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FORSIDE
Mumbai – byen der aldrig sover. Og
Mumbai er meget smuk om natten på
grund af sin arkitektur og skønhed, der
især gør sig gældende om natten.
Bandra-Worli Sea Link har otte vejbaner
og forbinder Mumbais vestlige forstæder med byens centrum.
Foto: Dhanraj Wadiwala
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eGate-løsningen til automatisk grænsekontrol hjælper med til at klare de stigende passagertal

eGate – større sikkerhed og effektivitet
Stigende passagertal er en af de største udfordringer for lufthavnene. Den intelligente
eGate-løsning nedbringer ventetider og indsættelse af personale, samtidig med at det
øger sikkerheden.
TEKST

Linda Gårdlöv

TYSKLAND. Ifølge den internationale civile
luftfartsorganisation (ICAO) vil antallet af internationale flypassagerer i fremtiden øges med
cirka fem procent om året. Med eGate-løsningen
foretages grænsekontrollen automatisk ved

Biometriske data tjekkes, før passageren får adgang

hjælp af biometriske data, som muliggør en høj
passagergennemstrømningsrate.
Grundlaget for løsningen er en sluse med døre,
som adskiller de kontrollerede og de offentligt
tilgængelige zoner. Før adgangen anbringer
passageren sit pas i en enhed, som læser de biometriske data, der er lagret i passet. Ved hjælp
af en kontrolsoftware og en databaseforbindelse
tjekker systemet dokumentets gyldighed og
krydstjekker med blacklister.

mens Siemens IT Solutions and Services har
ydet sin know-how med hensyn til systemintegration, software til biometrisk genkendelse og
databaseforbindelser.

Forberedelse til fremtiden

Lufthavnserfaring

”Sammen med Siemens IT Solutions and Services
tilbyder vi lufthavnsselskaber en intelligent løsning til at klare de stigende passagertal,” udtaler
Albert Schürstedt, afdelingschef for Building &
Infrastructure hos Gunnebo.
”Det nye system betyder, at vi fuldt ud kan
udnytte de muligheder, elektroniske rejsedokumenter giver, og derigennem optimere gennemstrømningsraten af rejsende i lufthavne.”
Gunnebo har bidraget til løsningen med sin
ekspertise inden for adgangskontrolsystemer,

”Vi er glade for at arbejde sammen med
Gunnebo som en af vores foretrukne partnere,
da de har mange års erfaring på dette område.
Vores omfattende ekspertise, der er opnået
gennem mange internationale it-projekter,
betyder at vi er helt fortrolige med procedurer
og arbejdsgange der, og at vi er i stand til at
integrere en komplet løsning næsten sømløst
i et eksisterende it-miljø,” siger Werner Braun,
Business Development Manager hos Siemens IT
Solutions and Services.
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Kombinerer gæstfrihed
og sikkerhed

Rezidor Hotel Group er en af de hurtigst voksende hotel- og restaurantvirksomheder i verden med
aktiviteter i Europa, Mellemøsten og Afrika. Gruppen råder over en portefølje på mere end 400 hoteller
med 89.000 værelser i 64 lande.

SIKKER OPBEVARING
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Sikringsbokse og brandsikre arkivskabe indgår i de sikkerhedspakker, der installeres på Rezidors nye hoteller.

R

ezidor’s vigtigste varemærke, Radisson Blu, er
det største eksklusive brand i Europa, og Park
Inn by Radisson er et af de hurtigst voksende
varemærker for mellemklasse-hoteller i Europa.
Rezidor råder også over branchens stærkeste kapacitetsøgning i begge segmenter med over 20.000
værelser, som åbner i løbet af de kommende tre år,
og Gunnebos back-office-pakke er med hele vejen.

Back-office-sikkerhedsbokspakker
I Europa er Rezidors mest prominente varemærkenavne Radisson Blu og Park Inn by Radisson. Faktisk
var det på et Park Inn, Gunnebo og Rezidor først
etablerede kontakt ved en hotelåbning i lufthavnen
Gardermoen i Oslo. Et par måneder senere valgte
Rezidor Gunnebo som foretrukket leverandør, og den
første opgave var at installere en stor back-office-pakke
for Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm, en
virkelig imponerende bygning i hjertet af den svenske
hovedstad. Projektet blev en stor succes og lige siden
er Gunnebo fortsat med at levere back-office-pakker
til Rezidors nye hoteller over hele verden. Først i
Belgien, og den næste installation bliver i Georgien.

Vi synes, Gunnebos
produkter lever op til
vores forventninger.

