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”Genom att arbeta på flera marknader och inom flera affärsområden
parallellt kan Gunnebo driva och stödja breda säkerhetsprojekt som
omfattar många olika miljöer och sträcker sig över flera regioner.”
Per Borgvall, VD och Koncernchef, Gunnebo
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Cobra - tjuvarnas skräck
Den nya Grade I-serien från Chubbsafes, som lanserades i januari 2012,
har redan blivit en succé i Europa.
TEXT

Rob Suddaby

Den nya serien Cobra G1 är en enkel, utrymmessnål och kostnadseffektiv
lösning för säker förvaring avsedd för både privatpersoner och företag. Serien
har genomgått oberoende tester och tilldelats certifieringen Grade I i enlighet
med den europeiska standarden för inbrottsskydd, EN 1143-1.
– Lanseringen av Cobra G1 har gått väldigt bra på viktiga europeiska marknader som Storbritannien, Tyskland och Norden, berättar Product Manager Andy
Rymill. Skåp i lägre säkerhetsklasser, som Cobra G1, är mycket efterfrågade.
Serien innehåller skåp i tre olika storlekar, från 40 upp till 150 liter, och
samtliga modeller är utrustade med nyckellås i klass A. En version med elektroniskt lås lanseras under första halvåret 2012. Skåpet har ett greppvänligt
soft touch-handtag, och hyllspåren inne i skåpet gör att man kan använda
flera hyllor och placera dem efter eget tycke.
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Skåp som räddar
miljön på köpet
TEXT

Rob Suddaby

L

anseringen av Chubbsafes Elements-sortiment
visar på ett nytt inslag i marknadföringen
av säkerhetsskåp avsedda för bostäder och
mindre kontor.
Chubbsafes, ett av Gunnebos ledande varumärken
för säker förvaring, lanserade nyligen skåpsortimentet
Elements som i sin tur består av de fyra serierna Air,
Water, Earth och Fire. Chubbsafes har tagit beslutet
att för varje serie i sortimentet lämna ett årligt
bidrag till en organisation eller ett projekt vars syfte
är att värna om miljön.

”Vi gillar verkligen tanken
om att skydd i vidare bemärkelse kan fungera som
drivkraft för ett samarbete
med ideella organisationer”
– Det är en naturlig förlängning av tanken om att
skydda, förklarar Product Manager Mark Brookes.
Vår främsta prioritet är att skydda våra kunders värdesaker, och genom att stödja fyra olika miljöprojekt
bidrar vi också till arbetet med att skydda vår jord.
För Air-serien kommer ett bidrag att ges till Carbon

Clear, en organisation som driver projekt för att kompensera de skadliga utsläppen av växthusgaser. För
Water-serien kommer bidraget att gå till WaterAid, en
organisation som arbetar för att ge människor i fattiga
områden tillgång till rent vatten. För Fire-serien
kommer ett bidrag att lämnas till Cool Earth, som
arbetar för att stoppa skövlingen av regnskog, och för
Earth-serien kommer Chubbsafes att ge ekonomiskt
stöd åt TREE AID, en organisation som bekämpar
fattigdom genom att plantera träd i Afrika.
– Vi gillar verkligen tanken om att skydd i vidare
bemärkelse kan fungera som drivkraft för samarbeten
med ideella organisationer, säger Sarah Moore, ansvarig för samarbeten och utveckling hos TREE AID.
Våra insatser hjälper behövande som lever i de ogästvänliga områdena på gränsen till Sahara, och bara
under förra året planterade och bevarade vi närmare
en miljon träd. Varje Earth-skåp skyddar alltså fattiga
familjer, vår jord – och naturligtvis också värdesakerna som läggs i det.
Mer information om samtliga projekt
som får stöd genom Chubbsafes
sortiment Elements finns på
www.chubbsafeselements.com.

Chubbsafes Elements
Chubbsafes sortiment Elements
består av fyra serier – Air, Water,
Earth och Fire – som var och en
erbjuder en högre säkerhetsnivå
än den föregående.
 Air – grundskydd
 W
 ater – certifierat inbrottsskydd S1
 E
 arth – certifierat inbrottsskydd S2
 F ire – certifierat brandskydd
(30 P) och inbrottsskydd (S2)

SECURE STORAGE

Carbon Clear
Carbon Clear spårar och utvecklar projekt för klimatkompensation över hela världen för att minska produktionen av skadliga växthusgaser. Många av klimatförändringens effekter kan
dämpas, fördröjas eller undvikas genom att minska utsläppen
av växthusgaser som koldioxid och metan.
www.carbon-clear.com
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WaterAid
Trots att vatten är en grundläggande förutsättning för överlevnad och hälsa saknar 884 miljoner människor tillgång till
rent vatten. Det motsvarar ungefär en åttondel av jordens
befolkning. WaterAid förändrar livsvillkoren för världens allra
fattigaste genom att öka tillgången till rent vatten, hygien
och sanitetsutrustning.
ww.wateraid.org

www.coolearth.org

TREE AID
Plantering av träd i torra landsbygdsområden gör att befolkningen i betydligt lägre grad utsätts för torka och svält.
TREE AID bidrar till fattigdomsbekämpningen genom att få
lokalsamhällena att förstå hur de kan använda träden som
resurs – de börjar värna om den omgivande miljön, blir bättre
på att odla livsmedel och kan ge sina familjer en
inkomst genom att sälja sådant som träden ger.
www.treeaid.org

TREE

Cool Earth
Cool Earth samarbetar med befolkningar över hela världen
för att förhindra att regnskog huggs ner för timrets skull eller
bränns för att ge plats åt boskapsuppfödning. Trots att skövlingen av regnskog är en starkt bidragande orsak till klimatförändringen försvinner 40 hektar regnskog varje minut. Om
skövlingen fortsätter kommer det inte bara att få en förödande
inverkan på klimatet och tillgången till vatten, utan också bli ett
hot mot miljontals växt- och djurarter.

AID
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”Fler borde överväga att
skaffa säkerhetsskåp i stället
för att installera larm”
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Varje kväll låser familjen Westphal in sina personliga tillhörigheter – mobiltelefoner, iPods, plånböcker samt bil- och husnycklar –
i säkerhetskåpet från Gunnebo.

Föredrar
säkerhetsskåp
framför larm
Sommaren 2008 gick en inbrottsvåg genom det
bostadsområde i Göteborg där Anna och Fredrik
Westphal bor. Tjuvarna bröt sig in i husen och
la snabbt beslag på det av värde som var synligt
genom fönstren. Då bestämde sig familjen
Westphal för att investera i ett säkerhetsskåp.

