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INTERVIEW

Mindre tidskrævende og
en sikrere arbejdsplads

Mød Per Borgvall, koncernchef for
Gunnebo, i et interview om værdiskabelse, kundefokus og Gunnebo’s
planer for fremtiden.

Coop Prix Elverhøy, den største
Prix-butik i Norge, har installeret
anden generation af det lukkede
kontanthåndteringssystem
SafePay™.
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PASSAGEKONTROL
I en tid, hvor der er et stort pres for
at mindske forureningen, benytter
flere og flere mennesker de offentlige transportsystemer. I denne
udvikling spiller sikkerheden en
meget vigtig rolle.

Det er ekstremt vigtigt, at sikkerhedsløsninger for atomkraftværker,
raffinaderier og olieproducerende
selskaber fungerer perfekt.
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Gunnebo globalt
Tag en hurtig tur kloden rundt for
at se, hvordan Gunnebo har forbedret sikkerheden for kunder over
hele verden.

Mød Torsten Schniedermeier, der
arbejder som ”flyvende tekniker”
inden for Adgangskontrol og forretningsudvikling hos Gunnebo.
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Gunnebo’s målsætning er at skabe værdi for sine
kunder, medarbejdere, ejere og samfundet generelt.
For kunder ved at levere de rette sikkerhedsprodukter,
løsninger og ydelser rettidigt, for medarbejdere ved
at være en arbejdsgiver, som stimulerer personlig
udvikling, for ejere ved at levere gode økonomiske
resultater og for samfundet i almindelighed ved at
sikre, at virksomheden drives ansvarligt.
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Specialkonstruerede sikkerhedsbokse beskytter luksusvarer over hele verden
Butikkerne for dette berømte franske
luksusvaremærke er altid placeret i
luksuriøse kvarterer i prestigefyldte
byer rundt omkring i verden, ofte
i smukke historiske bygninger.
Derfor kan det sommetider være
svært af få plads til tilstrækkelige
lagerfaciliteter på grund af det
begrænsede antal kvadratmeter,
den komplekse geometri og vanskeligheder med at få adgang til nogle
af butiksområderne.
Til en af disse butikker fik Gunnebo chancen for at påtage sig den udfordring at
indbygge et lille sikringsrum med optimerede dimensioner, som skulle passe

ind i den frie plads i butikkens kælder og
sikre den bedst mulige udnyttelse af de
kvadratmeter og den højde, der var til
rådighed.
Gunnebo besluttede at benytte
ModuleGuard-serien* og bygge en modulopbygget miniboks. Panelerne blev
dimensioneret til at passe med den frie
plads og de snævre gange i den pågældende kælder. Resultatet blev en sekskantet boks med en stærk dør tilpasset i
størrelse og en elektronisk lås med tidsstyring; i alt 12,4 kvadratmeter paneler
med en vægt på kun 1.055 kg.
”En standardløsning kunne aldrig have
passet ind på så lille en plads, og det ville
heller ikke have været muligt i en så smal
kælder uden omfattende ombygningsarbejder med meget høje omkostninger til

Etablering af et sikkert
og pålideligt miljø

følge”, siger Didier Tarlève, Key Account
Manager for Detailhandel/Værdiopbevaring hos Gunnebo Frankrig.
Dette berømte franske luksusvaremærke, der har forskellige aktiviteter
inden for haute couture-mode, smykker,
tasker og sko, er altid på udkig efter den
nyeste sikkerhedsteknologi, og Gunnebo
er stolt over, at virksomheden har valgt en
Chubbsafes-løsning fra Gunnebo som en
af deres løsninger til sikker opbevaring.

* ModuleGuard er en letvægtssikkerhedsindhegning med en konstruktion af modulopbyggede
paneler; vægge, loft, gulv og døre, der er hurtige
og lette at samle, udbygge og flytte. Denne
fleksibilitet betyder, at indhegningerne kan
tilpasses, så de passer til eksisterende strukturer
i alle bygninger.

Læs mere på
www.gunnebo.com/ops

I Spanien er indkøbscentre offentlige
områder, og spansk lovgivning stiller
strenge krav til brandsikringen
på sådanne steder for at sikre, at
offentligt tilgængelige områder
sikres ordentligt mod brand. I dag
har IKEA Group 15 butikker i Spanien,
men planen er at fortsætte med at
vokse og have 30 butikker i år 2020.
Da Gunnebo tidligere med succes har
leveret branddøre til IKEA’s spanske butikker, besluttede IKEA at lade Gunnebo
producere og installere branddørene til to
nye butikker, som efter planen skal åbne i
Spanien i løbet af 2010.
Projektet omfatter over 300 døre,
inklusive metaldøre, svingbranddøre og
skydebranddøre. Nogle af disse døre er
blevet testet under brandlignende omstændigheder i 120 minutter. Den største
dør er en skydedør på 4,5 x 15 meter, som
åbner ud mod et parkeringsområde.

IKEA Spanien valgte Gunnebo som leverandør af branddøre pga. Gunnebo’s
meget fleksible design. Gunnebo tilbyder
ikke kun døre i standardmål, men også
modeller i særlige mål og udformninger.
Derudover tilbyder Gunnebo også en omfattende serviceløsning. ”Sikkerhed er for
os at skabe et sikkert og tillidsvækkende

miljø for vores medarbejdere og selvfølgelig også for vores kunder. Vi valgte
Gunnebo’s branddøre pga. deres funktionalitet, kvalitet og driftssikkerhed”, siger
Oscar Pavon, som er byggeprojektleder
hos IKEA Iberica.
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Mød Per Borgvall, koncernchef
for Gunnebo, i et interview om
værdiskabelse, kundefokus og
Gunnebo’s planer for fremtiden

PROFIL

Per Borgvall

Værdiskabelse
for globale kunder
For at udvikle sikkerhedsprodukter og -løsninger, der fører til større
effektivitet for kundernes aktiviteter, bestræber Gunnebo-gruppen sig hele
tiden på at blive bedre til at forstå kundernes behov. Siden Per Borgvall
overtog posten som koncernchef i marts sidste år, har man truffet en række
foranstaltninger med henblik på at forstærke gruppens kundefokus og
forbedre mulighederne for at skabe værdi for kunderne.
TEKST

Karin Wallström

”Da jeg blev administrerende direktør, så
jeg det som en spændende udfordring
at føre Gunnebo ind i fremtiden, at lede
rejsen frem mod en endnu mere profitabel
og kundeorienteret virksomhed. Nu er
rejsen begyndt, og vi har allerede gjort
store fremskridt – jeg håber, at vores
kunder allerede så småt kan se en forskel”,
siger Per Borgvall.
Gunnebo’s målsætning er at skabe
værdi for kunderne, medarbejderne, ejerne og samfundet som helhed. At skabe
værdi for kunderne betyder at levere de
rigtige sikkerhedsprodukter og -løsninger
til tiden og at yde den rigtige service.
”Vi skal forstå kundernes behov og
udvikle produkter og løsninger, der øger
kundens sikkerhed og effektivitet på baggrund af disse behov. Det er selvfølgelig
klart, at Gunnebo skal implementere
denne udvikling i dialog med sine kunder,
det er ikke noget, vi kan gøre alene.”
“Sikkerhedsindustrien er en industri
med fremtid, med mange spændende
udfordringer og muligheder. Jeg glæder
mig til at udvikle den sammen med vores

kunder og finde frem til løsninger, som
skaber værdi og er bæredygtige i fremtiden”, slutter Per Borgvall.

Tre spørgsmål til Per Borgvall
Vil der være nogen forskel på, hvordan
man gør forretninger med Gunnebo i
fremtiden?
”Det vil blive endnu lettere at gøre forretning med Gunnebo. For eksempel har vi
lige iværksat en større investering i kunderelationsstyring. For vores kunder betyder
det en fast Gunnebo-kontaktperson, som
koordinerer og guider kunden gennem
vores produkter og løsninger. Kunderelationschefen vil arbejde internationalt, så
nationale grænser ikke vil påvirke kundens
kontakt med Gunnebo.
”Vi vil også investere langt flere ressourcer i produktudvikling. Gunnebo har allerede en bred vifte af sikkerhedsprodukter
og systemer inden for banksikkerhed,
automatisering af kontanthåndtering, adgangskontrol og værdiopbevaring. Nu vil
vi fokusere kraftigt på produktudvikling,
så vi altid er på forkant i vores produkttilbud. For at sikre en holistisk tilgang til
sikkerhedsforretningen vil vi også fortsætte med at arbejde med vores service-

PROFIL
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Per Borgva
9
arts 200
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Gunnebo har en bred produktportefølje.
Hvordan vil den ændre sig i fremtiden?
”Vi vil fokusere på vores markedstilbud
inden for banksikkerhed, automatisering
af kontanthåndtering, adgangskontrol
og værdiopbevaring. Det betyder, at vores
produktportefølje vil blive mindre i løbet
af nogle få år, men den vil også blive skarpere og mere tilpasset kundernes behov
på vores kerneforretningsområder.”
Gruppens produkter er at finde på de
fleste markeder over hele verden. Vil det
ændre sig?
”I øjeblikket har vi salgsselskaber på
28 markeder, hvoraf hovedparten befinder sig i Europa. Vi vil øge vores tilstedeværelse på markederne i Asien, for eksempel på det vigtige kinesiske marked,
ved at etablere vores eget selskab med
base i Shanghai. Vores produkter og
løsninger er også tilgængelige på mere
end 100 markeder over hele verden, takket være et stort net af agenter, distributører og andre forretningspartnere. Vi
vil fortsætte med at udvikle og styrke
disse samarbejder.”