TEKST

Mats Ekendahl

FOTO

Petter Magnusson

Pakkerne er forskellige afhængigt af hotellets størrelse. Konceptet går ud på at kombinere seks Gunneboprodukter i passende antal, som alle opfylder de
strenge varemærkestandarder fra Rezidors Service
and Operations og lever op til sikkerhedskravene.
Den gennemsnitlige investering ligger på 10.000 –
12.000 € pr. hotel. David Dreschner, Vice President
for Corporate Purchasing Services hos Rezidor Hotel
Group, har denne kommentar til partnerskabet med
Gunnebo: ”Vi er meget glade for at have en førende

virksomhed som Gunnebo som vores foretrukne
partner inden for skabe og bokse. Deres produkter
og løsninger passer perfekt til vores sikkerhedsstandarder og er udformet til at give gæsterne en bedre
oplevelse.”

Tre hurtige spørgsmål
Hvorfor valgte du Gunnebo som leverandør?
”Rezidor er nu repræsenteret i 64 lande i Europa,
Mellemøsten og Afrika. Gunnebo er ligeledes en global aktør med en vidt forgrenet tilstedeværelse. For
at sikre konsistens mellem vores hoteller og brands i
alle geografiske områder havde vi brug for en partner,
som vil være i stand til at følge os på vores rejse.”
Hvad var den afgørende faktor for dit valg af
Gunnebo?
”Konsekvent overholdelse af vores brand og servicestandarder, global tilstedeværelse, kvalitet for pengene og profitabelt investeringsafkast er altid nøglefaktorerne i beslutningen om, hvem der kommer
med på Rezidors liste over foretrukne partnere.”
Hvilke fordele forventer du at få af investeringen?
”Forenkling, samarbejde med et firma, der har det
hele, og levering over hele verden.”

Fakta – Gunnebos back-office-sikkerhedspakker
 P
 akken er udformet til at beskytte værdier, kontanter og dokumenter bag hotelreceptionsdiske samt
i administrationsfaciliteter og personaleområder.
Back-office-pakkerne gør det muligt for receptionspersonalet at håndtere kontanter på en sikker
og forsvarlig måde.
 P
 rodukterne til sikker opbevaring omfatter indbrudssikre pengeskabe, kundebokse, datamediebokse og brandsikre arkivskabe.
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Ét land

– over en milliard mennesker
Hovedstad: New Dehli
Areal: 3.287.263 km2
Indbyggertal: I 2010 skønnede
De Forenede Nationer (FN), at
Indiens befolkningstal ville nå op
på 1,2 milliarder i marts 2011,
kun overgået af Kina.

Sprog: Folketællingen i 1961 registrerede 1.652 forskellige sprog og
dialekter i Indien. En delstat alene,
Madhya Pradesh, havde 377. Der
er officielt 211 separate distinkte
sprog, hvoraf hindi, engelsk og
15 regionale sprog er officielt
anerkendt i forfatningen. Der er
29 sprog, som hver især tales af
mindst en million mennesker.

Økonomi: I 2010 var Indien den
11.-største økonomi og den
tredjestørste i Asien efter Japan
og Kina.
Religioner: Indien er oprindelsessted for fire af verdens største religioner: Hinduismen, jainismen,
sikhismen og buddhismen.

Industri: Moderne industri er
gået hurtigt fremad siden uafhængigheden, og industrisektoren
bidrager nu med 28,6 % af BNP.
Der er oprettet store, moderne
stålværker og mange kunstgødningsfabrikker, maskinfabrikker
til tungt udstyr, olieraffinaderier,
lokomotiv- og bilfabrikker. Også
den metallurgiske og kemiske industri samt cement- og olieraffineringsindustrien er ekspanderet.

Kundeekspansion betyder mere forretning
Manappuram General Finance i Indien har købt over 1.000 sikringsskabe og 200 panserdøre.
”Grunden til at vi skal bruge disse produkter er den hastige forretningsvækst i Indien og
det videre vækstpotentiale i guldlånsforretningen”, siger Raveendra Babu, Joint Managing
Director hos Manappuram General Finance.
TEKST

Mats Ekendahl

INDIEN ”Vi søger også en god, langsigtet leverandør, som kan støtte os i vores ekspansion
med gode kvalitetsprodukter og tjenesteydelser,”
fortsætter Raveendra Babu.
Manappuram General Finance, Indiens højest
rangerende og højest kreditvurderede guldlånsselskab, er storkunde hos Gunnebo. Den
store ordre har en værdi på flere millioner for
Gunnebo India. Projektet krævede en høj grad af
engageret kundeservice og også en særlig teknisk
tilpasning af et af produkterne.