TEXT

Linda Gårdlöv

Foto

Jeanette Larsson

I takt med att vi har fler kapitalvaror i hemmen, ökar
risken att få besök av inbrottstjuvar. Familjen Westphal övervägde att installera ett larm, men samtidigt
hade de på känn att det inte skulle hjälpa särskilt
mycket mot dessa snabba stötar.
– Fredrik kom på idén om att köpa ett säkerhetsskåp, och jag behövde ingen övertalning. Skåpet
kostade inte många hundralappar mer än självrisken
vid inbrott, så för mig var det logiskt.
När det var dags att köpa skåpet gav sig Fredrik ut
på internet för att leta och jämföra olika modeller.

Valet föll på ett av Gunnebos mindre säkerhetsskåp.
– Det som var viktigt för oss var säkerheten, storleken och priset. Vi ville helst ha ett litet skåp som
smidigt passade in i ett utrymme där det inte är
synligt utifrån. Det viktigaste för oss är att ingen ska
bli lockad att göra en snabb stöt hemma hos oss,
säger Anna.
Säkerhetsskåpet från Gunnebo som nu finns
hemma hos familjen Westphal används flitigt.
Varje kväll låser de in sina personliga tillhörigheter
– mobiltelefoner, iPods, plånböcker samt bil- och
husnycklar. Skåpet står väl förankrat i en dold vrå i
husets hall.
– Det är väldigt smidigt att använda. Man låser
och låser upp det enkelt med hjälp av ett kodlås. Tre
av fyra i familjen kan koden. Det är bara minstingen
Isak, som är sex år, som inte kan den. Han får vänta
några år till dess han har fått egna nycklar att låsa in,
säger Fredrik Westphal.
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E-CUB erbjuder kunder med elektroniska bankfack en förbättrad lösning med nya funktioner som fjärrstyrningsmöjligheter och överblick i realtid.

Fjärrstyr dina
elektroniska bankfack
Man måste inte byta ut hela bankfackssystemet för att kunna använda den senaste tekniken.
Gunnebo har utvecklat det nya e-CUB-gränssnittet som gör det möjligt att styra bankfackssystem
elektroniskt utan att sätta befintliga installationer ur spel.
TEXT

Amel Loukal

Att förbättra servicen till kunderna och ge dem möjlighet att dra fördel av ny teknik under en produkts
hela livslängd är en del av Gunnebos affärsstrategi.
E-CUB, som är ett av de senaste resultaten av det
tekniska utvecklingsarbetet inom Gunnebo, skapar
värde för bankfackskunder.
Lösningen utrustar redan installerade elektroniska
bankfack med avancerade funktioner, till exempel
fjärrstyrning av de olika självbetjäningsverktygen
och uppgraderingen av befintliga system.

Uppdatera i stället för ersätta
Kunden behöver inte göra sig av med sin befintliga
lösning utan kan uppdatera hela systemet enbart
genom att ansluta det till e-CUBs nya gränssnitt
och moduler.
– Kunden slipper göra förändringar i bankfacksinstallationen – det är bara komponenterna som
behöver ändras. E-CUB finns i flera olika versioner,
och därmed passar det kundens specifika behov,
säger Emmanuel Harir-Forouch, Product Manager
Safe Deposit Lockers.
Tack vare ett Ethernet-baserat gränssnitt kan e-CUB
integreras fullt ut med fjärrstyrningslösningarna
Rosengrens Box Management (RBM). Det sparar tid,
minskar driftsättningsinsatsen och tillhandahåller
en modern lösning till minimal kostnad. Dessutom
kombineras e-CUB med Gunnebos kraftfulla mjuk-

vara SafeControl*, vilket ökar funktionaliteten och
möjliggör komplett styrning av bankfacken, överblick
i realtid, händelseloggar och detaljerad statistik.
Här kan också den nya generationen SafeT
tillträdesläsare erbjuda ett lättanvänt grafiskt
användargränssnitt via pekskärm, kortläsare
eller biometrik.

Bygg vidare på installationen
E-CUB förser bankfackskunder med en förbättrad
lösning med nya funktioner.
Både kostnaden och implementeringstiden
minskas betydligt, och kunden kan fortsätta att
använda och styra det befintliga systemets
funktioner och komponenter – som boxväljare
och kortläsare – via verktygen för anslutning till
bankfacken.
– E-CUB är ett snabbt och enkelt sätt för våra
kunder att få en modern lösning som ökar funktionaliteten. Det ger deras bankfackssystem en hållbar
struktur som innebär att redan gjorda investeringar
optimeras och att kunden kan dra fördel av den
befintliga installationen, tillägger Emmanuel HarirForouch.
* Mjukvaran SafeControl är det etablerade program som
används tillsammans med SafeStore Auto, den robotiserade
bankfackslösningen.

Om e-CUB
 D
 en elektroniska huvudenheten ersätts av e-CUB.
 E
 n PC installeras på vilken
mjukvaran SafeControl körs.
Datorn, liksom skrivaren, har
direkt anslutning till e-CUB.
 B
 oxväljare, kortläsare och
dörröppnare tas inte ur drift
och man kan fortsätta att
använda dem.
 R
 BM-panelen för självbetjäning och kortläsaren
kan ersättas av SafeTterminalen.

Bank SecurityGunnebo
& Cash Handling
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Många hundra GSL 1000-lås har installerats i kassaskåp, säkerhetsdörrar, valv och banklokaler. En av Tjeckiens största banker beställde över 300 elektroniska GSL 1000-lås för
att öka säkerheten.

Engångskod – nyckeln till maximal säkerhet
Knappt två år efter lanseringen har det
elektroniska låset GSL 1000 gjort succé hos
Gunnebos kunder, bland annat banker,
postföretag, detaljhandlare, exklusiva
butiker och värdetransportföretag.
TEXT

Amel Loukal

TJECKIEN. Framgången för det elektroniska låset
GSL 1000 kan först och främst förklaras med
den höga certifierade säkerhetsnivå som låset
erbjuder, tack vare biometrik och engångskoder.
Det kompletteras med andra avancerade
funktioner, bland annat nätverkshantering.
– Engångskoden är ett av de främsta försäljningsargumenten för GSL 1000. Den här funktionen gör låset ännu säkrare. Den minimerar
riskerna som kan uppstå när man måste använda permanenta koder och optimerar användningen, säger Dominique Auvray, Marketing
Director för affärsenheten Electronic Security.

Engångskoder och biometrisk identifiering
Engångskoden används en enda gång av en
viss person för ett angivet lås under en angiven
tidsperiod, som ett led i en noggrant specificerad
rutin.

