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Biometrisk læsning, identifikation 
ved hjælp af fingeraftryk eller andre 
kendetegn, ses som fremtidens 
sikkerhedssystem. Og markedet 
vokser. I løbet af seks år er omsæt
ningen af disse produkter femdoblet 
i Europa.

Franske Intermarché  
installerer SafePay
Den store franske detailhandels
kæde Intermarché har installeret 
det lukkede kontanthåndteringssy
stem SafePay i et antal af gruppens 
butikker. Det har givet en forbedret 
sikkerhed og en forenklet håndtering. 

Sikrere havnetransport i 
Finland
Helsingfors Havn for lasttrafik er 
flyttet og kommet under bedre 
beskyttelse. Resultatet er bedre 
flows og sikrere transporter, hvilket 
Gunnebo har en stor andel i.

Stockholm beskytter sit vand
Vandsabotage kan få ødelæggende 
følger. Alligevel findes der mange 
vandreservoirer, som er temmelig 
ubeskyttede. I Botkyrka, syd for 
Stockholm, har man imidlertid inve
steret i et nyt, sikkert hegnssystem, 
som skal sørge for, at indbyggernes 
vand opbevares på betryggende vis.

JEG HAR nu VæREt ADmInIStREREnDE DIREktøR og koncernchef 
for Gunnebo i snart syv måneder. Det har været en meget lærerig 
tid, hvor jeg kun har nået at skrabe på overfladen af sikkerheds
branchen. Blandt meget andet er der især to ting, der står klart: at 
den øgede bevidsthed om sikkerhed på alle planer af samfundet er 
kommet for at blive, og at sikkerhedsbranchen er en fremtidsbran
che.
 
FOR GunnEBO SOm PARtnER og leverandør indebærer det, at vi 
må fortsætte med at udvikle koncernens markedstilbud med dig 
i fokus som kunde og i større udstrækning også sammen med dig 
som kunde. Jeg kan forsikre dig om, at alle koncernens medarbej
dere allerede i dag konstant stræber efter at blive bedre, og at vi 
sammen vil gøre vores yderste for at tilgodese dine behov i endnu 
højere grad fremover.

I DEnnE uDGAVE AF GunnEBO GlOBAl, nr. 2 2009, har vi sammen
sat et udvalg af kundecases, der præsenterer forskellige anvendelser 
af koncernens produkter og systemer. Vi ønsker også at formidle 
noget af den dybdegående viden, vi i koncernen har om biometriske 
løsninger (se side 4), og berette om, hvad en kunstner kan få ud af et 
af vores standardhegn (se side 24).  

FOR At I kAn OPSøGE FlERE OPlySnInGER om de forskellige pro
dukter og løsninger, der beskrives i artiklerne, vil I finde henvisnin
ger til vores nye hjemmeside, www.gunnebo.com.  På hjemmesiden 
finder I også navnet på en Gunneborepræsentant, som I kan 
kontakte for at få mere at vide om, hvordan Gunnebo præcist kan 
imødekomme jeres specifikke sikkerhedsbehov. 

tIl SIDSt VIl JEG GERnE SIGE lidt om de kommende år. makro
økonomien og økonomien i mange af Gunnebos kundesektorer er 
fortsat ustabil, og det ligger ikke klart, om vi stadig har det værste 
foran os.

FOR mIt VEDkOmmEnDE vil jeg i forening med mit ledelsesteam 
fokusere på at skabe en bæredygtig langsigtet rentabilitet i vores 
forretning. Vi vil bevæge os væk fra en kortsigtet strategi og i stedet 
udarbejde bæredygtige langsigtede planer, som vil give et bedre 
kundefokus og et altid innovativt og kundetilpasset sikkerhedspro
dukt! 

Per Borgvall, President & CEO Gunnebo AB
per.borgvall@gunnebo.com 
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Global viden om sikkerhed

Vi har samlet vores viden i fire forretningsenheder: Bank, Detailhandel, Områdesik-
ring og Værdiopbevaring. Forretningsenhederne er de kanaler, der analyserer og løser 
dine sikkerhedsbehov – hurtigt og professionelt.

Med kundecentre over hele verden kan du være sikker på, at vi altid er i nærheden. 
Nærhed er vigtig for alle kundeorienterede virksomheder, der prioriterer professio-
nel, hurtig og pålidelig support.
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Efter at Coop närakæden i Sverige har 
fået installeret det lukkede kontanthånd
teringssystem SafePay™ i flere af sine 
butikker, er antallet af røverier reduceret 
med 80 procent. Desuden er problemer
ne med internt tyveri blevet mindre.

Det betyder, at butikskæden både har 
sparet personalet for ubehagelige ople
velser og sparet penge. Ifølge en risiko
analyse, som Coop Sveriges sikkerheds
afdeling har ladet foretage, koster et 
røveri butikken mindst 100.000 svenske 
kroner, eksklusive byttet.

Gunnebo laver 
sikkerheds
installationer
til centralbank
i Mellemøsten

Gunnebo har indgået aftale om 
levering af sikkerhedsudstyr til 
en centralbank i mellemøsten. 
Handlen har en værdi af 43 mil
lioner svenske kroner.

Ordren indebærer, at Gunnebo 
udstyrer bankens nye filialer med 
sikkerhedsprodukter til flere boks
afdelinger. leverancen vil forløbe 
over seks måneder.

– Vi er stolte over at kunne 
bidrage med vores produkter og 
løsninger og ikke mindst at kunne 
opfylde bankens sikkerhedsvisio
ner, siger Jacob touma, landechef 
hos Gunnebo West Asia.

Øget efterspørgsel på
sikkerhedssluser hos græske banker
I løbet af mindre end fire år har 
Gunnebo leveret over 1.200 sikker-
hedssluser til banker rundt om 
i Grækenland. sluserne er en 
investering, som skal reducere antallet 
af røverier og gøre entreerne sikrere.

Den første handel fandt sted i 2005, 
hvor en af Europas største banker, 
Société Générales med det lokale dat
terselskab Geniki, besluttede at udstyre 
alle sine bankfilialer med sluser. Anled
ningen var, at de havde været udsat for 
et øget antal røverier og røveriforsøg.

– Vi fik en kontrakt omfattende 200 
sluser til over 100 bankfilialer, som vores 
lokale partner lod installere året efter, 
fortæller lucien Vincentini,  Business 
Development Senior Area manager hos 
Gunnebo.

Samtidig vågnede de andre større 
bankers interesse for lignende løsnin
ger. Det har ført til, at Gunnebos sluser 
i dag for eksempel findes hos Eurobank, 
Alphabank, national Bank of Greece og 
Attika Bank.  Indtil nu har Gunnebo leve
ret over 1.200 sluser til banker rundt om 
i Grækenland.

Stadig flere banker i Grækenland installerer sikkerhedssluser for at reducere antallet af røverier. Sikker-
hedsslusen virker som en luftsluse – først åbnes den ene dør, der derefter lukkes bag personen, inden den 
næste dør åbnes.

Det lukkede kontanthåndteringssystem har ført 
til, at antallet af røverier er reduceret med 80 pro-
cent i Coop Näras butikker.

læs mere på : 
www.gunnebo.dk/ 

sikkerhedssluser Ny hjemmeside 
sætter kunden 
i fokus 
I begyndelsen  af april lancerede 
Gunnebo-koncernen sin nye 
hjemmeside. I arbejdet med 
hjemmesiden har fokus været 
rettet mod brugervenlighed og 
udformningen af et ”salgssted”, 
som er tilgængeligt for koncernens 
kunder døgnet rundt.

– Vi begyndte med gunnebo.com, 
som ud over indgående beskrivelser 
af vores produkter og løsninger også 
indeholder virksomhedsinformation. 
næste trin var at udarbejde nationale 
versioner for hvert kundecenter i kon
cernen. Indtil videre er vi vældig til
fredse med resultatet, og vi forventer, 
at alle 25 hjemmesider på de forskel
lige sprog er oppe og køre i slutningen 
af i år, siger Joakim lamkiewicz, web
koordinator hos Gunnebo AB.  

Besøg os på www.gunnebo.com

SafePay reducerede 
antallet af røverier 
med 80 procent
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stjålne og glemte adgangskoder og 
kort kan udgøre et sikkerhedsproblem 
ved adgangskontroller til højrisiko-
områder. det er en af årsagerne til, at 
biometrisk læsning – identifikation 
ved hjælp af fingeraftryk eller andre 
kendetegn – betragtes som fremtidens 
sikkerhedssystem. 

de nye risici har i cirka femten år 
indgået i overvejelserne, når Gunnebo 
har opbygget sikkerhedssystemer.

I biometrisk teknologi anvendes et men
neskes unikke kendetegn til identificering 
og verificering af en person. For nogle år 
siden begyndte man også at integrere 
biometrisk teknologi i systemer til over
vågning og adgangskontrol med henblik 
på at beskytte højrisikoområder som ker
nekraftværker, lufthavne, industrianlæg 
og andre områder med behov for et højt 
sikkerhedsniveau eller steder, hvor der 
håndteres kontanter. I Europa anvendes 
teknologien nu til at styrke sikker
hedssystemer til lufthavne, 
grænsekontroller omkring 
Schengenområdet samt 
større sportsarenaer, hvor 
der kan være behov for 
en hurtig lokalisering af 
personer. 

