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Hvilken type områder har 
traditionelt været klassifi-
ceret som højrisikoområder?
”Først er der de områder, der indeholder noget af høj 
værdi – de har naturligvis risiko for tyveri eller indu-
striel spionage. Det kan eksempelvis være juvelerfor-
retninger eller forskningscentre.”

”Dernæst er der de virksomheder, der opbevarer eller 
forarbejder farlige stoffer. De kaldes også ’Seveso-virk-
somheder’ og anses for at være højrisikovirksomheder, 
fordi et uheld i en sådan virksomhed kan have alvorli-
ge konsekvenser for omgivelserne. Der er 10.000 vis af 

risikovirksomheder i EU, hovedsagelig inden for bran-
cherne kemi, petrokemi, logistik og metalforædling – 
og de er meget stramt reguleret.”

Hvordan har det forandret 
sig?
”I dag anses mange flere områder for at være poten-
tielle terrormål og er dermed sårbare. 

”De kan også opdeles i to grupper: vigtig infrastruktur 
– som eksempelvis kraftværker, vandrensningsanlæg 
og datacentre – og offentlige områder, hvor mange 
mennesker samles – som eksempelvis sportsstadioner, 
banegårde, lufthavne, stormagasiner og skoler.”

Højrisikoområdernes

ændrede behov for sikkerhed
Udviklingen i terrortruslerne har betydet, at områder, der ikke tidligere ansås for at være 
sårbare, nu har behov for et langt højere sikkerhedsniveau. 

Global har mødt Jean-Charles Proskuryn fra Paris, der er ekspert i sikkerhed på højrisiko-
områder, og spurgt ind til de sikkerhedsrisici, som stadig flere områder 
står over for i dag.

Rob Suddaby

JEAN-CHARLES PROSKURYN

KONTAKT MIG PÅ jean-charles.proskuryn@gunnebo.com

Jean-Charles er sikkerhedsekspert i Frankrig og har været 
aktiv i branchen i næsten tyve år. Tidligere arbejdede han 
med elektronisk sikkerhed, men er nu leder af Business 
Development og Gunnebos markedsstrategi inden for 
industri, transport og offentlige myndigheder i Frankrig. 

GLOBAL    #4
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Lav en sikkerhedsundersøgelse 
eller risikoanalyse
– alle områder er forskellige, og 

sikkerhedsniveau og -type skal tilpasses 

det pågældende område

Investér i sikkerhed, der 
garanterer kontinuerlig drift 
– processer af kritisk driftsmæssig betyd-

ning skal opretholdes i tilfælde af angreb

Benyt et system med 
udviklingsmuligheder 
– så vil du kunne integrere ny teknologi,

udvide systemet efter behov og maksimere 

opkoblingsmulighederne

Få mest muligt ud af dine sikker-
hedssystemer ved at sørge for, at 
de er integreret med hinanden 
– det øger funktionaliteten og hjælper dig til 

at identificere potentielle trusler hurtigere 

Udnyt fordelene ved 
IoT (Internet of Things) 
– data, der indsamles via smarte 

sikkerhedssystemer, kan give dig værdi-

fuld indsigt i din virksomhed

Gør sikkerhed til en integreret 
del af din virksomhed
 – indarbejd sikkerhed i de daglige 

forretningsprocesser

Husk, at uanset hvor stærk 
en sikkerhed du har, kan du 
ikke forhindre et angreb 
– men du kan forsinke det

Træn medarbejderne til at være 
årvågne
 – de kan lære at genkende potentielle 

trusler og fungere som et tidligt vars-

lingssystem

8 SIKKERHEDSTIPS TIL HØJRISIKOOMRÅDER

LAV HØJ

MIDDEL

1 

3

5 

7 

2 
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6
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Hvordan bestemmes risi-
koen i et område og dermed 
den nødvendige sikkerhed?
”Den nødvendige sikkerhed for et område 
afhænger af en række nøglefaktorer:

”Med udgangspunkt i disse nøglefaktorer foretages 
der en risikoanalyse for at identificere alle relevante 
trusler, farer og sårbarheder. Det er et vigtigt første 
trin for at etablere en generel sikkerhedsplan for et 
område.” 