GSL 1000 finns också i ett utförande avsett för
utpräglade högriskmiljöer, där identifieringen
sker biometriskt med hjälp av en fingeravtrycksläsare.
Den andra fördelen med GSL 1000 är att det
kan styras via IP. Det innebär att vissa åtgärder
– till exempel låshantering eller ändringar vad
gäller användaråtkomst och andra inställningar
– kan utföras på distans, allt med hjälp av ett
effektivt konfigureringsverktyg.
Gunnebo satsar alltid på att öka kvaliteten
och leverera högsta möjliga säkerhetsnivå.
Den senaste versionen av GSL 1000 erbjuder
vidareutvecklade biometriska funktioner och
förbättringar vad gäller användarhantering och
dataöverföring.

Positiva marknadsreaktioner
Inom loppet av bara några månader har många
hundra GSL 1000-lås installerats i kassaskåp,
säkerhetsdörrar, valv och banklokaler. I slutet
av förra året beställde en av Tjeckiens största
banker över 300 elektroniska GSL 1000-lås för
att förbättra säkerheten på sina kontor.
– De valde vårt elektroniska lås på grund av säkerhetsgraden och fjärrstyrningsmöjligheterna,
men de uppskattade också konfigurationsverk-

tygets höga prestanda och dess användarvänliga
gränssnitt, säger Dominique Auvray.
Ett företag i Frankrike har köpt närmare
3 000 elektroniska lås till sina kundmottagningar.
I specifikationerna nämns säkerhetsfunktioner
som tidsfördröjning, användningsspärr och
kalenderhantering.
– Det var flexibiliteten hos GSL 1000 och
att det uppfyller säkerhetsnormerna som
avgjorde valet av lås för dem, konstaterar
Dominique Auvray.
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Smart deponering av kontanter
Det nya systemet SafeCash Retail Deposit
Smart erbjuder mindre butiker en flexibel
och bekväm lösning för deponering av
sedlar, som dessutom gör det möjligt att i
realtid kontrollera mängden kontanter och
få insättningar krediterade samma dag.
TEXT

sig på kärnverksamheten i butiken och på att ge
kunderna bättre service.
Och det spelar ingen roll hur stor butiken är –
att minska kontanthanteringen och effektivisera
processen är angeläget för alla inom detaljhandeln. Trots det kan mindre butiker uppfatta det
som kostsamt och besvärligt att automatisera
kontanthanteringen.

Amel Loukal

NEDERLÄNDERNA. Att räkna pengar, göra avstämningar och övervaka kontanthanteringen
är uppgifter som har ändrat karaktär. Dagens
detaljhandlare arbetar i hård konkurrens, där
det gäller att öka effektiviteten och kapaciteten.
Därmed ökar deras intresse för automatiserade
lösningar som gör att personalen kan koncentrera

Perfekt för mindre butiker
För den kategorin inom detaljhandeln har
Gunnebo utformat SafeCash Retail Deposit
Smart, en lösning för deponering av sedlar som
är perfekt anpassad för att små butiker ska
kunna förenkla det administrativa arbetet.
Med SafeCash Retail Deposit Smart slipper
man lägga tid på att räkna kontanter och
kontrollera att sedlarna är äkta. Det här är ett
enkelt, automatiserat och säkert sätt att sköta
sedelhanteringen, och det betalar sig snabbt.
– För mindre butiker har det blivit mer tidsoch resurskrävande än någonsin att hantera
kontanter. Detaljhandlarna söker lösningar som är
lätta att använda, gör vardagen enklare, minskar
riskerna för anställda och kunder samt ökar
produktiviteten. Vill man uppnå det är SafeCash
Retail Deposit Smart det enklaste och mest
kostnadseffektiva deponeringssystemet, säger
Frans de Wit, Product Manager för SafeCash.

Äkthetskontroll av eurosedlar
SafeCash Retail Deposit Smart är en nedskalad
version av den etablerade lösningen SafeCash
Retail Station, som erbjuder en unik metod för
att bevaka sedelhanteringen och därmed underlätta kontantprocessen hela vägen från butiken
till banken.

Lösningen är utformad för att enkelt kunna
placeras i befintliga utrymmen och erbjuder ett
”plug and play”-system som är användarvänligt
och lätt att installera. Användaren kan lägga
i buntar med upp till 50 sedlar åt gången för
bearbetning. Sedlarna registereras automatiskt,
räknas och deponeras sedan i ett kassaskåp
varifrån de snabbt och lätt kan hämtas. Systemet innehåller också en igenkänningsmodul
som kontrollerar äktheten hos eurosedlar. Och
skulle det hända att sedlar inte kan tas emot,
kan backup-systemet användas för att deponera
sedlarna via luckan avsedd för värdepåsar.
Butiksinnehavarna slipper ansvaret för att
räkna kontanter och kan i stället ägna mer tid
åt kunderna.

Smart deponering med
kreditering samma dag
Förutom att vara flexibel och enkel att installera
och använda erbjuder SafeCash Retail Deposit
Smart också kreditering samma dag. Det
innebär att summan som systemet registrerar
krediteras på innehavarens konto i realtid. Efter
det att sedlarna deponerats i maskinen skrivs
ett kvitto ut där den krediterade totalsumman
anges. – Funktionen med kreditering samma
dag tillför verkligt mervärde för mindre butiker.
Det förbättrar likviditeten för innehavaren och
innebär att onödig administration gentemot
banken kan undvikas, tillägger Frans de Wit.
Dessutom kan det totala belopp som
förvaras i kassaskåpet också bevakas i realtid
med hjälp av den webbaserade programvaran,
som dessutom erbjuder verktyg för rapportering
och dataexport.
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Automatisk konthantering för butiker
Hanteringen av kontanter i Tyskland genomgår en förändring. Det faktum att Bundesbank inte ägnar
sig åt kontantåtervinning i samma omfattning som förut och dessutom har minskat antalet filialer
har ändrat förutsättningarna vad gäller kontanthantering för banker, detaljhandel och värdetransportföretag. Det gjorde att Cash Logistik Security AG, ledande tysk leverantör av processtjänster,
behövde en välfungerande och kostnadseffektiv lösning för kontanthantering gentemot sina kunder
i detaljhandeln. Gunnebo erbjöd en lösning som passade perfekt.
TEXT
© Cash Logistik AG

Amel Loukal

TYSKLAND. Som ledande leverantör av processtjänster
är Cash Logistik Security AG ett ansett namn inom tysk
kontantservice. Företaget levererar och hämtar sedlar.
När kontanthanteringen födde ett behov av en samarbetspartner som kunde leverera tillförlitliga och säkra
lösningar för deponering kom namnet Gunnebo på tal.