FAKTA:
Har du spørgsmål eller ideer, du
gerne vil drøfte med Gunnebo’s
koncernchef?
Send en e-mail til ceo@gunnebo.com!

Per Borgvall

Koncernchef for Gunnebo siden
1. marts 2009

ebo
for Gunn

ydelser og gøre dem mere attraktive for
vores kunder.”

Master of Science in Civil Enginering,
Chalmers, Göteborg, Sverige, 1982

Professionel baggrund
Adm. direktør for AB Fagerhult;
direktør for Indoor Climate Division
hos British IMI plc, direktør for Tour &
Andersson AB og Uponor AB
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Et nyt IDLock-modul
gør globale adgangskontrolsystemer til
virkelighed
Et nyt modul til offline-identifikation
og -aflåsning muliggør global administration af alle adgangspunkter for
en lokalitet. Det nye IDLock-modul
er baseret på Gunnebo’s integration
af offline-adgangsudstyr og er
designet med henblik på at give
øget fleksibilitet og lavere administrationsomkostninger.

VisioCast – et intelligent digitalt optagesystem
Markedet for tv-overvågningsløsninger er i hurtig udvikling. VisioCast er
et af de nyeste bidrag til udviklingen. Det er udstyret med højopløsning
i realtid, stor lagerkapacitet, multiskærmvisning, sporingsfunktioner og
avanceret billedanalyse.
”Tv-overvågning er i konstant udvikling”,
udtaler Richard North, produktlinjechef
for tv-overvågningssystemer på området
for elektronisk sikring hos Gunnebo.
”Gunnebo er med helt fremme i forreste række, hvad angår de nyeste tv-overvågningsteknologier, med lanceringen af
VisioCast, en ny serie af optagesystemer,
der tilbyder højopløsning i realtid, stor
lagerkapacitet, multiskærmvisning, sporingsfunktioner og avanceret billedanalyse”, tilføjer North.
VisioCast-systemet integrerer en optageserver og en multiplexing-videomatrix
til visning af flere billedmodtagelser
samtidigt og til optagelse, lagring og
senere hentning af billeder til analyse og
behandling.
Systemet indbefatter et sæt fjernstyringsapplikationer, der gør det nemmere
at få adgang til billeder og overvågningskameraer. Konfiguration, vedligeholdelse
og tekniske kontrolfunktioner understøttes også.
VisioCast kan anvendes sammen med
analoge kameraer og IP-kameraer eller
sammen med fuldt IP-baseret udstyr.
Det har en lang række avancerede funktioner som f.eks. behandling af information fra kassesystemer, stregkodelæsere
eller bilnummerplader.
6

”VisioCast er et fleksibelt system med
mange fordele for virksomheder, der
ønsker at implementere en løsning, som
kan tilpasses de specifikke sikkerhedskrav, det aktuelle monteringssted, eksisterende installationer, it-netværket og
de funktionelle krav, der stilles. Det kan
integreres i SMI Server*-systemet, så der
kan opnås global styring af alle sikkerhedsfunktioner”, afslutter North.
* Integreret elektronisk sikringssystem til multifunktionskontrol inklusive adgangskontrol,
tyverialarmer og tv-overvågning.

”Vores kunder ønsker globale løsninger,
og det er vores position som producent
kombineret med vores evne til at integrere andre systemer, der gør os til noget
helt særligt. Ved at komplementere vores
serie af online-læsere med offline-udstyr
kan vi levere globale adgangskontrolsystemer”, siger Dominique Auvray, marketingdirektør for området elektronisk
sikring hos Gunnebo.
“De forskellige adgangskontrolsystemer,
der bruges på en lokalitet, er forskellige fra
zone til zone. Det krævede sikkerhedsniveau, beskaffenheden af det punkt, der
skal sikres, adgangsflowet, betjeningsmåden og sågar den måde, systemet interagerer med andre systemer på, er alle
faktorer, som påvirker valget af adgangskontroludstyr. Med IDLock-modulet komplementeres vores SMI-server* med en
offline-låseløsning, der passer perfekt til
adgangspunkter, hvor der skal bruges et
enklere system”, tilføjer Auvray.
IDLock-modulet fås med elektronisk
cylinder- eller taplås, og er kompatibelt
med aktuelle ISO-standarder og forskellige teknologier som f.eks. Mifare® Classic
eller DESFire. Modulet giver derudover
mulighed for hurtig installation, trådløs
drift samt fleksibel administration.

Læs mere på
www.gunnebo.dk/
overvaagning
VisioCast er et åbent system, der indeholder et komplet sæt af styrings- og fjernkontrolsoftware.

Gunnebo’s sortiment af online læsere er blevet
komplementeret med en offline-løsning, IDLock.

Læs mere på
www.gunnebo.dk/
bomanlaeg
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Pladsbesparende
adgangskontrol med
god tilgængelighed
Det nyeste produkt til markedet
for sikkerhedsdøre hedder
CompactSave II. CompactSave II
tilbyder et højt sikkerhedsniveau i et
pladsoptimeret format kombineret
med ekstra god tilgængelighed.

Bomanlæg til barske forhold
Med lanceringen af kraftige
hydrauliske bomanlæg med
enestående modstandsdygtighed
over for vejret imødekommer
Gunnebo de krav, der stilles under
barske forhold.
Gunnebo’s seneste bidrag til serien af bomanlæg er et kraftigt hydraulisk bomanlæg
til erhvervsmæssig og industriel brug.
Gunnebo’s hydrauliske bomanlæg er en
af de mest solide løsninger på markedet.
Det har et hus af rustfri stålplade, en galva-

niseret og overfladebehandlet kappe samt
et særdeles holdbart hydraulikaggregat.
Bomanlægget kan styres ved hjælp af
trykknapper eller fjernbetjening. Sløjfedetektorer, optiske bomfølere og smart
card-læsere eller biometriske læsere kan
integreres i kontrolpanelet.
”Jeg er sikker på, at vores løsning vil
tilfredsstille behovene hos selv de mest
kritiske kunder i de mest barske omgivelser rundt om i verden” siger Alan Fastner,
produktlinjechef for udendørs områdesikring hos Gunnebo.

En ny serie låse til højt sikkerhedsniveau lanceret
GSL 1000, Gunnebo’s nye højsikkerhedslås har fået stor opmærksomhed på sikkerhedsmarkedet. Siden
introduktionen i det tidlige forår er
den med stor succes blevet installeret
i banker, centrale pengedepoter,
kasinoer samt diverse detailhandelskæder på større europæiske
markeder. Den enestående kombination af systemdesign, innovativ
brugergrænseflade og effektive
funktioner gør låseserien til en
attraktiv løsning for en bred vifte af
kunder og anvendelsesformål.
Med sit store display og sine logiske ikoner
er GSL 1000 let at betjene og enkel at
administrere. De effektive funktioner,
der bl.a. omfatter avancerede brugeradgangsrettigheder, engangskoder og
IP-administration giver brugerne bedre
kontrol og sikrere processer. GSL 1000’s

kommunikations- og grænsefladefunktioner gør den til et værdifuldt forbindelsesled mellem den fysiske sikring af
skabet og de elektroniske styrings- og
overvågningssystemer.
GLS 1000 er EN-1300-certificeret i både
klasse B og C. Den er udstyret med en
kraftig motordrevet låsebolt og et moderne
systemdesign. Alt dette tilsammen gør
den til en konkurrencedygtig og økonomisk eftermonteringsløsning til mange
sikringsskabe og -bokse, der benyttes af
Gunnebo’s kunder. GSL 1000 kan dog også
leveres med mulighed for en forudinstalleret e-lås på en bred vifte af nye sikringsskabe fra Gunnebo.

Gunnebo’s nye sikkerhedsdør er udviklet
til kunder, der har behov for en sikker og
effektiv løsning i mindre miljøer.
CompactSave II er udstyret med dobbelte sikkerhedsfunktioner, så uvedkommende forhindres adgang. Infrarøde
sensorer og en gulvmåtte danner en
usynlig virtuel passage. En mekanisk
forbindelse mellem de to døre lukker en
dør, mens den anden åbnes, og vice versa.
Selv i en nødsituation opretholdes det
høje sikkerhedsniveau. Den inderste dør
åbner automatisk for at lette rømningen
af bygningen. Den yderste dør forbliver
låst, men kan altid åbnes indefra med et
nødhåndtag. Udefra kræves der en nøgle.
At holde uvedkommende personer ude
er én ting. Men et dørsystem skal også
kunne lukke autoriserede personer let og
glat igennem. I CompactSave II arbejder
de to døre simultant, så det bliver muligt
at lade op til otte personer passere i
minuttet. Den frie gangpassage er 900
eller 1.100 millimeter afhængigt af model.
Dette er tilstrækkeligt til, at en kørestol
kan komme igennem, eller til, at man kan
passere med sin håndbagage. Ved at koble
systemet til transportfunktionen kan man
endog føre større gods igennem.