EftEr tErrorangrEbEt 
på uSA i 2001 indførte lan
det krav om pas med biome
triske informationer for samtlige 
45 lande, der har adgang til uSA uden 
visum. Det amerikanske forsvarsmi
nisterium planlægger at supplere alle 
adgangskontroller med biometriske 
systemer til 2010, og ICAO, Fn’s orga
nisation for civil luftfart, anbefaler des
uden alle verdens lande at indføre pas 
med biometriske data.

tilgængelige biometriske teknologier i 

forbindelse med fysisk adgangskontrol er 
håndgeometri, ansigts og stemmegen
kendelse samt fingeraftryk. Indførelsen af 
biometrisk teknologi er afhængig af påli
delighed, grad af brugeraccept, aldersef
fekter og miljøspørgsmål. 

Ifølge IBG (Biometric Revenues by tech
nology, publiceret i 2009) er fingeraftryk 
den mest anvendte biometriske tekno
logi (ca. 28 %).  

gUnnEboS UDbUD af ProDUKtEr og 
applikationer på det biometriske områ
de spænder fra enkle adgangskontrol
systemer til biometriske læsere, som er 
integreret i et netværk af adgangskon
troller.

– Den biometriske teknologi forbedrer 
graden af sikkerhed i forhold til smart
cards og pinkoder. Vi har valgt at benytte 
os af løsninger, der er baseret på finger
aftryk, hvilket vi begyndte med i 2001, 
siger Francis Deneu, Product line mana

ger for Gunnebo Electronic Security.  
Gennem brug af biometrisk 

identifikation i lufthavne er det 
muligt at øge sikkerheden og 
samtidig forenkle mange sik
kerhedsprocesser, for eksem
pel automatisk verificering af, 
at det er de samme personer, 

der tjekker ind og stiger ombord 
på flyet. Sikkerhedskontroller for 

ansatte kan også automatiseres 
fuldstændigt.  
– når det drejer sig om nytte, er 

netop fingeraftryk den mest velegnede 
metode i dag.  Det er den dominerende 
teknologi på markedet, og vi kan benytte 
os af hard og software, der har eksiste
ret i mange år.

 
tIL SInE MÅLSEKtorEr Har Gunnebo 
udviklet en integreret løsning med 
pålidelige højsikkerhedskomponenter: 

passérkort, læsere og lokale procesen
heder. 

Gunnebo har opbygget stærke forret
ningsforbindelser til førende virksomhe
der for at kunne tilbyde de bedste tek
nologier, både til udstyr, der anvendes i 
sensorer, og til tilhørende algoritmer.

med SmIserveren, som er det over
vågende sikkerhedssystem, tilbyder 
Gunnebo tæt integration med biome
triske systemer samt en brugerplatform 
til registrering og verificering af biome
triske parametre. Denne globale løsning 
tilbyder fordele som for eksempel valg 
mellem identificering og autentificering 
samt tilpasning af parametre og over
vågningsfunktioner på de biometriske 
læsere ved hjælp af én og samme unikke 
database for adgangskontrolsystemet. 

Gunnebo holder øje med nye lovende 
teknologier, såsom læsning af fingre, iris 
og ansigt.  

UDVIKLIngEn PÅ MarKEDEt for SIKKErHED   
viser, at uanset hvordan teknologien 
anvendes, betragtes integrationen af 
biometri som en komponent, der er vigtig 
for sikkerhed på højeste niveau.

– Integrerede løsninger har en vækst 
på op til 15 % om året og udgør en vigtig 
del af den høje sikkerhed. En integreret 
løsning gør håndtering, dataregistrering, 
behandling af id, konfiguration (parame
tre) og anvendelse i realtid let for bru
gerne. 

– markedspotentialet er stort. Beho
vene findes inden for den private sektor 
(cirka 35 % af behovet), som for eksem
pel hos banker, butikker og kemiske virk
somheder og industrianlæg, samt i den 
offentlige sektor (cirka 65 % af behovet), 
som for eksempel hos myndigheder og 
fængsler, slutter Francis Deneu. K

TeksT:  ERIK SKÖRDÅKER

En sikrere fremtid med biometri
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FakTa
K  Kan baseres på læsning af  fin-
geraftryk, iris, ansigtsformer eller 
håndfladens linjer.
K  Biometri kan baseres på applika-
tioner, som muliggør identifikation 
(1:N-teknologi): Systemet genkender 
en bestemt bruger blandt et antal 
registrerede personer. De biome-
triske informationer matches med 
skabeloner i en lokal eller ekstern 
database.
K  Biometri kan baseres på appli-
kationer, som muliggør autentifi-
cering (1:1-teknologi): Brugerens 
biometriske informationer lagres på 
et smartcard og matches lokalt af 
systemet.

læs mere om
BIomeTrIsk sIkkerhed: 

www.gunnebo.dk/ 
sikre indgange
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Gunnebo har udviklet en ny kortlæser 
med den nyeste teknologi til safestore 
Auto. med den nye kortlæser bliver 
identificeringen af bankbokskunder 
endnu mere sikker.

SafeStore Auto er et selvbetjeningssy
stem, som giver bankkunder adgang til 
deres bankboks døgnet rundt. Her er det 
et afgørende krav, at kun berettigede 
kunder får adgang til det sikkerhedsrum, 
hvor bankboksene åbnes. kortlæseren, 
eller Access Control unit, ACu, spiller der
for en central rolle som adgangskontrol.

gUnnEbo IntroDUcErEr nU den nye 
generations ACu. Den første version af 
denne nye kortlæser er dog allerede til
gængelig på markedet. Basismodellen 
er blandt andet udstyret med tCP/IP
forbindelse* samt en touchscreen i far
ver. En vigtig nyhed er, at den nye model 
også kan vise kinesiske og arabiske skrift

tegn på skærmen. En yderligere 
fordel er, at kortlæseren kan 
læse alle typer af kort med 
magnetbånd eller chip.

Anden generation, som 
kommer ud på markedet 
i løbet af kort tid, har 
samme tekniske stan
dard, men kan udvides 
med yderligere tekniske 
finesser som biometrisk 
fingertrykaflæsning, 
RFIDlæser** samt tasta
tur.

SELVoM DEn nyE KortLæSEr  
i første række er udviklet 
til SafeStore Auto, kan den 
anvendes i mange andre 
sammenhænge.

– Den passer til alle vores 
elektroniske SDlprodukter, 
og vi har også en målsætning om at 

sælge den til eksterne 
OEmvirksomheder***. 
Der findes ingen lig
nende kortlæsere på 
markedet, så vi vur
derer, at der vil blive 
vist stor interesse fra 
mange sider. Vores 
enhed kan installeres 
af andre virksomhe
der eller myndigheder 
med bygninger, som 
stiller høje krav til sik
kerheden, siger manuel 
mundl, der arbejder 
med marketing and 
Business Development 
– Safe Automation – hos 
Gunnebo. K

safestore Auto – Gunnebos bankboks 
til selvbetjening – er blevet forbedret 
for at øge tilgængeligheden for 
handicappede kunder. Til de 
nyheder, der nu lanceres, hører en 
flytbar touch-screen, et specialta-
statur, stemmestyring samt særlige 
kortlæsere.

SafeStore Auto har vist sig at være vel
egnet til kørestolsbrugere, men nu 
præsenterer Gunnebo en hel pakke af 
forbedringer, som skal øge tilgængelig
heden dels for denne gruppe, dels for 
personer med andre handicap. 

med det nye koncept udstyres Safe
Store Auto med en touchscreen, som 
både kan flyttes fra side til side og juste
res i højden. tastaturet er forsynet med 
blindskrift for at tilgodese synshandi
cappede kunders behov. Som endnu 
et hjælpemiddel er der installeret et 
lydkort, der gør det muligt at manøv
rere selve betjeningspanelet ved hjælp 
af stemmestyring. kunden får altså en 
”mundtlig dialog” med computeren.

EnDVIDErE Er DEr udviklet en specielt 
udformet kortlæser, som først og frem

mest er tilpasset personer med Parkin
sons sygdom. men i stedet for kort og 
personlige koder kan kunderne vælge at 
identificere sig ved hjælp af det biome
triske udstyr, der også indgår i det nye 
handicapvenlige koncept.

Det første SafeStore Autosystem 
med dette ekstraudstyr blev installeret i 
november 2008 hos Crédit Industriel et 
Commercial i lyon, Frankrig. K

Global #2 2009

Kortlæsere udstyret med den mest avancerede teknologi

*En TCP/IP-forbindelse (Transmission Control Protocol) er en datatransmissionsprotokol, som anvendes til størstedelen af al kommunikation over internettet..
**RFID (Radio Frequency IDentification) er en teknik, hvormed information fra informationsbærere (tags) kan læses på afstand.
*** Original Equipment Manufacturer

Øget tilgængelighed for handicappede bankkunder

Selvbetjeningssystemet SafeStore Auto passer også til kørestolsbrugere, men nu introduceres der 
også produkter, der er specielt tilpasset personer med andre handicap.

Der er lanceret en ny generation 
af kortlæsere til SafeStore Auto. 