Til Manappuram udviklede Gunnebo et specielt
tilpasset sikringsskab på basis af Chubbsafes
345 liter-platformen. Det unikke sikringsskab
har syv hylder af hensyn til kundens guldudlånsforretning.
”Vi værner om vores forbindelse med Manappuram, der mere har karakter af et partnerskab
end en leverandør/kunde-kontakt. Vi bliver
involveret i deres planlægningsproces fra et
meget tidligt stadium. Vi har leveret dem et
kundetilpasset sikringsskab, som passer til

guldudlånsforretningen, og nu arbejder vi også
med at forstærke deres boksrum med et tilpasset
bankboksarrangement. Når vi kigger fremad,
føler vi, at denne forbindelse vil give flere profitable forretninger for begge organisationer,”
siger Som Gangopadhyay, VP Bank Security and
Secure Storage, Gunnebo India.
Manappuram Finance har allerede omkring
1.650 filialer over hele Indien, og ifølge deres
egen plan vil de fortsætte med at åbne flere
filialer i Indien i 2011. For Gunnebo betyder det
mere forretning.
”Vi stoler på Gunnebo som virksomhed, på
deres produkter og på de medarbejdere, de har
ansat. Vi kan lide at arbejde med dem som partnere frem mod en lysere og mere sikker fremtid,”
konkluderer Raveendra Babu.
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Det nye, eksklusive forretningscenter i Mumbais forretningskvarter er udstyret med de nyeste adgangskontrolløsninger

Sikkerheden vital for nyt
forretningscenter
Indiabulls Real Estate er en af de største ejendomsudviklere i Indien og har stået for nogle af de mest
luksuriøse, moderne forretningsejendomsprojekter og boligbyggerier i landet. I deres seneste projekt,
One Indiabulls Centre, har sikkerhed været en topprioritet.
TEKST

Rob Suddaby

INDIEN One Indiabulls Centre (One IBC) bliver et
vartegn i Mumbais kommende centrale forretningskvarter. Som det første eksklusive kommercielle udviklingsprojekt af sin art i området – med topmoderne
faciliteter, en stor, anlagt plads og restauranter i
topklasse – sigter One IBC mod at tiltrække de mest
succesrige finansvirksomheder i verden.

Kundesikkerheden vital
For et sådant moderne projekt har sikkerheden for
lejere, faciliteter og data i One IBC naturligvis været
en af Indiabulls' topprioriteter.
”Vi har et kæmpestort forretningsareal, som huser
mange virksomheder. Derfor er det af største vigtighed for os at udnytte de nyeste sikkerhedsprodukter
for at garantere trygge rammer for alle vores ansatte
og kunder,” forklarer Mr. Kumaraswamy, General

Manager for Indiabulls Real Estate.
For at opnå en sikker passage for alle autoriserede
personer ind og ud af bygningen, har Gunnebo leveret
indgangskontrolsluser til One IBC.

De højeste standarder
”Med hensyn til sikkerhed skulle vi bruge udstyr i
verdensklasse, som kunne imødekomme vores behov,”
fortsætter Mr. Kumaraswamy. ”Vi foretog en indgående baggrundsundersøgelse af brancheeksperter
og store firmaer, som har strenge sikkerhedsstandarder, og ud fra undersøgelsens resultater fandt
vi, at Gunnebo’s løsninger var de bedste i enhver
henseende.”
Med et samlet antal på 20 projekter i støbeskeen
har dette frugtbare samarbejde med Gunnebo India
udsigt til at fortsætte fremover.

Fakta
 One IBC er et eksklusivt
butiks- og kontorprojekt i
Mumbais kommende centrale forretningskvarter
 Projektet vil omfatte en
stor, anlagt plads, eksklusive
restauranter, food courts,
clubhouse og fritidsområder,
ud over firmakontorer i verdensklasse
 Det dækker et areal på
40.000 m² med to tårne, der
begge er over 17 etager høje
 Parkeringsfaciliteter i kælderetagerne har en kapacitet på
3.500 biler
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Er vi sikre nok?
Saumyajit Gangopadhyay er Vice President for Bank Security & Secure Storage hos Gunnebo India.
I denne artikel ser han på sikkerhedsmarkedet i Indien og giver sit syn på, hvordan sikkerhedsrisici
opfattes i landet – både på virksomhedsniveau og generelt i offentligheden.
TEKST