CompactSave II,
Gunnebo’s nye sikkerhedsløsning til
mindre miljøer.

GSL 1000
med biometrisk
læsning for
yderligere
sikkerhed.
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Adgangskontrol
eliminerer svage led
Det er ekstremt vigtigt, at sikkerhedsløsninger for atomkraftværker, raffinaderier og olieproducerende selskaber fungerer perfekt. De skal være i stand
til at modstå terrorangreb og andre former for overfald – et enkelt svagt led
kan betyde katastrofe.
TEKST

8

Mats Ekendahl

Gunnebo samarbejder med store multinationale selskaber med raffinaderier,
atomkraftværker samt olie- og gasudvinding. Angreb mod sådanne specialiserede
produktionssteder kan forårsage uoprettelig skade for mennesker, selskaber, samfundet og miljøet. Derfor skal sikkerheden
– i særdeleshed den ydre sikkerhed – være
solid og velplanlagt for at forhindre terrorhandlinger, militante aktivister og andre
mulige trusler mod samfundet.
”Men det er også vigtigt, at almindelige
mennesker ikke forvilder sig ind ved en
fejl og kommer til skade. Og selvfølgelig at
tyve holdes ude,” udtaler Anders Wikström,
salgschef for Områdesikring hos Gunnebo
i Sverige.

stables på benene. Det kan tage et godt
stykke tid”, fortæller Wikström.

En verden i forandring

Indhegning og adgangssystemer

Sikkerheden blev ikke prioriteret så højt
i energiindustriens første år. Med en
verden i stadig forandring og en større
politisk ustabilitet har selskaber, regeringer og myndigheder imidlertid øget
deres krav til passende beskyttelse.
”Tidligere var der ikke nogen særlig risiko for angreb. Men nu da risikoen er øget,
er det vigtigt, at man er forberedt på
enhver type trussel på forhånd, eftersom
sikkerhed ikke er noget, der pludselig kan

Indhegning og adgangssystemer skal
også være stærke, og sidstnævnte skal
være fleksible nok til at tillade problemfri
adgang og udgang. Det er vigtigt at kunne leve op til de forskellige lokaliteters
specifikke behov ud fra virksomhedens
eller myndighedernes krav ved at skræddersy løsninger til bil- og persontrafik.
Det voksende behov for sikkerhed
inden for forarbejdningsindustrien er en
god anledning for sikkerhedsfirmaer til at

Nyt beredskabsniveau
Sikkerhed i denne type installationer har
tidligere overvejende handlet om at give
de rigtige personer og køretøjer autoriseret adgang. Nu stiller ekstreme scenarier
som f.eks. brand på raffinaderier og
eksplosioner på atomkraftværker krav om
et helt nyt beredskabsniveau.
”For eksempel er portnerbygninger og
nærtliggende bygninger nu nødsaget til
at være fysisk i stand til at modstå stort
set alt. Især bygningernes vinduer, døre,
skillevægge og lignende,” siger Martin
Walker, projektleder hos Gunnebo UK.

udvikle og tilbyde nye tekniske løsninger.
For eksempel har Gunnebo blandt sine
kunder bemærket et øget ønske om at
kunne overvåge personers og køretøjers
bevægelser på deres områder.
”Og i takt med at antallet af atomkraftværker stiger, efterlyser denne særlige
sektor stadig mere sofistikerede overvågningssystemer. Fiberoptiske kontrolsystemer ser ud til at blive det næste store
udviklingsområde. Vi har også kunnet
konstatere en større interesse i nøgleklare
løsninger,” slutter Walker.

Installation
Installationsarbejdet i sig selv er ikke noget større problem, selv om det udføres i
nogle meget specielle omgivelser.
”Det vigtige er, at alle de forskellige
etaper i et projekt er veldokumenterede og
godkendte, og at alle de involverede arbejdere har de rigtige licenser, godkendelser
og sikkerhedsuddannelser”, siger Aidan Killeen, produktlinjechef for Områdesikring
hos Gunnebo UK.
Fremtidens sikkerhedsprojekter inden
for forarbejdningsindustrien vil sandsynligvis også kræve en større koordinering af
forskellige systemløsninger. At arbejde side
om side med mange forskellige andre leverandører vil også være lidt af en udfordring.
”Det er vigtigt at tale kundens sprog
samtidig med, at man også lytter til de
andre involverede parter”, konkluderer
Aidan Killeen.
Læs mere på
www.gunnebo.com/ops
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Fortsættelse af et langt, godt samarbejde
Efter en pause på 14 år er Hollands største olie- og gasproducent parat til at gå
i gang med at producere igen. Gunnebo installerer sikkerhed for anlægget.
TEKST

Mats Ekendahl

Gunnebo modtog ordren fra Nederlandse
Aardolie Maatschappij BV (NAM), et joint
venture mellem Shell og Exxon. Det er der
som sådan ikke noget nyt i, for Gunnebo
har været den foretrukne leverandør af
områdesikring til alle NAM’s installationer,
fabrikker og kontorer i over 25 år. Nej, det
vigtige er derimod, at det markerer fortsættelsen af en lang tradition for at have
et godt samarbejde.
”Ordren er på 6.000 meter områdeindhegning med en højde på 2,5 m til 18 nye
udvindingssteder og det primære dampproduktions- og oliebehandlingsanlæg.
Hovedindgangene skal også udstyres med
solide 6–8 meter høje hegn”, fortæller
Patrick van Aart, landechef for Gunnebo
i Holland.
For at fremtidig udvinding skal være mulig på et konkurrencedygtigt omkostningsniveau er det nødvendigt, at man anvender
en ny teknik, den såkaldte dampinjektion.
Sikkerheden ved arbejdet med denne
kerneproces afhænger af, om der er
intelligente, brugervenlige adgangsfunktioner for mennesker og køretøjer ved
hver installation.

”Vi leverer 24 store indgangsporte og omkring 100 mindre låger til både indgange
og nødudgange”, siger van Aart.
Installationerne har til formål at forbedre sikkerheden i højrisikoområder,
forbedre tyverisikringen, regulere strømmen af personer og køretøjer samt reducere risikoen for uvedkommende adgang
(aktivister, sabotage, beskadigelse, spionage, brand og eksplosion).
Anlæggene blev oprindeligt kun beskyttet af skelafgrænsninger. En generel personale- og gæstekontrol kom først til senere.
”I dag har kunderne et holistisk syn på
sikkerhed og fokuserer på øget international regulering/lovgivning og på forretningskontinuitet.”
Patrick van Aart tror, at fremtidens
sikkerhedsstrategier vil omfatte mindre
involvering af mandskab (vagter), kontrolleret adgangs- og udgangsstyring,
proceskontrol og overvågning.
”Behovet for eksplosionssikre døre og
eksplosionssikkert glas til f.eks. kontrolrum vil sandsynligvis også stige.”

FAKTA:
Generelle sikkerhedskrav til
forarbejdningsindustrien inden
for energisektoren
 Skelafgrænsning
 Skabe sikre områder
 Forsinke/forhindre indtrængen
 Forhindre uvedkommende adgang
 Opfyldelse af lovkrav
 Skabe sikre trafikveje
 Beskytte f.eks. ventiler
Eksempler på, hvor Gunnebo kan hjælpe
 Bidrage til dele af forretningskontinuiteten
 Forbedre rutinemæssig sikkerhed
 Reducere omkostningerne til
sikkerhedsvagter
 Økonomi i driftsomkostninger
 Realtidsstyring
 Hurtig og effektiv indgriben
 Dokumentation af hændelser
 Hurtig identifikation af aggressorer
 Begrænsning af vandalisme
 Sporing af og sporbarhed for
personer og varer
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Høj sikkerhed, der forhindrer kriminalitet
og giver mere problemfri adgang
Benzinselskabet Preem har for nylig opgraderet den eksterne sikkerhed på
deres raffinaderier i Gøteborg og Lysekil i Vestsverige. ”Ændringerne er sket
på baggrund af en grundig sårbarhedsanalyse, så vi opnår det rette sikkerhedsniveau”, siger Kristian Fred, Chief Security Officer hos Preemraff.
TEKST

raff.
er hos Preem
Security Offic

Mats Ekendahl

Siden ISPS-koden* blev indført i 2004, har
Preem løbende foretaget sårbarhedsanalyser og forbedret den fysiske sikkerhed
på deres to raffinaderier. Selskabets trusselsanalyse viser, at der for øjeblikket er
lav risiko for f.eks. terroristangreb.
”Vores undersøgelser har vist, at vi
primært skal beskytte os mod kriminalitet
som f.eks. tyveri af kobber og andre attraktive materialer”, fortæller Kristian Fred.