Målet er at gøre identificeringen 
af kunder endnu mere sikker.

læs mere om
sAFesTore AUTo på: 

www.gunnebo.dk/ 
safestoreauto
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på grund af et væbnet røveriforsøg 
besluttede det britiske newbury 
Building society sig for at højne 
sikkerheden i sine filialer. realkredit-
instituttet tog kontakt til Gunnebo. 
I dag er to tredjedele af filialerne 
ombygget og sikret, uden at det er 
gået ud over lokalernes hyggelige 
atmosfære.

Baggrunden for optrapningen af sikkerhe
den var et røveriforsøg i kreditinstituttets 
filial i thatcham i 2005. tidligere havde 
sikkerheden i filialerne været højere, men 
i de første år efter årtusindskiftet gik insti
tuttet, i lighed med mange andre virk
somheder, i retning af et mere afslappet 
miljø, uden synlige sikkerhedsanordnin
ger. Alarmknapper under de håndsnedke
rerede skranker var dengang den eneste 
sikkerhedsanordning, der fandtes. 

EftEr røVErIforSøgEt bLEV der gen
nemført en grundig politiundersø
gelse. Den førte til, at instituttet blev 
anbefalet at foretage visse ændringer. 
Frem for alt viste rapporten, at de høje 
ubeskyttede træskranker i særlig grad 
inviterede til bevæbnede angreb af den 
slags, der netop havde fundet sted. Det 

var således på høje tid at skifte til skud
sikre beskyttelsesskærme ved skran
kerne og skudsikre døre 

newbury Building Society valgte 
Gunnebo som leverandør. Indtil nu har 
seks af de ni filialer fået højnet sikker
heden, og endnu én skal gennemgås i 
løbet af året.

– Vi er meget tilfredse med samar
bejdet. trods det høje sikkerhedsniveau 
ønskede vi at bevare det rummelige og 
hyggelige miljø i filialerne. Dét er lykke
des for Gunnebo. Desuden er Gunnebos 
medarbejdere hjælpsomme, lydhøre og 
tidseffektive. Det er noget, vi sætter 
særlig pris på, da vores filialer er små. 
Vi har ikke mulighed for at lukke i for
bindelse med ombygninger, men skal 
holde åbent som normalt, siger Sharon 
Golding, Premises Health and Safety 
manager, newbury Building Society.

HVEr fILIaL Har trE til fire ansatte, de 
fleste kvinder. Røveriforsøget i filialen i 
thatcham var en rystende oplevelse for 
personalet.

– De havde aldrig været med til noget 
lignende og følte sig meget sårbare 
efter hændelsen. I de ombyggede loka
ler føler de sig tryggere, samtidig med 

at mødet med kunderne bliver mere 
naturligt. tidligere måtte kunderne stå 
op under deres besøg, fordi skrankerne 
var i brysthøjde. nu sidder alle bekvemt 
og kan udføre deres ærinde i ro og mag, 
hvilket især den ældre generation sæt
ter pris på. 

Sharon Golding tror, at de sikker
hedsforanstaltninger, som banken nu 
har gennemført, vil være tilstrækkelige 
i mange år fremover. men skulle der 
senere opstå behov for en yderligere 
øgning af sikkerheden, er Gunnebo det 
naturlige valg som leverandør. K

TeksT:  KARIN MARKS

Røveriforsøg fik britisk kredit
institut til at højne sikkerheden

FakTa
Newbury Building Society er et 
realkreditinstitut, der ejes af sine 
medlemmer. De tilbyder bank- og 
andre finansielle ydelser, særligt 
lånefinansiering. Instituttet blev 
grundlagt i 1856 og har i dag ni  
filialer i Sydengland.

BAN
k

Efter gentagne røveriforsøg besluttede Newbury Building Society at opgradere sikkerheden på sine kontorer. Gunnebo valgtes som leverandør. 
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hvordan går man bedst fra offline til 
online, når det drejer sig om depone-
ringsmaskiner? dette spørgsmål blev 
sat på spidsen, da franske lCl (le Crédit 
lyonnais) ville ændre sit eksisterende 
deponeringssystem. løsningen blev 
Gunnebos safeBag (AdX-n).

En almindelig metode til at mindske risi
koen for røverier er at lade mindst muligt 
af kontanthåndteringen finde sted inde i 
selve banken. Som så mange andre ban
ker har franske lCl benyttet sig af depo
neringsmaskiner, hvilket gør det nemt for 
kunden at indsætte kontanterne, samti
dig med at banken undgår at få langet 
kontanterne ”over skranken”. Gunnebo 
har tidligere leveret deponeringssyste
mer netop til lCl, men nu ville kunden 
ændre det eksisterende produkt. 

– De havde allerede 400 depone
ringsmaskiner fra Gunnebo, men nu 

ønskede de at gå videre til en online
løsning. Anledningen var, at de ønskede 
bedre kapacitet til at identificere, hvem 
der havde foretaget en aktuel depone
ring og på hvilket kontonummer, siger 
Sandra Ponvienne, Automation mana
ger for Gunnebo Frankrig.

UDforDrIngEn for gUnnEbo blev at 
ændre deponeringssystemet fra en 
offline til en onlineløsning gennem 
udnyttelse af den mekaniske eller æld
ste platform, der var installeret hos 
kunden, og samtidig tage hensyn til 
kundens ønske om sporbarhed og iden
tificering af brugere.

– For at udstyret kunne tilsluttes 
netværket, måtte det stemme overens 
med en international standardplatform 
og specifikationerne for bankens host
system. Det indebar en stor investering, 
forklarer Sandra Ponvienne. 

Den løsning, som Gunnebo endte 
med at præsentere, gjorde håndterin
gen nem for kunden. 

– Alle deponeringsløsninger, nye som 
gamle, består af to dele. med vores pro
dukt skulle banken kun udskifte den 
skjulte del og slap dermed for at fore
tage en udvendig ombygning. Det spa
rer tid og penge. Desuden var det gode 
samarbejde mellem Gunnebo Frankrig 
og kompetencecenter Secure Storage 
en stor del af succesen ved denne ordre, 
siger Sandra Ponvienne. 

orDrEn fra LcL kom til at lyde på 400 
SafeBags, og den første installation 
blev udført i marts. Inden årsskiftet skal 
alle installationer være afsluttet. 

– Eftersom vi havde påbegyndt udvik
lingen af en lignende løsning til en 
anden fransk bank for nogle år siden, 
havde vi en stor erfaring at læne os op 
ad. Det betød, at vi meget hurtigt kunne 
komme i gang med de første installa
tioner, siger marius Bauer, Product line 
manager for SafeBag.  

Handlen er vigtig for Gunnebo, da 
løsningen betjener et førende fransk 
banknetværk. 

– Vi viser, at vi er en aktør på det 
franske bankmarked, og det bliver en 
vigtig reference for andre kunder, som 
vi allerede har installeret deponerings
maskiner hos. Gunnebo har installeret 
mange offlineløsninger hos forskellige 
banker, og jeg siger ikke, at de alle vil 
blive erstattet af vores onlineløsning. 
men det er muligt, at det sker for en stor 
del af dem takket være den merværdi, 
ADX–n giver bankerne og slutbrugeren, 
siger Sandra Ponvienne.K

TeksT:  ERIK SKÖRDÅKER

Franske Crédit Lyonnais  
investerer i 400 SafeBags

Den franske bank, Crédit Lyonnais valgte SafeBag til deres deponeringssystem. Ordren er på 400 enhe-
der det første år.
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For fem år siden leverede Gunnebo de 
første safeBag-systemer i kroatien.

siden da er salget steget. I de 
seneste år er der blevet installeret 
over 70 safeBags i banker rundt om i 
landet.  

SafeBag er et moderne og driftssikkert 
deponeringssystem for forretningskun
der, som ønsker at sætte dagsomsæt
ningen i banken. meningen er, at kon
tanthåndteringen og dermed risikoen 
for røverier skal reduceres. SafeBag kan 
enten placeres med deponering direkte 
fra gaden eller for eksempel i bankens 
forhal eller i et indkøbscenter. 

DEn førStE SafEbag-MaSKInE i kroatien 
blev installeret allerede i 2004, og siden 
da er stigningen i salget gået stærkt. 
Systemet er også med succes nået til 
nabolandene BosnienHercegovina og 
Serbien.

– En grund til succeserne er integratio

nen af softwaren 
SafeControl, som 
giver kunden 
mulighed for at 
følge hver dags
omsætning 
hele vejen fra 
butikken frem 
til optællings
centralen, for
klarer Jacques 
Roozendaal, 
eksportchef hos 
Gunnebo. 

– Systemet med 
onlineopkobling 
hjælper også vores 
kunder med at outsource 
det, der ligger uden for ker
neaktiviteterne, og at reducere 
omkostningerne.

I LøbEt af 2007  opstod der desuden et 
behov for deponeringssystemer til in

house brug, som kan 
stå frit i et lokale. 