Skräddarsytt samarbete

SafeCash Retail Deposit Smart
 K
 ostnadseffektiv lösning som
introducerar en automatiserad
kontantprocess
 Förbättad kontanthantering
 M
 inskad administration för
innehavaren
 L ätt att installera i företagets
lokaler
 B
 evakning av mängden kontanter i realtid
 K
 reditering på kontot samma
dag
 F ullständig insyn i transaktionerna – inga differenser

I den konkurrenspräglade detaljhandeln kan det vara
både komplicerat och kostsamt att hantera kontanter.
Detaljhandeln behöver innovativa tekniker och produkter för att kunna automatisera deponeringen av
kontanter, få full kontroll över transaktionerna, utveckla insatserna ute i butikerna, minska kostnaderna och
samtidigt se till att både personal och pengar skyddas.
Cash Logistik Security AG erbjuder detaljhandelns
aktörer väl fungerande metoder för kontanthantering.
För att kunna förse kunderna med lösningar för automatiserad deponering som ökar både säkerheten och
effektiviteten i sedelhanteringen har företaget ingått
ett samarbete med Gunnebo och valt systemet
SafeCash Retail Deposit Smart.
– Vi har valt experterna inom
kontanthantering för detaljhandeln. SafeCash Retail Depositlösningarna från Gunnebo kan
installeras i befintliga utrymmen
av olika slag, och de kan anpassas
till olika butiksstorlekar och affärsmodeller utan att investeringarna
som våra kunder redan gjort går
förlorade, säger Jürgen Muff på
Cash Logistik Security AG.

Systemet ger handlarna tillgång till en helautomatiserad lösning för sedeldeponering som installeras på
plats. De kontanter som kommer in kan förvaras säkert
i butiken fram till att de hämtas. Sedlarna kan stoppas
in buntvis i maskinen, där de räknas automatiskt och
äkthetskontrolleras. De deponerade beloppen krediteras
innehavarens bankkonto i realtid.
Handlarna slipper besväret att räkna kontanter och
deponera dem hos banken. De får dessutom tillgång
till aktuella rapporter. Allt detta har en positiv effekt
på likviditeten, säkerheten ute i butikerna och själva
verksamheten.
– Tillsammans med Cash Logistik Security AG gör vi
kontantprocessen säkrare och mer effektiv. Genom vårt
samarbete lyfter vi ansvaret för kontanterna från de butiksanställdas axlar och underlättar kontanthanteringen
ända fram till kontrollskedet, tillägger Stephan Seifert.
Hundratals SafeCash Retail Deposit Smart-system
har redan levererats till kunder inom detaljhandeln
där de tillför säkerhet, spårbarhet och översiktlighet,
samtidigt som mängden kontanter i lager säkras.

Bättre flöde i
kontanthanteringen
– Detaljhandelns aktörer behöver
ett snabbt och säkert system för
deponering av sedlar, där ”intelligenta” funktioner gör det möjligt
att kreditera kontanter i realtid.
SafeCash Retail Deposit Smart
erbjuder just dessa funktioner,
säger Stephan Seifert, Managing
Director för Sales & Service inom
Gunnebo Tyskland/Österrike.

© Cash Logistik AG
Systemet erbjuder detaljhandelns aktörer en helt automatiserad lösning för deponering av sedlar.

Service som gör
skillnad för kunden
AA
Anna Almlöf är entusiastisk och drivande. Och Gunnebos Senior Vice President Global Services vet precis
vad hon vill lägga sin energi på: – Vi ska bli kundernas förstahandsval som säkerhetspartner, säger hon.

GLOBAL SERVICES

S

edan sommaren 2011 finns Anna Almlöf
på plats i Barcelona för att bygga upp
Gunnebos affärsområde Global Services.
Att börja arbeta på säkerhetsföretaget och flytta
till Spanien var inget svårt beslut.

– Gunnebo har en unik möjlighet att skapa något
helt nytt inom serviceområdet . Visionen är att erbjuda lösningar som fungerar globalt för kundernas
alla verksamheter, säger Anna Almlöf.
I sitt tidigare arbete hos Ericsson AB utvecklade
hon med stor energi telekomjättens globala servicestrategi och eftermarknadserbjudande. Det är en
ovärderlig erfarenhet för det nya uppdraget.
– Jag har god känsla för vad som behöver göras,
hur det ska göras och vad som ger resultat, säger
Anna Almlöf.
Rutin från stora projekt utomlands underlättar
arbetet ytterligare, liksom förmågan att tala både
engelska och spanska flytande. Inte minst med tanke
på att ledarteamet samlar människor från flera olika
länder och branscher.
– Jag har skapat teamet på det här sättet för att
vi måste förstå behoven på alla marknader, och vårt
samarbete präglas av en bra dynamik, säger hon.

Respekteras som ledare
Som ledare är Anna Almlöf strategisk, strukturerad
och en visionär. Och hon har förmågan att i konkreta
ordalag formulera vad som behöver göras för att nå
framtida mål, genom att bryta ner dem till planer
och aktiviteter som går att följa upp.
Att Anna Almlöf ofta är ensam kvinna i en mansdominerad företagsvärld har inte varit något problem i karriären.

Väldigt många säger att jag
har extremt mycket energi.
När jag slutade på Ericsson
sa mina kollegor att de
skulle sakna det.
– Jag har vistats i den här miljön så länge att det
känns normalt för mig. Visst finns det färre kvinnor i
ledande positioner utomlands än hemma i Sverige,
men vi respekteras. Har man en ledarroll och visar
att man uppnår resultat, då får man mandat. Det är
inte konstigare än så.

Vill förstå kunderna

TEXT

Mats Ekendahl

Foto

Leandro Beltran

Just nu arbetar hon för att skapa något extra, något
som får Gunnebos Global Services att skilja sig från
konkurrenterna.
– En sådan resa kräver mycket av oss alla. Jag är
extremt motiverad att förändra så att vi successivt
blir bättre och lyckas.
Det kräver arbete med både produktportföljen,
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serviceförsäljningen och leveransfunktionen. Och
det kräver dessutom en ständig lyhördhet för kundernas behov, vilket förutsätter kunskap om deras
dagliga verksamheter, produkter och tjänster. Slutmålet är att Gunnebos service av säkerhetssystem
ska ge kunderna avgörande fördelar som stärker
deras resultat.
– Vi försöker tänka utanför den traditionella
säkerhetsboxen för att hjälpa våra kunder. Ett
exempel är fjärrövervakning av säkerhetsprocesser,
som gör att vi kan hitta fel redan innan kunden
själv upptäcker dem, säger Anna Almlöf.
Hennes organisation ska bygga upp kunskap om
kundföretagen för att skapa fungerande säkerhetslösningar över tid och över nationsgränser.
– Självklart vill stora globala företag undvika
lokala leverantörer med olika säkerhetssystem. De
vill ha en och samma lösning oavsett land. Och då är
Gunnebo Global Services den optimala samarbetspartnern, avslutar Anna Almlöf.
Anna Almlöf
Ålder: 44.
Familj: Make och två döttrar, tio och åtta år.
Bor: Vallvidrera, Barcelona.
På Gunnebo: Sedan 1 april 2011.
Befattning: Senior Vice President Global Services.
Affärsområdet står för 22 procent av Gunnebos
omsättning.

