
Account Management. För våra kunder
kommer detta att innebära en tydlig
Gunnebo-kontakt som koordinerar och
guidar inom våra produkter och lösningar.
Key Account Manager kommer att arbeta
internationellt, vilket innebär att nationsgränser inte kommer att påverka kundens
kontakt med Gunnebo.
– Vi kommer också att satsa mycket
mera resurser på produktutveckling.
Gunnebo har redan idag ett brett utbud
av säkerhetsprodukter och system inom
Banksäkerhet, Kontanthantering, Tillträdeskontroll och Säker Förvaring. Vi
kommer nu att satsa offensivt på produktutveckling för att alltid ligga i framkant
med vårt produkterbjudande. För att få en
helhetssyn på säkerhetsaffären kommer vi
också att arbeta vidare med vårt serviceerbjudande, och göra det mer attraktivt
för våra kunder.

PROFIL

Utbildning
Civilingenjör, Chalmers 1982
rnchef i

Koncernens produkter finns på de
flesta marknader i världen.
Kommer det att förändras?
Vi har idag säljbolag på 28 marknader
varav huvuddelen finns i Europa. Vi
kommer att öka vår marknadsnärvaro i
Asien, till exempel på den viktiga kinesiska
marknaden, genom att etablera ett eget
bolag med bas i Shanghai. Därutöver
finns våra produkter och lösningar tillgängliga på över 100 marknader världen
över tack vare ett stort nätverk av agenter, distributörer och andra samarbetspartners. Dessa samarbeten kommer vi
fortsätta att utveckla och stärka.

FAKTA:
Frågor, idéer eller annat du vill diskutera
med Gunnebos VD och koncernchef?
Skriv ett mejl till ceo@gunnebo.com!

Per Borgvall

Vd och koncernchef i Gunnebo sedan
1 mars 2009

konce
ll, Vd och
Per Borgva
9
0
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Gunnebo har en bred produktportfölj.
Hur kommer den att förändras framöver?
Vi kommer att fokusera på vårt marknadserbjudande inom Banksäkerhet,
Kontanthantering, Tillträdeskontroll
och Säker Förvaring. Det innebär att vår
produktportfölj på några års sikt kommer
att vara mindre, men samtidigt vassare
och anpassad efter kundernas behov
inom vår kärnverksamhet.

Professionell bakgrund
VD och koncernchef AB Fagerhult, Affärsområdeschef Indoor Climate Division på
brittiska IMI Plc, VD Tour & Andersson AB
och Upnor AB

Gunnebo

5

NYA PRODUKTER

#2 2010

System för total
tillträdeskontroll
verklighet tack vare
ny IDLock-modul
En ny modul för offline-identifieringsoch låslösning möjliggör komplett
hantering av en anläggnings alla
ingångar. Den nya IDLock-modulen
bygger på Gunnebos integrering av
utrustning för offline-tillträde och
är konstruerad för ökad flexibilitet
och lägre hanteringskostnader.

VisioCast – ett intelligent
digitalt inspelningssystem
Marknaden för CCTV-lösningar utvecklas i rask takt. VisioCast är ett av de
senaste tillskotten på marknaden. Systemet har hög upplösning i realtid,
stor lagringskapacitet, flerskärmshantering, spårningsfunktioner och
avancerad bildanalys.
– CCTV-lösningar utvecklas hela tiden,
säger Richard North, CCTV-produktchef
för Elektronisk Säkerhet på Gunnebo.
– Gunnebo håller jämna steg med den
senaste CCTV-tekniken på marknaden
genom lanseringen av VisioCast, en ny
serie inspelningssystem som erbjuder
hög upplösning i realtid, stor lagringskapacitet, flerskärmshantering, spårningsfunktioner och avancerad bildanalys,
tillägger North.
VisioCast-systemet har en inspelningsserver och en multiplex videomatris för
att visa flera bilder samtidigt och för
inspelning, lagring och hämtning av bilder
senare för analys och bearbetning.
Systemet är utrustat med en uppsättning fjärrstyrningsprogram som gör det
enklare att komma åt bilder och styra
kameror. Det underlättar även konfigurering, underhåll och teknisk övervakning.
VisioCast kan användas med analoga
kameror och IP-kameror eller med helt
IP-baserad utrustning. Det har flera avancerade funktioner som bearbetningsinformation från kassaregister, streckkodsläsare och fordons registreringsskyltar.
– VisioCast är ett flexibelt system och
innebär många fördelar för företag som
vill ha en lösning som kan anpassas till
6

specifika säkerhetskrav, den aktuella
platsen, befintliga installationer, IT-nätverk och önskade funktionstjänster. Det
integreras med SMI-serversystemet* och
ger total styrning av alla säkerhetsfunktioner, avslutar North.
* Integrerat elektroniskt säkerhetssystem för flerfunktionsövervakning inklusive tillträdeskontroll,
intrångsdetektering och CCTV.

– Våra kunder kräver helhetslösningar
och det är vår ställning som tillverkare i
kombination med vår förmåga att integrera andra system som gör oss unika.
Genom att komplettera våra online-läsare med offline-utrustning kan vi erbjuda
system för total tillträdeskontroll, säger
Dominique Auvray, marknadschef för
Elektronisk Säkerhet på Gunnebo.
– Vilka tillträdeskontrollsystem som
används vid en anläggning varierar från
zon till zon. Vilken säkerhetsnivå som
krävs, typ av ingång som ska säkras, tillträdesflöde, driftsätt och även hur sammanlänkningen sker med andra system
är alla faktorer som påverkar valet av
utrustning för tillträdeskontroll. IDLockmodulen kompletterar vår SMI-server*
med en lösning för offline-låsning som är
perfekt anpassad för ingångar där ett
enklare system behövs, tillägger Auvray.
IDLock-modulen finns tillgänglig som
elektronisk cylinder eller instickslås. Den
kan installeras på olika sorters dörrar och
har ett brett utbud av estetiska produkter
som är kompatibla med gällande ISOstandarder och med annan teknik som
Mifare® Classic och DESFire. Den går dessutom snabbt att installera, fungerar
sladdlöst och har flexibel styrning.

Läs mer på
www.gunnebo.com/
electronicsecurity
VisioCast är ett öppet system med en
komplett uppsättning mjukvara för styrning
och fjärrövervakning.

Gunnebos utbud av online-läsare har kompletterats
med en offline-låslösning som kallas IDLock.

Läs mer på
www.gunnebo.se/
protect
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Säkerhetslösning
för mindre utrymmen
Det senaste tillskottet på
marknaden för säkerhetsdörrar
heter CompactSave II. CompactSave II
erbjuder en hög säkerhetsnivå
i ett utrymmeseffektivt format
kombinerat med extra hänsyn till
tillgängligheten.

En bomlösning för tuffa förhållanden
Gunnebo möter de krav som ställs vid
tuffa förhållanden genom att lansera
en extra kraftig hydraulisk bom med
enastående väderbeständighet
Gunnebos senaste bidrag till produktserien bommar är en extra kraftig
hydraulisk bom för kommersiellt och
industriellt bruk.
Gunnebos hydrauliska bom är en av de
mest robusta lösningarna på marknaden.
Den har ett hölje i rostfri stålplåt, ett galvaniserat lock med skyddsbeläggning och

ett extremt driftsäkert hydraulaggregat.
Bommen kan manövreras med tryckknapp eller fjärrstyrning. Markdetektorer,
optiska sensorer, läsare för smart card
eller biometri kan integreras med kontrollpanelen.
– Jag är övertygad om att vår lösning
kommer att tillfredsställa behoven hos
de mest krävande kunderna i de tuffaste
miljöerna runt om i världen, säger Alan
Fastner som är Product Line Manager för
Outdoor Perimeter Security på Gunnebo.