– Sammen med en 
af de førende banker 
i kroatien og vores 
distributør udviklede 
vi en maskine med 
ifyldning fortil, siger 
marius Bauer, Product 
line manager Safe

Bag.
– En sådan er den 

mest effektive løsning 
for eksempel til små 
bankfilialer, som ikke har 

mulighed for at placere 
den op ad en væg. 

maskinen vil nu blive testet 
nogle måneder, inden den kommer 

ud på markedet.
– Vi regner med at sælge mellem 10 

og 15 enheder af systemet alene i år. K

TeksT:  KARIN SPJUTH

Salget stiger i Kroatien
Stadig flere banker i Kroatien 
vælger at installere SafeBags, 
ikke mindst fordi Gunnebo kan 
levere produktet både til in-
house og ex-house brug.

læs mere om sAFeBAG: 
www.gunnebo.dk/safebag
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Franske Intermarché skaber sikrere 
arbejdsmiljø for sit personale

FakTa
K  Den franskbaserede Intermar-
ché-gruppe er en sammenslutning 
af uafhængige detailhandlere med 
et dusintal forskellige varemærker, 
for eksempel Netto og Ecomarché. 
K  Gruppen har i alt 3.000 franchise- 
tagere og 4.080 salgssteder, heraf 
cirka 3.400 i Frankrig. Andre butik-
ker findes i Belgien, Spanien, Portu-
gal, Polen, Rumænien og Serbien. 
K  Gruppen, der har cirka 130.000 
ansatte, havde i 2008 en omsætning 
på cirka 34,8 mia. euro.

For at forbedre sikkerheden for 
personalet har detailhandelsgruppen 
Intermarché installeret safepay™ i et 
antal butikker. 

efter købet har de fået en forenklet 
håndtering og mere tid tilovers til 
kundeservice. 

Parret miranda, som driver den moder
ne, innovative Intermarchébutik i Bois
sise, lægger meget stor vægt på sikker
hedsaspektet. For dem var SafePay et 
selvfølgeligt valg.

– Vi er interesserede i nye, innovative 
og velfungerende produkter og løsnin
ger. Cirka 25 procent af betalingen i 
vores butikker sker kontant. En optime
ret kontanthåndtering forenkler hver
dagen betydeligt. med SafePay undgår 
vi kassedifferencer, samtidig med at vi 
beskytter både vores medarbejdere og 
kontanterne, siger parret miranda.

ParrEt KonStatErEr at SafePay er et 
meget brugervenligt betalingssystem, 

som også forretningens ældre 
kunder hurtigt har 

taget til sig. 
kun

derne får hurtigt deres byttepenge til
bage og kan nemt komme af med møn
ter. . 

– Vores ambition har været at opti
mere vores butik med en hurtig, fleksi
bel og brugervenlig løsning. Selvscan
ning havde ikke været et alternativ for 
vores vedkommende. Et sådant system 
er vanskeligere for kunden at anvende, 
samtidig med at det kræver streng over
vågning. Vi vil pleje vores image som en 
venlig detailhandel, hvor personalet er 
til rådighed.  

frU MIranDa KonStatErEr at installa
tionen af SafePay ikke blot har forbedret 
sikkerheden, men også letter personalets 
arbejde. Stressen er reduceret og kasse
personalets arbejdsmiljø forbedret.  

– I og med at kassetransaktionerne i 
dag går betydeligt hurtigere end tidlige
re, har personalet mere tid til at hjælpe 
vores kunder. 

Det at kontanterne ligger i en låst pen
gekasse, som er forbundet med kasseap
paratet, giver en betydelig forenkling ved 
afløsning af kassepersonale. Systemet 
identificerer hurtigt falske sedler og 
mønter, og kassedifferencer er der ikke 
længere noget, der hedder.

– SafePay har forbedret sik
kerheden og reduceret 

risikoen for røverier, fordi kontanterne 
ikke længere er tilgængelige. Desuden 
slipper personalet for at håndtere kon
tanter om aftenen og kan dermed slutte 
lidt tidligere. K

TeksT:  LEENA SEKKAT

25 procent af alle betalinger i Intermarchés butik-
ker sker med kontanter. Derfor var det nødven-
digt med et pålideligt og sikkert kontanthåndte-
ringssystem. Valget faldt på SafePay™. 

læs mere om lUkkeT  
konTAnThåndTerInG på: 
www.gunnebo.dk/safepay
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Kontanthåndteringssystemet 
SafePay fra Gunnebo vinder terræn 
inden for detailhandelen. I supermarkedet 
famila i Wechloy i Nordtyskland er der blevet 
installeret 33 SafePay-enheder.

den tyske supermarkedskæde famila 
satser stort på kontantsikkerhedssy-
stemet safepay™. en af deres butikker 
er for nylig blevet udstyret med 33 
safepay-enheder, hvilket er den mest 
omfattende installation af kontant-
håndteringssystemet, som Gunnebo 
nogensinde har udført i europa.

I nordtyskland er famila velkendt blandt 
forbrugerne. Deres største butik, famila 
XXl, ligger i Wechloy lige uden for Olden
burg, og det er i denne butik, den store 
SafePayinstallation er blevet udført.

– Det grundlæggende problem var at 
optimere processen for kontanthåndte
ring. Dette er særlig vigtigt i så stor en 
butik med høj fluktuation og mange kas
seassistenter, der skal oplåse og låse kas
serne, siger Wolfgang Amann, Business 
line manager for forretningsområdet 
Detailhandel hos Gunnebo.

forDELEnE VED SafEPay er mange: Dels er 
kontanthåndteringen betydeligt mere 
sikker, da SafePay er et lukket system, 
dels er det lettere for personalet at 
benytte.

– Den største gevinst er, at det er lette
re og tager mindre tid, når kasserne skal 
oplåses eller låses, og når personale skal 
afløses ved arbejdspladsen. Desuden er 

der ikke længere problemer med, at kas
sen ikke stemmer ved dagens slutning, 
siger Wolfgang Amann. 

monteringen af de 33 enheder tog to 
uger og blev udført i dagtimerne, mens 
butikken havde åbent. 

– Vi havde forventet, at installationen 
og opstarten af systemet ville blive en 
stor udfordring, fordi det drejede sig 
om så mange enheder, men det forløb 
uden problemer. For at minimere gener
ne monterede vi nogle enheder i taget. 
Vi afsatte desuden tre dage til at over
våge, at systemet fungerede fejlfrit, og 
uddanne personalet, fortæller Wolfgang 
Amann.

SafEPay-EnHEDErnE er især koncen
treret omkring kasserne ved hovedud

gangen. Famila valgte dog at installere 
seks enheder ved servicekasserne inde 
i butikken, blandt andet i elektronik og 
kosmetikafdelingerne, og tre enheder i 
de mobile kasser. De sidstnævnte bru
ges for eksempel i julehandlen, eller når 
der er udsalg.

Gunnebo og famila – som indgår i 
Bünting Group – har også samarbej
det tidligere. Gunnebo har indtil videre 
installeret over 100 SafePay i famila 
butikker.

– Familas ledelse er meget tilfreds 
med systemet, de ser, at det har afgø
rende fordele og fungerer problemfrit, 
siger Wolfgang Amann. K

TeksT:  MARIA LARSSoN FoTo:  FAMILA

detAilh
AN

del  

FakTa
Den tyske supermarkedskæde 
famila ejes af Bünting Group, som 
også omfatter fødevarebutikkerne 
Combi. I øjeblikket er der omkring 
20 famila-butikker i Nordtyskland. 
Bünting Group havde i 2006 en 
omsætning på 1,2 mia. euro.

Supermarked  
satser stort på SafePay

Global #2 2009
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I november 2008 fik helsingfors en 
helt ny havn. omkostningerne beløber 
sig til knap en milliard euro. 
men så har man også skabt bedre 
flows, større arealer og ikke mindst – 
en sikrere havn.

I 2003 påbegyndtes en af Finlands abso
lut største infrastrukturelle satsninger: 
anlæggelsen af en ny havn i Helsing
fors. Den daværende havn var forbun
det med flere problemer. Dels var den 
for trang med begrænsede muligheder 
for at ekspandere. Dels lå den midt i 
centrum, hvilket gjorde, at trafikken ikke 
fungerede optimalt.

Det problem blev løst ved, at godstra
fikken blev flyttet til et nyt sted: norsjö 
Havn, som ligger 15 kilometer fra den 
gamle. Det indebar blandt andet, at der 
måtte anlægges en helt ny kanal fra 

havet ind til havnen, at der blev projekte
ret nye motorveje, og at der blev lagt jern
baneskinner. Den nye havn skulle være et 
moderne internationalt knudepunkt.

DEt Var ganSKE vist ikke en lang flytning, 
men den var nødvendig. Eftersom den er 
hovedhavn for Finlands udenrigshandel 
og betjener hele landets erhvervsliv, 
var der behov for bedre flows og større 
muligheder for, at flere transportmåder 
kunne mødes.

– I alt har projektet kostet op mod en 
milliard euro, fortæller kari noroviita, 
direktør for Vuosaari Havn.

En vigtig bestanddel i den nye havn 
var de høje sikkerhedskrav, der blev stillet. 
Som følge af terrorangrebet 11. septem
ber har uSA’s havne indført strengere 
krav, hvilket også gælder for de havne, 
der sender gods til uSA. Desuden er der 

et regelsæt inden for Eu, som vedrører 
havnesikkerhed. 

– Det er ikke, fordi vi har haft proble
mer med sabotage hverken før eller nu, 
men kravene om sikkerhed bliver stadig 
strengere inden for transportbranchen. 
Og vi gør meget ud af at levere den høje
ste service, siger kari noroviita. 