Preem’s løsning
En del af Preem’s løsning er en 10 km
lang kædeledsindhegning fra Gunnebo,
som er produceret i det vestlige Sverige,
hvor også raffinaderierne ligger.
”Det begrænser transporten til et minimum og reducerer miljøpåvirkningen”,
siger Anders Wikström, salgschef for
Områdesikring hos Gunnebo i Sverige.
Indhegningen fra Gunnebo er forstærket med elektriske hegnsalarmer i
afsnit, hvor man tidligere har konstateret
indtrængning eller forsøg herpå. Det
elektriske hegn giver eventuelle tyve stød
og viser også sikkerhedspersonalet, hvor
hegnet er ved at blive brudt.
”Alle alarmer verificeres desuden med
et kamerabillede”, siger Kristian Fred.
Preem investerer også i hegnslys og i
omhyggelig vedligeholdelse af skove og
krat, hvilket forstærker beskyttelsesfaktoren betydeligt. Der er desuden adskil10

, Chief
Kristian Fred

lige udendørs detektorer, der registrerer
bevægelser fra mennesker og køretøjer.

Forskellige typer indhegning
På visse korte afsnit omkring anlæggene
benytter Preem forskellige typer indhegning for at optimere funktion, udseende
og sikkerhed. For eksempel er der svejsede trådnetbeklædninger omkring rørhuller, smarte palisader ved hovedporte og
flytbare paneler med alarm for at give let
adgang for drifts- og vedligeholdelsespersonale, når det er påkrævet.
Sidstnævnte er en meget påskønnet
funktion, der viser Gunnebo’s dynamik
som leverandør.”
Fred understreger vigtigheden af, at
man foretager en indgående analyse af,
hvor og hvordan virksomheden behøver
beskyttelse, så det sikres, at det rette
udstyr indsættes.
”Sikkerhedsgraden afhænger af den
potentielle trussel. På trods af dette er
det ikke i fuld udstrækning muligt at
have samme grad af beskyttelse alle
steder i en stor installation, da det kan
blive meget dyrt.”

personer og køretøjer let kan komme ind
på og forlade raffinaderiområdet.
”Det gælder om at sørge for, at den daglige drift glider let. Af sikkerhedshensyn
skal vi vide, hvem der er på området, og
hvor de er”, forklarer Kristian Fred.

Imponerende produkt

Sikring af en smidig daglig drift

Til dette formål har Preem blandt andre
produkter købt Gunnebo’s udendørs
vendekors. Internt har Preem installeret
SpeedStile-hurtigsluser, der arbejder efter samme princip som metro-vendekors.
De har en stor gennemstrømningskapacitet og er desuden meget sikre – man skal
ikke stå og vente, men kan let identificere
sig for at komme igennem.
Der er hurtigfoldeporte, som åbner
helt eller i sektioner på blot 4–6 sekunder,
spærrer for uautoriserede køretøjer og
giver hurtig adgang for autoriserede
køretøjer.
”På trods af deres tilsyneladende enkle
design, er det et af vores mest imponerende produkter. Det er en fritbærende
konstruktion uden skinner i jorden. Der
samler sig ikke snavs i sporene, og der er
minimal vedligeholdelse”, slutter Anders
Wikström.

Selv om forbrydere ofte ikke vælger at
trænge ind gennem indgangsporte, er
det vigtigt, at der er fastlagt fornuftige
procedurer, så det sikres, at autoriserede

* ISPS-koden (International Ship and Port Facility
Security) er et sæt af fælles regler til sikring af
skibe og havnefaciliteter.
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Udsatte anlæg i ødemarken kræver høj sikkerhed
I Italien arbejder Gunnebo sammen
med alle typer energiselskaber. Det,
de har til fælles, er store, udsatte
installationer, der kan medføre en
alvorlig trussel, hvis de saboteres.
TEKST

Mats Ekendahl

”Terrorister er også en trussel i dag, og
derfor er behovet for sikkerhedssystemer
til højrisikoanlæg stadig stigende”, udtaler
Giuseppe De Fazio, agent hos Gunnebo i
Italien og med stor erfaring i marken.
Måden at imødegå disse trusler på er at
installere integrerede sikkerhedsløsninger.
De omfatter indbyrdes forbundne fysiske
forhindringer, der skal forsinke indtrængendes handlinger, kombineret med
elektronisk overvågning og alarmer til opdagelse af eventuelle ulovlige aktiviteter.
Inden for energisektoren er der fire
hovedtyper af anlæg: benzindrevne kraftanlæg, elkraftanlæg, fotovoltaiske anlæg
og atomkraftanlæg Alle fire skal beskyttes mod terrorister, sabotage og tyveri,
uanset deres kerneprodukt og placering.
Elkraftværker er f.eks. ofte placeret i uopdyrkede eller øde områder, mens deres
fordelingscentre ligger nærmere byer. Det
er naturligvis livsvigtigt for hele samfundet, at produktionsafbrydelser forhindres.
”Hvis det pågældende energiselskab også

håndterer brændbare og eksplosive materialer og samtidig er placeret i en havn
eller tæt på bebyggede områder, øges
risikoen i takt med kravene til beskyttelse
af andre virksomheder og offentligheden,
så det sikres, at et angreb ikke påvirker
dem”, siger De Fazio.
Forarbejdningsindustrien er heller ikke
immun over for tyveri. Kobber er et attraktivt produkt på elkraftværker, mens
solpaneler er et populært mål på solenergianlæg.
”Der bygges muligvis flere atomkraftværker i Italien i fremtiden. Det er vigtigt, at
blive inddraget tidligt i planlægningsfasen,
så beskyttelsen og sikkerheden optimeres”.
Der findes dog løsninger på disse problemer. Nogle af de mere almindelige
fysiske og elektroniske installationer er
vibrations- og elektromekaniske sensorer,
infrarøde barrierer, mikrofonledninger,
PTZ-kameraer, termiske sikkerhedskameraer, videoanalyser, sporing, sikkerhedsovervågning, kontrolcentre, hurtigsluser
og blokeringspullerter.
Det er meget vigtigt, at man analyserer
sikkerhedssituationen for at sikre, at man
vælger den rigtige teknologi og de rigtige
produkter.
”Gunnebo kan virkelig være en hjælp i
denne proces,” slutter Giuseppe De Fazio.

Kreative løsninger
til søs
Gruppo ENI arbejder med olie- og
gasudvinding på land og på havet,
raffinering, distribution/røranlæg
samt gaskraftværker og tankanlæg.
TEKST

Mats Ekendahl

Gunnebo har leveret sikkerhedsløsninger
og produkter til en værdi af næsten
2,8 millioner euro til fire af Gruppo ENI’s
anlæg. Løsningerne omfatter:
 Et centraliseret sikkerhedssystem med
et intrusionsdetekteringssystem samt
inden- og udendørs områdesikring
 Tv-overvågning med varmefølsomme
kameraer, kuppelkameraer, styringssoftware, videoanalyse, videooptagelse NVR
 Central administration klient/server
 Udendørs indhegning med metalnet
 Skydeporte

Integrerede løsninger hos British Petroleum

FAKTA:

I Storbritannien har Gunnebo UK
arbejdet tæt sammen med British
Petroleum (BP) om levering af den
rette type højsikkerhedsudstyr.

BP har en af de største terminaler i
Europa for olie og flydende gas. Alt
sikkerhedsudstyr betjenes fra standardudstyrskabinetter og via en
specialbygget fjernkonsol.

TEKST

Mats Ekendahl

“Vi har haft stor succes med at udvikle løsninger for BP, så de lever op til den britiske
regerings antiterroriststrategier, og har
installeret vores indhegnings, adgangs- og
højsikkerhedsprodukter i et skræddersyet
system for at matche deres ønsker med
hensyn til person- og køretøjsbevægelser
omkring seks nøgleområder på to meget
højt profilerede anlæg”, fortæller Martin
Walker, projektleder hos Gunnebo UK.
De aktuelle kontrakter i Grangemouth
og Sullom Voe var oprindeligt fokuseret
på opgradering af sikkerheden omkring
hovedindgangsportene. Den løsning, der er
valgt ved Grangemouth, indeholder to ydre
og to indre skydeporte, der danner et slusesystem med kortlæsere til adgangskontrol.
”Alle porte, vendekors og adgangskon-

troller styres af vores PLC-styresystem,
der også tager sig af trafiklysreguleringen.
Med et mimisk styrepanel i portnerbygningen er det en ægte integreret Gunneboløsning” siger Aidan Killeen, som er
produktlinjechef for Områdesikring hos
Gunnebo UK.
Ved anlægget i Sullom Voe blev Gunnebo
inddraget endnu mere i udviklingen af
sikkerhedssystemet end normalt. Også her
blev der skabt et slusesystem, selv om det
denne gang var mellem K12-roadblockere
og skydeporte med interface til PLC-trafikstyring, kortlæsersystem og trafiklysregulering. I portnerbygningen er der placeret et
specialtilpasset mimisk styrepanel.
Af ekstra løsninger på Sullom Voe kan
nævnes en skydeport og et vendekors til
de fire kajanlæg.
”Hver har sit eget styresystem med
forbindelse tilbage via fiberoptiske kabler
lyslederkabler og i sidste ende integreret
i og styret fra det primære gatehousesystem”, fortæller Martin Walker.