Kræver forskellige 
 områder forskellige måder 
at håndtere sikkerhed på?
”Lad os starte med ’vigtig infrastruktur’, et område 
der allerede er omgærdet af høj sikkerhed. Hvad 
angår kraftværker eller datacentre kigger man ofte 

på sikkerheden i forskellige lag eller zoner. Man 
starter ved områdets ydergrænser – hegn, porte og 
tv-overvågning – og arbejder sig indad. Næste lag er 
adgangskontrollen af selve bygningen, og når man 
kommer indenfor, af bygningens forskellige områ-
der.”

Hvordan bør sikkerhed 
så håndteres på offentlige 
områder? 
 ”Her taler vi om områder, hvor store menneske-
mængder bevæger sig omkring, og hvor der skal være 
adgang for offentligheden, som eksempelvis ind-
købscentre eller metrostationer. Her tager man altid 
udgangspunkt i menneskestrømmen. Et indkøbscen-
ter ønsker ikke at forhindre mennesker i at komme 
og gå, og man ønsker heller ikke sikkerhedssystemer, 
der gør området ugæstfrit – detailhandelen er af-
hængig af kundesøgning. Her er det nødvendigt med 
mere diskrete overvågningssystemer, kombineret 
med sikkerhedsvagters årvågenhed.

”I en metrostation yder billetlågerne en vis form for 
sikkerhed, igen dog uden at forstyrre den vigtige 
menneskestrøm. Passagererne skal have billetten 
kontrolleret, uden at det skaber trafikpropper. Men-
neskestrømmen bestemmer, hvor streng sikkerheden 
skal være. Dobbelt adgangskontrol, der er meget 
almindelig i eksempelvis datacentre, fungerer ikke 
i eksempelvis metrostationer. Måske vil biometri i 
fremtiden kunne indarbejdes som et ekstra sikker-
hedsniveau her, på samme måde som det anvendes 
i lufthavne.”

Hvad er ...?

Zonesikkerhed
Ved at starte udefra og arbejde sig indad kan zonesikkerhed 
være med til at reducere risikoen for uønskede begivenheder. 
Den tillader for eksempel alle med legitim grund adgang til 
særlige områder og forhindrer adgang for alle andre grupper. 

Disse zoner, eller lag, omfatter områdebeskyttelse, overvåg-
ning og alarmsystemer, adgangskontrol og fysisk beskyttelse. 
Det bidrager alt sammen til områdets generelle sikkerhed ved 
enten at forhindre, registrere eller forsinke et angreb.

i) Hvilken type aktivitet, der foregår i området
ii) Omgivelserne 
iii) Bevægelsen af mennesker til, fra og i  
 området
iv) Den lokale redningstjenestes responstider
v)  Den potentielle virkning af et uheld eller et 

angreb, både hvad angår selve forretningen og 
dens ry

GLOBAL    #4
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Hvad siger eksperterne rundt 
omkring i verden
Mikael Sundebäck, Nordic Market Security Specialist, Sverige

”Frygt er det brændstof, der driver terrorisme. Tidligere var det lettere at identificere de 
områder eller mennesker med størst risiko, men i dag søger terroristerne at skabe så 
meget kaos som muligt – det gør deres handlinger mere uforudsigelige.”

”Engang var det ambassader, militæranlæg og banker, der stod på listen over højrisiko-
områder. Nu har de fået selskab af natklubber, skoler og offentlige transportknudepunkter.”

”Selv om Sverige ikke har været ramt af de helt store terrorangreb, påvirker begiven-
hederne i det øvrige Europa befolkningen. Vi har behov for at føle os trygge, men når trusselniveauet stiger, 
skaber det en voksende følelse af utryghed.”

