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Automatisering, selvbetjening og nem rejse
Fremtidens lufthavn:

Den seneste vækst i efterspørgslen på flyrejser og den teknologiske 
udvikling har medført en markant ændring af lufthavnenes måde 
at administrere deres passagerflow.

Sikkerhedsløsninger til lufthavne



Fra tilpassede meddelelser før rejsen til en 
forenklet forsinkelsesfri ankomst gennem 
grænsekontrollen. Oplevelsen med flyrejser og 
lufthavnsterminaler bliver snart 
uigenkendelige i forhold til, hvordan de engang 
var. 
 
Udviklingen i teknologi inden for selvbetjent 
check-in og automatiseret identitetskontrol gør 
det muligt for passagerer at administrere deres 
egne rejsearrangementer, mens lufthavnene 
kan øge deres kapacitet for at imødekomme det 
stigende antal rejsende og deres behov. 
 

Gunnebos sikkerhedsløsninger til lufthavne 
klæder lufthavnsmiljøet på til denne markante 
ændring inden for flyrejser ved at tilbyde en 
sikker, effektiv og pålidelig måde til styring af 
passager. 

Gennem automatisering af systemet med iden-
titetskontrol, der finder sted forskellige steder 
på den rejsendes rute, omdannes processen til 
en problemfri overgang i gangtempo gennem 
sikkerhedskontrol, loungeadgang, boarding og 
ankomsthal.

 

Gunnebos løsninger for disse vigtige berørings-
flader er tilpasset hvert steds specifikke behov 
og sikkerhedsforanstaltninger i lufthavnen og 
er med kapacitet til at integrere alle aflæsere 
eller scannere klar til det biometriske ”Sinkel 
Token”, som vil omdefinere rejsen i lufthavnen. 

Øget vækst er en stor udfordring og 
rummer mange muligheder

Med markedsprognoser, der forudser stor 
vækst inden for luftfart – hvilket medfører øget 
passagertal og efterspørgsel – kommer udfor-
dringen, hvordan man kan opfylde disse behov 
og samtidig fastholde driftseffektivitet og en 
positiv passageroplevelse.

Selvom udbygning af lufthavne er begrænset af 
mange faktorer (plads, budget, strikse bestem-
melser) må udbyderne finde en måde til at be-
vare forspringet i denne bølge af vækst, optime-
re deres kapacitet og øge effektiviteten. Nu hvor 
mange lufthavne har nået mætningspunktet, 
byder automatisering og digital teknologi på en 
måde til styring af passagerflowet i fremtiden.

Lufthavnsterminalens vil snart ændre sig grun-
det nye teknologier, som muliggør passager-
sporing, passagerregistrering og køstyring. 

Automatisering betyder datagenerering, og for 
at kunne udnytte disse data skal udbyderne sik-
re, at deres løsninger til styring af passagerflow 
kan integreres fuldstændigt i deres drift.

Global passagertrafik 
vil formentlig 

øges med 4,5 % pr. år
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til alle stadier på ruten gennem lufthavnen

Intelligent styring af passagerflow

Gunnebo følger IATAs retningslinjer og leverer det nyeste inden for 
automatiseret sluseteknologi til alle vigtige berøringsflader i 
passagerens rejse gennem lufthavnsterminalen.

Pre-Security.  
Kontrol af boardingkort 
inden sikkerhedstjek

Adgang til Lounge

Automatiseret selv-boarding

Pas- og 
grænsekontrol

Airside til landside 
Uden retur
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Pre-Security. 
Kontrol af boardingkort 
inden sikkerhedstjek

Øg kapaciteten med selvbe-
tjent sikkerhedstjek
 
Uanset om passageren har udskrevet et 
boarding-kort hjemme eller i lufthavnen, bruger 
en smartphone eller allerede har NFC-
teknologi, kan scannerne i Gunnebos sluser
aflæse enhver form for boardingkort hurtigt og
pålideligt.