Nogle af de produkter og løsninger,
der er leveret som en del af projektet:
 Et kontrolsystem, der er bygget og
installeret af Gunnebo
 Kollisionstestede roadblockere
(DSP K12)
 Skydeporte (LSST)
 Fodgængervendekors (M-enhed)
 Uafhængigt koblede og styrede
trafiklys
 Jordsløjfer
 Kortlæsere
 Svejsede trådnetsikkerhedshegn
med barberbladspigtråd øverst
 Fodgængervendekors
 Specialbygget styrekonsol via lyslederkabel
 Styring og integration af anlæggets
vendekors og adgangssystem med
vores udstyrsbygning og udstyr
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Teknisk support i Oslo

Manchester, installation af
særlige låse og særlig elektronik
Manila, Filippinerne,
vedligeholdelse af vendekors, slusesystemer,
pullerter samt forskellige sluser og porte

Dubai, installation
af wedge barrierer ved
Burj Khalifa i Dubai

Port Harcourt, Nigeria,
teknisk support og
undervisning

Singapore, installation
af wedge-barrierer

Et hurtigt kig i Torstens kalender
for de første to måneder af 2010.

Kloden rundt i
Gunnebo’s tjeneste
Torsten Schniedermeier er en 40 år gammel elektroniktekniker. Siden april 2008 har han arbejdet som ”flyvende
tekniker” inden for Adgangskontrol og forretningsudvikling hos Gunnebo. Hans primære opgave er at installere
udendørs adgangskontrol for kunder over hele verden. Torsten underviser også i teknikken bag produkterne på
Gunnebos fabrik i Salzkotten og i de lande, han besøger på sine rejser.
TEKST

Linda Gårdlöv

ILLUSTRATION

Lisa Lackéus

Hvordan ser en normal arbejdsdag ud?
Det er meget typisk for dette job, at man
ikke har en normal arbejdsdag.
Hvordan planlægger du dine ture?
Jeg prøver at planlægge mine ture forud,
så jeg kan nå at finde de nødvendige
reservedele og det nødvendige værktøj
frem, så jeg kan nå at arrangere flyveture
og få orden på evt. visa og vaccinationer,
12

og så jeg kan opfylde alle kundens behov.
Jeg er nok den medarbejder hos Gunnebo,
der er blevet vaccineret flest gange!
Det sker sommetider, at jeg skal være
et nyt sted allerede næste morgen ... det
er også en del af jobbet.
Hvad kan du godt lide ved dit job?
Sommetider føler jeg mig lidt som en teknisk ambassadør for Gunnebo. Jeg møder

folk fra Gunnebo og andre virksomheder
over hele verden.
Ved at tale om tekniske problemer og
løsninger med et direkte mål for øje får
jeg mange gode og effektive forbindelser.
Mine erfaringer er altid positive, og når
jeg får chancen for det, er det altid rart at
vende tilbage til et sted og møde gamle
bekendte igen.
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Torsten arbejder på en byggeplads et sted i verden...

Hvad har indtil nu været det mest
interessante projekt, du har deltaget i?
Tag aldrig noget for givet – alle lande kan
byde på mindst én overraskelse!
Jobbet er selvfølgelig meget interessant
i sig selv, men det er udfordringen om at
imødekomme specifikke lokale krav også.
Når man er langt fra alfarvej, kan selv en
opgave, der normalt vil være ganske enkel,
lige pludselig blive enormt vanskelig at
udføre. I de forskellige kulturer har man

forskellige måder at nå mål på, og det er
faktisk den største udfordring i mit job.

hvor jeg forventes at møde ind direkte
efter ankomsten.

Fortæl os om en hård dag på arbejdet
Det allerhårdeste er, når jeg venter i timevis på at få en tilladelse til at få adgang
til et sted, mens jeg samtidig kæmper for
at overholde en deadline. Andre hårde
situationer er, når jeg ankommer til en
lufthavn efter en rejse på 16 timer, hvor
jeg ikke har haft mulighed for at sove, og

Har du nogensinde haft en opgave,
der var umulig at løse?
Jeg overlever altid på en eller anden
måde, uanset om jeg så skal arbejde i
15 minusgrader og stærk blæst i Norge,
eller om jeg skal arbejde i den kraftige
middagssol på ækvator.

Ingen dage er ens for en flyvende tekniker. En arbejdsdag, der starter i middagssolen i Nigeria, kan slutte i en temperatur på minus 15 grader i Norge, mange erfaringer
og forbindelser rigere.
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”Ledelsen har altid fuld kontrol over kontanterne, og det kræver kun et minimum af tidsforbrug,” siger Dagfinn Elverum, souschef i Coop Prix Elverhøy.

Mindre tidskrævende
og en sikrere arbejdsplads
Coop Prix Elverhøy er den største Prix-butik i Norge med en omsætning
på næsten 13 millioner euro. Det er også den ”første” butik, der har anden
generation af det lukkede kontanthåndteringssystem SafePay™.
TEKST

Linda Gårdlöv

Butikken håndterer omkring tre millioner
euro om året i kontanter ved tre udgangskasser.
Dagfinn Elverum, som er souschef i
Coop Prix Elverhøy brugte tidligere to timer
om dagen på at administrere kontanter.
Med SafePay skal han ikke bruge mere end
15 minutter om morgenen på at kontrollere og klargøre de nødvendige kontanter.
Personalet i butikken brugte tidligere
sommetider mere end tre timer af deres
effektive arbejdstid hver dag på opgaver,
som havde med håndtering af kontanter
at gøre.
”SafePay sparer tid og har øget effektiviteten og sikkerheden i butikken,
og medarbejderne er virkelig glade for,
at de nu kan undgå kassedifferencer,
og at de nu også føler sig sikrere på deres arbejdsplads. Hvad mere er, så har
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ledelsen nu altid også fuld kontrol over
kontantbeholdningen med et minimalt
tidsforbrug,” siger Dagfinn Elverum.
For Dagfinn er alle løsninger, der sparer ham fra mere papirarbejde, særligt
værdifulde. Med SafePay genereres de
kontantbeholdningsrapporter, han har
brug for, automatisk, og de gemmes elektronisk på et sted, hvor man let kan finde
dem igen, hvis der er behov for det.
Efter at have arbejdet med SafePay i ni
måneder fik Dagfinn for nylig stillingen
som butikschef i Coop Prix Tromsdalen
(Norges andenstørste butik), og det er
for ham lidt som at rejse tilbage i tiden.
”Jeg kom endnu engang til at opleve de
’gamle dage’ igen med store og frustrerende kontanthåndteringsproblemer,
som SafePay jo tidligere havde løst for os
i butikken i Elverhøj”, siger han.

Så for helt at eliminere disse kontanthåndteringsproblemer har man nu også
hos Coop Prix Tromsdalen bestilt SafePay
til installation så hurtigt som muligt.
Butikken ejes af Coop Nord Tromsø, som
fortsætter med at investere i SafePay.
Løsningen vil blive installeret i 7–8 nye
butikker i løbet af 2010.

SafePay sparer tid og forøger effektiviteten og sikkerheden i de butikker, hvor systemet installeres.
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COOP-kæden fortsætter samarbejdet for sikrere butikker
I sommeren 2009
udvidede COOP i
Sverige, Norge og
Danmark sin generelle aftale om
det integrerede kontanthåndteringssystem SafePayTM. Denne aftale
omfatter levering, installation og
servicering af dette fuldstændigt
lukkede kontanthåndteringssystem.
TEKST

Linda Gårdlöv

Den grundlæggende rammeaftale, som
blev indgået sammen med COOP’s nordi-

ske indkøbsorganisation, COOP Trading,
løber over 3 år og omfatter levering og
installation af samtlige dele af SafePaysystemet hos COOP Nordic.
”Vi prioriterer et sikkert miljø for vores
medarbejdere og en sikker butik for vores
kunder meget højt,” siger Anders Gruvfors,
som er leder af kæden Coop Nära i Sverige.
”Det nye SafePay med blækbeskyttelse
udgør et lukket system hele vejen fra butikken til optællingscentralen. Kontanterne
går direkte fra SafePay-systemet og videre
til CIT-virksomheden uden nogen form for
eksponering overhovedet.

“Det, at vi har indgået denne rammeaftale,
betyder, at vi har valgt en forretningspartner, og at vi sammen med Gunnebo
arbejder hen imod en realistisk vision om
en sikker butik med kontant betaling,”
konkluderer Gruvfors.
Gunnebo og COOP har arbejdet
sammen om SafePay siden 2003, og
COOP har nu omkring 950 SafePaysystemer installeret i sine butikker ud
over hele Norden.

Vi ønskede os en fremtidssikret
og økonomisk løsning
I Sverige vil et større projekt med
det nyudviklede døgnboksanlæg
MI5 blive søsat i løbet af 2010. Hele
20 enheder vil blive installeret på
tværs af landet. Kunden er den
svenske CIT-virksomhed Loomis,
som er markedsførende inden for
kontanthåndtering med fokus på
sikker transport og optælling.
TEKST

Unn Granfelt

”Der er en tendens mod flere brugere pr.
deponeringsboks, hvilket naturligvis stiller
store krav til døgnboksanlæggenes kapacitet ,” siger Göran Antán, som er indkøbsansvarlig for Loomis Sverige med ansvar for
netværket af døgnboksanlæg i Sverige.
SafeBag MI5 er et succesfuldt udviklingsprojekt, som imødekommer markedets ønsker om et økonomisk døgnboksanlæg, der ikke går på kompromis med

sikkerheden. Den høje sikkerhed garanteres af anlæggets SBSC-test og -certificering i henhold til EN 1143-2 klasse N – IV.
De fleste af MI5-enhederne erstatter
ældre døgnboksanlæg, mens nogle af
dem er helt nye installationer.
”Da vi overvejede, hvilke muligheder vi
havde, kiggede vi også på storebroderen
MI6. Vi endte dog med at vælge MI5, der
har en god kapacitet til en lavere pris.
Ud over at visse fundamentale ting som
certificering og sikkerhed skal være i
orden, er det også vigtigt, at løsningen er
fremtidssikker,” forklarer Göran.
Loomis og Gunnebo har efterhånden
samarbejdet i mange år.
”Noget af det, jeg bedst kan lide ved
Gunnebo, er, at der er meget få kontaktpersoner, og det gør kommunikationen
meget enklere, og det er uanset, om det
drejer sig om alarmløsninger eller døgnbokse,” siger Göran Antán.