Bakgrund: Civilekonom HHS och Executive MBA från
Instituto de Empresa i Madrid.
Professionell bakgrund som Director of Product Management vid Ericsson Global Services samt andra
ledande befattningar inom försäljning och service
vid Ericsson och Unisys, både i Sverige och utlandet.
Favoriträtt: Ingen särskild, det beror på humör och
plats.

Dricker gärna: Spanskt vin från Ribera del Duero.
Intressen: Matlagning, utförsåkning, segling.

Affärsområdet Global Services
I kraft av vår långa erfarenhet som leverantör av
säkerhetslösningar vet vi hur vi kan skapa värde för
dig och ditt företag. Därför har vi gjort service till
en integrerad del av vår verksamhet. I varje skede av
vårt samarbete med dig – från det första mötet fram
till leverans, installation och eftermarknadsstöd –
agerar vi som din partner genom att ta till oss och
tillgodose dina behov beträffande säkerhet.
Affärsområdet Global Services – med dess säkerhetsexperter, kunniga tekniker och professionella
supportmedarbetare – finns alltid till hands för att
ge dig den hjälp du behöver, när du behöver den.
Resultatet blir ett varaktigt samarbete byggt på
affärskunnande, kundfokus och mervärde.
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Gränskontroll
för framtiden
Enheter för RFID, elektroniska dokumentläsare och tio biometriska fingeravläsare finns installerade
i immigrationsslussarna avsedda för fotgängare som ska passera gränsen mellan USA och Mexiko.
Gunnebos högteknologiska lösning är utformad för framtiden.
TEXT

Emma Sheldon

USA. Inom ramen för det avtal som Unisys 2010 slöt
med USA:s federala tull- och gränsbevakningsmyndighet CBP utsågs Gunnebo att leverera en anpassad
plattform för slussar som en del i den nya lösningen
avsedd för immigranter som korsar gränsen till fots.
Gunnebos dokumenterade erfarenhet och expertkompetens som leverantör på området stämde
bäst överens med Unisys vision och gav Gunnebo
ett klart försprång.
I nära samarbete med Unisys tog Gunnebo fram
en lösning som uppfyllde kundens krav vad gällde
prestanda och möjligheterna att ansluta kringutrustning. Så många som 22 000 personer kan korsa
Paso Del Norte-bron på en dag.

Fotgängare kontrollerar sina egna ID-handlingar
I november 2011 testades slutversionen under
autentiska förhållanden vid gränsövergången Paso Del
Norte i El Paso i delstaten Texas. Stile-sluss kopplad till
en plattform för självbetjäning, som också utformats
och tillverkats av Gunnebo. Via systemets självbetjäningsenheter kontrollerar fotgängarna giltigheten
för sina ID-handlingar för att sedan kunna passera
genom SpeedStile-slussen.
Systemet med slussarna förväntas effektivisera
kontrollen av fotgängare genom att snabba på den
granskning av resehandlingar som amerikansk lag
föreskriver, med hjälp av radiofrekvensidentifiering
(RFID) och elektroniska dokumentläsare i anslutning
till slussarna. Systemet är också utrustat med tio

biometriska fingeravläsare för att även biometrik på
sikt ska kunna tillämpas i processen.
– De nya RFID-baserade slussarna för fotgängare
innebär att den som vill korsa gränsen släpps igenom
med automatik och ger gränsbevakningspersonalen
förhandsinformation med RFID-teknikens hjälp,
innan vederbörande själv når fram dit, förklarade
David Aguilar från amerikanska tull- och gränsbevakningsmyndigheten CBP vid en presskonferens i El
Paso. Systemet läser av kortet automatiskt och gör
personalen uppmärksam på eventuella problem som
kan uppstå innan fotgängaren själv kommer fram till
den första inspektionspunkten. Vi håller fortfarande
på att utvärdera tidsvinsterna och övriga resultat av
det här pilotprojektet, men de första signalerna är
positiva.

Så många som 22 000 personer kan korsa Paso Del
Norte-bron på en dag.

Testerna inleds vid gränskontrollen Paso Del
Norte i El Paso i delstaten Texas. Från vänster:
Jonnie Masson, projektchef (Unisys), Erick Staniak
från Business Development, Gunnebo, och Jeff
Stephens, projektarkitekt (Unisys).

Snabb identifiering möjlig
En annan fördel med det nya systemet är att gränskontrollens personal kan få information om vem
som står i kön innan vederbörande når fram till dem.
Om en efterlyst person skulle identifieras i samband
med den inledande kontrollen i slussen kan personalen förbereda ett så odramatiskt gripande som
möjligt.
Om pilotprojektet infriar förväntningarna på effektivitetsvinster lär det skapa intresse för att bygga
ut anläggningen i Paso Del Norte med ytterligare
passager och även bygga fler övergångar för gående
längs USA:s gräns söderut.

I nära samarbete med Unisys tog Gunnebo fram
en lösning som uppfyllde kundens krav vad
gällde prestanda och möjligheterna att ansluta
kringutrustning.
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Två separata och parallella tunnlar, en för norrgående tåg och en för södergående tåg. Om en nödsituation skulle
uppstå evakueras passagerarna genom tvärgående utrymningsgångar som förbinder tunnlarna horisontellt med
250 meters mellanrum.

Säker utrymningsväg i höghastighetstunnlar
År 2020 kommer Spanien att ha anslutit så gott som alla sina provinshuvudstäder till Madrid
och Barcelona via höghastighetsjärnväg. På en del av banan där det finns en mycket lång tunnel
behövdes utrymningsdörrar som kan stå emot brand i 120 minuter och även klara de kraftiga
tryckvågor som höghastighetståg kan ge upphov till. Lösningen blev Gunnebos dörr TunTek S.
TEXT

TunTek S10-S

Manuel Latorre Marin

SPANIEN. Adminstrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, är ett statligt företag som lyder under
Ministerio de Fomento, det ministerium som ansvarar
för Spaniens infrastruktur. I december 2002 påbörjade
Adif entreprenaden av förbindelsen Ourense–Santiago
– Coruña, en del av höghastighetslinjen från Madrid till
Galicien. Förbindelsen är totalt 87 km lång. 30 tunnlar
(totalt 28,9 km) och 38 viadukter (19,6 km) fick byggas
till följd av den svårframkomliga terrängen. De motsvarar 59 procent av förbindelsens längd.
Den längsta sträckan under jord är Buratatunneln
– 4 068 meter lång – mellan Ourense och Amoeiro,
byggd för höghastighetståg som når upp till
350 km/h. Här krävs naturligtvis möjligheten till
säker utrymning om en olycka skulle inträffa – också
banan som helhet innehåller den mest avancerade
säkerhetstekniken.