Henrik Hansen, High Risk Site Expert, Danmark

”En af de vigtigste ændringer i tilgangen til sikkerhed, man som sikkerhedsansvarlig 
for en højrisikobygning skal være opmærksom på, er forskellen mellem adgangskontrol 
og passagekontrol. I de sidste 15–20 år har adgangskontrol med kortlæsere gået fra at 
være noget ”specielt” til at være dagligdag for mange. I højrisikoområder har det vist 
sig at dette ikke er nok for sikkerheden.” 

”Daglig erfaring viser at ubudne gæster kan følge med en ansat gennem døren når 
denne har brugt sit kort – uden at blive konfronteret med hvad personens ærinde i bygningen er.” 

”Dette er erfaringer som betyder at vi i Gunnebo Danmark oplever en stærkt stigende efterspørgsel på f.eks. 
sluseløsninger, hvor vi garanterer at ubudne gæster ikke kan komme med ind i bygningen.” 

Laurie Mugridge, Entrance Security Expert, Australien

”Ligesom i andre dele af verden, anses forskellige bygninger nu for at være høj-
risikoområder. Listen er udvidet fra at omfatte ambassader, forsvarsbaser og 
fængsler til også at omfatte eksempelvis datacentre og nyhedsbureauer.”

”I Australien anses den største trussel for at komme fra skyderier, så mange 
bygninger udstyres med skudsikre døre og ruder.”

Internet of Things (IoT)
The Guardian siger: ”Grundlæggende er IoT ganske simpelt: det 
handler om at opkoble apparater (things) til internettet og lade 
dem kommunikere med os, med applikationer og med hinanden.” 

Ericsson siger: ”IoT handler om at gøre det muligt for alle ap-
parater (things) at blive opkoblet og at give ’intelligens’ til disse 
opkoblede apparater.”

Hvad betyder det så for sikkerhedsverdenen?

”Det enkelte produkt bliver nu en del af et system af opkoblede 
produkter, eller det bliver et helt system af systemer. Det mu-

liggør overvågning, fjernbetjening, optimering og automatisk 
drift,” forklarer Srdjan Malbasic, der er Director of Solutions 
Development hos Gunnebo.

”Desuden vil de data, der genereres af disse produkter, kunne 
give værdifuld viden til kunderne.”

Sikkerhedssluser er et godt eksempel herpå. Trafikoplysninger 
kan analyseres og vise menneskestrømmens mønstre og ad-
færd. Det er særlig nyttigt for detailhandelen, der kan bruge det 
til kundetælling, tidsforbrug i butikken før betaling og konverte-
ringsrate. Det kan eksempelvis bruges til måling af en kampag-
nes effektivitet eller til at tilpasse personalebehovet.

 GLOBAL    #4   



Lynguide    

til Seveso-områder
SEVESO-KATASTROFEN 

I 1976 skete der et industrielt uheld på en kemifabrik 
tæt ved beboelsesområdet Seveso i Italien. Uheldet 
medførte et udslip i luften af 6 tons kemikalier. Som 
følge heraf blev befolkningen eksponeret for en høj kon-
centration af TCDD, et ekstremt giftigt kemikalie.

På baggrund af det alvorlige uheld blev der lovgivet 
på tværs af Europa for at forebygge og kontrollere frem-
tidige uheld. Loven blev kendt som Seveso-direktivet og 
har til formål at forbedre sikkerheden i virksomheder, 
der håndterer store mængder farlige stoffer. 

SEVESO-DIREKTIVETS HISTORIE

Det første direktiv blev vedtaget i 1982. Det blev modi-
ficeret i 1996 og igen i 2012. I det nuværende direktiv 
– Seveso-III eller EU-direktiv 2012/18/EU – har man 
indarbejdet ændringerne i EU-lovgivningen vedrørende 
klassificering af kemikalier samt borgernes øgede op-
lysningsret.

VIRKNING

Selv om EU har en høj industrialiseringsrate, har Se-
veso-direktivet været medvirkende til at holde antallet 
af større uheld nede. Direktivet anvendes desuden også 
som målestok i forhold til lovgivning omkring industri-
elle uheld i mange lande uden for EU.