Ny serie högsäkerhetslås lanserad
GSL 1000, Gunnebos nya högsäkerhetslås, har väckt stort intresse på
säkerhetsmarknaden. Sedan låset
lanserades tidigt i våras har det
installerats med framgång i banker,
uttagsautomater, värdetransportdepåer, kasinon och diverse butikskedjor på stora europeiska
marknader. Den unika kombinationen av systemkonstruktion,
innovativt användargränssnitt och
kraftfulla funktioner gör låsserien
till en attraktiv lösning för många
olika kunder och tillämpningar.
Med en stor display och stora symboler är
GSL 1000 lätt att använda och enkelt att
administrera. De kraftfulla funktionerna
med bland annat avancerade rättigheter
för användaråtkomst, engångskod och
IP-administration ger användarna kontroll
och säkra processer. Kommunikations- och

gränssnittsfunktionerna hos GSL 1000 gör
det till en värdefull länk mellan ett kassaskåps fysiska säkerhet och ett övervakningssystems elektroniska kontroll.
GSL 1000 är certifierat enligt EN-1300
för både säkerhetsgrad B och C, samtidigt
som det är utrustat med en kraftfull elmotordriven låsregel och modern systemkonstruktion. Dessa egenskaper gör låset
till en konkurrenskraftig och kostnadseffektiv lösning för eftermontering på
många skåp och valv som används av
Gunnebos kunder. Dessutom finns
GSL 1000 tillgängligt som förmonterat
e-lås på ett stort antal av Gunnebos
nya kassaskåp.

GSL 1000
med biometrisk
avläsning för
ökad säkerhet.

Gunnebos nya säkerhetsdörr har tagits
fram för kunder som behöver en säker
och effektiv lösning för de mindre utrymmena. CompactSave II har dubbla
säkerhetsfunktioner för att förhindra
obehörigt tillträde och intrång genom
att ta rygg på inpasserande. Sensorer för
infrarött ljus och en golvmatta bildar en
osynlig, virtuell passage. De båda dörrarna är mekaniskt ihopkopplade så att den
ena dörren stängs när den andra öppnas.
Den höga säkerhetsnivån bibehålls
även i nödsituationer. Innerdörren öppnas
automatiskt för att underlätta utrymning
av byggnaden. Ytterdörren förblir stängd,
men kan alltid öppnas från insidan med
ett nödhandtag. Från utsidan behövs
en nyckel.
Att hålla obehöriga personer på utsidan är en sak. Men ett dörrsystem ska
även släppa in behöriga personer enkelt
och effektivt. På CompactSave II fungerar
de båda dörrarna samtidigt för att upp
till åtta personer per minut ska kunna
passera. Den fria gångpassagen är 900
eller 1 100 mm beroende på modell. Det
är tillräckligt för att kunna passera med
rullstol eller med handbagage. Genom
att systemet ställs om till transportläge
kan man dessutom passera med skrymmande föremål.

CompactSave II,
Gunnebos nya
säkerhetslösning för
mindre utrymmen.
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Tillträdeskontroll
undanröjer svaga länkar
Det är oerhört viktigt att säkerhetslösningar för kärnkraftverk, raffinaderier
och oljeproducerande företag fungerar perfekt. Anläggningarna måste
kunna stå emot terrorattacker och andra attentat – en enda felande länk
kan orsaka extremt stora skador.
TEXT
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Mats Ekendahl

Gunnebo arbetar med stora globala
företag som har raffinaderier, kärnkraftverk och utvinning av olja och gas.
Attentat mot den här speciella processindustrin kan orsaka oreparerbara
skador på människor, miljö, företag och
samhälle. Det innebär att säkerheten
– framför allt den yttre – är solid och
genomtänkt för att hindra terrordåd,
militanta aktivister och annan samhällsomstörtande verksamhet.
– Samtidigt är det viktigt att vanligt folk
inte av misstag kan komma in och råka illa
ut. Och givetvis att vanliga tjuvar stängs
ute, säger Anders Wikström, Chef Områdesskydd, Gunnebo Sverige.

att snabbt höja säkerhetsnivån, det kan ta
lång tid, säger Anders Wikström.

En värld i förändring

Stängsel och entrésystem

I energibranschens ungdom var säkerheten inte lika högprioriterad. Men i takt
med att världen förändrats och den politiska oron stegrats har kraven på fullgott
skydd skärpts både från företagen själva,
myndigheter och regeringar.
– Från början var risken för attentat inte
så stor. Men nu när den har ökat gäller det
att stå rustad redan innan en eventuell
hotbild blir verklighet. För då går det inte

Även staket och inpasseringsutrustning
ska vara starka, samtidigt som de sistnämnda måste vara flexibla för smidig
in- och utpassering. Det gäller att kunna
matcha anläggningarnas specifika behov
utifrån företagens och myndigheternas
krav genom att skräddarsy lösningar för
fordons- och persontrafik.
När processindustrins säkerhetsbehov
växer ger det säkerhetsföretagen möjlig-

Ny beredskapsnivå
Historiskt sett har säkerhet och skydd på
anläggningarna mest handlat om att ge
rätt personer och fordon tillträde. Men
extrema möjliga scenarion som brinnande raffinaderier eller sprängda kärnkraftverk innebär helt nya och tuffare villkor.
– Nu ska exempelvis vaktkurer och
byggnader i omgivningen fysiskt sett
kunna ska stå emot det mesta. Åtminstone deras fönster, skiljeväggar och dörrar
etcetera, säger Martin Walker, Project
Manager Gunnebo UK.

heter att utveckla och erbjuda nya tekniska säkerhetslösningar. Exempelvis har
Gunnebo märkt att kunderna allt mer vill
kunna följa person- och fordonsrörelser
inom sina anläggningar.
– Och i takt med att antalet kärnkraftverk ökar vill den branschen ha ännu
mer sofistikerade övervakningssystem.
Fiberoptiska kontrollsystem verkar bli
nästa utvecklingsområde. Vi har också
sett ett större intresse för nyckelfärdiga
lösningar, säger Martin Walker.

Installation
Själva installationsarbetena skapar inga
problem trots att de sker i väldigt speciella miljöer.
– Det viktiga är att projektens alla
etapper dokumenteras väl och godkänns.
Och att alla inblandade arbetare har rätt
licenser, tillstånd och gått de säkerhetsutbildningar som krävs, säger Aidan
Killeen, Business Line Manager, Site
Protection Gunnebo UK.
Framtidens säkerhetsprojekt i processindustrin kommer förmodligen också
att kräva större koordination av olika
systemlösningar. Samarbetet mellan
eventuellt flera olika leverantörer blir
också en utmaning.
– Det gäller att prata kundens språk
men också att förstå de andra inblandade
parterna, säger Aidan Killeen.
Läs mer på
www.gunnebo.se/protect
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Fortsättning på ett långt och gott samarbete
Efter 14 års uppehåll ska Hollands största olje- och gasproducent starta
produktionen på nytt. Gunnebo installerar skyddet för anläggningen.
TEXT

Mats Ekendahl

Gunnebo fick beställningen från Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM),
ett samarbetsprojekt mellan Shell och
Exxon. Så långt inga större förändringar –
Gunnebo har varit förstahandsleverantör
av områdesskydd för alla NAM:s installationer, fabriker och kontor i över 25 år
– utan snarare fortsättningen på en lång
tradition av gott samarbete.
– 18 nya utvinningskällor och huvudanläggningen för produktion av ånga och
oljehantering ska inhägnas med totalt
6 000 meter stängsel med en höjd av
2,5 meter. Huvudentréerna får rejäla
staket som är 6–8 meter höga, säger
Patrick van Aart, Country Manager
Gunnebo Netherlands.
För att framtida utvinning ska vara möjlig till en konkurrenskraftig kostnad krävs
en ny teknik som kallas ånginsprutning.
En förutsättning för att den kärnverksamheten ska fungera tryggt och säkert
är att anläggningarna har användarvänliga och smarta inpasseringsfunktioner
för både fordon och människor.