Motståndskraft mot övertryck
Adif sökte en utrymningsdörr som kunde stå emot
brandtemperaturer under 120 minuter och klara de
tryckvågor som höghastighetstågen utsätter dörrbladen för.
Lösningen blev Gunnebos dörr TunTek S, som är
specialutformad för att säkra service- och utrymningsvägar trots de besvärliga förhållanden som

brand och övertryck kan orsaka i tunnlar trafikerade
av tunnelbanetåg, vägfordon, tåg eller höghastighetståg.
TunTek S-dörren är certifierad för att stå emot
brand i två timmar och godkänd för 500 000 cykler i
fråga om motståndskraft mot 2 kPa respektive
10 kPa starka tryckvågor från trafiken i tunneln.

Dörrar för alla tunnlar
Pardörren TunTek S är utrustad med panikreglar och
gör att en utrymning kan ske säkert. Dörren kan
dessutom passas in oavsett tunnelns form och diameter, tack vare de unika verktygen för anslutning
till den omgivande konstruktionen.
Slutresultatet här blev två separata och parallella
tunnlar, en för norrgående tåg och en för södergående tåg. Om en nödsituation skulle uppstå evakueras
passagerarna genom tvärgående utrymningsgångar
som förbinder tunnlarna horisontellt med 250 meters
mellanrum. Gunnebo har installerat 16 TunTek Sdörrar i vardera änden av de horisontella gångarna.
Det möjliggör tillträde i samband med såväl fordonsunderhåll som nödsituationer.
Inom ramen för ett samarbetsprojekt ansvarade
franska Alstom och spanska Indra för installationerna och säkerhetsarbetet i tunneln.

 Typ: Brand- och trycksäker dörr
 B
 randklass: EI2 – 120 minuter
enligt EN 1634-1 EI2
 M
 otståndskraft, tryck: 500 000
cykler vid tryckvågor på 10kPa
 A
 lternativt utförande: Parbladig dörr
 Standardbredd: 2 150mm
 Standardhöjd: 2 250mm
 Testlaboratorium: Applus

Alta Velocidad Española (AVE)
 V
 arumärket för de tåg med
hastigheter på upp till 310
km/h som Spaniens nationella
järnvägsföretag Renfe driver.
Namnet är också en lek med
det spanska ordet ave, som
betyder fågel.
 H
 uvudstationer är Madrid
Atocha, Barcelona Sants och
Sevilla Santa Justa.
 Ö
 vriga stationer som trafikeras
är Madrid Chamartín, Zaragoza Delicias, Valencia Joaquín
Sorolla, Málaga María Zambrano och Valladolid Campo
Grande.
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Zürich stad
säkrar kontoren
För att skydda personalen inom
sin förvaltning har Zürich stad
låtit installera säkerhetslösningar
för tillträdeskontroll.

Aenas kontor kommer att hysa koncernens luftfartsbyrå. De offentliga delarna av byggnaden har designats av Estudio Lamela och
arkitekten Gabriel Allende.

Flygplatsoperatörens
huvudkontor lovprisas
Aena Group är världens ledande flygplatsoperatör i antal passagerare räknat – närmare 200 miljoner
människor per år. Koncernens nya huvudkontor i Madrid är en toppmodern byggnad.
TEXT

Manuel Latorre Marin

SPANIEN. Aena Group är en företagskoncern som
driver flygplatser och tillhandahåller tjänster inom
luftfart. Aena är den fjärde största leverantören av
luftfartstjänster i Europa och spelar en ledande och
aktiv roll i alla EU-projekt kopplade till initiativet
Single European Sky, som syftar till att samordna det
europeiska luftrummet.
Genom Aena Aeropuertos S.A. driver Aena Group
47 flygplatser och två helikopterflygplatser i Spanien,
och koncernen medverkar också direkt eller indirekt i
driften av ytterligare 28 flygplatser över hela världen.
Den är världens ledande flygplatsoperatör i antal
passagerare räknat – närmare 200 miljoner människor
per år.

Gunnebo har levererat och installerat fem snabbslussar av modellen SpeedStile FL, fem entrégrindar av
modellen GlasStile S samt fyra SpeedStile FP avsedda
för båda byggnadernas huvudentréer och nödutgångar.
Pegasus Citys ägare menar att den här delen av
den nya byggnaden kommer att utvecklas till Madrids
främsta affärscentrum. Det kommer att inrymma
breda gator och grönområden som syftar till att skapa
en unik, modern och arkitektoniskt tilltalande miljö.

SpeedStiles i huvudentréerna
I början av 2011 slöt Aena hyresavtal för nya lokaler i
affärskomplexet Pegasus City i Madrid. De 15 000m²
stora kontorsytorna kommer att inrymma Aenas
luftfartsbyrå, som flyttar från sina nuvarande lokaler
till den helt nya och toppmoderna byggnaden.
De två byggnaderna dit allmänheten har tillträde
har designats av Estudio Lamela och arkitekten
Gabriel Allende.

Gunnebo har levererat och installerat grindar till huvudentréer och nödutgångar i båda byggnaderna.

SCHWEIZ. Att hindra obehöriga
personer från att ta sig in i lokalerna
är angeläget för varje företag och
myndighet.
Innan Zürich stad lät installera
lösningar för tillträdeskontroll från
Gunnebo på sina kontor hade personalen flera gånger utsatts för hot
och våld. Och många viktiga dokument var alldeles för lättåtkomliga,
säger Thomas Maag, ansvarig
för mediekontakter inom Zürichs
stadsförvaltning.
Efter att ha studerat olika förslag
på säkerhetsinstallationer kom
stadsförvaltningens säkerhetskonsulter fram till att Gunnebos lösning var
den som bäst motsvarade behoven.

Speciallösningar för varje område
– Lösningen är en komplex kombination av produkter som styr
tillträdet för cirka 1 000 personer
varje dag, säkrar hanteringen av
känslig information och skräddarsyr
säkerheten för varje enskild del av
byggnaden. Här ingår sex skottsäkra
dörrar, fyra motordrivna säkerhetskaruseller av modellen Autosec och
en vaktkur med nödutgång, säger
Andreas Schick, Account Manager
på Gunnebo Schweiz.
För kunden var det viktigt att
hitta en lösning som var flexibel
och tillförlitlig men som också var
snyggt utformad.
– Vi är väldigt nöjda med kvaliteten och den höga säkerhetsnivå
som Gunnebos installationer ger. I
dag känner sig de anställda trygga
i våra lokaler, säger Daniel Medina,
projektledare inom Zürichs stadsförvaltning.
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Energisnål byggnad blev etta i världen
I slutet av 2011 vann Cloud 9:s kontorsbyggnad avsedd för Barcelonas innovationsdistrikt
22@ första pris vid årets världsarkitekturfestival. Bakom projektet står El Concorci Zona
Franca Barcelona (CZFB) och 22@.
SPANIEN. I byggnadens huvudentré står
SpeedStiles i tre rader. Man valde SpeedStiles
eftersom Gunnebo utfört ett mycket
omfattande grundarbete tillsammans med
det byggföretag som utformat projektet,
utifrån vetskapen att den installerade
modellen var den som passade just den
här sortens entré bäst. Kunden köpte in
Gunnebos produkt eftersom den fanns
specificerad i ritningarna för bygget.