Sujata Redij

INDIEN ”Den økonomiske liberalisering og
udvikling har været, og er fortsat, den største
enkeltfaktor som bidrager til væksten i sikkerhedssystembranchen, tæt fulgt af de faldende
priser på elektroniske systemer på andenpladsen.
Ifølge en rapport fra International Fire and
Security Exhibition and Conference (IFSEC) har
værdien af det indiske marked for fysisk sikkerhed
udsigt til at stige til 2,5 milliard € – og det forventes at øges med op til 30 % om året. Frost &
Sullivan fastsætter markedet for udstyr til sikkerhed og overvågning i Indien til 285 millioner € og
markedet for videoovervågning til 137 millioner €,
og de to markeder til at have en samlet årlig
vækstrate på 25–30 %.

National ekspansion
”Den største faktor, som bidrager til væksten
i Indien, er den fjendtlighed, der udtrykkes af
nogle separatistbevægelser og interne oprørere.
Sammenlignet med den tårnhøje 250 % importtold i 80'erne anses det nuværende niveau på 35
% også som en vækstmotor for branchen. Hastig
vækst i sektorer som telekommunikation, havne,
lufthavne, flytrafik, jernbaner, veje, energi,
anlægsarbejder og detailsalg koblet sammen
med tilstrømningen af multinationale selskaber
har også i høj grad været medvirkende. Ydermere har øgede tiltag fra regeringens side for
at modernisere politistyrken givet sig udtryk i
opstarten af byovervågningsprojekter i næsten
alle storbyområder.

Tiltagende kriminalitet
”Når det handler om at drive en forretning eller
etablere en handelsvirksomhed, får sikkerhed
ikke den opmærksomhed, den fortjener. Ingen

forestiller sig, at deres arbejdsplads er et mål for
kriminalitet, men statistikkerne viser, at det er
ved at være tilfældet – fra de mindste butikker
til de største varehuskæder. På trods af de senere års stigning i kriminalitetstallene for indbrud
og tyverier, kan disse tal nedbringes ved, at man
har passende sikkerhedssystemer for forretnings- og handelsvirksomheder.

Sikkerhed ikke højt prioriteret
”Sikkerhed er nu et tema for ledelsen – man
kan ikke drive en forretning uden. Kommercielle
sikkerhedssystemer har en vigtig økonomisk
indflydelse på mange niveauer. Sikkerhed skal
ikke blot overvåge forsøg på at bryde ind udefra,
men også brandrisici, risiko for røgskader, uautoriseret adgang til sikre områder og småtyverier
fra f.eks. kontorbeholdninger.

baseret på den fornemmede trussel mod en
installation, området, hvor det ligger, og typen
af branche. Derudover undlader folk at installere sikkerhedssystemer, fordi de enten ikke
anser det for at være nødvendigt eller synes, det
er for dyrt.
”Faktum er, at cirka 97.000 mennesker bliver
ofre for indbrud hver eneste dag, og at et hjem
uden sikkerhedssystem har tre gange så stor
sandsynlighed for at blive udsat for indbrud.
Mundheldet ”Det er bedre at forebygge end at
helbrede” passer virkelig i dette tilfælde.”

Sikkerhed er nu et
tema for ledelsen –
man kan ikke drive
en forretning uden
”Vi er vokset op i et samfund, hvor det ikke har
haft høj prioritet at bekymre sig om sikkerhed. Vi
har en tendens til at tro, at det at blive udsat for
røveri aldrig vil ske for os. Vi betragter det, vi ser
og hører om på tv og læser om i aviserne, som
blot og bar statistik. Men enhver kan blive offer
for indbrud. Samtidig med at ens ejendele bliver
stjålet, mister man også sin følelse af sikkerhed.

Dårlig risikovurdering
”Beslutningen om at sørge for sikkerhed er ofte

Saumyajit Gangopadhyay, Vice President for Bank
Security & Secure Storage hos Gunnebo India.
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Teknologi i fokus
Terrorangrebene i Mumbai
for tre år siden fik ledelsen af
Essar Group til at være ekstra
opmærksomme på sikkerhedsemner. Hovedpunktet på
dagsordenen var adgangskontrol.