2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011
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ANTAL STØRRE UHELD I EU

Kilde: EU-kommissionens rapport om Seveso-direktivet (2013)
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7981

78

8 GLOBAL    #4



9

KOLONNE 3- OG KOLONNE 
2- VIRKSOMHEDER

Risikovirksomheder deles op i to størrelser, afhængigt 
af deres oplag af farlige stoffer, kaldet kolonne 3- og 
 kolonne 2-virksomheder. Der er strengere regler for 
 kolonne 3-virksomheder.

TYPER AF SEVESO-VIRKSOMHEDER

Direktivet omfatter nu flere end 10.000 industrivirksom-
heder på tværs af EU, hovedsagelig inden for brancherne 
kemi, petrokemi, logistik og metalforædling. I alt 49 
virksomhedskategorier er omfattet af Seveso-direktivet.

Blandt de 49 virksomhedstyper, der er omfattet af 
Seveso-direktivet, står følgende syv kategorier for 50 % 
af aktiviteterne:

Hverken militæranlæg eller atomkraftværker er omfat-
tet af direktivet. Militæranlæg inkluderes ikke, fordi op-
lysningspligten over for borgerne kan udgøre en trussel 
for den nationale sikkerhed. Sikkerheden på atomkraft-
værker er i forvejen dækket af anden lovgivning.

HOVEDKRAVENE TIL SEVESO-VIRKSOMHEDER

Seveso-virksomhederne forpligter sig til at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og til begrænsning 
af virkningerne for mennesker og miljø af sådanne uheld. Kravene 
omfatter:

• Anmeldelse til alle relevante organisationer

• Udarbejdelse af fyldestgørende forebyggelsespolitik  

• Udarbejdelse af sikkerhedsrapport (kolonne 3-virksomheder)

• Udarbejdelse af intern beredskabsplan (kolonne 3-virksomheder) 

• Udsendelse af information i tilfælde af uheld

• Brændstoflagre (herunder opvarmning, detailsalg osv.) 

• Engros- og detailvarelagre samt distribution
 (undtagen gas)

 • Gaslagre 

• Generel kemikalieproduktion

• Produktion af basale organiske kemikalier 

• Kraftværker, forsyning og distribution 

• Gasproduktion, flaskepåfyldning og massedistribution. 

EU-kommissionens hjemmesi-
de, EU-rapporter, Wikipedia 

KILDER

2011

2.000

Kolonne 3-virk-
somheder

Kolonne 2-virk-
somheder

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Kilde: Tallene er fra 2011 og offentliggjort 
i EU-kommissionens rapport om Seveso- 
direktivet (2013).

5.523

4.791

10.314
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Åbenhed præger nyt hovedkontor
Sikkerhed – en del af designet  
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Det nye hovedsæde er indrettet fleksibelt med 
færre siddepladser, end der er medarbejdere. Til 
gengæld er der masser af mødelokaler, mø-
desteder og bærbare teknologier. Målet er at 
fremme samarbejde og idéudvikling på tværs 
ved mødet mellem mennesker. 

Henning Larsen Architects står bag bygning-
ens design, hvor der med elegance og i bedste 
nordiske stil er højt til loftet og et let og trans-
parent udtryk med hvide vægge, glaspartier og 
lyse træsorter. 

Udfordringen
Indgangen til Microsofts hovedsæde ligger i en 
stor åben underetage med kantine og opgang 
til de øvrige etager samt en offentligt tilgæng-
elig kaffebar. Både fordi offentligheden via 
kaffebaren har adgang til bygningen, og fordi 
Microsoft generelt vægter sikkerheden højt, har 
en effektiv passagekontrol været afgørende. 
Men passagekontrollen måtte ikke gå ud over 
det luftige arkitektoniske udtryk og skulle falde 
diskret ind.

Løsningen 
Hos Gunnebo har Microsoft fundet løsning-
erne, som både har opfyldt kravet om effektiv 
passagekontrol og ønsket om at fremstå som 
en åben og imødekommende virksomhed. 