Maximalt energisnål design
Byggnadens volym bildar en nästan 38
meter hög kub vars sidor mäter 44 meter.
Media-ICT, som namnet lyder, utgör 16 000 m²
ovan jord med två våningsplan under mark-

nivå – på 7 100m² vardera – med plats för 200
parkeringsplatser.
Byggnaden är uppdelad så att de övre våningarna, fyra till åtta, hyrs ut till stora företag.
Våningsplan två och tre innehåller mindre lokaler för växande företag, och på första våningen,
som inrymmer ett cybernarium och en hörsal,
anordnas föreläsningar öppna för Barcelonas
invånare. Byggnadens foajé kan användas till
utställningar, seminarier och event.
Till skillnad från de flesta andra byggnader,
som förbrukar stora mängder energi, har MediaICT konstruerats för att fungera som en generator
och optimera energianvändningen. Tack vare dess
energimedvetna design anpassas uppvärmning
och avkylning efter behov, vilket minskar utsläppen av koldioxid med 95 procent.

Statisk elektricitet passerar inte grindarna
Fabriker för datorer och annan elektronik,
och även de flesta komponenter till
fordonsindustrin, måste skyddas mot
urladdningar av statisk elektricitet. Fujitsu
har vidtagit särskilda försiktighetsåtgärder
för sin produktion i tyska Augsburg.
TYSKLAND. – Vår lösning eliminerar problemet
redan vid inpasseringen, säger Albert Schürstedt,
Head of Building & Infrastructure på Gunnebo
Tyskland.
Urladdningar av statisk elektricitet kan förstöra
känslig elektronik som datorer och kretskort.
Bara genom att gå över ett golv kan en person
laddas upp till en spänning på flera tusen volt,
och om spänningen blir tillräckligt hög sker en
urladdning. Om personen sedan rör vid någon
annan blir följden en obehaglig stöt. Även om
man inte märker av någon stöt sker urladdningar
ständigt när människor rör vid olika föremål.
För att hantera det här fenomenet i industrimiljö har begreppet elektrostatiskt skyddat
område (EPA) införts. I praktiken innebär det att
personer som ska in i Fujitsus produktionsanläggning måste genomgå ett test för att säkerställa att vederbörande bär skor med tillräcklig
isoleringsförmåga för att stå emot statisk
elektricitet.

Gunnebos kreativa lösning för den här rutinen är
att kombinera inpasseringsgrindarna med enheter för elektrostatisk urladdning säger Albert
Schürstedt.
Dessa ESD-enheter (Electro Static Discharge)
integreras via ett relä med Gunnebos grindar.
Lösningen säkerställer att den nya ESD-normen
IEC 61340-5-1 version 1.0 (2008-07) för separat
bedömning av en sko i taget uppfylls.
Fujitsu övertygades av idén och har hittills
installerat 20 Tripods och sju GlasStiles entrégrindar, förutom nödutgångar.
När man ska passera genom en grind står
man med sina ESD-klassade arbetsskor på en
platta med två fotsymboler. ESD-utrustningen
gör en mätning, och om det inte finns någon
risk för urladdning öppnas inpasseringsgrinden
via ett relä. Om det däremot finns en risk förblir
grinden stängd, och vederbörande måste byta
till andra säkerhetsskor.
ESD-enheterna kalibreras en gång om året.
Om någon av dem slutar fungera kan den enkelt
bytas ut.
Grindarna har monterats på en plattform,
och kablarna ansluts med stickpropp – en
gaffeltruck kan lätt och snabbt flytta hela utrustningen. Det här är en specialfunktion som
innebär flexibilitet om produktionsområdet
skulle behöva disponeras om.

För personalen som redan befinner sig inne i
fabriken finns ytterligare en lösning som gör
vardagen enklare.
– Vår GlasStile S är utrustad med RFID-teknik.
Vid interna transporter, till exempel med elfordon,
kan det vara besvärligt att öppna grinden. Men då
läser RFID-antennen av personens sändare, och
grinden öppnas automatiskt, förklarar Albert
Schürstedt.
På sikt planerar Fujitsu att använda RFID som
lösning för automatiserade transporttåg.
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I Brasilien säljs flest stöldskyddslösningar
Som Latinamerikas största ekonomi och ett
av de så kallade Bric-länderna är Brasilien
en strategisk tillväxtmarknad för Gunnebo.
I början av året inleddes försäljningen av
koncernens säkerhetslösningar till detaljhandlare och banker över hela landet, men
också till kontorskomplex och köpcentrum.
TEXT

Helder Horikawa

BRASILIEN. Eftersom Brasilien just nu är världens
sjätte största ekonomi finns förväntningar på
goda resultat. Brasiliens detaljhandel står i
blickpunkten för internationella investerare, och
nationen har noterat ett ökande antal turister
från andra länder.
Bland Gunnebos samtliga säljbolag är det
Gunnebo Brasilien som i dag noterar den
snabbast växande omsättningen vad gäller
lösningar för egendomsskydd. Gunnebos stöldskyddslösningar under varumärket Gateway
har erövrat en stark position i Brasilien med
produkter som antenner, fasta och självhäftande etiketter, elektroniska lås och vajerlarm,
samt CCTV-system och inbrottslarm. De senaste
två åren har man fått omkring 400 nya kunder
per år. Under samma period har dessutom elva
produkter lanserats.
Med en tillväxt på 26 procent under förra året
öppnade företaget nyligen ett nytt huvudkontor

i Cotia nära São Paulo. Kunderna är stora detaljhandelskedjor som franska Leroy Merlin och
FNAC samt amerikanska Walmart och C&A, men
här finns också brasilianska butikskedjor som
Riachuelo, Marisa och Droga Raia, som i fjol gick
samman med Drogasil och blev en av landets
största aktörer inom apotekshandel.
Enligt det amerikanska konsultföretaget AT
Kearney är de utländska investeringarna främst
inriktade på köpcentra, stormarknader, kläder,
livsmedel och franchiseföretag.

