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5 fejl ved passagesikring,  
der bør undgås i 
offentlige bygninger

Global har rådført sig med Tim Ward, der er sikker-
hedsekspert og arbejder med passagesikring af såvel 
offentlige bygninger som områder med høj risiko.

”I modsætning til eksempelvis kontor- og rege-
ringsbygninger er offentlige bygninger tilgængelige 
for stort set alle, der har en gyldig grund til at være 
der – ofte en bred og meget forskelligartet gruppe 
mennesker!  

”Arkitekterne og sikkerhedscheferne i disse byg-
ninger er nødt til nøje at overveje, hvordan man 

effektivt kan styre strømmen af   mennesker ind og ud 
af dørene. Formår de ikke det, risikerer de at etablere 
en løsning, der forvirrer og måske endda udelukker 
visse borgere. Og hvad endnu værre er, risikerer de at 
efterlade huller i sikkerheden, der giver uønskede og 
farlige individer adgang til bygningen.”

Her er ifølge Tim Ward de 5 alvorligste fejl ved 
passagesikring, som alle offentlige bygninger bør 
tilstræbe at undgå.  

Effektiv passagesikring af offentlige bygninger er ikke helt så enkelt, som 

det lyder. Hvad enten det drejer sig om et bibliotek eller et museum, et 

transportknudepunkt eller et rådhus, er der en bred vifte af risikofaktorer 

at overveje, lige fra tyveri og hærværk til optøjer og terrorisme.

GLOBAL    #3
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1. At udrulle passage
sikringsløsningen 
for hurtigt

Forestil dig, at du er ansvarlig for sikkerheden i en 
bygning, eksempelvis et bibliotek, der dagligt har en 
jævn strøm af semi-regelmæssige besøgende. En dag 
møder de besøgende op til et indviklet og uvenligt 
tællesystem, der er blevet installeret over natten. 
Det er en uventet forhindring, og de besøgende er 
ikke 100 procent sikre på, hvordan de skal benytte 
systemet.

Så de gør det mest fornuftige og beder dine med-
arbejdere om vejledning. Desværre ved de ansatte 
heller ikke noget – de har ikke været involveret 
i etableringen af   det nye system, er ikke blevet 
 uddannet i det og forstår ikke helt, hvilke problemer 
passage systemet skal løse. 

Hvordan kunne du have forhindret denne situati-
on? Ved at installere systemet trinvist, så borgerne 
gradvist kunne være blevet fortrolige med det nye 
system, og så medarbejderne kunne være uddannet i 
at benytte systemet fra dag ét. Du kunne have instal-
leret dele af løsningen tidligere, men eksempelvis 
ladet dem være inaktive, så de besøgende fik mulig-
hed for at vænne sig til at gå igennem dem.

2. At forsømme at opdele 
bygningen, så forskellige 
dele har forskellige sikker
hedsniveauer

Næsten alle såkaldte offentlige bygninger har om-
råder, der overhovedet ikke er beregnet til offentlig 
adgang. I visse bygninger, eksempelvis hospitaler, 
kan antallet af sådanne områder endda let overstige 
antallet af områder, der er åbne for offentligheden. 
Det kunne f.eks. være kontorområder, mødelokaler, 
forsyningsrum og afdelinger for glemte sager osv.  

Disse områder bør have samme grad af beskyttel-
se som de tilsvarende lokaler i kontorejendomme og 
andre bygninger, der ikke er åbne for offentligheden. 
Det kan betyde, at der bør installeres låse, kortlæse-
re, alarmer – alt efter hvor stor risikoen skønnes at 
være. I offentlige bygninger er det jo ikke givet, at 
alle, der kommer ind gennem de forreste døre, har 
gode intentioner.
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At udrulle passagesikringsløsningen 

for hurtigt

At installere en passagesikring,  

der ikke er imødekommende
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At forsømme at opdele bygningen, 

så forskellige dele har forskellige 

sikkerhedsniveauer

At tillade medarbejdere at ignorere 

eller forbigå sikkerhedsreglerne
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5 fejl ved passagesikring, der bør 
undgås i offentlige bygninger
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4. At installere en 
 passagesikring, der ikke 
er imødekommende

Som ovenfor nævnt er visse passagesikringsløsnin-
ger ikke imødekommende. Faktisk kan nogle af de 
fineste svingdøre og personkarruseller være ligefrem 
skræmmende i størrelse og kompleksitet, og det kan 
godt vare et stykke tid, før folk føler sig trygge ved at 
benytte dem.

Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting i områder 
med høj risiko, men det er generelt ikke ønskeligt i 
offentlige bygninger. Ikke blot vil en løsning, der ikke 
er imødekommende bremse flowet af besøgende, 
den kan også være med til at antyde, at risikoen er 
højere, end den i virkeligheden er. Det kan gøre bor-
gerne utrygge under hele besøgets varighed og ikke 
blot i forbindelse med passagessikringen og dermed 
være med til at forringe oplevelsen som helhed.

3. At ignorere balancen 
mellem hastighed og  
det forventede antal  
besøgende  

Af indlysende årsager er hastigheden i   et adgangs-
sikringssystem et meget vigtigt emne, især når det 
handler om offentlige bygninger. Vi har alle oplevet, 
hvor lange køerne kan blive i lufthavne eller ved 
turistattraktioner som museer og gallerier. Hvis 
systemet kun kan håndtere fire-fem transaktioner pr. 
minut, og du i travle perioder har over tyve personer 
igennem på den tid, vil systemet uvægerligt blive en 
flaskehals.  

Husk på, at der i offentlige bygninger er større 
chance for at møde besøgende, der har brug for med-
arbejderes hjælp til at benytte, hvad der for dem er 
et uvant passagesystem.  Disse forsinkelser skal også 
indregnes i systemets adgangshastighed.  

GLOBAL    nr. 3GLOBAL    #3
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5. At tillade medarbejdere 
at ignorere eller forbigå 
sikkerhedsreglerne

Det er en fejltagelse at tro, at passagesikring af 
offentlige bygninger kun drejer sig om borgerne og 
ingen andre. Hvis du tillader dine medarbejdere eller 
ledere uden gyldig grund at omgå et automatiseret 
eller manuelt system, kommer du til at forringe det 
generelle sikkerhedsniveau og efterlade en brist i 
passagesikkerheden, der kan medføre endnu alvorli-
gere overtrædelser.

Når du udruller en ny løsning, skal du derfor 
forklare dine medarbejdere, at de også er en del af 
sikkerhedsstrategien. De er forpligtet til at sikre, at 
systemet anvendes korrekt, til at indberette eventu-
elt mistænkelig adfærd og til at overholde de samme 
regler som alle andre.

KONTAKT MIG PÅ

Tim Ward har arbejdet i sikkerhedsbranchen i 
næsten 30 år, og i mere end halvdelen af perio-
den har han været ansat i Gunnebo i England. 
Han arbejder især med specialfremstillede 
løsninger til fi rmadomiciler og områder med 
høj risiko, som eksempelvis regeringsbygninger, 
kraftværker og petrokemiske anlæg.

TIM WARD

tim.ward@gunnebo.com 
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• Besøgende eller medarbejdere? 
 Eller begge dele?
• Hvad er risiciene?
• Overvågning og kontrol
• Love og bestemmelser
• Design og æstetik

PERSONSLUSER: 
Hvad skal med i overvejelserne?

Altid åben, 
aldrig ubeskyttet: 
fem trin til at vælge 
den rigtige personsluse
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Uanset om man skal beskytte en bygning mod simpelt tyveri eller bevæbnede 
terrorister, kunne løsningen være et ”slusesystem”, der altid er lukket.

I sin enkleste form består en personsluse af to døre, der er 
elektronisk forbundet, så den ene ikke kan åbnes, før den an-
den er lukket. Det giver vagterne et vindue på nogle sekunder 
eller mere til at kontrollere, at personen mellem dørene har 
ret til at komme eller gå. 
Global har spurgt Thierry Guth, der er sikkerhedsekspert i 

Frankrig med speciale i fysisk sikring af bygninger, hvordan 

man vælger den rigtige dør til et aktuelt behov.
”Personsluser er det mest effektive system til passage-

sikring,” siger han. ”Men det er vigtigt at bevare balancen 
mellem at holde de forkerte personer ude og tillade de rigtige 
personer adgang.”

Ifølge Thierry Guth er der fem vigtige trin, der skal overvejes  
i forbindelse med valg af personsluse:

David Crouch

Besøgende eller medarbej-
dere? Eller begge dele?1
Kunderne må aldrig føle sig intimideret, når de træder ind 
i en bank eller en luksusbutik, så for dem skal sikkerheden 
være diskret.   

”De skal føle, at passagesystemet er der for deres sik-
kerheds skyld, snarere end for virksomhedens,” siger Thie-
rry Guth.   ”Derfor er en personsluse til offentlig adgang 
som regel brugervenlig og fremstillet af glas, så folk kan 
passere naturligt, intuitivt og komfortabelt igennem.”  