Hver dag passerer medarbejderne gennem 
Gunnebo Speedstiles. Det er hurtiglåger, der 
udmærker sig ved et slankt design, som passer 
naturligt ind i bygningen. De åbner og lukker 
hurtigt, lydløst og effektivt, hvilket giver et 

Microsoft er flyttet ind i sit  
nye topmoderne danske hoved-
sæde. Det ligger i Lyngby tæt 
på København, hvor omkring 
900 medarbejdere inden for 
primært salg og udvikling har 
deres daglige arbejdsplads. 

• Microsoft Danmark 
blev etableret i 1989 

• Hovedsædet ligger 
i Lyngby med om-
kring 900 ansatte 
indenfor primært 
salg og udvikling

• Der er samlet set 
6.300 ansatte i nor-
den og de baltiske 
lande

 

OM MICROSOFT 
DANMARK

godt flow ind og ud  – selv på de mest travle 
tidspunkter. Microsoft har valgt, at adgang 
kræver et adgangskort, der indlæses på vej ind, 
men ikke på vej ud, hvor der er fri passage.

For at større leverancer også kan komme ind 
til Microsoft er der etableret Gunnebo GlasSti-
les, indgangslåger monteret på roterende 
søjler. Microsoft har installeret en løsning med 
dobbelt låge, så paller o.l. ¬kan passere – fx til 
kantinen. De er ligeledes udformet i et diskret, 
elegant design. 

Rundt om Microsofts område i underetagen 
er der etableret glasbarrierer, som også er 
leveret af Gunnebo, og som forhindrer adgang 
ad anden vej end gennem lågerne. 

Resultatet
Microsoft har opnået en helt igennem tilfreds-
stillende løsning, som både designmæssigt og 
funktionelt lever op til alle krav. Medarbejdere, 
gæster og varer kan passere smidigt gennem 
de forskellige låger uden besvær eller ”trafik-
propper”. Og der er klare tegn på, at Gunnebos 
produkter giver en optimal løsning, da hverken 
medarbejdere eller gæster lægger særligt 
mærke til de slanke låger. På den måde lever 
passagekontrollen til fulde op til forventning-
erne om høj sikkerhed på den diskrete måde. 
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Fra hammer og mejsel til kraftige sprængstoffer. De kriminelle øger indsatsen, 
og pengeautomaterne er i en konstant kamp for at yde tilstrækkelig beskyttelse.

Rob Suddaby

Smash&grab-tyveri
Pengeautomater under angreb

Pengeautomater findes i hele verden og fungerer efter 
samme princip – placeret tæt ved gaden og fulde af 
kontanter. Det er altså ikke så mærkeligt, at de i flere 
årtier har været et oplagt mål for kriminelle.

 ”Vi ser en klar cyklus, hvad angår angreb på pen-
geautomater,” siger Pieter de Vlaam, der er Gunnebos 
specialist i certificering af skabe. ”De kriminelle vælger 
en bestemt angrebsmetode, som de optimerer over 
tid. Branchen reagerer ved at udvikle nye former for 
beskyttelse mod angrebstypen og implementere dem. 
De kriminelle tilpasser deres metoder, og således fort-
sætter denne cyklus.”

Udviklingen i angrebsmetoder har været observeret 
globalt. Det starter altid med simple værktøjer, der 
bliver mere og mere sofistikerede, efterhånden som 
sikkerheden omkring pengeautomaterne i det pågæl-
dende land opgraderes.

”Det er dog tydeligt, at de kriminelle som regel er et 
skridt foran,” fortsætter Pieter. ”Gamle pengeautomater 
kunne eksempelvis brydes op med almindelige el- eller 
termoværktøjer, som eksempelvis en vinkelsliber eller 
en gasbrænder. Det blev bekæmpet med installationen 
af strengere testede skabe med højere Grade. Det betød 
dog bare, at de kriminelle begyndte at pumpe gas ind 
for at sprænge lågen af.”