Vi levererar 24 stora entréportar och
omkring hundra mindre portar som fungerar både för inpassering och som nödutgångar, säger van Aart.
Målet med installationerna är att öka
säkerheten för högriskområden, förbättra
stöldskyddet, reglera flödet av människor
och fordon samt minska risken för obehörigt tillträde (aktivister, sabotage, skadegörelse, spionage, brand och explosion).
Områdena skyddades från början bara
med inhägnader. Allmän kontroll av personal och besökare tillkom senare.
– Nuförtiden fokuserar kunder på säkerheten som helhet, ökad internationell reglering/lagstiftning och affärskontinuitet.
Patrick van Aart tror att framtidens
säkerhetsstrategier handlar om minskad
användning av arbetskraft (vakter), kontrollerad in- och utgångsstyrning, processkontroll och övervakning.
– Behovet av explosionssäkra dörrar och
glas för exempelvis kontrollrum kommer
troligen också att öka.

FAKTA:
Allmänna säkerhetsbehov för processindustri på energiområdet
 Inhägnad
 Skapa säkra områden
 Fördröja/förhindra intrång
 Förhindra obehörigt tillträde
 Uppfylla lagkrav
 Skapa säkra körfält
 Skydda t.ex. ventiler
Områden där Gunnebo kan assistera
 Bidra till aspekter av affärskontinuitet
 Förbättra rutinsäkerhet
 Sänka kostnader för säkerhetsvakter
 Besparingar av driftskostnader
 Realtidskontroll
 Snabba och effektiva ingripanden
 Bekräftelse av händelser
 Snabb identifiering av angripare
 Begränsning av vandalism
 Spårbarhet för människor och varor
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Hög säkerhet som förhindrar
brott och underlättar tillträde
Oljebolaget Preem uppgraderade nyligen skalskyddet vid företagets
raffinaderier i Göteborg och Lysekil. – Förändringarna bygger på en
noggrann sårbarhetsanalys för att fastställa rätt säkerhetsnivå, säger
Kristian Fred, säkerhetschef på Preemraff.
TEXT

Mats Ekendahl

Sedan ISPS-koden* infördes 2004 har
Preem successivt genomfört sårbarhetsanalyser och förbättrat den fysiska
säkerheten vid de båda raffinaderierna.
Företagets analys av hotbilden visar till
exempel att risken för terroristattacker
för närvarande är låg.
– Våra undersökningar har visat att vi i
första hand behöver skydda oss mot brottslighet som stöld av koppar och andra eftertraktade föremål, säger Kristian Fred.

Preems lösning
Delvis består Preems lösning av ett 10
kilometer långt Gunnebo industristängsel
som är lokaltillverkat i Västsverige där
raffinaderierna ligger.
– Det håller transporten på ett minimum och minskar miljöpåverkan, säger
Anders Wikström, Chef Områdesskydd på
Gunnebo Sverige.
Gunnebo-stängslet är dessutom förstärkt med elstängsellarm i områden där
man tidigare konstaterat intrång eller
intrångsförsök. Elstängslet ger eventuella
inkräktare en stöt samtidigt som säkerhetspersonalen meddelas om var längs
stängslet intrånget sker.
– Alla larm verifieras dessutom med en
kamerabild, säger Kristian Fred.
Preem investerar också i stängselbelysning och noggrant underhåll av skog och
snår, vilket höjer skyddsfaktorn avsevärt.
10
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Kristian Fred

Det finns även flera utomhusdetektorer
som känner av rörelser från människor
och fordon.

Olika typer av stängsel
För vissa korta delar av anläggningarnas
inhägnader använder Preem andra typer
av stängsel för att optimera funktion,
estetik och säkerhet. Till exempel sitter
det svetsade nätpaneler runt rörhål,
smarta palissader vid huvudgrindar och
öppningsbara, larmade paneler för att
drifts- och underhållspersonal enkelt ska
kunna komma in vid behov.
– Den senare funktionen är mycket
uppskattad och visar på Gunnebos flexibilitet som leverantör.
Kristian Fred betonar betydelsen av att
noggrant analysera var och hur företaget
behöver skydd för att säkerställa att man
skaffar rätt utrustning.
– Säkerhetsnivån styrs av den eventuella hotbilden. Ändå är det egentligen
omöjligt att ha samma skyddsnivå överallt på en stor anläggning eftersom det
kan bli väldigt dyrt.

Få den dagliga verksamheten
att löpa problemfritt
Även om inbrottstjuvar inte brukar ta sig
in genom entrégrindar är det viktigt att
man använder väl fungerande rutiner så
att behöriga personer och fordon enkelt

kan komma in och ut ur raffinaderiet.
– Det handlar om att få den dagliga
verksamheten att löpa problemfritt. Av
säkerhetsskäl behöver vi veta vilka som
finns på området och var de är, förklarar
Kristian Fred.

Imponerande produkt
Av den anledningen har Preem köpt
Gunnebos rotationsgrindar för utomhusbruk och andra produkter. På insidan har
Preem installerat SpeedStile snabbslussar, som fungerar på samma sätt som
vändkors för tunnelbana. De har hög
genomflödeskapacitet och är samtidigt
mycket säkra – människor behöver inte
vänta, utan kan även enkelt identifiera
sig för att komma in.
Det finns också snabbgrindar som öppnas helt eller delvis på bara 4–6 sekunder
för att stoppa obehöriga fordon och samtidigt snabbt låta behöriga fordon passera.
– Trots den enkla konstruktionen är de
en av våra mest imponerande produkter.
De har en fribärande konstruktion utan
räls i marken. Det samlas inte skräp i
spåren och de kräver minimalt underhåll,
avslutar Anders Wikström.
* ISPS-koden (International Ship and Port Facility
Security Code) är ett omfattande regelverk vars
syfte är att öka fartygs- och hamnsäkerhet.
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Utsatta anläggningar på avlägsna
platser kräver hög säkerhet
I Italien arbetar Gunnebo med alla
slags energiföretag. Deras utmärkande drag är stora exponerade
installationer som kan övergå i
kritiska tillstånd vid sabotage.
TEXT

Mats Ekendahl

– I framtiden finns även hotet från terrorister. Därför ökar kraven på högrisksäkerhetsutrustning, säger Giuseppe De Fazio,
External Agent Gunnebo Italia.
För att möta hoten installeras integrerade säkerhetslösningar. Då sammankopplas
fysiska hinder för att försena eventuella
inkräktares aktioner med elektronisk
övervakning och larm för att detektera
illegal aktivitet.
Inom energibranschen finns fyra huvudsakliga anläggningstyper: oljekraftverk,
elkraftverk, solkraftverk och kärnkraftverk.
Alla fyra behöver skydd mot terrorister,
sabotage och stöld, oavsett vilken kärnprodukt de har och var de ligger.
Exempelvis finns produktionsanläggningar för elkraft ofta ute i ödemarken
medan deras distributionsanläggningar
ligger närmare städer. Det är viktigt för
hela samhället att de inte drabbas av
produktionsstörningar.