Ved kombination med et integreret biometrisk
identifikationssystem – for eksempel ansigts-
genkendelse – er det muligt at foretage et 
sikkert og håndfrit id-tjek ved slusen. Med 
denne funktion kan passagerer passere 
gennem kontrollen med ansigtet som eneste id, 
hvilket føjer en helt ny dimension af lethed og 
sikkerhed til passagereroplevelsen.

Udover at opfylde det obligatoriske
kontrol af boardingkort inden sikkerheds-
tjek giver Gunnebos PresSec AFL
mange flere fordele. 

 
Ved seriel eller TCP/IP-baseret kommunikation 
mellem sluserne og AODB (eller enhver anden 
database) kan værdifulde data indsamles 
og nyttige rapporter eller statistikker om 
passagereradfærd, myldretidstrafik og status for 
sluserne genereres.

Med valgfri moduler er det
endda muligt at bruge PreSec-sluserne
til implementering af et meget nøjagtigt  
køstyringssystem.

• Stærkt reducerede lønudgifter inden 
sikkerhedstjek

• Kompatibel med størstedelen af de 
biometriske identifikationsteknolo-
gier

• Øget kapacitet

• Levering af værdifulde passagerdata 
og statistikker

• Platform for implementering af  
nøjagtig køstyring 
 

Fordele – PreSec 

Gunnebo PreSec 

PreSec-sluser i Billund Airport.
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Adgang til Lounge 

Sørg for, at dine værdsatte 
kunder får upåklagelig  
service

Boardingkortet, sammen med yderligere
kvalificerende brugerdata som frequent flyer-
kort, skal vises og scannes af passagererne 
inden indtræden i en lounge, der drives
af et luftfartsselskab eller af lufthavnen. Denne 
procedure udføres normalt af en ansat, men 
kan selvfølgelig udføres nemt og hurtigt af 
passagererne selv ved hjælp af en Gunnebo 
LoungeSec

LoungeSec-slusen, forbundet til
det respektive flyselskab eller lounge-
udbyders database, giver den selvbetjening, 
som – navnlig hyppigt rejsende - er vant til og
forventer af en moderne lufthavn.

Installation af sluser fjerner
ansattes tidsforbrug fra arbejde ved skranken til 
at interagere med passagerer, der har forsøgt
at gå ind uden de nødvendige tilladelser,
samt reduktion af ventetiden for passagerer, der 
venter på at gå ind, ved at tilbyde en hurtig og
direkte vej.

Kombineret med et biometrisk identifikations-
system såsom et kamera til ansigtsgenkendelse
giver LoungeSec en endnu mere bekvem og 
enkel ansigtskontrol af passagererne.

Ansigtsdata kan registreres, mens passageren 
nærmer sig slusen og sammenlignes med 
de data, der er lagret i flyselskabet eller 
udbyderens database. Efter indføring kan de 
også sammenlignes med de data, der er gemt 
på medlemskortet.

• Hurtigere service og 
bekvemmelighed for vigtige 
frequent flyer-passagerer

• Øget kapacitet

• Giver nem og hurtig adgang ved 
undgåelse af generende ventetid

• Forberedt til håndfri gennemgang 
med “one token“ id med valgfrit 
kamera til ansigtsgenkendelse 
 

Fordele – LoungeSec

Gunnebo LoungeSec

LoungeSec sluser i SAS Lounge, Oslo.

Sikkerhedsløsninger til lufthavne
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Automatiseret  
selv-boarding

Forøg passagerer- 
oplevelsen, og reducer 
boardingtiden
Kontrol af boardingkort for hver enkelt
passager, der boarder et fly, er et must for
alle flyselskaber. Det er dog et krav, der
lægger beslag på de ansvarliges fulde 
opmærksomhed og kan koste dyrt i de 
værdifulde personaletimer.

Ved hjælp af Gunnebos selv-boardende 
BoardSec-sluse kan langt størstedelen af 
passagererne selv indlæse deres boardingpas. 
Som med manuel BGR ankommer bekræftelsen 
fra det pågældende flyselskab næsten 
øjeblikkeligt. Efter modtagelse giver slusen 
adgang, og passageren kan gå frem mod flyet.