HELSIngforS HaVn Har tidligere samar
bejdet med Gunnebo, og virksomheden 
blev nu vist den samme tillid igen. Den 
svenske sikkerhedskoncerns opgave 
blev at levere gitterporte og bomme 
samt at sørge for, at alle det tekniske 
udstyrs funktioner virker, som de skal.

– Vi lagde meget arbejde i at defi
nere, hvilke funktioner vi ville have. Det 
blev til en liste, der omfattede en række 
funktioner og et temmelig sofistikeret it
system. Derefter præsenterede vi det for 

Ny havn i helsingfors har skab

En af Finlands største infrastruktursatsninger i lang tid er nu på plads: flytningen af Helsingfors Havn. Strengere sikkerhedskrav var en af  
anledningerne til, at havnen skiftede lokalitet.
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abt bedre glid i godstrafikken 
Gunnebo, som udførte jobbet helt efter 
vores ønsker, fortsætter kari noroviita.

HaVnEn oMfattEr 200 hektar, hvoraf de 
115 er indhegnet område. Hertil skulle 
der bruges knap 50 bomme og nogle og 
tredive automatiserede gitterporte. 

For at løse de funktioner, som havnen 
ønskede i forbindelse med adgangskon
trol, flows og overvågning, konstruerede 
Gunnebo et programmerbart styresy
stem, en såkaldt PlC (Programmable logic 
Controller). Det muliggør for eksempel en 
automatisk passagekontrol. Havneopera
tøren modtager elektroniske informatio
ner i sin database om ankommende eks
portlastvogne og containere og sender 
informationerne videre til porten. når en 
lastvogn nærmer sig porten, fotograferer 
et kamera lastvognens nummerplade 
og dens lasteenhed og sender billedet 

til identificeringscomputeren. Hvis last
vognen og dens lasteenhed findes i data
basen, åbnes bommene automatisk, og 
lastvognen kan køre direkte ind med en 
hastighed på 30 km/h.  

– Det var et krav, at trafikken skulle 
kunne glide i den rytme. At flows’ene 
fungerer i havnen, er nemlig afgørende. 
Derfor leverer vi også backupsystemer, 
fortæller marko Heiskanen, landechef 
for Gunnebo Finland, som tilføjer, at 
ordren er deres hidtil største. I alt har 
Gunnebo Finland udført arbejder for 
800.000 euro for Helsingfors Havn.

DEn nyE HaVn blev taget i brug i novem
ber 2008. Hver dag laster og losser 2.000 
lastvogne i området, og en fjerdedel af 
værdien af hele Finlands udenrigshan
del går via havnen. 

– I dag har vi en samlet havn for gods

transporter, hvilket er en stor fordel. Vi 
har skabt bedre flows, højnet sikker
heden og fået en meget mere fleksibel 
logistik omkring havnen. Desuden har 
vi mulighed for at ekspandere. Vi kan 
mindst fordoble vores trafik, konstaterer 
kari noroviita. K

TeksT:  KARIN SPJUTH

FoTo:  SKYPHoTo,  HELSINGFoRS HAMN

Den nye havn strækker sig over 200 hektar, og selvfølgelig indgik nye tilfartsveje, veje og jernbaner som nødvendige dele i projektet. Gunnebo har udviklet 
et system, som muliggør på- og aflæsning i en hastighed af 30 km/h.

”Kravene om sikkerhed bliver 

stadig strengere inden for  

transportbranchen”

læs mere om  
GUnneBos løsnInGer  

TIl loGIsTIkBrAnChen på : 
www.gunnebo.dk/ 
transportoglogistik
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FakTa
K  Offentlig massetransport giver 
den laveste CO2-udledning i forhold 
til alle andre befordringsmidler.
K  Høje energiomkostninger og tra-
fiktæthed afholder folk fra at tage 
bilen og tilskynder dem til at benytte 
offentlig massetransport som et hur-
tigt og billigt transportmiddel.
K  Vækstøkonomier investerer 
voldsomt i udviklingen af infrastruk-
turen.
K  På grund af voksende befolk-
ningstal og øget urbanisering sker 
der generelt en tilstrømning til byer-
ne, især i vækstøkonomierne.

Gunnebo er blevet verdens førende 
specialist inden for løsninger til 
indgangskontrol ved indgange 
til metrostationer. og trods den 
økonomiske krise er markedet i vækst. 
Alene i kina har Gunnebo i 2009 
modtaget ordrer til en værdi af 4,5 
millioner euro. 

Gunnebo havde sin første succes i kina 
i 2003, hvor firmaet leverede sluser til et 
gigantisk jernbaneprojekt i Hong kong. 

”I perioden 2002 til 2003 leverede vi 
godt 516 sluser til Hong kong kCRC West 
and East railprojektet. Siden da har 
Gunnebo etableret en stor forretning i 
landet, særligt i Beijing. Al udvidelse af 
transportlinjer i perioden op til de Olym
piske lege bygger på modellen fra Hong 
kong”, siger Stephen Bates, Business 
Development manager hos Gunnebo 
Entrance Control. 

Gunnebo har i 2009 modtaget ordrer 
på levering af produkter i kina i størrelses
ordenen 4,5 millioner euro til nye metro
linjer i Shenzhen, Guangzhou, Shanghai 
og Shenyang, og flere ordrer er på vej.

ydermere har Beijings bystyre for nylig 

bekendtgjort et nyt budget for den trafi
kale infrastruktur i perioden frem til 2012. 
Heri indgår tre nye metrolinjer, som skal 
tilføjes det eksisterende netværk. Der er 
afsat et beløb på 44 milliarder euro til 
anlæggelsen af de nye linjer, som skal for
binde byens forstæder, og som i længde 
skal strække sig fra 2446 kilometer.

gUnnEboS foKUS på indgangssluser til 
offentlig transport har været en succes, 
fordi mange lande rundt om i verden 
i øjeblikket er i færd med at instal
lere automatiske billetteringssystemer. 
mange ældre billetsystemer omdannes 
og automatiseres, i takt med at hur
tigt voksende økonomier udvider deres 
offentlige transportnet og udvikler deres 
infrastruktur. Dette er en proces, som på 
trods af den globale finanskrise stadig er i 
gang, fordi projekterne ses som et vigtigt 
element i landenes udvikling og vækst.

Behovet for bedre sikkerhed vokser på 
grund af det stadigt større antal personer, 
der passerer de forskellige systemer hver 
dag. Gunnebos produkter er alle udstyret 
med forskellige funktioner, der skal sikre, 
at folk i nødsituationer som for eksempel 

brand kan komme sikkert ud. I situatio
ner, der udløser panik, som for eksempel 
strømafbrydelser, åbnes lågerne øjeblik
keligt. Sammen med slusernes styrke og 
holdbarhed er dette en vigtig faktor for 
alle metromyndigheder, særligt i kina.

gUnnEbo Har VarEtagEt metroprojekter 
over hele verden, herunder i Singapore, 
montreal, toulouse, Guangzhou, Shang
hai, Beijing, taipei, Barcelona, nanjing, 
Shenyang, Stockholm, Shenzhen, Bang
kok, Dubai, new Delhi, Seoul, Bogotá, 
Jakarta, Hong kong og teheran

 ”mulighederne for Gunnebos automa
tiske indgangssluser på markedet er vok
sende i lighed med behovet for effektive 
transportsystemer med ebillettering. 
Systemer af denne art er til gavn for både 
driftsselskabet og passagererne. Vi ser et 
enormt potentiale for denne markeds
sektor”, siger Stephen Bates. K

TeksT: THoMAS PoRqUET
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Metro er et voksende marked i Kina
– Ordrer for 4,5 millioner euro alene i 2009

Tunnelbanerne i Kina udbygges kraftigt, og flere steder vælges Gunnebos automatiske slusesy-
stem for at opnå hurtig passage for kunderne.

læs mere om GUnneBos
TIlBUd Inden For meTro på: 

www.gunnebo.com/metro
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en by kan let blive et offer, hvis dens 
vandanlæg udsættes for sabotage. 
Alligevel er disse mange steder 
relativt ubeskyttede. I Botkyrka 
kommune, syd for stockholm, har 
man taget farerne alvorligt.

- Vi ønskede at højne sikkerheden, 
forklarer ronny lyberg, bygge- og 
projektleder i kommunen.

Situationen omkring Botkyrkas vandan
læg var problematisk. Dels trængte folk 
ind på området og lavede graffiti på tår
nene, dels var indhegningen af området 
så svag, at hegnet kunne klippes over 
med de mest simple tænger. kommu
nen besluttede sig derfor for at højne 
sikkerheden og kontaktede Gunnebo 
med henblik på rådgivning og installa
tion.

– Vi har planlagt at forbedre indheg
ningen gennem flere år. Desuden har 
livsmedelsverket (den svenske fødeva

restyrelse, red.) pålagt kommunerne at 
gennemføre foranstaltninger, der skal 
forhindre uvedkommende i at få adgang 
til vandanlæg, siger Ronny lyberg.

for at HøjnE sikkerheden omkring 
vandværkerne lod kommunen installere 
hegnssystemet, Gunnebo Secure, som 
består af 8 mm tykt trådnet. Systemet er 
forsynet med elalarmhegnet Gunnebo 
Power Fence. Hegnet har en styrke på 
9.000 volt (hegn omkring dyrehaver har 
normalt 1.800 volt). Hvis nogen rører 
ved hegnet, går der desuden en alarm til 
kommunens alarmtjeneste og vagtsel
skabet, og politiet kontaktes.