For medarbejdere med adgang til vigtig information, 
penge eller værdigenstande skal der være en strengere 
kontrol. Her er dimensionerne på personslusen ofte lidt 
mindre og omfatter et adgangskontrolsystem i form af et 
tastatur eller en kortlæser.

Men teknologien bevirker, at man kan få det bedste fra 
begge verdener, siger Thierry Guth.

”Man kan vælge forskellige grader af funktionalitet: 
Om morgenen kan der indføres høj kontrol med begge 
døre i drift, og når medarbejderne er ankommet, og risi-
koen er mere begrænset, kan man skifte til en enkelt dør.”

Passagesluser kan også justeres til en massiv strøm af 
mennesker, eksempelvis på koncernhovedkontorer eller 
forskningscentre med mange medarbejdere, tilføjer han. 
Personsluser kan håndtere op til otte personer i minuttet.   

Hvad er risiciene?2 
”Jeg får masser af forespørgsler på løsninger, der kan 
holde bevæbnede terrorister ude,” siger Thierry Guth. ”Vi 
må indse, at vi befinder os i en periode, hvor terrorrisiko-
en er forhøjet.”

Personsluser har forskellige niveauer af sikkerhedscer-
tificering, f.eks. mod manuelt angreb med forhammer 
eller koben, men også mod skud og eksplosion. For en 
ambassade eller et datacenter kan det eksempelvis give 
god mening med det højeste sikkerhedsniveau, mens det 
andre steder kan være lige i overkanten.

Det er vigtigt, at man analyserer de risici, man står 
over for, siger Thierry Guth. Man må stille spørgsmål som: 
Hvor længe varer det, før politiet når frem? Er døre og 
vinduer tilstrækkeligt modstandsdygtige? Er personalet 
uddannet til at reagere på aggression? ”Hvis politiet be-
høver 8-12 minutter til at nå frem, skal systemet kunne 
holde i 15 minutter,” siger han.

”Vælg altid produkter, der er certificerede i henhold til 
eksplicitte standarder for at garantere et sikkerhedsni-
veau, der passer til de risici, du står overfor. Hvis du ikke 
føler dig tryg ved selv at stå for sikkerheden, er det bedre 
at hyre et anerkendt sikkerhedsfirma.”

Og vær på vagt over for produkter, der har laboratorie-
testet glas, men som er monteret i en standardramme – 
selve rammen bør også være testet og certificeret i hen-
hold til en europæisk (EN) eller amerikansk (UL) standard. 
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Love og bestemmelser

Dørenes udseende

4 

5 

12

KONTAKT MIG PÅ

Thierry Guth har over 25 års erfaring fra sikker-
hedsbranchen, hovedsagelig med fokus på pro-
duktudvikling og styring af sikkerhedsprojekter. 
Han har arbejdet med personsluser siden mid-
ten af 1990’erne og er ekspert i fysisk sikring af 
bygninger. I dag er Thierry Guth Global Product 
Manager for højsikkerhedsdøre og personsluser 
hos Gunnebo.

THIERRY GUTH

thierry.guth@gunnebo.com 

Overvågning og kontrol3
Personsluser kan specialfremstilles, så man kan overvåge 
dem og kommunikere med personen inde i slusen. Ved 
risiko for skydevåben kan en metaldetektor øge mulighe-
den for, at det opdages, mens et samtaleanlæg giver den 
besøgende mulighed for at tale med personalet inde fra 
luftslusen.

Biometriske læsere, der genkender ansigter, øjne eller 
fingeraftryk, giver et ekstra højt sikkerhedsniveau.  

”Stemmesynthesizere er et alternativ til tastaturer og 
kortlæsere, der gør personslusen mere brugervenlig,” 
tilføjer Thierry Guth. ”Denne type systemer er automa-
tiske, men hvis en besøgende udløser en alarm, skifter 
systemet til manuel kontrol.”

De enkelte lande har forskellige love og bestemmelser 
som personsluser, men generelt skal de:

• tillade handicappede adgang, ikke bare så de er brede 
nok til en kørestol, men også så håndtag og knapper er 
tilgængelige for en person, der sidder ned. 

• overholde lovgivningen om klimaforandringer og altså 
være varmeisolerede for at sikre bygningen mod energi-
spild.

• tillade evakuering af systemet og bygningen i ulykkestil-
fælde – motoriserede låse skal automatisk låse op, hvis 
strømmen svigter, eller der skal være et nødhåndtag, så 
døren kan åbnes manuelt.