Den nyeste generation af pengeautomater står nu 
over for et helt nyt trusselsniveau – kraftige spræng-
stoffer.

”Ofte er sikkerheden omkring pengeautomaten for 
lav – en beslutning, der træffes baseret på omkostnin-
ger,” forklarer Pieter. ”I sidste ende betaler man dog en 
højere pris, når en angrebsbølge rettes mod de penge-
automater, hvor sikkerheden er utilstrækkelig.”

KONTAKT MIG PÅ

Pieter de Vlaam har over 30 års erfaring  
fra sikkerhedsbranchen. Her har han arbejdet 
med både teknik, produktudvikling, fabriksledel-
se, produktstyring samt produktafprøvning og 
certificering. 

I dag er Pieter ansvarlig for Gunnebos online 
uddannelsescenter. Desuden holder han foredrag 
om sikkerhedsledelse og deltager aktivt i udar-
bejdelsen af internationale certificeringsstandar-
der til  tyveri- og brandsikre produkter.

PIETER DE VLAAM

pieter.devlaam@gunnebo.com 

GLOBAL    #4
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Pengeautomater (på engelsk ATM = Automated Teller Ma-
chine. En ’teller’ er den bankkasserer, der sidder i banken og 
betjener kunderne). Pengeautomaten kaldes også for kon-
tantautomaten, hæveautomaten eller, mere humoristisk, 
grædemuren.

Den første pengeautomat blev installeret i Storbritannien i 
1967, og før udgangen af samme årti havde man også kon-
tantautomater i Sverige, Spanien, USA og Australien. I Dan-
mark fik vi den første automat i 1984. Ifølge ’Retail Banking 
Research’ er der i dag ca. 3 millioner pengeautomater i verden.

OM PENGEAUTOMATER

TYVENES
ANGREBS-
CYKLUSNY TEKNOLOGI

IMPLEMENTERES
Efter nogle år erstatter ny teknologi 
den gamle. De kriminelle tilpasser 

sig og  finder nye metoder til at 
 opnå det, de vil.

ANGREB
De kriminelle vælger en bestemt
angrebsmetode. De pengeauto-

mater, hvor sikkerheden ikke  
er opgraderet, er det svage led  

og bliver angrebet, indtil ”marke-
det” løber tør.

ANGREBENE
OPTIMERES

De kriminelle optimerer angrebs-
metoden over tid, og de mest 

succesfulde metoder spreder sig 
geografisk.

NY SIKKERHED
UDVIKLES

 Sikkerhedseksperter og pengeskabs-
producenter reagerer ved at udvikle 
nye former for sikkerhed mod de ek-
sisterende angreb og løfter dermed 

sikkerhedsstandarderne.

1

4

2 

3 

Smash&grab-tyveri
Pengeautomater under angreb
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1994-2007 
Blandede angrebsmetoder

I 1994 blev EN 1143-1 introduceret i Europa – en 
strengere og mere krævende standard. Den erstat-
tede den UL-standard, der havde været globalt 
gældende siden 1960’erne.

Pengeautomater kunne certificeres i fire Grades og 
var kraftige nok til at beskytte kontanterne indeni 
fra klassiske el- og termoværktøjer.

Med så stor en bestand af pengeautomater tager 
det dog lang tid at udskifte og opgradere dem alle, 
så selv efter indførelsen af EN 1143-1, var UL-pen-
geautomater stadig fremherskende i visse lande. I 
denne periode varierede angrebsmetoderne meget 
– fra almindelige til mere avancerede – afhængigt 
af landet og sikkerhedsniveauet de pågældende 
sted.

2007-2013 
Gasangreb 

I lande, hvor EN i tilstrækkelig grad havde erstattet 
UL – og markedet for ”lette kontanter” var løbet tør 
– begyndte de kriminelle at blive opfindsomme. 

Ved at pumpe gas ind i pengeautomaterne og sæt-
te ild til det, lykkedes det dem at sprænge lågen af.