– I dag er der overhovedet ingen uved
kommende, der kan trænge ind på områ
det, siger Ronny lyberg stolt.

InStaLLatIonEn bEgynDtES i september 
2008, og et halvt år senere blev den sid
ste besigtigelse gennemført.

– Samarbejdet med Gunnebo har fun
geret rigtig godt. Jeg synes, at de har gode 
produkter og er dygtige fagfolk. Alt har 
fungeret gnidningsfrit, og det føles godt 
med en stabil aktør. K

TeksT:  KARIN SPJUTH

FoTo:  BENGT SPJUTH

o
m

rådeSikriN
gLet at sabotere vandforsyningsanlæg

– Botkyrka satser på forbedret sikkerhed

FakTa
K  Gunnebo Security Power Fence 
arbejder med korte højspændings-
impulser i alarmtrådene og giver 
eventuelle indtrængende et smer-
tefuldt, men ufarligt stød. Desuden 
går der en alarm, hvis nogen forsø-
ger at forcere, klippe eller klatre i 
systemet.  
K  Handlen i Botkyrka beløb sig til 
cirka 3 millioner svenske kroner.

Ved at investere i hegn rundt om 
vandanlæggene har Borkyrka 
kommune øget sikkerheden og 
reduceret problemerne med 
graffiti.
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over 150.000 manuskripter og mere 
end 1.600.000 trykte bøger opbevares 
i Vatikanets apostolske bibliotek, 
som dermed udgør et rent paradis for 
bogelskere – eller i det mindste så tæt 
man kan komme på et sådant her på 
jorden. 

I slutningen af 1500tallet var der samlet 
alt for mange bøger til, at de kunne være 
der, hvor de hidtil var blevet opbevaret. 
Derfor flyttede Sixtus den femte dem til 
et nyt sted, hvor de står den dag i dag.

Den indiskutable værdi af bibliotekets 
samlinger nødvendiggjorde en fort
løbende opdatering af den teknik, der 
anvendtes til at beskytte dem. En vel
fungerende passagekontrol, som sørger 
for, at bøgerne kun er tilgængelige for 
vedkommende, er et vigtigt første trin, 
når samlingernes sikkerhed, men også 

sikkerheden for dem, der studerer og 
arbejder i biblioteket, skal garanteres. 

UDSEEnDEt Var I DEttE tilfælde mindst 
lige så vigtigt som sikkerheden.

For fuldt ud at kunne tilgodese alle 
de forskellige krav valgte man barrieren, 
Hidden Gate. Barrieren består af trans
parente glaspaneler og lader dermed 
lyset trænge ind, samtidig med at den 
er ekstremt modstandskraftig. 

DE MotorDrEVnE PanELEr åbnes og luk
kes desuden praktisk taget lydløst – et 
vigtigt aspekt i et miljø som Vatikanets 
apostolske bibliotek. Barrieren bliver 
installeret ved indgangen til biblioteket, 
hvor den vil udgøre en diskret løsning til 
nærhedsovervågning. Desuden er den 
tilstrækkeligt stabil til at kunne hånd
tere den store strøm af besøgende.

med installationen slutter Vatikanets 
apostolske bibliotek sig til det store antal 
vigtige institutioner, som har valgt at satse 
på sikkerhedsløsninger fra Gunnebo. K

TeksT:  MAURo BoNETTo

FoTo:  PATRIcK LEAHY

Vatikanets apostolske bibliotek  
vælger passagekontrol fra Gunnebo

Der blev valgt motorstyrede paneler til det  
apostolske biblioteks adgangskontrol. 

Vatikanstaten besøges dagligt af mennesker i tusindtal. Der lægges derfor stor vægt på fungerende sikkerhedssystemer.
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da eutron Invest trådte ind som 
Gunnebos distributør i rumænien, 
var Gunnebos position i landet 
temmelig beskeden. Fem år senere 
er situationen forbedret radikalt. 
Gunnebos produkter findes i dag både 
i banker og i detailhandelen.

Rumænien med de knap 22 millioner 
indbyggere har undergået en betydelig 
forandring i det nye årtusind. I årene 

20022007 var der for eksempel en gen
nemsnitlig økonomisk vækst på fem 
procent. Det har ført til, at folk har fået 
flere penge mellem hænderne, staten 
har øget sine skatteindtægter, og inve
steringerne er øget.

Gunnebo så med andre ord en højst 
interessant zone, da de i 2003 søgte en 
ny distributør i landet.

Valget faldt på Eutron Invest Romania, 
en privatejet virksomhed, der leverer sik
kerhedsløsninger og udstyr til kontant
håndtering.

tIL at bEgynDE med var Eutrons Gunne
bosortiment koncentreret om produk
ter inden for værdiopbevaring, såsom 
brand og indbrudssikre skabe. 

men i takt med at handelen øgedes, 
voksede deres sortiment og kundestam
me også. I dag sælger de også Gunne
bos bankbokse, datamedieskabe, ver
tikalskabe, dokumentskabe med mere. 
køberne er bank og finansselskaber, 

benzinstationer, værditransportører 
samt detailhandelen.

 – kunderne stoler på Gunnebos pro
dukter, fordi produkterne tilbyder tryg 
og sikker opbevaring, forklarer Dan tone, 
VD for Eutron Invest Romania.

at forrEtnIngEn Er ekspanderet, ses 
ikke mindst af årsregnskabet. I 2003 
solgte Eutron Invest Romania Gunnebo
produkter til en værdi af 170.000 euro. I 
2008 nærmede tallet sig 1 million euro.

Om udviklingen fortsætter i samme 
takt, vil vise sig. Den globale økonomiske 
krise har også ramt Rumænien. men det 
behøver ikke at påvirke Eutron Invests 
forretninger negativt, mener tone. 

– Helt generelt er markedet for sikker
hedsprodukter i landet kendetegnet af 
stor prisfølsomhed. men trods den finan
sielle situation ser vi en øget interesse for 
sikkerhedsløsninger, siger Dan tone. K

TeksT:  KARIN SPJUTH

Femdobling af  
salg i Rumænien

Dan Tone, VD 
for Eutron Inve-
st Romania, kan 
konstatere, at 
salget af Gun-
nebo-produkter 
er femdoblet i 
Rumænien, et 
land, hvor mar-
kedet for sik-
kerhedsproduk-
ter ser ud til at 
vokse år for år. 
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de uvurderlige guldskatte i historisk 
museums Guldrum i stockholm 
beskyttes ved hjælp af elektroniske 
højsikkerhedslåse fra Gunnebo. den 
nye safelock 3, der har funktioner som 
brugeradministration, åbningsfor-
sinkelse og ”4-øjne-princippet”, har 
øget både museets sikkerhed og fleksi-
bilitet samt muligheden for kontrol. 

Guldrummet, der hvert år har 150.000 
besøgende, indeholder 300 kilo unikke 
og uvurderlige guld og sølvgenstande 
fra oldtiden og fremefter, blandt andet 
tre store guldhalskraver og Sveriges 

største bevarede guldskat, timboholms
skatten, som består af syv kilo rent guld 
(24 karat). 

SKattEnE HVILEr i et af nordeuropas 
allersikreste rum. Guldrummet, der blev 
skabt i 1994 og måler cirka 700 kvadrat
meter, er sprængt ind i bjerget under 
Historisk museum og består af kraftigt 
armeret beton med dobbelt bankhvæl
vingsstandard.

– Da museet begyndte at skitsere rum
met i 1992, havde genstandene været 
låst inde i hvælvinger i mange år. Beslut
ningen om at låse de fineste genstande 

inde blevet taget, efter at flere historisk 
værdifulde genstande var blevet stjålet 
fra andre museer rundt om i Sverige, 
men det var ikke holdbart i længden at 
holde dem indelåst. Genstandene er en 
kulturarv, som tilhører hele det svenske 
folk, siger sikkerhedsansvarlig Stefan 
Anderberg. 

Han konstaterer, at museumssikker
hed er noget af det vanskeligste, der 
findes. 

– Dels drejer det sig om fantastiske 
skatte, dels ønsker man, at flest muligt 
kommer så tæt på som muligt. Det van
skelige består i at skjule sikkerheden 

Låse fra Gunnebo beskytter  u

Uvurderlige guld- og sølv-
skatte fra den svenske historie 
opbevares i Guldrummet. 
Ved at erstatte de mekaniske 
låse med elektroniske højsik-
kerhedslåse har Historisk 
museum fået meget bedre 
fleksibilitet og kontrol.

Stefan Anderberg (på billedet 
til højre) er meget tilfreds med 
installationen.
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og fremhæve skønheden, siger Stefan 
Anderberg.  

 
MontrErnE MED genstandene er spe
cialfremstillet af meget kraftigt stål og 
ekstremt kraftigt Optiwhiteglas. Rum
met er desuden udstyret med kamera
overvågning, alarm og indbrudssikker 
ventilation. Beslutningen om at udskifte 
låsene på rummets tre døre blev taget 
sidste sommer. 