Her kommer sidste trin – at vælge den model, der bedst 
modsvarer forventningerne til, hvordan personslusen 
skal se ud. Gennemsigtigt eller matteret glas? Malet eller 
eloxeret ramme? Svingdøre eller skydedøre? 

”Personsluser fås som standardmodeller, men de kan 
også specialfremstilles, så de passer perfekt ind i det 
pågældende miljø,” siger Thierry Guth.

Men i sidste ende er hovedformålet med at special-
fremstille en sluse at optimere sikkerheden. 

”En bestemt bank blev udsat for gentagne bankrøve-
rier. Så installerede man en personsluse – siden har man 
ikke oplevet flere angreb.”

GLOBAL    #3
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Hvad er en personsluse?

Personsluser er særlig effektive til at forhindre, at nogen snyder sig 

med ind ved hjælp af piggybacking eller tailgating. 

En personsluse fungerer som en slags bås. Ved at identifi cere dig kommer du 

igennem den første dør, der lukker bag dig, før den anden dør åbner, så du 

kan passere igennem.  

De engelske udtryk ’piggybacking’ og ’tailgating’ anvendes om metoder til 
at skaffe sig adgang til en sikret område uden behørig autorisation. Der er 
en lille forskel mellem de to udtryk: tailgating er, når man hægter sig på en 
autoriseret person uden dennes samtykke, mens piggybacking i princippet 
er det samme, men her er den autoriserede person medvidende.

Personsluser kan special-
fremstilles, så man kan over-
våge dem og kommunikere 
med personen inde i slusen.

 GLOBAL    #3   



En løsning, der  
er let at gå til 
Derfor har en ny generation  
af butiksdøre stor succes  
i Skandinavien
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Automatiske speed gates er blevet meget almindelige ved 
adgang til jernbanestationer, sportsstadioner og store 
kontorkomplekser. Og de er nu klar til at tage springet 
ind i detailhandlen.

Supermarkederne kan blive det næste segment, der får gavn af skarpsindigt skandinavisk 

design. En ny generation af bevægelsesfølere er ifølge Gunnebos sikkerhedsspecialist 

Mikael Sundebäck ”eksploderet” på det nordiske detailhandelsmarked. De stilfulde 

skydedøre bliver mere og mere populær hos detailhandlere, der søger moderne metoder 

til at gøre deres butikker mere åbne, men samtidig mere sikre.

David Crouch

•Eksklusivt, fl ot og moderne design
•Høj grad af sikkerhed, så svind minimeres
•Fylder mindre i butikken
•Giver butikken et åbent, indbydende udtryk
•Eliminerer behovet for overvågning ved døren
•Meget robust, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne
•Mulighed for kundetælling

En ny generation af butiksdøre

 GLOBAL    #3   
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En stor fordel for butikschefen er, at den nye generation 
af butiksdøre er meget sikker. Sikkerhedsglas i hovedhøj-
de forhindrer butikstyve i at forlade butikken gennem 
butiksdøren – de kan hverken springe over eller klemme 
sig under. Og hvis nogen forsøger at gå tilbage gennem 
døren den forkerte vej, lyder en alarm, så ekspedienten 
kan sagtens befinde sig langt fra døren uden at gå på 
kompromis med sikkerheden. 

Hos ICA Maxi, et supermarked i den svenske by Borås, 
ønskede man ikke at investere yderligere i overvågnings-
kameraer og afskærmninger og valgte i stedet automati-
ske speed gates.

”Det var vigtigt for os at finde en sikker løsning til, 
når butikkens indgang er uden opsyn,” siger butikschef 
Mikael Carlsson. ”Dørene giver vores butik et moderne og 
indbydende udtryk, mens de forhindrer butikstyve i at gå 
ud igen gennem en ubevogtet indgang.”

Investeringen er hurtigt tilbagebetalt, fordi svind mini-
meres, og omkostningerne ved servicering af følsomme 
mekaniske butiksdøre elimineres. 

SIKRERE MINDRE
Et salgsargument for små butikker er, at teknologien 
optager mindre gulvplads end de mekaniske butiksdøre, 
hvilket giver mere plads til varer. ”Dørene er flottere, mere 
holdbare og sikrere end de gammeldags svingdøre,” siger 
Sundebäck.

En speed gate er ofte lidt bredere, men da det ikke er 
nødvendigt med de dobbeltdøre, strækker speed gaten 
sig til gengæld ikke så langt ind i butikken. 

Dørene er forbundet med en brandalarm, så de åbner 
automatisk, hvis alarmen udløses. De åbner også, hvis 
strømmen går. 