– Om energiföretagen dessutom hanterar brandfarligt och explosivt material
samt finns i en hamn eller nära bebyggelse ökar riskerna och kraven på skydd
för att inte andra verksamheter och
allmänheten ska drabbas vid ett attentat,
säger Giuseppe De Fazio.
Processindustrin utsätts också för rena
stölder. Hos elkraftföretagen är koppar
begärligt och vid solfångaranläggningar
vill de kriminella åt själva panelerna.
– I Italien kanske en del nya kärnkraftverk byggs i framtiden. Då är det viktigt att
vara med tidigt i planeringsfasen för att
skyddet och säkerheten ska bli optimalt.
Men det finns lösningar på problemen.
Några av de vanligare fysiska och elektroniska installationerna är vibrationskänsliga och elektromekaniska sensorer,
barriärer av infrarött ljus, mikrofonkablar,
PTZ-kameror, värmekameror, videoanalys,
spårning, säkerhetsövervakning, ledningscentraler, snabbslussar och pollare.
Analysen av säkerhetssituationen är
viktig så att rätt teknik och produkter väljs.
– I den processen kan vi på Gunnebo
hjälpa till, säger Giuseppe De Fazio.

Kreativa lösningar
till havs
Gruppo ENI arbetar med olje- och
gasutvinning både på land och till
havs, raffinering, distribution/rörledningar och gaskraftverk samt lagring.
TEXT

Mats Ekendahl

Gunnebo har levererat säkerhetslösningar
och produkter för närmare 2,8 miljoner
euro till fyra av Gruppo ENI:s anläggningar.
Till exempel:
 Ett centraliserat säkerhetssystem som
har intrångsdetektering med inre och
yttre områdesskydd
 CCTV med värmekameror, kupolkameror
och fasta kameror, styrningsmjukvara,
videoanalys och NVR-videoinspelning
 Centraliserad styrning klient/server
 Yttre stängsel med metallnät
 Skjutgrindar för entré

Integrerade lösningar hos British Petroleum

FAKTA:

I Storbritannien har Gunnebo UK
haft ett nära samarbete med British
Petroleum (BP) för att leverera rätt
typ av högsäkerhetsutrustning.

BP har en av Europas största terminaler
för olja och flytande gas. All säkerhetsutrustning manövreras från specialutrustade byggnader och med en
särskild kontrollpanel.

TEXT

Mats Ekendahl

– Vi har lyckats utveckla lösningar så att
BP håller jämna steg med den brittiska
regeringens aktiva antiterrorprogram och
har installerat våra stängsel, tillträdesoch högsäkerhetsprodukter i ett specialanpassat system som uppfyller deras krav
på person- och fordonspassage för sex
huvudområden vid två högriskanläggningar, säger Martin Walker, projektledare
på Gunnebo Storbritannien.
För anläggningen i Sullom Voe var
Gunnebo ännu mer inblandat än vanligt
i framtagningsprocessen av säkerhetssystemet. Även här skapades ett airlock
system, lösningen som valdes för Grangemouth består av två yttre och två inre
skjutgrindar som bildar ett slussystem,
med kortläsare för tillträdeskontroll.

– Alla grindar, vändkors och tillträdeskontroller hanteras av vårt PLC-styrsystem som
dessutom reglerar trafikljusen. Med en
kontrollpanel i säkerhetsbyggnaden är det
verkligen en integrerad Gunnebo-lösning,
säger Aidan Killeen, affärsenhetschef för
Områdesskydd på Gunnebo Storbritannien.
Vid Sullom Voe hade Gunnebo en ännu
större del i utvecklingen av säkerhetssystemet. Även här installerades slusssystemet, men den här gången mellan
K12-vägspärrar och skjutgrindar, sammankopplat med PLC-trafikstyrning, kortläsarsystem och ljusreglering. Ytterligare
en specialanpassad kontrollpanel finns i
säkerhetsbyggnaden. Bland övriga lösningar vid Sullom Voe finns en skjutgrind
och ett vändkors för de fyra bryggorna.
– Var och en med eget kontrollsystem
som är anslutet med fiberoptisk kabel och
integrerat med systemet i huvudsäkerhetsbyggnaden varifrån allt styrs, säger
Martin Walker.

Några av de produkter och lösningar
som levererats som delar av projekten:
 Ett kontrollsystem som tillverkats
och installerats av Gunnebo
 Kollisionstestade vägspärrar (DSP K12)
 Skjutgrindar (LSST)
 Vändkors för fotgängare (T-banemodell)
 Trafikljus med individuell omkoppling och reglering
 Markslingor
 Kortläsare
 Säkerhetsstängsel av svetsat nät,
överdel med rakbladstaggtråd
 Vändkors för fotgängare
 Specialanpassad kontrollpanel med
fiberoptisk kabel
 Kontroll och integrering av anläggningens vändkors och tillträdeskontrollsystem med vår utrustningskiosk
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Oslo för teknisk support

Manchester, installera
speciallås och elektronik
Manila på Filippinerna,
underhållsarbete på
vändkors, slussdörrar,
pollare och olika sorters
grindar

Dubai, installera
vägspärrar vid
Burj Khalifa i Dubai

Port Harcourt i Nigeria
för teknisk support och
utbildning på plats

Singapore, installera
vägspärrar

Ett litet utdrag ur Torstens kalender
för de två första månaderna 2010.

Jorden runt i
Gunnebos tjänst
Torsten Schniedermeier är en 40-årig eltekniker. Sedan april 2008 har han arbetat som ”flygande tekniker” inom
entrésäkerhet och affärsutveckling på Gunnebo. Hans huvudsakliga arbetsuppgift är att installera yttre entrésäkerhet
åt kunder över hela världen. Torsten leder också teknisk utbildning vid Gunnebos fabrik i Salzkotten och i de länder han
besöker på sina resor.
TEXT

Linda Gårdlöv

ILLUSTRATION

Lisa Lackéus

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det som kännetecknar det här jobbet är
att ingen dag är den andra lik.
Hur planerar du dina resor?
Jag försöker planera mina resor långt i
förväg så att jag kan hämta reservdelar,
verktyg, boka flyg, ordna visum och vaccinera mig för att hinna till kundens
12

deadline. Jag är nog Gunnebos mest
vaccinerade medarbetare!
Det händer att jag måste vara på en
anläggning morgonen därpå, vilket också
är en del av jobbet.
Vad gillar du med ditt jobb?
Ibland känner jag mig som en teknisk
ambassadör för Gunnebo. Jag träffar

människor från Gunnebo och andra företag över hela världen.
Att diskutera problem och lösningar
på teknisk nivå med ett direkt mål leder
till goda och effektiva kontakter. Mina
upplevelser är hela tiden positiva. När jag
får chansen är det alltid kul att komma
tillbaka till en anläggning och träffa
gamla bekanta.
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Torsten på en byggarbetsplats någonstans i världen...

Vilket är det mest intressanta
projektet hittills?
Att aldrig ta något för givet – varje land
har minst en överraskning på lager!
Jobbet i sig är förstås väldigt intressant,
men ännu mer utmaningen att klara
de lokala förhållandena. I vildmarken
kan en enkel uppgift innebära enorma
problem jämfört med normala arbetsförhållanden. Olika kulturer har olika

tillvägagångssätt för att uppnå mål och
det är en av de största utmaningarna i
mitt jobb.

efter en 16 timmars sömnlös resa och
måste åka direkt till en anläggning utan
att få någon sömn alls.

Berätta om en tuff dag på jobbet
De tuffaste dagarna är när jag får vänta
i timmar på att få tillstånd att komma
in på en anläggning samtidigt som jag
kämpar mot en deadline. Andra tuffa situationer är när jag landar på en flygplats

Har du någonsin stött
på omöjliga uppdrag?
Jag har överlevt det mesta från minus
15 grader och stormvindar i Norge till
att jobba under stekande middagssol vid
ekvatorn.

Ingen dag är den andra lik för en flygande tekniker. En arbetsvecka som börjar i middagssolen i Nigeria kan sluta i minus 15 grader i Norge, många upplevelser och
nya möten rikare.
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– Ledningen har alltid full kontroll över kontanterna med minimal tidsåtgång, säger Dagfinn Elverum, biträdande butikschef på Coop Prix i Elverhøy.