Denne type angreb startede i Italien, og selv om 
succesraten til at begynde med var lav, blev teknik-
ken videreudviklet over nogle år og spredte sig til 
andre europæiske lande, som eksempelvis Frank-
rig, Storbritannien, Tyskland, Holland og Danmark.

PENGEAUTOMATER 
Beskyttelseshistorik

1960-1975 
Almindeligt værktøj

De første pengeautomater ydede ikke overrasken-
de kun ringe beskyttelse af kontanterne indeni.

De kunne brydes op på få minutter med almin-
deligt værktøj fra et hvilket som helst skur, som 
eksempelvis hammer og mejsel.

Efterhånden som angrebsniveauet steg, begyndte 
bankerne at udskifte boksene til nogen med større 
sikkerhed.

1975-1994 
El-værktøj

Da stadig flere banker opgraderede sikkerheden, 
blev de kriminelle tvunget til at optimere deres 
metoder.

Resultatet var en stigning i brugen af vinkelslibere 
og gasbrændere. De fleste bokse var stadig frem-
stillet af rent stål, så et angreb med en vinkelsliber 
eller en gasbrænder var som en varm kniv i smør.

GLOBAL    #4
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1960-1975

1975-1994

1994-2007

2007-2013

2013-til nu

Almindeligt 
værktøj

El-værktøj

Gasangreb 

Blandede an-
grebsmetoder

Metoderne 
videreudvikles

2013-til nu 
Metoderne videreudvikles

I dag findes der pengeautomater, der er stærke nok til at modstå de maksimale mængder gas, der 
kan pumpes ind i dem og antændes. De er desuden konstrueret så smart, at de kan lindre noget af 
det tryk, gasophobningen forårsager. Det betyder, at selv om der kommer buler i boksen, så bliver 
boltene og lågen på plads.

Desværre har disse nyskabelser ført til mere aggressive angrebsmetoder med kraftige sprængstof-
fer. I modsætning til gasangreb, hvor eksplosionen er mere lokal og trykbaseret, forårsager kraftige 
sprængstoffer udbredte skader, eller udbredt ’fragmentering', omkring eksplosionen. På trods af 
risikoen for at eksplosionen ødelægger de fleste af kontanterne, er det stadig incitament nok for 
de kriminelle til at gå hårdt til den, at de kan slippe af sted med måske 10 % af den fulde boks.

Heldigvis udvikler beskyttelsesniveau sig også, præcis som de kriminelle metoder gør – producen-
terne af pengeautomater tilbyder allerede eksplosionssikre pengebokse. Den hastighed, hvormed 
de eksisterende pengeautomater skal udskiftes eller opgraderes, betyder imidlertid, at det tager 
mange år, før pengeautomaterne med den nyeste beskyttelse udgør hovedparten af   bestanden. 
Og så længe det fortsat er tilfældet, vil de kriminelle altid være et skridt foran.
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Når en virksomhed skal beskyttes mod angreb med skydevåben eller  sprængstoffer, 
udgør sikkerhedsdøre og -vinduer en førsteklasses forsvarslinje.

Hvordan adskiller sikkerheds-
døre og -vinduer fra almindeli-
ge, forstærkede døre og vinduer?

Sikkerhedsdøre og sikkerhedsruder er normalt certificeret 
til skud- og/eller eksplosionssikring, så de yder et særlig 
højt beskyttelsesniveau i tilfælde af angreb.

Hvem bestemmer 
 certificerings-niveauet?

Certificering tildeles efter testning i henhold til anerkend-
te standarder. 

I Europa er standarderne for skudsikring eksempelvis 
fastlagt af et internationalt ekspertpanel. Det består af 
blandt andre producenter, forbrugere, konsulenter, inge-
niører og offentlige myndigheder. 

Standarderne er ikke alene baseret på den kombinere-
de viden fra disse specialister, men også på feltforsøg og 
resultaterne af faktiske angreb.

16

Sikkerhedsdøre og -vinduer:   
Skud- og eksplosionssikring

EN 1522 for vinduer, døre og skodder
Definerer syv modstandsniveauer for pisto-
ler, rifler og geværer (FB1-FB7) og et for hagl-
geværer (FSG).