VM och OS
Gunnebo har goda skäl att anta att det inte bara

är lösningar för detaljhandeln som kommer att få
verksamheten i Brasilien att växa. Branschorganet
Security Industry Association (SIA) förutspår
nämligen att fotbolls-VM 2014 och OS 2016 kan
få marknaden för elektronisk säkerhet att växa
med 17,36 procent per år fram till slutet av 2016.
Brasiliens regering har gett klartecken för enorma
investeringar för att underlätta rörligheten.
– Säkerhetslösningar för banker är ett område
med oerhörd tillväxtpotential i Brasilien. Försäljningsmöjligheterna är mycket stora vad gäller
kassaskåp, uttagsautomater och lösningar som
SafeStore Auto, säger Country Manager Ruben
Bulgarelli.

Jättevalv fördubblar lagerkapaciteten
KINA. UDG är ett företag som ägs
gemensamt av Alloga och United
Drug och som lagrar och distribuerar apoteksvaror och receptfria
läkemedel i Storbritannien. Under
2011 utformade och installerade
Gunnebo ett av de största valvrummen i Europa för företagets
räkning. Grundmaterialet till det
enorma bultade valvrummet
utgjordes av ett befintligt Cennoxvalv från Gunnebo, som installerades 2001 och förra året bygg-

des ut med paneler och dörrar av
modellen Centurion.
Gunnebo har nu fått en ny order om att bygga ut valvrummet
ytterligare och fördubbla kapaciteten för lagring av pallar
med receptbelagda läkemedel.
Valvrummet kommer att byggas
ut med Grade VI-klassade Centurionpaneler från Chubbsafes. I
uppdraget ingår också att flytta
en av de befintliga dörrarna.
Ordern är värd över en miljon

euro. Leveranserna inleddes i juni
och kommer att fortsätta i juli
och augusti 2012.
– Gunnebos styrka här är den
nära relationen till kunden i
fråga, samt förmågan att erbjuda
lösningar som kunden behöver
för att kunna hävda sin position
på marknaden för grossisthandel
med läkemedel, säger Tom Rochford, Gunnebo Storbritannien.

Vändkors i Kinas
största kärnkraftverk
KINA. Gunnebo har fått en order
värd 700 000 € från kärnkraftsanläggningen Yangjiang i Guangdongprovinsen. Kärnkraftverket i
Yangjiang är under uppförande,
och när det tas i drift 2013 kommer det att ha den största kapaciteten av alla kärnkraftverk i Kina.
Ordern innefattar omkring 44
uppsättningar vändkors i fullhöjd
tillsammans med grindar av olika
slag. 35 av de 44 uppsättningarna
ska tillverkas i Gunnebos fabrik i
Kunshan i Kina.
På marknaden för vändkors
till kinesiska kärnkraftverk har
Gunnebo en mycket stark posi-

tion med en marknadsandel på
över 90 procent.
– Det här är den andra ordern
från ett kärnkraftverk efter händelserna i Fukushima förra året,
och det kan ses som ett tecken
på att branschen återhämtar sig.
Kina lägger upp en ambitiös plan
för att bygga fler kärnkraftverk
i syfte att klara energibehoven i
den snabbt växande ekonomin.
Jag är övertygad om att vi kommer att behålla den starka ställning vi har i dag och fortsätta dra
fördel av den, säger Davis Zhang,
Sales Manager för Gunnebo Kina.

vi med flera stora butikskedjor i
både norra och södra Europa. För
att skärpa vårt fokus ytterligare,
och för att visa att vi håller fast
vid systemet, har vi beslutat
att utöka prioriteringslistan för
2012 med marknadsinitiativ för
SafePay.
– Det stämmer att systemet
drogs med vissa barnsjukdomar,
men i dag är driften stabil vilket

är väl dokumenterat. Under 2011
gjordes en översyn av SafePays
industriella plattform. Det ledde
till att vi införde fler steg för
kvalitetssäkring i produktionen,
men också till att vi i dag snabbt
kan öka tillverkningstakten för
att möta en ökad efterfrågan.

Satsar strategiskt på SafePay
SVERIGE. I november offentliggjorde säkerhetskoncernen
Gunnebo sin agenda för prioriteringarna inför 2012. På den
agendan har nu ytterligare en
punkt tillkommit: att fortsätta
ta marknadsinitiativ beträffande
SafePay™, det integrerade och
helt slutna kontanthanteringssystemet.
– Gunnebo har en stark ba-

lansräkning och en soliditet på 45
procent. Vi ligger därmed bra till
för att investera i framtida tillväxtmöjligheter – och SafePay är
en sådan, säger Per Borgvall, VD
och Koncernchef för Gunnebo.
– Gunnebo har investerat
kraftigt i SafePay sedan systemet
lanserades i november 2002.
Intresset för lösningen har ökat
år för år, och i dag samarbetar

Miljöarbete för en grönare värld
Gunnebo arbetar för en grönare värld
och har tydliga miljömål. Nyckeln till
framgång är att göra rätt saker vid
rätt tillfälle, med rätt personer på rätt
plats.
TEXT

Linda Gårdlöv

– Miljöarbete behöver inte vara kostnadskrävande och är en god investering för
våra barn och för framtiden, säger Horst
Radigk, som ansvarar för kvalitets-, miljöoch säkerhetsarbetet vid Gunnebos anläggning i tyska Trier.

Minskad miljöpåverkan
Ute på produktionsenheterna pågår ett
kontinuerligt, målmedvetet arbete för att
minska koncernens påverkan på miljön.

Samarbetet mellan enheternas miljöchefer
främjar erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Här följer några exempel på
åtgärder som Gunnebo genomförde under
2011 för att minska sin miljöpåverkan.

 Ny belysning som halverar energiför-

 Gunnebos anläggning i Doetinchem

 Vid anläggningen i Bazancourt i Frank-

i Nederländerna använder numera
enbart förnybar el. Man har också
effektiviserat retursystemet vid godstransporter och därmed kunnat minska
förbrukningen av emballage med
75 procent.
 Enligt en överenskommelse med energi-

leverantören använder anläggningen i
Trier el från energikällor vars koldioxidutsläpp motsvarar hälften av genomsnittet i Tyskland.
 Vid anläggningen i tyska Markersdorf

har värmeåtervinningen i fabriken

förbättrats, och andelen vattenbaserad
färg har ökats.
brukningen har installerats i fabriken vid
anläggningen i Baldenheim i Frankrike.
rike har anställda under det gångna
året arbetat med ett projekt för att
kunna återanvända använt tvättvatten
i cement.
 Anläggningen i Lavis i Italien har inves-

terat i en ny och effektiv kompressor som
förbrukar 25 procent mindre energi.
Läs mer om Gunnebos miljöarbete och
miljömål på www.gunnebogroup.com.