– Rummet åbnes og lukkes hver dag 
for besøgende, og låsene begyndte at 
blive lidt slidte.  

Desuden ønskede vi at opdatere låsen 

til det nye årtusind med nye funktioner 
som login, flere brugere og alarmstyring 
samt at dele sikkerheden op på flere per
soner, siger Stefan Anderberg. 

VaLgEt faLDt EftEr anbefaling fra 
Gunnebo på Safelock 3. 

– Vi syntes godt om, at sikkerheden 
med Safelock 3 var tredobbelt – livrem, 
seler og bælte. En enkelt person kan ikke 
påvirke eller indtaste sin kode, uden at 
en anden person har aktiveret læseren. 
Det er også muligt at anvende en fysisk 
nøgle sammen med koden, siger Stefan 
Anderberg.

I dag har flere personer adgang til ska
bet med forskellige niveauer af adgangs
rettigheder. 

– De nye låse er betydeligt lettere at 
have med at gøre end de gamle raslende 
låse, og som sikkerhedsansvarlig har jeg 
bedre kontrol og større fleksibilitet. tid
ligere var det både kompliceret og tids
krævende at fjerne og tildele adgangs
rettigheder, nu kan jeg gøre det på en 
time, siger Stefan Anderberg. K

   
   
TeksT:  LEENA SEKKAT  

FoTo:  ANNA HÅLLAMS

Global #2 2009
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læs mere om låse på: 
www.gunnebo.dk/safelock
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Fra den 1. juli 2009 og seks måneder 
frem har sverige formandskabet i 
den europæiske Unions ministerråd. 
Formandskabet indebærer, at 
svenskerne kommer til at lede 
arbejdet på alle niveauer i eU og føre 
eU’s sag i verden. det betyder også, 
at nogle og hundrede møder mellem 
europæiske toppolitikere skal finde 
sted i sverige – åbne møder, som skal 
foregå under sikre former.

under Sveriges seks måneder lange 
formandskab skal der afholdes cirka 
112 møder. møderne finder sted nogle 
og tyve steder rundt om i Sverige, så de 
udenlandske besøgende samtidig kan 
få et indtryk af landet. Peter von Sydow 
er gruppechef for sikkerhed og trans
port på sekretariatet for Eumøderne, et 
sekretariat, der er oprettet med henblik 
på formandskabet. 

– Vores udfordring som arrangør består 
i at skabe åbne møder under sikre for
mer. Vi har ansvaret for mødelokalerne, 
for at der foretages passende adgangs
kontroller, og for at de rette mennesker 
er det rette sted. Alt, hvad der sker uden 
for lokalerne, har politiet ansvaret for, og 
de er vores store partner, som vi leverer 
informationer til, siger Peter.

Rigskriminalpolitiet, sikkerhedspoli
tiet (SÄPO) og de lokale politimyndighe
der samarbejder under formandskabet 
for sammen at nå målet: åbne møder 
under sikre former.

for PEtErS VEDKoMMEnDE begyndte for
beredelserne til Sveriges formandskab 
allerede for mere end et år siden, hvor 
arbejdet med at rekruttere personale 
til sekretariatet startede. Peter er grup
peleder med seks personer i sin gruppe, 
som arbejder med transport og sikker
hedsspørgsmål.

– I 2001 var udenrigsministeriet 
ansvarlig for disse spørgsmål, men 
denne gang, hvor det praktiske og logi
stiske ansvar ligger hos sekretariatet, 
står vi mere frit og fungerer som et eget 
ministerium. Dét letter arbejdet. I grup
pen har vi forskellige ansvarsområder 
som for eksempel medier, teknik, lokaler 
og udstyring, transport, sikkerhed, konfe
renceservice og koordinering af møder.

møderne er af forskellige slags, fra 
uformelle ministermøder og møder med 
tredjelande til et stort antal møder og 
konferencer på embedsmands og eks
pertniveau. Fælles for dem alle er kravet 
om sikkerhed.

–DEr fInDES En PraKSIS for, hvordan loka
lerne skal være bygget, og vi bruger den 
stockholmske vagttjeneste, også når vi 
er på rejse. tilliden til vores leverandører 
var der fra begyndelsen, siger Peter von 
Sydow.

– Hvis man sammenligner med sid
ste gang, Sverige havde formandskabet, 
i 2001, er situationen i Europa roligere i 
dag. Den største forskel er, at vi i dag har 
27 medlemslande mod 15 i 2001.

til foråret 2010 opløses sekretariatet 
officielt, og Peter vender tilbage til sin 
tjeneste i Rigspolitistyrelsen.  

Sverige overtager formandskabet fra 
tjekkiet og overlader det ved årsskiftet 
200910 til Spanien. K

TeksT & FoTo:  LINDA GÅRDLÖv

Åbne, men sikre møder, 
når Sverige leder EU  

PEtER VON SyDOw
Alder: 42 år
Familie: Gift og har tre børn
Bor: På landet uden for Kungsängen, 
Stockholm.
Baggrund: Blev færdiguddannet på 
Politihøjskolen i 1992, har arbejdet 
med personbeskyttelse og sikkerheds-
beskyttelse.
Arbejdsgiver: I øjeblikket Regerings-
kansliet (under Statsministeriet), på 
tjenesteorlov fra Rigspolitistyrelsen.
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FAKtABOKS OM  
FORMANDSKABEt:
Formandskabet skifter hvert halve år, og 
det land, der er formand, fungerer som 
motor i EU’s lovgivende og politiske 
beslutningsproces.

Den første januar 2001 overtog Sve-
rige for første gang formandskabet i 
EU’s ministerråd. Det indebar, at sven-
ske ministre fungerede som formænd 
på alle ministerrådsmøder, og at sven-
ske embedsmænd havde ansvaret 
for møderne i de arbejdsgrupper, der 
forberedte rådets anliggender. 

EU’S OPByGNING:
EU-landenes samarbejde er bygget 
op på fem såkaldte institutioner. Det 
er dem, der fremlægger forslag, tager 
beslutninger og sørger for, at EU’s 
fælles regler følges. Ministerrådet, 
Europaparlamentet og EU-kommis-
sionen udformer politikken og de 
love, der anvendes. EF-domstolen og 
Revisionsretten har ikke del i beslut-
ningstagningen, men er vigtige led i 
sikringen af kvaliteten af EU’s arbejde. 
tilsammen har de fem institutioner 
cirka 42.000 ansatte. Ud over de fem 
institutioner er der et antal rådgiven-
de, regulerende og implementerende 
organer. 

Formandskabets rækkefølge frem til 
2015 ser sådan ud:
2009 – tjekkiet, Sverige 
2010 – Spanien, Belgien  
2011 – Ungarn, Polen  
2012 – Danmark, Cypern  
2013 – Irland, Litauen  
2014 – Grækenland, Italien  
2015 – Letland, Luxembourg

Peter von Sydow sørger for, at alle 
EU-delegerede kan mødes under sikre 
forhold, når Sverige overtager formand-
skabet for EU.
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Strenge sikkerhedskrav, når der skal
bygges ny flyterminal til emirfamilien 
Gunnebo West Asia har forstærket 
sin position som leverandør af sikker-
hedsløsninger til lufthavne. efter de 
internationale lufthavne i Abu dhabi 
og Bahrain kan nu også doha Interna-
tional Airport lægges til listen over 
eksklusive projekter i regionen. 

I Dohalufthavnen i Qatar bliver der nu 
bygget en ny terminal – emirens egen 
terminal, som er adskilt fra passager
bygningen. Det nye bygning skal være 

en eksklusivt udformet terminal specielt 
til emirfamilien, høje regeringsrepræ
sentanter og andre vigtige besøgende 
i Qatar. 

Emirens egen terminal kommer også 
til at indeholde private rum til emiren 
samt pressecenter og forretningscenter. 
Der kræves derfor omfattende sikker
hedsløsninger her, og de vil blive leveret 
af Gunnebo. 

– ledelsesgruppen, der har ansvaret 
for emirens terminal, fandt hurtigt ud 

af, hvilke behov der fandtes, og gav os 
ansvaret for gennemførelsen. Vi vidste, 
hvilken vigtig rolle sikkerheden spiller for 
dette projekt, og begyndte at arbejde på 
at levere de bedst tænkelige sikkerheds
løsninger, siger Jacob touma, landechef 
hos Gunnebo West Asia.

Gunnebo påbegynder installationen 
af specialudformede gitterporte, afspær
ringer og pullerter hen mod slutningen 
af 2009. Ordren har en samlet værdi af 
718.000 euro.

I januar 2009 underskrev Gunnebo Italien en kontrakt 
med en af landets største banker, Banco Popolare.  

kontrakten indebærer, at Gunnebo skal levere 20 Secur
Wavesystemer, Gunnebos nye generation af integrerede 
sikkerhedssystemer til banker, som blev lanceret i 2008.

Banco Popolare valgte Gunnebo, da de vurderede, at 
koncernen havde det mest kvalificerede system.

Banco Popolare har over 2.400 kontorer i Italien og har 
i mange år været en af Gunnebo Italiens største kunder. 
Gunnebo har blandt andet udstyret bankfilialerne med 
pengeskabe og passagekontroller.