Mindre tidskrävande
och en säkrare arbetsplats
Coop Prix i Elverhøy är den största Prix-butiken i Norge med en omsättning
på nästan 13 miljoner euro. Butiken är dessutom ”först” med att ha den
andra generationen av det slutna kontanthanteringssystemet SafePay™.
TEXT

Linda Gårdlöv

I butikens tre kassor cirkulerar totalt omkring tre miljoner euro om året i kontanter.
Dagfinn Elverum som är biträdande
butikschef på Coop Prix i Elverhøy brukade
spendera två timmar varje dag på kontantadministration. Med SafePay behöver
han bara 15 minuter på morgonen för att
kontrollera och förbereda kontanter.
Butikspersonalen brukade lägga ner
nästan tre timmars effektiv arbetstid
varje dag på uppgifter som hade att göra
med kontanthantering.
– SafePay sparar tid och har ökat effektiviteten och säkerheten i butiken. De anställda är glada att slippa kassadifferenser
och känner sig säkrare på sin arbetsplats.
Dessutom har ledningen alltid full kontroll
över kontanterna med minimal tidsåtgång, säger Dagfinn Elverum.
14

För Dagfinn är alla lösningar som räddar
honom från mer pappersarbete särskilt
värdefulla. Med SafePay skapas de kassarapporter han behöver automatiskt och
sparas elektroniskt så att de enkelt kan
tas fram när de behövs.
Efter nio månader med SafePay har
Dagfinn nyligen blivit butikschef på Coop
Prix i Tromsdalen (Norges näst största
Prix), något han jämför med att resa
bakåt i tiden. – Jag har fått återuppleva
hur det var ”förr i tiden” med stora och
frustrerande kontanthanteringsproblem,
problem som SafePay löste åt oss i Elverhøy, säger han.
SafePay har beställts med installation
snarast möjligt för att få bukt med kontanthanteringsproblemen även på Coop
Prix i Tromsdalen. Butiken ägs av Coop

Nord i Tromsø, som fortsätter investera i
SafePay. Lösningen kommer att installeras i 7–8 nya butiker under 2010.

SafePay sparar tid och har ökat effektiviteten och
säkerheten i butiker där det används.
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Coop-kedjor fortsätter samarbeta för säkrare butiker
Sommaren 2009
förlängde Coop i
Sverige, Norge
och Danmark sitt ramavtal för det
integrerade kontanthanteringssystemet SafePayTM. Avtalet innefattar leverans, installation och
service av det helt slutna kontanthanteringssystemet.
TEXT

Linda Gårdlöv

Ramavtalet, som tecknats med Coops
nordiska inköpsorganisation Coop Trading,
löper under tre år och omfattar leverans
och installation av samtliga delar av
SafePay-systemet till Coops nordiska
organisation.
– En säker miljö för vår personal och
en säker butik för våra kunder har hög
prioritet för oss, säger Anders Gruvfors,
Kedjechef för Coop Nära i Sverige.
– Nya SafePay med bläckskydd ger ett
slutet system hela vägen från butik till

uppräkningscentral. Kontanterna går direkt
från SafePay-systemet till värdetransportören utan någon som helst exponering.
– Ramavtalet innebär att vi har valt
samarbetspartner och att vi gemensamt
med Gunnebo arbetar för en genomförbar vision om den kontantsäkra butiken,
avslutar Gruvfors.
Gunnebo och Coop har samarbetat
kring SafePay sedan 2003, och Coop har i
dagsläget runt 950 SafePay-system installerade i Coop-butiker runt om i Norden.

Framtidssäkrad lösning och
kostnadseffektiviteten gjorde valet
Ett stort installationsprojekt av nyutvecklade serviceboxen MI5 rullar
ut över Sverige under 2010. 20 enheter installeras från norr till söder.
Kunden är svenska Loomis som är
marknadsledande inom kontanthantering med inriktning på värdetransporter och uppräkning.
TEXT

Unn Granfelt

– Trenden går mot fler användare per
deponeringsbox, vilket naturligtvis ställer krav på serviceboxens kapacitet,
säger Göran Antán, Head of production
support, Loomis Sverige AB och därmed
ansvarig för serviceboxnätet i Sverige.
SafeBag MI5 är ett lyckat utvecklingsprojekt, där marknadens önskemål om en
kostnadseffektiv servicebox med bibehållen säkerhet har införlivats. Testad och
certifierad av SBSC enligt europeisk stan-

dard EN 1143-2 Grade N–IV garanterar
hög säkerhetsnivå.
De flesta av MI5-enheterna är utbyte
av äldre serviceboxar medan ett fåtal är
helt nya installationer.
– Vid urvalsprocessen tittade vi även på
”storebror MI6”, men den kapacitet vi fick
till ett lägre pris genom MI5 avgjorde valet.
Förutom grundläggande certifierings- och
säkerhetskriterier är lösningens framtidssäkring av största vikt, säger Göran.
Samarbetet mellan Loomis och Gunnebo
går många år tillbaka.
– Det jag uppskattar mest med
Gunnebo är att vi har ett fåtal kontaktpersoner, vilket underlättar våra kontakter, oavsett om det gäller larmlösningar
eller serviceboxar.
På frågan gällande nackdelar med
Gunnebosamarbetet, ber Göran om att
få återkomma, då han nog ska komma på
”något”, vilket därefter följs av ett skratt.

Serviceboxen SafeBag MI5 kombinerar hög säkerhet med
kostnadseffektivitet.
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Kollektivtrafik – en växande
marknad i Sydamerika
I en tid av påtryckningar för att minska miljöförorening uppstår möjligheter
när allt fler människor använder kollektivtrafik. På grund av en växande
befolkning behöver vissa städer till och med göra om sin planering för att
uppfylla framtida krav på kollektivtrafik.
TEXT

Linda Gårdlöv

ILLUSTRATION

Lisa Lackéus

I Sydamerika har kollektivtrafikprojekt
lett till ökad försäljning av entrésäkerhet
från Gunnebo. Produkterna och lösningarna återfinns på bussar, spårvagnar,
tunnelbana, tåg och färjeterminaler.
Som i de flesta sydamerikanska länder
har Colombias allmänna transportmedel
genomgått en stor kris på grund av gamla
ledningssystem, växande städer och
obefintlig infrastruktur. I huvudstaden
Bogotá pågår ett projekt för att ordna
upp och utveckla stadens kollektivtrafiksystem som kallas Transmilenio. Detta
innebär en växande marknad för Gunnebo.

, Lucien VinLucia Castañeda
rlos Ballen, Gloria
.
bia
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Ett nytt biljett- och betalsystem med
vändkors installeras för närvarande på
busstationer och ombord på bussar.
– Ny teknik och nya processer betyder
också att gamla etablerade transportsystem nu kan ersättas och uppdateras. Idag
har vi lyckats utrusta alla Transmileniobussar och stationer med Gunnebos vändkors. Eftersom Transmilenio-nätverket
fortfarande byggs ut fortsätter vi utveckla
verksamheten, säger Gloria Lucia Castañeda Zota, vice vd på Fichet Colombia.
Bara i Colombias huvudstad Bogotá
återstår 60 till 100 nya busstationer att
utrusta och 12 000 bussar ska förses med
vändkors. I resten av landet är det så
många som 60 000 bussar som väntar på
att få vändkors monterade. Andra länder
som inför liknande system är Panama,
Peru (Lima) och Chile (Santiago).
– Vi ser också stora möjligheter i
andra städer som utvecklar system
liknande Transmilenio i både Europa,
Nordamerika, Asien och Afrika, säger
Lucien Vincentini, internationell
produktchef inom Tillträdeskontroll
på Gunnebo.