GLOBAL    #3
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SMARTERE
Den nye teknologi er moderne, æstetisk og stilfuld, og 
dørene er meget forskellige fra de enkle svingdøre af stål, 
der findes i de fleste detailforretninger. Farve og finish 
kan let tilpasses forskellige miljøer og kædedesign.

”Det giver butikken et helt nyt perspektiv – som be-
søgende respekterer man butikken meget mere,” siger 
Sundebäck. 

En række infrarøde sensorer i hver side af butiksdøren 
registrerer kundernes hastighed, og hvorvidt de skubber 
en klapvogn foran sig eller har et barn ved hånden. Årti-
ers brancheerfaring med et væld af døre i den offentlige 
transportsektor betyder, at de nye indgangsanlæg er 
robuste og pålidelige. 

 GLOBAL    #3   

KONTAKT MIG PÅ

Mikael Sundebäck har arbejdet med special-
fremstillede sikkerhedsløsninger i Norden i de 
seneste 15 år. I dag arbejder Mikael Sundebäck 
tæt sammen med svenske kunder i en række 
forskellige segmenter fra detailhandel til banker 
og fra lufthavne til firmadomiciler.

MIKAEL SUNDEBÄCK

mikael.sundeback@gunnebo.com 

Kunderne kan godt studse lidt over dørene, lige når 
de bliver installeret, men fordi de kender dem fra andre 
miljøer, varer det kun et par besøg, før de føler sig godt 
tilpas, siger Sundebäck. Ved hjælp af sensorerne kan dø-
rene justeres, så der er minimal risiko for børn og ældre.

På trods af fordelene i forhold til de gammeldags, me-
kaniske døre, vil den ultimative test af   den nye teknologi 
være, om succesen i Skandinavien spredes videre ud.

”Der skal ske en ændring i tankegangen,” siger Sunde-
bäck. ”Speed gates findes alle andre steder, men ingen 
har endnu taget springet til detailhandlen.”



Biometri arbejder ud fra det princip, at alle individer har unikke 

fysiske eller adfærdsmæssige karakteristika, der kan bruges til 

at identificere dem. Biometrisk teknologi er almindeligt anvendt 

til adgangskontrol.
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BIOMETRI STAMMER FRA DET 

GRÆSKE ORD ”BIOS”, DER BETYDER LIV,  

OG ”METRON”, DER BETYDER AT MÅLE.

BIOMETRISK IDENTIFIKATION
BEGYNDERGUIDE

3 ting du ikke vidste om biometri 
       Indien har den største biometridatabase i verden

Indien er i færd med at gennemføre verdens største nationale ID-nummerprojekt. Målet er at udstede 
et unikt, 12-cifret ID-nummer, kaldet Aadhaar, til alle borgere. Fra den 1. januar 2016 
har man i projektet indsamlet fingeraftryk, iris-scanninger og fotos af mere end 950 mio. borgere 
(75 % af befolkningen) – hvoraf mange ikke tidligere havde noget bevis for deres identitet.

       Med dit iris-aftryk kan du foretage betalinger.

Iris-genkendelsesteknologien har længe været anvendt i lufthavne og andre højrisikoområder. 
Nu er teknologien kommet til din smartphone, der kan låses op med en ”iris-selfie”. 
Dit iris-aftryk kan også anvendes til at logge på apps og godkende mobile betalinger.

       Ansigtsgenkendelse anvendes til at bestemme, hvilke annoncer du ser 

Ansigtsscanning på reklameskærme anvendes allerede i detailhandlen til at vise målrettet 
indhold til kunderne. En ansigtsscanner øverst på skærmen indsamler data om alder 
og køn på personen og kombinerer det med information om placering og tidspunkt på dagen 
for at bestemme, hvilke reklamer der skal vises.
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Biometrisk identifi kation 
kræver tre hoved 
elementer

En scanner eller læser

Software til at konvertere de 
indscannede data til digital form

En database med biometriske data 
til sammenligning

http://www.biometricsinstitute.org/pages/
types-of-biometrics.html

http://searchsecurity.techtarget.com/
defi nition/biometrics 

http://www.theguardian.com/technology/2014/
sep/17/10-things-to-know-about-biometrics 
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Biometriske identifi ceringssystemer 
kan opdeles i to kategorier

Hertil kan føjes: 

• Kemisk biometri (DNA)

• Olfaktiv biometri (lugt)  

• Auditiv biometri (stemme)

Visuelle 

fi ngeraftryk

Øjne – retina eller iris

Ansigt

Hånd

Adfærd 

Gang

Gestikulation

Skriverytme

Musebevægelser
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