SafeBag MI5 døgnboks kombinerer høj sikkerhed
med omkostningseffektivitet.
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Passagekontrol – et voksende marked i Sydamerika
I en tid, hvor der er et stort pres for at mindske forurening, opstår der nye
muligheder, når flere og flere mennesker benytter de offentlige transportsystemer. På grund af de voksende indbyggertal bliver nogle byer nødt til at
gennemgå en strukturel omorganisering, så de kan opfylde fremtidens krav
til passagekontrol.
TEKST

Linda Gårdlöv

ILLUSTRATION

Lisa Lackéus

I Sydamerika har passagekontrolprojekter
øget salget af adgangskontrolsystemer
fra Gunnebo, og produkterne findes nu
i busser, sporvogne, metroer, toge og
færgeterminaler.
Som i de fleste andre sydamerikanske
lande har Colombias transportsystemer
været i en stor krise på grund af forældede ledelsessystemer, voksende byer og
en udtalt mangel på infrastrukturer. Der
er i øjeblikket et stort arbejde i gang med
at administrere og udvikle byen Bogotas
offentlige transportsystem, Transmilenio.
Og dette er ensbetydende med et stort
marked for Gunnebo. Et nyt billetteringsog betalingssystem med vendekors er p.t.
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ved at blive installeret på busstationer og
monteret i busser.
”Ny teknologi og nye processer betyder
også, at det nu er muligt at udskifte og
opdatere gamle etablerede transportsystemer. Vi har allerede nu forsynet alle
Transmilenio-busser og -stationer med
Gunnebo’s vendekors. Da Transmilenionetværket fortsat udbygges, fortsætter
vi med at udvikle vores forretning”, siger
Gloria Lucia Castañeda Zota, vicedirektør
hos Fichet Colombia.
Alene i Colombias hovedstad Bogota
mangler der stadig at blive opstillet 60–
100 nye busstationer, og der skal monteres vendekors i 12.000 busser. I resten af
Colombia skal der monteres vendekors på
60.000 busser. Andre lande, som implementerer lignende systemer, er Panama,
Peru (Lima) og Chile (Santiago).
”Vi forudser desuden, at der vil være
store muligheder i andre lande, der
udvikler systemer som Transmilenio. Det
kan f.eks. være i Europa, Nordamerika,
Asien og Afrika,” siger Lucien Vincentini,
international produktlinjechef for området Adgangskontrol hos Gunnebo.

FAKTA:
Med en ambition om at opnå en
bæredygtig udvikling har Colombia
udviklet Transmilenio-konceptet for
massetransport. Projektet startede i
hovedstaden Bogotà for 10 år siden og
er bygget op omkring meget store ledbusser, der kører på deciderede busveje,
og mindre busser (fødebusser).
Transmilenio har ikke kun revolutioneret massetransportsystemer over
hele verden, men er også blevet en eksportvare. Aktuelt er der 128 lignende
projekter i forskellige byer over hele
verden, som har kopieret denne model, og det drejer sig både om lande i
Europa, Nordamerika, Afrika og Asien.

Vendekors fra Gu
nnebo i

en Transmileniobus i Bogota.
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Udvidede metrolinjer på Filippinerne
kræver særlige skræddersyede løsninger
Den gule linje var den første
metrolinje i Manilas LRT-letbane
(Light Rail Transit) på Filippinerne.
I dag er der 18 stationer på denne
linje, som strækker sig over
15 kilometers helt hævede skinner.
TEKST

Linda Gårdlöv

Linjen kører fra nord til syd og omvendt
og kæder byerne Quezon City, Caloocan,
Manila, Pasay, og Paranaque sammen.
Den gule linje blev udvidet for nylig, og
projektet, som har været højt prioriteret
af regeringen, har været i kommerciel
drift siden marts 2010.
Dette massetransportprojekt omfatter konstruktionen af en 5,7 kilometer
lang, hævet viadukt, der skal forbinde
letbanens nordligst beliggende station,

Monumento, med Manilas MRT-system
(Metro Rail Transit), som er en del af
hovedstadsområdets metrosystem med
en enkelt linje, MRT-3.
Gunnebo har – inden for rammerne
af en stram tidsplan – designet og fremstillet en særlig sluseløsning. Løsningen
består af speciallavede vendekors med
den gennemafprøvede Hercules Litemekanisme, alle integreret med magnetlæsere, aktive linjefiltre, billetaffaldsbeholdere med niveausensorer, uafbrydelig
strømforsyning og et LAN-netværksbaseret vekslingssystem.
Til dette projekt har Gunnebo leveret
massetransportsluser til en værdi af
200.000 euro.
Under evalueringen af arbejdet på den
nordgående forbindelse har præsident
Arroyo genoplivet planerne om at udvide

I begyndelsen af 2010 markerede Filippinernes præsident, Gloria Macapagal-Arroyo, 24-års-jubilæet
for folkets revolution i 1986 ved at indvie letbanens
linje 1, den nordgående udvidelse, og tage turen
fra North Avenue i Quezon City til Monumento i
Caloocan City, Filippinerne.

LRT yderligere med et sydgående spor på
15 kilometer.
”Vi håber, at vi endnu engang kan
tilbyde den rette løsning til tiden, og at vi
kan gøre vores kunder, dvs. de ansvarlige
myndigheder i Manila, tilfredse,” siger
Alberto Fiorazzo fra området Adgangskontrol hos Gunnebo.

Det kinesiske metromarked er i voldsom vækst. Gunnebo har fået en prestigefyldt ordre på
400 indgangs- og udgangssluser til Shenzhen-metrosystemet.

Store muligheder for yderligere udvikling
af indbringende metroaktiviteter
Da Shenzhen-metroen i Kina var
på udkig efter en leverandør af
sluser til Shenzhen-metrosystemet,
linje 5, ville de frem for alt have en
leverandør med erfaring og professionel support.
TEKST

Linda Gårdlöv

Gunnebo fik ordren til en værdi af mere
end 1,5 millioner euro og skal levere
metrosluser, som er specialdesignet til
stor gennemstrømning og sikker brug
på metrostationer. Ifølge denne kontrakt

skal Gunnebo levere omkring 400 indgangs- og udgangsluser i løbet af 2010.
”Det kinesiske metromarked er i stor
vækst, og jeg er meget glad for, at Shenzhen Metro har valgt Gunnebo som
leverandør af denne prestigefyldte ordre”,
siger Gunnebos koncernchef Per Borgvall.
”Med etableringen af vores egen virksomhed i Kina er Gunnebo nu endnu
mere aktiv på dette vækstmarked, og der
er store muligheder for at udvikle vores
allerede succesfulde og indbringende
aktiviteter på metro-området yderligere”,
konkluderer Per Borgvall.

De sluser, som Gunnebo leverer, har ry for
at kunne klare en meget stor gennemstrømning, være driftssikre og have en
lang levetid.
Sluserne blev oprindeligt designet til
brug i KCRC-metrosystemet i Hong Kong,
som på mange måder er blevet et regionalt
pejlemærke, og som efterfølgende også
er blevet installeret i Beijing, Shanghai og
mange andre metrosystemer i Kina.
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Øget sikkerhed ved
udtjekningen i Warszawas lufthavn Frederic Chopin
I konkurrence med nogle af de
største aktører på det globale
marked som f.eks. Kaba og Record
blev Gunnebo valgt som leverandør
af envejssluser til Warszawas
lufthavn Frederic Chopin.

troludstyr i denne lufthavn” siger Tomasz
Krulak, produktlinjechef for Områdesikring
hos Gunnebo i Polen.
Gunnebo har tidligere leveret adgangskontrolløsninger til infrastrukturen i

Warszawas lufthavn Frederic Chopin med
kunder som LOT, de polske civile luftfartsmyndigheder og de polske immigrationsmyndigheder.