FAKTA:
Colombia har tagit fram Transmileniokonceptet för kollektivtrafik med målet
att uppnå självförsörjande utveckling.
Projektet inleddes i huvudstaden
Bogotá för 10 år sedan och är uppbyggt kring ledbussar som kör på
speciella bussvägar och mindre
bussar (matarbussar).
Transmilenio har inte bara revolutionerat världens kollektivtrafiksystem,
utan har också blivit en exportmodell.
För närvarande pågår 128 liknande
projekt i olika städer över hela världen
där modellen kopieras – både i Europa,
Nordamerika, Afrika och Asien.

Vändkors från Gu
nnebo

i Transmilenio-bu
ss i Bogotá.
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Specialanpassade lösningar för utökade
stadsbanelinjer i Filippinerna
Den gula linjen var den första på
stadsbanan Light Rail Transit (LRT)
i Filippinernas huvudstad Manila.
Idag har linjen arton stationer och
körs på ett femton kilometer långt
högbanesystem.
TEXT

Linda Gårdlöv

Linjen går i nord-sydlig riktning och sammanlänkar städerna Quezon City, Caloocan, Manila, Pasay och Paranaque.
Den gula linjen byggdes nyligen ut
och projektet som prioriterades högt
av regeringen har varit i drift sedan
mars 2010.
Detta allmänna kollektivtrafikprojekt
omfattar byggandet av en 5,7 kilometer

lång viadukt för att ansluta LRT:s nordligaste station, Monumento, till Manilas
andra stadsbanesystem Metro Rail Transit
(MRT) som består av linjen MRT-3.
Gunnebo har med ett pressat tidsschema konstruerat och tillverkat en specifik
grindlösning. Lösningen består av ett
specialanpassat vändkors där den beprövade Hercules Lite-mekanismen används,
alla med integrerade magnetläsare,
aktiva linjefilter, biljettfack med nivåsensor, oavbruten strömförsörjning och
växelsystem med LAN-nätverk. Gunnebo
har levererat kollektivtrafikgrindar till
projektet för totalt 200 000 euro.
President Arroyo övervakar framstegen
med det norra utbyggnadsprojektet och
har samtidigt blåst nytt liv i planerna på

I början av 2010 uppmärksammade Filippinernas
president, Gloria Macapagal-Arroyo, 24-årsdagen
av EDSA-revolutionen 1986 genom att göra en
invigningsresa på den norra utbyggnaden av Light
Rail Transits linje 1 från North Avenue i Quezon City
till Monumento i Caloocan City.

att utöka LRT ytterligare med en 15 kilometer lång linje söderut.
– Vi hoppas återigen kunna erbjuda
den rätta lösningen, i tid, och se till att
vår kund blir så nöjd som möjligt, i det
här fallet Manilas lokaltrafikmyndighet,
säger Alberto Fiorazzo på Gunnebo Tillträdeskontroll.

Den kinesiska tunnelbanemarknaden genomgår en stor expansion. Gunnebo har fått en prestigefylld
beställning på 400 in- och utgångsgrindar för Shenzhens tunnelbanesystem.

Stora möjligheter till vidareutveckling
av lönsam tunnelbanebransch
När den kinesiska staden Shenzhen
sökte en grindleverantör till linje 5
i stadens tunnelbanesystem var
erfarenhet och professionell support
avgörande för deras beslut.
TEXT

Linda Gårdlöv

Gunnebo fick beställningen som är värd
mer än 1,5 miljoner euro och ska leverera
klaffspärrar som är specialkonstruerade
för stora volymer och säker användning
på tunnelbanestationer. Enligt kontraktet
ska Gunnebo leverera cirka 400 in- och
utgångsgrindar under 2010.

– Den kinesiska tunnelbanemarknaden
genomgår en stor expansion och jag är
väldigt glad att Shenzhens tunnelbana
har valt Gunnebo för denna prestigefyllda
beställning, säger Gunnebos VD och
koncernchef Per Borgvall.
Nu när vi har etablerat Gunnebo i Kina
är vårt företag ännu aktivare på denna
blomstrande marknad och det finns stora
möjligheter till att vidareutveckla vår redan framgångsrika och lönsamma tunnelbaneverksamhet, avslutar Per Borgvall.
Gunnebos grindar har rykte om sig att
klara hög genomflödeskapacitet med
beprövad tillförlitlighet och livslängd.

Grindarna konstruerades ursprungligen
för att användas i Hong Kongs KCRCtunnelbanesystem, som skapade en måttstock i regionen med efterföljande installationer i Beijing, Shanghai och många
andra tunnelbanesystem i hela Kina.
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Högre säkerhet vid utcheckning
på Frederic Chopin-flygplatsen i Warszawa
I konkurrens med stora globala
leverantörer som Kaba och Record
har Gunnebo valts som leverantör
av envägsslussar till Frederic
Chopin-flygplatsen i Warszawa

här flygplatsen, säger Tomasz Krulak,
affärsenhetschef för Områdesskydd på
Gunnebo Polen.
Gunnebo har tidigare levererat säkerhetslösningar för tillträdeskontroll till

infrastrukturen på Frederic Chopinflygplatsen i Warszawa med kunder
som LOT och Polens luftfartsverk och
migrationsverk.

TEXT Anna Bałwas
ILLUSTRATION Lisa Lackéus

Frederic Chopin-flygplatsen (WAW) i
Warszawa är Polens största flygplats. Där
passerar mer än 9,5 miljoner passagerare
om året och nyligen byggdes den ut med
en ny terminal.
För att uppfylla kraven på högre säkerhet vid utcheckning kommer Gunnebo
att installera sex passager med säkerhetsdörren PasSec med extra glasskiljeväggar
och nöddörrar.
– Det här kommer att bli ytterligare
en lyckad installation av Gunnebos utrustning för Tillträdeskontroll på den
18
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Säkerhetsgrindar med
klätterskydd levererade till
USA:s nya ambassad i Riga
Under sommaren 2010 kommer USA:s samtliga ambassadavdelningar i Riga
att flytta in i den nya ambassadbyggnaden. Gunnebo har levererat säkerhetsgrindar med klätterskydd till ambassadinhägnadens tillträdeskontroller
TEXT

Kristina Jakobsson

bassad i Riga.

USA bygger ny am

I maj 2008 togs det första spadtaget och
byggandet av USA:s nya ambassadområde i Riga inleddes. Arbetet kommer
att avslutas under sommaren 2010 och
USA:s samtliga ambassadavdelningar
i Riga kommer att flyttas till den nya
adressen på Remtes iela 1.
Den nya ambassadens största tillträdes-kontroller kommer att skyddas
med Gunnebos säkerhetsgrindar med
klätterskydd.
Gunnebo valdes som leverantör tack
vare certifierade och beprövade produkter tillsammans med en hög servicenivå
och öppna diskussioner med huvudentreprenörer och konsulter.
– Gunnebo har samarbetat tätt med
oss för att säkerställa en lyckad leverans
och installation, säger Antonio Voudouris
från American International Contractors

Inc (AICI), entreprenören som står för
ritningarna och byggandet av den nya
ambassaden.
– Gunnebos insatser kommer att se till
att den slutliga installationen uppfyller
alla OBO-krav, fortsätter han och syftar
på Bureau of Overseas Buildings Operations, den amerikanska myndighet som
utfärdar bestämmelser om byggnadsprogram runt om i världen. I slutändan är de
ansvariga för att byggnaderna stämmer
överens med den lokala stilen och samtidigt lever upp till säkerhetsstandarden.
Gunnebos produkter har använts i flera
amerikanska ambassadprojekt under de
senaste tio åren och har bekräftats av
OBO som hållbara och tillförlitliga. De
finns även med på en lista över testade
och godkända produkter som sammanställs av USA:s utrikesdepartement.