BoardSec-slusen styrer strømmen af
passagerer til et fly på en tryg og sikker
måde og frigør værdifuld kapacitet for 
lufthavnspersonale og giver dem mulighed for 
at koncentrere sig om de passagerer, der har 
brug for ekstra opmærksomhed og hjælp.

Grundet den certificerede fulde 
overensstemmelse med AEAs standarder 2007 – 
2012 kan slusen let integreres i ethvert CUTE-
miljø. Selv integration i dedikerede miljøer kan 
nemt gennemføres.

Gennem integration af et valgfrit biometrisk 
identifikationssystem er det muligt at bruge 
Gunnebos sluse ikke kun til indenrigs-, men
også udenrigsflyvninger. 

En sammenligning af ansigtsbillede og
registrerede biometriske data giver et sikkert, 
hurtigt og praktisk id-tjek inde i slusen.

• Undgå dyre forsinkelser forårsaget 
af boardingproblemer

• Boarding kan lukkes hurtigere, 
kortere tid på standplads

• Kortere ventetid for passagerer

• Mindre manuelt arbejde for ansat, 
som har mere tid til håndtering af 
særtilfælde

• Hurtigt, bekvemt og sikkert id-tjek 
med biometrisk identifikation (f.eks. 
ansigt)

Fordele – BoardSec Gunnebo BoardSec

BoardSec-sluser i Hamborg Lufthavn.
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Pas- og 
grænsekontrol

Maksimer dine ressourcer 
med effektiv verificering af 
passagerer
Grænsekontrol er et af de mest 
sikkerhedsfølsomme områder i en lufthavn. Den 
kræver nøjagtig identifikation af ankommende 
passagerer.

Gunnebos ImmSec-paskontrolsluse er en
automatiseret løsning, som fremskynder hele
processen, validerer passagerernes identitet, 
mens det sikres, at kun én person går ind
for hver autoriseret adgangsinstans.

Afhængigt af national lovgivning
kan ImmSec udstyres med læsere til intelligente
id-kort, MRTD'er og RFID-pas samt
biometrisk registreringsteknologi.

 
 

Takket være modulopbygningen samt
kombinationen af glas og stål byder ImmSec
på en elegant løsning, der er gennemsigtig,
og kan tilpasses og integreres perfekt i
lufthavnsmiljøet.

Store glaspaneler gør det lettere for passagererne
at føle sig godt tilpas ved at reducere ”barriere”-
effekten ved slusen. Det giver gennemskuelighed
og, for den tilsynshavende, bedre overblik over
passagerer inde i slusen.

Med ImmSecs slanke ergonomiske moduler kan
slusen installeres i enkelt- eller fler-
banekonfiguration med et minimalt pladsforbrug,
når den er installeret. Der er også en mulighed for
tovejsfunktion for de ansatte samt 
brug af PRM (personer med reduceret mobilitet),
herunder almindelig og bred passage.

• Fremskynder processen med pas-
kontrol

• Automatiserer adgangsprocessen og 
indsamlingen af data

• Øger sikkerheden med integreret 
biometriteknologi og registrering af 
enkeltgennemgang

• Minimerer køer og ventetid

• Overholder regler for handikap- 
adgang

• Forberedt til håndfri gennemgang 
med “One Token“ med valgfrit kame-
ra til ansigtsgenkendelse

Fordele – ImmSec

Gunnebo ImmSec

ImmSec-sluser i lufthavnen i Lyon.

Sikkerhedsløsninger til lufthavne
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Airside til landside 
Uden retur

Sikkert passagerflow fra 
airside til landside
PasSec er designet til at give fri
passage for passagerer, der går fra airside-
til landside-områder, og forhindrer, at nogen 
passagerer vender tilbage eller går til
airside igen fra landside. 

Denne PasSec er udstyret med en række
avancerede sensorer til registrering af 
tilstedeværelse og bevægelsesretning. 
Med ekstra sensorer kan efterladte effekter 
og tilbagekastede genstande
også registreres, da begge kan udgøre en
sikkerhedstrussel.