Definerer syv modstandsniveauer for pi-
stoler, rifler og geværer (BR1-BR7) og to for 
haglgeværer (SG1 og SG2). Hvis sikkerheds-
ruder er certificeret og samtidig har fået en 
”NS”-klassifikation, betyder det, at de har 
bestået testen uden at splintre. ”S” betyder, 
at de splintrede.

STANDARDER FOR SKUDSIKRING

EN 1063 SIKKERHEDSRUDER

Hvilke typer våben  
indgår i testen?

Pistoler, rifler, geværer og haglbøsser samt en række 
forskellige ammunitionstyper, fra kugler med blød 
kerne til kugler med hærdet stålkerne.

Ofte stillede spørgsmål

GLOBAL    #4

Hent den samlede guide for standarder og 
regler her: hjem.gunnebo.dk/skud-guide
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…ALLE DELENE 
SPILLER SAMMEN
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Hvordan måles en eksplosion?
En eksplosion skaber en chokbølge eller en trykbølge, det 
såkaldte ’hændelsestryk’. 

Når denne bølge møder en forhindring – for eksempel 
en dør – skaber den en tryktopværdi, også kaldet det 
’reflekterende tryk’. Det reflekterede tryk er ca. dobbelt 
så kraftigt som hændelsestrykket. Det er det reflekterede 
tryk, der måles på i standarderne. 

Efter chokbølgen kommer en depression, et ’negativt 
tryk’, svarende til omkring en tredjedel af den reflekterede 
tryktopværdi.

Er der forskellige typer  
eksplosioner?
Der sondres mellem korte eksplosioner med en varighed 
på ca. 5-20 millisekunder – kaldet detonationer – og læn-
gere eksplosioner med en varighed på 200 millisekunder 
eller mere – kaldet forbrændinger. Industrielle gaseksplo-
sioner er et velkendt eksempel på en forbrænding.

Hvordan udføres en 
 eksplosionstest?
Der findes to testtyper: Test med chokrør og udendør-
stest. I et chokrør holdes en luftmængde under tryk i et 
kammer og frigives via et rør. Den dør eller det vindue, 
der skal testes, er placeret for enden af   røret.

Udendørstest anvendes til at kontrollere modstanden 
af   en dør eller et vindue mod en TNT-ækvivalent. Gen-
standen anbringes i en fastlagt afstand fra eksplosionen 
(mellem 3,0 og 5,5 meter). 

Test med chokrør af vinduer, døre og skodder. 
Definerer fire modstandsniveauer (EPR1-
EPR4) for et reflekteret tryk på mellem 0,5 og 
2 bar.

Udendørstest af vinduer, døre og skodder. 
Definerer fire modstandsniveauer (EXR1-
EXR5) for en TNT-sprængladning på mellem 3 
og 20 kg og et reflekteret tryk på mellem 2,5 
og 28,0 bar.

STANDARDER FOR EKSPLOSIONSSIKRING
EN 13123/124-1

EN 13123/142-2

Ofte stillede spørgsmål
TR

YK

TR
YK

TID TID

TO TYPER EKSPLOSIONER

Trykenhed: 1 bar = 10 t/m2   

Tidsenhed: Millisekund (ms)

Maks. tryk

Specifik positiv 
bæring

DETONATION FORBRÆNDING
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Henrik har 16 års erfaring fra sikkerhedsbran-
chen, og har de senere år specialiseret sig i sik-
ring af højrisikoområder mod forskellige typer 
angreb. Han arbejder tæt sammen med kunder 
og samarbejdspartnere for at sikre en løsning, 
der lever op til de stillede krav om sikkerhed 
kombineret med arkitektoniske krav.

Ole Olsen har 25 år erfaring i Gunnebo kon-
cernen, og har de seneste år hjulpet banker og 
sparekasser med at sikre deres og deres kunders 
værdier. Ole har igennem tiden været en vigtig 
spiller i udviklingen af sikringskoncepter og im-
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