– Den amerikanska marknaden för dessa
produkter är beprövad sedan många år
och med USA:s inflytande över säkerhetsstandarder utomlands måste vi med vår
globala täckning uppfylla kraven, säger
Malcolm Turner, Key Accounts Manager
för den diplomatiska avdelningen av Yttre
Områdesskydd.
– Det senaste årets täta samarbete med
OBO, standardiseringsorgan och entreprenörer/konsulter har inte bara gett resultat,
utan har också utökat vårt kontaktnät för
framtida affärer, avslutar Malcolm Turner
som lovar att Gunnebos produkter för
Yttre Områdesskydd kommer att fortsätta
erbjudas med framgång i alla regioner där
Gunnebo finns närvarande.

Hög säkerhet kan vara snyggt – en
perfekt diskret och estetisk integrering
För två år sedan beslutade den
franska banken Société Générale att
utrusta entréerna på alla sina kontor
med fjärrstyrda säkerhetsdörrar.
TEXT

Linda Gårdlöv

För att erbjuda den bästa lösningen för
bankens behov konstruerade Gunnebo
en specialanpassad ”intelligent dörr” som
består av en säkerhetsdörr i aluminium.
Dörrens säkerhetsnivå kan uppgraderas
med flera olika säkerhetsanordningar som
videokamera, elektrisk dörröppnare och
inbyggd sensor för enmansinpassering.

Société Générale bestämde sig för att gå
vidare med den föreslagna lösningen. De
har utrustat över 150 kontor med konceptet med intelligenta dörrar.
– Den intelligenta dörren från Gunnebo
är en del av vårt nya säkerhetskoncept för
våra bankkontor: en fysisk, solid barriär i
byggnadens entré för att stoppa intrång,
säger Frank Parrouffe, Physical Security
Manager på Société Générale.
– Tack vare att vi kan specialanpassa
lösningen till våra säkerhetsbehov och
dess kombinationsmöjligheter med annan utrustning blir kundentrén en perfekt
diskret och estetisk integrering.

Intelligent säkerhetsdörr estetiskt integrerad i byggnaden.
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FRANKRIKE

Gammal lösning får nytt liv
tack vare svininfluensan
Efter influensapandemin på
1940-talet ville den statliga franska
järnvägen ha ett system där
personalen kunde se och höra
passagerarna samtidigt som de
skyddades mot infektion.
Gunnebo tog fram en produktserie inom
kollektivtrafiklösningar under varumärket
HygiaphoneTM i Frankrike, där kassafönstret
PW11-WS ingick. På den tiden minskade
sjukfrånvaron med 90 procent i kassaluckor som utrustades med lösningen.
Sedan dess har produkten med dess
vibrerande och dragtäta membran visat

sig vara effektiv mot både inbrott och
bakteriespridning.
När svininfluensan kulminerade 2009
utvecklade Gunnebo en särskild version
av kassafönstret:
PW11-WS Triptych, och inom några
månader ökade Gunnebos försäljning av
kassafönster med 45 procent.
– På grund av att risken för en influensapandemi tas på allvar av många myndigheter och företag steg försäljningen väldigt
snabbt när svininfluensan kom in i bilden.
Vår ”nya” produkt var inte revolutionerande ur ett tekniskt perspektiv men affärsmässigt väldigt smart, säger Jean Pierre
Battu, försäljare på Gunnebo Frankrike.

Med kassafönster från Gunnebo kan personalen se och höra
kunderna samtidigt som de skyddas mot både inbrott och
bakteriespridning.

Robert Hall, chef för Säker Förvaring på Gunnebo och Richard Krasilovsky, VD och koncernchef på Empire Safe i New York.

USA

Lansering av ECB•S-certifierade
kassaskåp på den amerikanska marknaden
I samarbete med ECB•S och Empire
Safe Company Inc. i New York har
Gunnebo Säker Förvaring startat
ett projekt för att lansera ECB•Scertifierade kassaskåp på den
amerikanska marknaden.
Europeiska säkerhetsstandarder (CEN) för
uttagsautomatutrustning har redan gjort
landvinningar i USA och är godkända av
20

försäkringsgivare och mäklare.
Kassaskåpsmarknaden regleras fortfarande helt av den amerikanska standarden
för inbrottsskydd (UL) som täcker de högsta
och lägsta säkerhetsgraderna utmärkt,
men har ett glapp i mellansegmentet.
I det segmentet kommer projektet att
placera CEN-säkerhetsgraderna III–IV.
Projektet kommer att innehålla utbildning för marknaden genom seminarier
och möten med kunder och lobbyister

från försäkringsgivare. Under den första
rundan kommer projektets fokus att vara
juvelerare, eftersom ett godkännande
från en så krävande bransch leder till att
andra följer efter.
Empire Safe Company Inc. är en kassaskåpsåterförsäljare med inriktning på
juvelerare som började sälja Chubbsafes
Trident-serie under hösten 2009.
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Bullerdämpande skärmar från Gunnebo för en bra boendemiljö även nära hårt trafikerade vägar.

SVERIGE

Miljö, buller och säkerhet tätt sammanlänkade
En av Sveriges mest olycksdrabbade
vägsträckor finns längst söderut i
landet. Ett omfattande vägprojekt
har resulterat i en breddning av
riksväg 11 med målet att förbättra
vägsäkerheten och infrastrukturen.
I projektet ingick även att vidta nödvändiga åtgärder för att skapa en bra boen-

demiljö för bostadsområden i närheten,
bland annat med lösningar från Gunnebo.
Bullerskärmar med ljuddämpande
egenskaper längs en sträcka på 1,2 kilometer sänker bullernivån till under 55 dBA
i närområdet. Den patenterade lösningen
ger effektiv bullerdämpning tack vare en
luftspalt och en mineralullskiva med hög
densitet.
– Högre bullernivå tillsammans med

större miljömedvetenhet i samhället
speglas i intresset för Gunnebos väg- och
vägsäkerhetslösningar, säger Hans Palmqvist på Gunnebo Nordic.
Skärmarna tillverkas av tryckimpregnerat trä kombinerat med glas, vilket skapar
en estetisk barriär mot trafiken. Luftbullertester pågår hos Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut (SP) för att garantera
effektiviteten.

TYSKLAND

Specialvändkors levererat till
spektakulär sevärdhet i Tyskland
I kommunen Inden nära Düren i
västra Tyskland står den 36 meter
höga skulpturen Indemann, som
ger en unik panoramautsikt över
koldagbrottet som fortfarande är
i drift. Gunnebo har levererat ett
specialtillverkat vändkors som bara
släpper in tio personer åt gången
i den storslagna byggnaden.
Vändkorset är ett DL600 som kunden
valde på grund av dess övertygande
prestanda och design. Utformningen var
särskilt viktig för detta arkitektoniska
landmärke som symboliserar själva platsen – en gränstriangel mellan Tyskland,
Belgien och Nederländerna samt regionens tekniska framtid.
– Naturligtvis var säkerheten en speciell
fråga för denna ovanliga konstruktion,
säger Wolfgang Henze, projektledare i
organisationen för infrastrukturkompetens i distriktet Düren.

– På grund av Indemanns massiva vikt
på 280 ton var vi tvungna att förankra
den i armerad betong. För den utsträckta
armen behövdes en speciallösning som
kunde begränsa antalet besökare. Med
vändkorset DL600 kunde Gunnebo uppfylla dessa krav till fullo.
Ett speciellt kontrollsystem ser till att
vändkorset släpper in max tio personer
samtidigt i Indemanns arm. En lysdioddisplay visar hur många fler personer
som får plats på utsiktsplattformen. När
displayen visar noll låser sig vändkorset
automatiskt tills en besökare lämnar
plattformen.
– Vi är mycket nöjda med tillträdeskontrollen från Gunnebo, säger Henze.
– Den ger inte bara bästa möjliga
säkerhet, utan dess eleganta design
gör att den även passar in perfekt i
Indemanns konstruktion. Vi hoppas
att många besökare kommer hit i
fortsättningen och njuter av panoramautsikten över vår region.