Da hastighed og let bevægelighed er
afgørende for at opnå godt passagerflow,
er disse sluser designet til at være 
fuldautomatiske – uden behov for interaktion 
med brugeren – og er bygget til at håndtere 
høje passagertal.

PasSec fås som enkelt- eller dobbeltdørs-
modul eller det sikreste, et dobbeltdørs-
modul med personsluse elementer

5

• Kontrollerer passagerbevægelse fra 
sikrede til ikke-sikrede områder og for-
hindrer passage i den forkerte retning

• Forbedrer sikkerheden med avanceret 
registreringssystem.

• Tillader stor gennemstrømning  uden 
passagerinteraktion

• Overholder retningslinjer for handi- 
kapadgang

• Avanceret sensor registrerer tilstede-
værelse og bevægelsesretning samt 
efterladte effekter.

Fordele – PasSec Gunnebo PasSec

PasSec-sluser i lufthavnen i Salalah.
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Øg kapaciteten med selvbetjent sikkerhedstjek 

Gunnebo PreSec er en sluse inden sikkerhedstjek, udviklet til

opkobling til lufthavnens flyveoplysningssystem for passagerer, 

og kontroller passagerers ret til at gå ind i sikkerhedsområdet.

PreSec   Kontrol af boardingkort inden sikkerhedstjek

+111q111

Sikrer, at dine værdsatte kunder får upåklagelig service

Gunnebo LoungeSec giver øget servicehastighed og bekvemme-

lighed for vigtige frequent flyer-passagerer og andre besøgende i 

loungen, samtidig med at der frigøres tid til, at loungepersonalet 

kan fokusere på mere værdiskabende aktiviteter, der forbedrer 

passagereroplevelsen.

LoungeSec   Adgang til Loungea 

Forøg passagereroplevelsen, og reducer boardingtiden

BoardSec regulerer passagerflowet til et fly på en sikker og for-

svarlig måde og frigør lufthavnspersonalets værdifulde kapacitet 

og giver dem mulighed for at koncentrere sig om

de passagerer, der har brug for ekstra opmærksomhed og hjælp.

BoardSec   Automatiseret selv-boarding

Effektiv verificering af passagerer

Gunnebo ImmSec er en specialdesignet dobbeltportsløsning 

med blokeringsmekanisme til automatiseret identifikation og  

validering af rejsende på et af de mest sikkerhedsfølsomme områ-

der i en lufthavn: Paskontrol.

ImmSec   Pas- og grænsekontrol

Sikkert passagerflow fra airside til landside

Gunnebo PasSec er en envejssluse, der hindrer, 

at passagerer og lufthavnens besøgende går fra landside til  

airside via ankomsthallen.

PasSec   Airside til landside uden retur

Sikkerhedsløsninger til lufthavne
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Fordelen ved Gunnebo 

Med mere end 30 års erfaring inden for passagekontrol, mere end 
70.000 SpeedGates installeret i undergrundsbaner, stadioner og 
lufthavne verden over og mere end 90 millioner passagerer hver 
dag er Gunnebo blandt verdens førende inden for passage- 
sikkerhed.
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Gunnebo Security Group er en førende global leverandør af sikkerhedsprodukter, serviceydelser og 

løsninger med produkter, der dækker kontanthåndtering, pengeskabe og bankbokse, adgangssikkerhed 

og højsikkerhedsløsninger af banker, detailhandel, CIT, kollektiv trafik, offentlige bygninger og 

erhvervsejendomme samt arbejdssteder med industri og høj risiko. 

Koncernen har en årlig omsætning på 610 millioner EUR, beskæftiger 5.600 medarbejdere og har 

salgsselskaber i 33 lande i EMEA, Asien-Stillehavsområdet, Nord- og Sydamerika samt kanalpartnere på 

yderligere over 100 markeder.

Gunnebo – vi gør din verden mere sikker.
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