ItaLIEN:

Kontrakt med italiensk 
storbank i hus  

Eiffeltårnets ben er under renovering. 
Det har medført, at området er blevet 
forvandlet til en byggeplads. Den fran
ske bank BnP Paribas, som har haft en 
fast hæveautomat på stedet, kunne 
hurtigt konstatere en mindsket kunde
tilstrømning.

– Gunnebo Frankrig foreslog da en 
skræddersyet løsning i form af en nøg
lefærdig, flytbar sikkerhedsenhed. Den 

kan altså flyttes i takt med, at renove
ringen af tårnets ben skrider frem, siger 
monsieur Roccia, der er chef for ejen
domsprojekter hos BnP Paribas, og som 
har ansvaret for den gruppe, der har med 
automater at gøre.

Den nye enhed blev taget i brug i 
begyndelsen af april og servicerer nu 
BnP’s kunder.

FRaNKRIG:

Flytbar automat en smart løsning 
ved renovering af Eiffeltårnet
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telecomkæde får bedre overvågning 

Gunnebo Canada forstærker sin position 
inden for detailhandlen. Et godt eksempel 
på dette er udviklingen af en vigtig kon
trakt inden for området: en landsdæk
kende virksomhed inden for telekommu
nikation med over 300 filialer i Canada og 

mange forskellige varemærker. Det, der 
for tre år siden var en mindre kontrakt, 
som indbefattede fysiske låse og sikker
hedsprodukter, er i dag vokset til også at 
omfatte IPbaseret indbrudsovervågning 
og digital overvågning. 

– Vi er stolte over, at den ”komplette 
pakke”, vi har udviklet, nu er standard for 
alle nye forretninger, der åbnes, og for 
alle eksisterende forretninger, der opru
stes, siger John Haining, landechef for 
Gunnebo Canada. 

en af Tysklands største banker har fået 
installeret Gunnebos automatiserede 
bankbokssystem: safestore Auto. 
dermed har de skabt bedre tilgæn-
gelighed for deres kunder. samtidig 
har de fået et samlet netværk for alle 
bankens boksanlæg.

I 2003 blev bankerne Stadtsparkasse 
Hannover og kreissparkasse Hannover 
slået sammen til den nye Sparkasse Han
nover. Dermed blev de til en af tysklands 
største sparekasser.

– Ved sammenlægningen havde Spar
kasse Hannover mere end 48.000 bank
bokse, som benyttedes af 28.000 kunder, 
mindes karlHeinz mensing, stedfortræ
dende organisationschef hos Sparkasse 
Hannover. 

– Det gav os anledning til at udvikle 
vores bankboksløsninger og opdatere 
vores eksisterende anlæg. Først og frem
mest ønskede vi at gå over til et automa
tiseret system.

tIL gEnnEMførELSEn af det ambitiøse 
projekt søgte man en pålidelig samar
bejdspartner. Valget faldt på Gunnebo, 
som banken allerede havde samarbejdet 
med i mange år. Gunnebo var også den 
eneste virksomhed i verden, der kunne 

tilbyde et automatiseret bankbokssy
stem – SafeStore Auto – som er tilgæn
geligt døgnet rundt. 

SParKaSSE HannoVErS anaLySE af bank
boksene på daværende tidspunkt viste, 
at der var en betydelig forskel på stan
darden hos de to banker.

ud af de i alt 98 bankboksanlæg i Spar
kasse Hannover var omtrent en tredjedel 
af den traditionelle type, hvor en funktio
nær følger med kunden, når bankboksen 
skal åbnes. Disse løsninger skulle udskif
tes med automatiserede bankbokssyste
mer. 

Der hvor det ikke kunne ske direkte, 
skulle anlæggene i det mindste kobles 
sammen i et fælles softwaresystem, så de 
kunne administreres centralt. Beslutnin
gen om at indføre en fælles løsning blev 
truffet i 2003. I dag, seks år senere, kan 
banken konstatere, at resultatet overgår 
forventningerne. Sparkasse Hannover 
har skabt en mere gennemgribende løs
ning end nogen anden bank i verden. 

– Vi har i dag betydeligt bedre overblik 
over bankboksanlæggene, og hvordan de 
anvendes, siger karlHeinz mensing.  

Et rESULtat af installationen er, at bank
boksene benyttes flittigere, og at banken 

har minimeret det arbejde, der skal udfø
res af personalet. Desuden er bankbok
sene tilgængelige døgnet rundt, hvor
for virksomhedskunder benytter dem 
oftere, eftersom de også har adgang til 
indholdet på tidspunkter, hvor de ikke 
selv har åbent. 

tySKLaND: 

Bank øger tilgængeligheden med SafeStore auto

Den tyske storbank Sparkasse Hannover har fået 
installeret SafeStore Auto. Det har betydet, at flere 
kunder bruger bankboks, samtidig med at bank-
personalets arbejdsbelastning i forbindelse med 
håndteringen af disse bokse er blevet reduceret. 

læs mere om
sAFesTore AUTo på: 

www.gunnebo.dk/ 
safestoreauto

lufthavnene i Santander og Almería har 
valgt Gunnebos sikkerhedssluse PasSec 
som den løsning, hvormed passagerer 
hurtigt sluses fra sikrede til ikkesikrede 
områder af flyterminalerne.

De to lufthavne håndterer tilsammen 
mere end 1,8 millioner passagerer årligt, 

og antallet bliver større for hvert år, i takt 
med at lavprisselskaberne ekspanderer.

De spanske luftfartsmyndigheder, 
Aena, som står for drift og vedligehol
delse af landets offentlige og civile 
lufthavne, valgte Gunnebo som leve
randør, efter at Gunnebo Spain havde 

installeret sikkerhedssluser i lufthav
nen i Zaragoza.

Den installerede model hedder PasSec 
2 HSW (en bredere version af sikkerheds
slusen). I begge lufthavne valgte man at 
installere to eksemplarer af slusen, så 
passagererne let kan sluses videre.

SPaNIEN:

Spanske lufthavne vælger PasSec fra Gunnebo
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GUNNEBO og GUNNEBO – For a safer world er registrerede varemærker tilhørende Gunnebo AB. Andre registrerede varemærker tilhørende Gunnebo er Chubbsafes, Fichet-Bauche, 
Rosengrens, SecureLine, SafePay™, Gateway og Troax. Derudover har gruppen adskillige registrerede produktmærkenavne og lokalt registrerede varemærker.
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kunne I forestille jer at betale omkring 
150.000 svenske kroner for et par 
kvadratmeter Gunnebo-hegn?

hvis hegnet er malet i olie og 
signeret af kunstneren lG lundberg, 
må du regne med den pris.

lundbergs hegnsbilleder er i dag det 
fineste fine blandt kunstsamlere. men 
det er ikke ret mange år siden, han 
kasserede netop disse skatte.

I 1972 malede kunstneren lG lundberg 
sit allerførste Gunnebohegn. Han var 
fascineret af hegnets mønster og valgte 
det som motiv i et oliemaleri. Det blev 
begyndelsen på lundbergs ”hegnspe
riode”, som varede fra 1973 til 1980. I 
disse år malede lG principielt ikke andet 
end hegn. motivet var det samme, men 
størrelserne på malerierne varierede fra 
små billeder til gigantiske malerier, som 
målte flere meter i højde og bredde.

to tIng I denne historie er interessante 
og fascinerende. Det ene er, at lG valgte 
at male ét og samme motiv i syv år. Det 
andet, at han blev ved med det, selvom 
han næsten ikke solgte nogen billeder 
overhovedet.

– Det var nok derfor, jeg holdt fast 
og malede hegn i så mange år. mange 
sagde, ”hvordan kan lundberg male 
hegn, når han egentlig er en dygtig 
kunstner”. Det gjorde, at jeg ikke kunne 
holde op, fortæller lG og forklarer, at 
der forud for hegnsperioden var gået en 
periode med realistiske motiver, som folk 
virkelig havde taget til sig. 

aLtIng foranDrEDES i begyndelsen af 
det nye årtusind, da magasin 3 hos 
Stockholm konsthall kontaktede lG. 
kunsthallen, der er en af de vigtigste 
scener i kunstverdenen, ønskede at lave 
en separat udstilling med lG’s hegns

malerier. kunstneren selv var skeptisk 
over for ideen og var nok forberedt på 
en stor fiasko. men udstillingen blev en 
dundrende succes. Interessen for hegns
malerierne blev enorm, og store dele af 
de over hundrede billeder, der havde 
samlet støv i det forudgående årti, solg
tes nu for sekscifrede beløb (i svenske 
kroner) – pr. styk.

– For mig blev det en rehabilitering. 
De magre år i 70’erne, hvor jeg knap nok 
kunne betale min husleje, betalte sig på 
lang sigt, konstaterer lG lundberg.

Så nu laver du nye hegnsmalerier?
– nej, det bliver ikke til flere. Det eneste, 
der er kommet til, er nogle raderinger og 
nogle litografier. K

     
TeksT & FoTo:  B ENGT SPJ UTH

Kunstner blev fængslet
af Gunnebohegn
– Malerierne har en værdi af 150.000 svenske kroner stykket

Kunstneren LG Lundberg malede 
hegn i over syv år, men fandt kun få 
købere. En udstilling forandrede alt. 

I dag er hans værker over hundre-
detusinde svenske kroner værd.