En lysdioddisplay visar
hur många fler personer
som får plats på
Indemann-skulpturens
utsiktsplattform.
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Den 20 meter höga pelletspannan för fjärrvärme har stängsel som skapar mönster och spännande, varierade
intryck som inte lämnar någon oberörd.

SVERIGE

Arkitekt skapar modernt
konstverk av pelletspanna
En 20 meter hög pelletspanna för
fjärrvärme kan vara en stilmässig
katastrof – eller ett väldigt modernt
konstverk.
Arkitekten Staffan Strindberg anlitades
av energibolaget Kalmar Energi för att

AUSTRALIEN

Läkemedelsföretag installerar
Australiens hittills största valv
När installationen av ett 30 meter
långt valv vid Sigma Pharmaceuticals slutfördes i december 2009
var alla inblandade imponerade
av kvaliteten vad gäller såväl själva
tekniken som tillverkningen och
monteringen.
Det är Gunnebo som tillverkat och levererat det stora modulvalvet till Australiens största läkemedelsföretag, Sigma
Pharmaceuticals. Företaget tillverkar och
marknadsför receptbelagda, receptfria
och generiska läkemedel. Det är också
ledande som fullsortimentsgrossist och

distributör till apotek över hela Australien.
– Vi valde nya designlösningar för att
kunna tillverka ett valv med en innerhöjd
på sex meter, vilket gör valvet till det
största som hittills byggts och installerats
i Australien, säger Dan Turner, landschef
för Gunnebo Australien.
– Vi är mycket imponerade av den professionalism som präglade monteringen
av valvet under den tuffa tidspress som
rådde. Den färdiga produkten har definitivt levt upp till våra högt ställda förväntningar, vilket främjar det redan mycket
goda affärsklimatet mellan våra två företag, säger Peter Thomas, nationell säkerhetschef vid Sigma Pharmaceuticals.

FAKTA:
Sigma grundades ursprungligen av två farmaceuter i Melbourne 1912 och gick samman med Arrow Pharmaceuticals i december 2005. Efter sammanslagningen har
verksamheten expanderat, vilket innebär att Sigma i dag kan erbjuda sina kunder ett
heltäckande sortiment av varor och tjänster.
Koncernen äger också några av Australiens mest välkända apotekskedjor: Amcal, Guardian och Amcal Max.
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få installationen att smälta in i omgivningen. Hans lösning är skapad av
sammanflätade Gunnebo-stängsel med
olika nätstorlekar som har lagts i lager på
varandra. Stängslen skapar mönster och
spännande, varierade intryck som inte
lämnar någon oberörd.
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SYDAFRIKA

Säkerhet för Durbans tunnelbana och fotbolls-VM 2010
Gunnebo Sydafrika har levererat
ett antal säkerhetslösningar till
Durbans tunnelbanestationer som
en del av förberedelserna inför
fotbolls-VM 2010. Gunnebo var
inblandat i processens alla steg,
från planering till leverans och
installation av produkterna.
Uppgraderingen av Durbans tunnelbane- och lokaltågstationer omfattade
säkerheten för biljettkontor, kontant-

hantering och entréer. Biljettkontoren
skyddas med kassaluckor och skottsäkra
dörrar. Kontanthanteringen skyddas med
deponeringsskåp och tillträdeskontrollen
skyddas med skottsäkra bås.
– Gunnebo ska ha beröm för alla sina
team från tillverkning till leverans och
installation, allt gjordes väldigt professionellt och utan förseningar. Jag kommer
helt klart att rekommendera Gunnebo till
andra som behöver riktigt professionell
hjälp, säger M Makathini på Makathini
Projects, entreprenörerna som arbetar

med Durbans tunnelbaneprojekt, och syftar
på det lyckade samarbetet med Ravi
Kistnasamy, säljkonsult på Gunnebo och
Bernice Nareen, kontorschef på Gunnebo
Sydafrika.
– Vi var övertygade om att våra produkter skulle ingå och är tacksamma för att
vi fick möjligheten att delta i detta prestigefyllda projekt. Vi är verkligen stolta,
avslutar Bernice Nareen.

NORDEN

Expanderande modekedja
fokuserar på säkerhet
Den Sverigebaserade modekedjan
Lindex har beslutat att utöka
sitt butiksnätverk och fokuserar
på säkerheten genom att
installera designade elektroniska
varularmsbågar (EAS), som
utvecklats för att skydda i
öppna butiksmiljöer med breda,
inbjudande in- och utgångar.
– Det är väldigt viktigt för Lindex att ha
en inbjudande entré, men eftersom stölder är ett stort säkerhetsproblem inom
modebranschen behöver vi samtidigt
effektiva EAS-lösningar som passar in i
butikens design, säger Lindex säkerhetschef Jerker Engstrand.
Lindex har valt Gateway som förstahandsleverantör av EAS-system för den
kommande treårsperioden tack vare starkt
fokus på att driva utvecklingen framåt.
– Produkterna kombinerar redan idag
våra tekniska krav med en mycket tilltalande design. Efter ett lyckat samarbete
på våra nya marknader i Tjeckien och
Slovakien kan vi även konstatera att
Gunnebo och Gateway kan ge oss eftermarknadsservice och support på andra
marknader där vi finns idag och planerar
att etablera oss i framtiden.

Därför har vi valt Gunnebo och Gateway
som vår förstahandsleverantör av EAS i alla
nya och ombyggda butiker under de kommande tre åren, säger Jerker Engstrand.

FAKTA Lindex:
Lindex är en av Europas ledande
modekedjor med cirka 400 butiker
i Skandinavien, Baltikum, Ryssland,
Centraleuropa och Mellanöstern. Inom
de närmsta fem åren planerar Lindex
att flera nya butiker, främst i Centraloch Östeuropa.
Lindex är ett helägt dotterbolag i
den finska Stockmann-koncernen
med ett nätverk av över 500 varuhus
och modebutiker främst i Europa och
Mellanöstern.

FAKTA Designergate Neo:
Designergate Neo är en plexiglasantenn som passar perfekt för
stora entréer. Designergate Neo-systemet kan utrustas med
metalldetektor och räkneverk för förbipasserande. För den som
föredrar en färgglad antenn finns en funktion som gör att Prisma
kan lysas upp i valfri färg.
Läs mer på
www.gateway-security.com
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Livsviktiga resurser för mänsklighetens välbefinnande
Energiresurser är livsviktiga för
våra ekonomier, vår samhällsutveckling och för mänsklighetens
välbefinnande. Många studier
tyder på att världens energibehov
sannolikt kommer att ha fördubblats
till 2050.
Attacker mot speciella produktionsanläggningar som raffinaderier, olje- och
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gasutvinningsfabriker och kärnkraftverk
kan orsaka oersättliga skador för människor, företag, samhället och miljön.
Förbättrad säkerhet står högst upp på
dagordningen för energileverantörerna
som ser till att anläggningarna är väl
konstruerade, drivs på ett säkert sätt
och underhålls korrekt. Gunnebo skänker
värde till kunder inom denna sektor
genom att tillhandahålla högsäkerhetslösningar som bidrar till att göra anlägg-

ningarna säkrare och tryggare för kunden
och dess anställda.
Gunnebo levererar högsäkerhetslösningar till ett antal kraftverk runt om i
världen. Läs mer om detta på sidan 8–11.

Läs mer om Gunneboserbjudanden på
www.gunnebo.com/offering