TEKST Anna Bałwas
ILLUSTRATION Lisa Lackéus

Warszawas lufthavn Frederic Chopin
(WAW) er Polens største lufthavn. Den
håndterer mere end 9,5 millioner passagerer om året og er for nylig blevet udvidet
med en ny terminal.
For at kunne opfylde de øgede sikkerhedskrav i forbindelse med udtjekningsprocedurer vil der blive installeret seks
baner med Gunnebo’s passagersikkerhedssluser PasSec med flere glasafskærmninger
og nødudgangsdøre.
”Dette bliver endnu en succesfuld
installation af Gunnebo’s adgangskon18
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Anti-climb-sikkerhedslåger leveret til
den nye amerikanske ambassade i Riga
I løbet af sommeren 2010 flytter alle de amerikanske ambassadekontorer
i Riga sammen i en ny ambassade. Gunnebo har leveret anti-climb-sikkerhedslåger til sikring af adgangskontrolpunkterne på ambassadeområdet.
TEKST

Kristina Jakobsson

I maj 2008 startede etableringen af det
nye amerikanske ambassadeområde i
Riga. Arbejdet forventes afsluttet i løbet
af sommeren 2010, hvor alle de amerikanske ambassadekontorer i Riga flytter
til den nye adresse på Remtes iela 1.
Hovedkontrolpunkterne for det nye
ambassadeområde sikres ved hjælp af
anti-climb-sikkerhedslåger fra Gunnebo.
Gunnebo blev valgt som leverandør
på grund af deres certificerede og velafprøvede produkter sammen med et højt
serviceniveau og åbne diskussioner med
entreprenører og konsulenter.
”Gunnebo har arbejdet tæt sammen
med os for at sikre succesfuld levering
og installation af deres produkter” siger
Antonio Voudouris fra AICI (American
International Contractors Inc), som er
ansvarlig for design og etablering af det
nye ambassadeområde.

”Gunnebo sikrer med sin indsats, at den
endelige installation opfylder alle OBO’s
krav” fortsætter han, idet han refererer
til den amerikanske myndighed Bureau
of Overseas Buildings Operations (OBO),
der er ansvarlig for styringen af de globale
oversøiske byggeprogrammer. Den er også
ansvarlig for, at de anvendte bygninger harmonerer med den lokale stil og på samme
tid opfylder sikkerhedsstandarderne.
Gunnebo’s produkter har været brugt
i forskellige amerikanske ambassader i
de sidste 10 år og betegnes af OBO som
værende både meget holdbare og driftssikre. De er også på det amerikanske
udenrigsministeriums liste over testede
og godkendte produkter.
”Vi har været på det amerikanske
marked for disse produkter i mange år
nu, og med USA’s indflydelse på sikkerhedsstandarder over hele verden, er det

ve bygget en ny

Der er ved at bli
i Riga.

bassade

amerikansk am

meget vigtigt, at vi – med vores globale
tilstedeværelse – er en integreret del af
det marked”, siger Malcolm Turner, som
er Key Account Manager for den del af
områdesikringen, der varetager sikringen
af diplomatiske områder.
”Det sidste år med et tæt samarbejde
med OBO, forskellige standardiseringsmyndigheder og leverandører/konsulenter
har ikke kun været en god forretning, men
det vil også give os en større kontaktflade
på markedet fremover”, konkluderer
Malcolm Turner, som lover, at Gunnebo’s
områdesikringsprodukter fortsat vil være
at finde i produktsortimentet på alle de
markeder, som Gunnebo opererer på.

Højsikkerhedsprodukter kan
også være smukke – hvis de er
integreret diskret og æstetisk
For to år siden besluttede den
franske bank Société Générale
at montere fjernbetjente sikkerhedsdøre i alle deres afdelinger.
TEKST

Linda Gårdlöv

For bedst at opfylde bankens behov har
Gunnebo designet et tilbud med en specialudviklet ”intelligent dør”, som består
af en sikkerhedsdør i aluminium. Døren
kan opgraderes med et bredt udvalg af
sikkerhedsanordninger som f.eks. videokamera, elektrisk døråbner og integreret
single-passage-detekteringssystem.
Société Générale besluttede sig for at

vælge den løsning, vi havde foreslået.
Vores intelligente døre er nu monteret i
150 filialer.
”Den intelligente dør fra Gunnebo er
en del af vores nye sikkerhedskoncept
for vores bankfilialer; en fysisk solid barriere ved indgangen til bygningen, der
forhindrer, at uvedkommende trænger
ind,” siger M. Parrouffe, Physical Security
Manager hos Société Générale.
”Det, at vi kan tilpasse løsningen til
vores sikkerhedsbehov og dets evne til at
håndtere forskellige typer udstyr, betyder, at kundeindgangen integreres på en
diskret og æstetisk korrekt måde.”
Intelligent sikkerhedsdør æstetisk integreret i bygningen.
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FRANKRIG

Ældre løsning får nyt liv
takket være svineinfluenzaen
Efter den store influenzapandemi i
1940’erne ville de franske jernbaner
gerne have et system, der gjorde det
muligt for medarbejderne i billetlugen at se og høre kunderne, mens
medarbejderne på samme tid blev
beskyttet mod infektioner.
Gunnebo udviklede en produktserie inden
for betalingsløsninger, som blev kaldt HygiaphoneTM i Frankrig. Den omfattede bl.a.
betalingslugen PW11-WS. Efter introduktionen af dette produkt blev sygefraværet
i de områder, der var udstyret med denne
betalingsløsning, nedbragt med 90 %.
Siden da har dette produkt med sin vibrerende og vindtætte membran vist sig

at være effektiv mod både indbrudstyve
og bakterier.
Da svineinfluenzaen toppede i 2009,
udviklede Gunnebo en særlig version af
dette betalingslugevindue: PW11-WS
Triptych. På ganske få måneder steg
salget af Gunnebo’s billetlugevinduer
med 45 %.
”Da risikoen for en influenzapandemi
blev taget meget alvorligt af en række
offentlige myndigheder og virksomheder,
steg salget meget hurtigt, da svineinfluenzaen gjorde sin entré. Vores ”nye” produkt
var ikke revolutionerende ud fra et teknisk
perspektiv, men meget smart ud fra et
forretningsperspektiv,” siger Jean Pierre
Battu, sælger hos Gunnebo i Frankrig.

Billetlugevindue fra Gunnebo, der gør det muligt for personalet at se og høre kunderne og stadig være beskyttet mod
både tyverier og bakterier.

Robert Hall, chef for afdelingen for Værdiopbevaring hos Gunnebo, og Richard Krasilovsky, President og CEO for Empire Safe, New York.

USA

Introduktion af ECB•S-certificerede
skabe på det amerikanske marked
I samarbejde med ECB•S og Empire
Safe Company Inc. i New York har
Gunnebo’s afdeling for Værdiopbevaring lanceret ECB•S- certificerede
skabe på det amerikanske marked.
De europæiske sikkerhedsstandarder
(CEN) for pengeautomatudstyr har allerede fået godt tag i det amerikanske
marked og er blevet godkendt af både
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forsikringsselskaber og mæglere.
Markedet for sikringsskabe er stadig
reguleret af den amerikanske tyverisikringsstandard (UL), som tilbyder en meget god dækning for de højeste og laveste
sikkerhedsklassers vedkommende, men
efterlader et hul for midtersegmentet. Og
netop det område sigter dette projekt
imod med CEN-Grade III–IV.
Med dette projekt sigter man mod at
undervise markedet ved at arrangere se-

minarer, møde kunder og udføre lobbyarbejde på forsikringsfolk. I første omgang
vil projektets fokus ligge på juvelerer, idet
man ved, at hvis man først bliver accepteret i denne meget krævende branche, så
åbner det mange døre i andre brancher.
Empire Safe Company Inc. er en forhandler af sikringsskabe, som har fokus
på juvelerbranchen, og som startede
med at sælge Chubbsafes Trident-serie i
foråret 2009.
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Lyddæmpende skærme fra Gunnebo skaber et godt levemiljø selv tæt på trafikerede veje.

SVERIGE

Miljø, støj og sikkerhed i tæt forening
En af Sveriges sorte pletter med
hensyn til færdselsulykker ligger
langt mod syd. Et stort vejprojekt
har resulteret i en udvidelse
af vej nr. 11 med det formål at
forbedre trafiksikkerheden og
infrastrukturen.
Projektet nødvendiggjorde også, at der
blev gjort en ekstra indsats for at skabe

gode levemiljøer for de nærliggende boligområder. Hertil bidrog også løsninger
fra Gunnebo.
1,2 kilometer støjdæmpende skærme
med lydabsorberende egenskaber reducerer støjniveauet til under 55 dBA i det
omkringliggende område. Den patenterede løsning giver effektiv støjdæmpning
via en søjle af luft og en meget kompakt
plade af mineraluld.
”Det øgede støjniveau og en større

opmærksomhed på miljøet i samfundet
afspejles i interessen for Gunnebo’s vejog vejsikkerhedsløsninger”, udtaler Hans
Palmqvist fra Gunnebo Nordic.
Skærmene er fremstillet af trykimprægneret træ i kombination med glas
og giver en æstetisk tiltalende barriere
ud mod trafikken. Luftstøjtester er under
udarbejdelse på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) for at garantere dets
effektivitet.

TYSKLAND

Specialfremstillede vendekors leveret
til markant vartegn i Tyskland
I kommunen Inden nær Düren i
Tyskland giver den 36 meter høje
skulptur Indemann en enestående
panoramaudsigt ud over byens
kulmine, der stadig er i drift.
Gunnebo har leveret et specialfremstillet vendekors, som kun tillader ti
personer ad gangen at gå op i det
storslåede bygningsværk.
Det leverede vendekors er et DL600, og
det blev valgt af kunden på grund af dets
store kapacitet og flotte design. Designet
var især vigtigt for dette arkitektoniske
vartegn, som symboliserer stedet, grænsetrekanten mellem Tyskland, Belgien og
Holland, og derudover også repræsenterer områdets fremtid ud fra et teknologisk perspektiv.
”Naturligvis spillede sikkerhed en stor
rolle i forbindelse med denne usædvanlige konstruktion”, siger Wolfgang Henze,
projektleder i organisationen for infra-

strukturel kompetence i Düren.
”Med dets imponerende vægt på 280
tons var det nødvendigt at forankre Indemann i jernbeton. Til den udstrakte arm
måtte vi finde en specialløsning, som
kunne begrænse antallet af besøgende.
Med vendekorset DL600 kunne Gunnebo
til fulde leve op til disse krav.
Med et særligt kontrolsystem garanterer
vendekorset, at maksimalt ti personer kan
få adgang til Indemanns arm på samme
tid. Et LED-display viser, hvor mange flere
personer, der må få adgang til udsigtsplatformen. Hvis displayet viser nul, låser
vendekorset automatisk, indtil en af de
andre gæster forlader platformen.
”Vi er meget tilfredse med adgangskontrollen fra Gunnebo”, udtaler Henze.
”Det giver ikke blot den bedst mulige
sikkerhed. Med dets elegante design
passer det også ideelt ind i Indemanns
arkitektur. Vi håber, at mange gæster
fremover vil nyde panoramaudsigten ud
over vores egn.”

Et LED-display viser,
hvor mange flere personer der må få adgang
til udsigtsplatformen i
Indemann-skulpturen.
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Den 20 meter høje pelletkedel har hegngardiner, der danner mønstre og spændende, varierende udtryk, som det
er svært ikke at lade sig betage af.

SVERIGE

Arkitekter skaber nutidskunst
En 20 meter høj pelletkedel til
fjernvarme kunne være en æstetisk
katastrofe … eller et meget nutidigt
kunstværk.
Arkitekten Staffan Strindberg fik af energiselskabet Kalmar Energi til opgave at

AUSTRALIEN

Farmaceutisk virksomhed installerer
verdens største boksrum i Australien
SIGMA Pharmaceuticals’ installation
af et 30 meter langt boksrum blev
færdiggjort i december 2009, og
alle involverede var imponerede
over kvaliteten i ingeniørarbejdet,
fremstillingen og opstillingen.
Gunnebo fremstillede og leverede det
store modulopbyggede boksrum til
Australiens største farmaceutiske virksomhed, Sigma Pharmaceuticals. De
fremstiller og sælger farmaceutiske produkter på recept, i håndkøb og i almindelig handel. De er også den førende grossist og distributør med fuldt sortiment til
apoteker over hele Australien.

”Vi benyttede nye designkoncepter til at
konstruere et boksrum med en indvendig
højde på 6 meter, hvilket er det højeste,
der nogen sinde er fremstillet og installeret i Australia”, fortæller Dan Turner,
landechef for Gunnebo i Australien.
”Vi er meget imponerede over den
professionelle måde, boksrummet blev
opstillet på, så alle snævre tidsgrænser
blev overholdt. Det færdige produkt
lever op til vores største forventninger og
udbygger den særdeles gode forretningsrelation mellem vores to organisationer
yderligere,” udtaler Peter Thomas, som
er National Security Manager hos Sigma
Pharmaceuticals.

FAKTA:
Sigma blev grundlagt af to apotekere i Melbourne i 1912 og fusionerede med Arrow
Pharmaceuticals i december 2005. Efter fusionen er forretningen udvidet, så den nu
tilbyder sine kunder en lang række serviceydelser og produkter.
Gruppen ejer også nogle af Australiens bedst kendte apotekvaremærker: Amcal, Guardian
og Amcal Max.
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integrere konstruktionen i det omgivende
miljø. Hans løsning er skabt af sammenflettede Gunnebo-hegn i forskellige maskestørrelser, der er anbragt i lag over hinanden. Hegngardinerne danner mønstre
og spændende, varierende udtryk, som
det er svært ikke at lade sig betage af.
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SYDAFRIKA

Sikkerhed for Durban metro og VM i fodbold 2010
Gunnebo i Sydafrika har leveret en
række sikkerhedsløsninger til Durban
City Metro Rail & Intersite-jernbanestationer som en del af forberedelserne
til VM i fodbold i 2010. Opgaven
omfattede alle trin i processen, fra
planlægning til levering og installation
af produkterne.
Opgraderingen af Durban City Metro Rail
& Intersite-stationerne omfattede bl.a.
sikring af billetkontorer, kontanthåndte-

ring og indgange. Billetkontorerne blev
sikret med betalingsluger og skudsikre
døre. Kontantmodtagelsen blev sikret
ved at installere deponeringsbokse, og
adgangskontrollen blev sikret vha. skudsikre båse.
”Gunnebo skal have stor ros herfra, og
det gælder alle deres teams, fra fremstilling til levering og installation. Alt blev
udført meget professionelt og uden
forsinkelser. Jeg vil helt sikkert anbefale
Gunnebo til andre, der har brug for virkelig professionel hjælp, siger M. Makathini

fra Makathini Projects, som er den entreprenør, der har arbejdet med Durban
Metro Rail-projektet, og henviser til det
vellykkede samarbejde med Ravi Kistnasamy, salgskonsulent hos Gunnebo, og
Bernice Nareen, afdelingsleder hos
Gunnebo i Sydafrika.
”Vi havde fuld tillid til, at vores produkter
ville komme til at indgå, og vi var glade
for, at vi fik muligheden for at blive involveret i dette prestigefyldte projekt. Vi er
absolut meget stolte, afslutter Bernice
Nareen.

NORDIC

Modekæde udvider
med fokus på sikkerhed
Den svenskbaserede modekæde
Lindex har taget beslutning om at
udvide sit netværk af butikker og
sætter fokus på sikkerheden ved at
installere specialdesignet elektronisk
varesikring (EAS), som er udviklet til
at sikre åbne butikskoncepter med
brede, imødekommende indgangsog udgangspartier.
”Det er yderst vigtigt for Lindex at have
en imødekommende indgang, men da
tyveri er et stort sikkerhedsproblem for
modebranchen, har vi også behov for
effektive EAS-løsninger, som falder ind i
det generelle butiksdesign”, siger Lindex’s
sikkerhedschef Jerker Engstrand.
Gateway er valgt som den foretrukne
leverandør af EAS-systemer for den næste treårsperiode takket være et skarpt
fokus på den fremadskridende udvikling.
”Allerede i dag kombinerer produkterne
vores tekniske krav med et særdeles tiltalende design. Efter et succesrigt samarbejde på vores nye markeder i Tjekkiet og
Slovakiet ser vi nu også, at Gunnebo og
Gateway kan yde os eftersalgsservice og
støtte på andre markeder, hvor vi opererer
i dag, og hvor vi planlægger at operere
i fremtiden.

Derfor har vi valgt Gunnebo og Gateway
som vores foretrukne leverandør af elektroniske varesikringssystemer i alle nye
og ombyggede butikker i de næste tre år”,
fortæller Jerker Engstrand.

FaKTA OM Lindex:
Lindex er en af Nordeuropas førende
modekæder med cirka 400 butikker i
Skandinavien, de baltiske lande, Rusland, Centraleuropa og Mellemøsten.
I løbet af de næste fem år planlægger
Lindex at åbne mange flere butikker,
primært i Central- og Østeuropa.
Lindex er et datterselskab af det finske
Stockmann med et netværk på over
500 afdelinger og modebutikker,
primært i Europa og Mellemøsten.

FaKTA OM Designergate Neo:
Designergate Neo er en plexiglasantenne, som er ideel til store
indgange. Designergate Neo-systemet kan udstyres med metaldetektor- og persontællerfunktioner. Hvis du foretrækker, at din
antenne er farvestrålende, muliggør Prisma-funktioner, at hele
antennen oplyses i en farve efter dit valg.
Læs mere på
www.gunnebo.dk/varesikring
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Ressourcer, der er vigtige for menneskehedens velbefindende
Energiressourcerne er vigtige
for vores økonomier og sociale
arbejde samt for menneskehedens
velbefindende. Mange undersøgelser viser, at verdens energibehov
sandsynligvis vil blive fordoblet
inden år 2050.
Angreb mod særlige forarbejdningsanlæg
som raffinaderier, olie- og gasudvindings-
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anlæg samt atomkraftværker kan forårsage uoprettelige skader på mennesker,
virksomheder, samfundet i det hele taget
samt på naturen.
Derfor står det øverst på energiforsyningsselskabernes dagsorden, at anlæggene er designet ordentligt, så de kan
bruges og vedligeholdes korrekt. Det er
her, Gunnebo giver værdi til kunderne
inden for denne sektor ved at levere højsikkerhedsløsninger, der bidrager til at

gøre anlæggene mere sikre for kunderne
og deres ansatte.
Gunnebo leverer høj sikkerhed til en
række energianlæg rundt om i verden,
læs mere på side 8–11.

Læs mere om Gunnebo’s tilbud
www.gunnebo.com/offering