Brug af sikkerhed, der lever op til de nyeste standarder, er et ”must” for IDBI Bank

Sikkerhed, der skaber værdi
IDBI Bank er en offentlig bank i Indien. Det betyder, at de skal følge sikkerhedsmandater udstedt
af Reserve Bank of India (centralbanken). Inden for det sidste stykke tid har banken installeret
panserdøre, kundebokse og andet sikkerhedsudstyr i alle deres bygninger og filialer.
TEKST

Linda Gårdlöv

INDIEN ”De løsninger til sikker opbevaring, der for
nylig er installeret af Gunnebo, levede op til de retningslinjer, som RBI krævede, og det var en af hovedårsagerne til, at vi valgte sikkerhedsprodukter fra
Gunnebo,” udtaler Sudhir Kulkarni, AGM, IDBI.
Som bankvirksomhed forventer IDBI høj kvalitet,
førsteklasses service, levering til tiden og ingen nedetid. Alle disse kriterier er af stor vigtighed for at leve
op til kundeforventningerne.
Sikkerhed er værdiskabende for bankforretningen,
idet den får kunderne til at føle sig trygge i bevidstheden om, at de kan stole på, at deres værdier opbevares et sikkert sted.

”Vi ønsker at gøre vores bygninger mere sikre. Fremover vil vi kigge på anvendelse af ny teknologi og
implementering af de nyeste sikkerhedsopgraderinger
– et område, hvor vi håber Gunnebo kan vejlede os,”
tilføjer Kulkarni.
Ifølge IDBI er sikkerhedsstandarder en anden
vigtig overvejelse.
”De bidrager til at skabe tillid til os hos vores kunder.
Standarderne bør opdateres i takt med sikkerhedsbehovene og bør følges meget strengt,” konkluderer
Kulkarni.

INDIEN ”Tidligere havde Essar Group
et afslappet forhold til sikkerhed og
klarede sig med et begrænset antal
sikkerhedsvagter placeret rundt
omkring i virksomheden. Men da
bygningen skulle udvides var en af
de store problemstillinger, hvordan
adgangen til stedet kunne kontrolleres ordentligt.
”Vi havde brug for noget idiotsikkert,” siger Basil Keelor, Group Head
Administration for Essar Group.
”Vi fokuserede især på hurtigsluser
og sikkerhedsglaskarruseller og vi
var meget tilfredse med den
løsning, der blev installeret.”
”Da vi søgte rundt omkring i Indien efter sikkerhedsleverandører,”
fortsætter Keelor, ”stod vi tilbage
med valget mellem to – Gunnebo
og en konkurrent. Vi fandt, at
Gunnebos kvalitet var meget høj
og at de tilbagemeldinger, vi fik fra
andre brugere, var bedre end tilbagemeldingerne for konkurrenten.
Så valget faldt på Gunnebo.”
En opgradering af sikkerheden
for at integrere de nyeste teknologier var også en vigtig faktor for Essar.
Som gruppe søger Essar konstant at
anvende det mest moderne udstyr
for at garantere bedre sikkerhed og
produktivitet.
Hvis noget skulle forbedres, tror
Keelor, at der skulle være mere
uddannelse inden for sektoren for
fysisk sikkerhed for at garantere,
at der er en uddannet sikkerhedsstyrke til rådighed i fremtiden.
”Som en dynamisk virksomhed
med forskelligartede forretningsinteresser spiller sikkerheden en
vigtig rolle, fra overvågning af
strømmen af mennesker på vores
lokaliteter til overvågning af diverse
processer på vores fabrikker,” slutter Keelor. ”Kort sagt, sikkerhed gør
hver eneste ting, vi gør, bedre.”
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Automatiske kundebokse hos Middelfart Sparekasse i Danmark sparer tid for både kunder og medarbejdere

Fordele ved
automatiserede bankbokse
Kunder i Middelfart Sparekasse i Danmark har adgang til deres kundeboks 24 timer i
døgnet, 365 dage om året. Det kan de takket være et fuldautomatisk system fra Gunnebo.
”Kunderne synes om det nye system og vores medarbejdere er også begejstrede, eftersom de
ikke skal afbryde deres arbejde for at lade kunder få adgang til deres kundeboks,” siger Vagn
Christensen, bygningskonsulent for Middelfart Sparekasse.

nerende arbejde for at få alt til at fungere. Nu
kører kundebokssystemet perfekt og jeg synes
virkelig, vi har fået værdi for pengene”, siger
Christensen.

TEKST

Stig Døssing er Key Account Manager, BA Bank
& Cash Handling hos Gunnebo i Danmark. Han
finder kontrakten med Middelfart Sparekasse
interessant og nyskabende ud fra det perspektiv,
at en forholdsvis lille sparekassekæde har valgt
at investere i SafeStore Auto Maxi.
”Middelfart Sparekasse så det afkast, systemet vil give dem på langt sigt. Den betragtede
ikke udelukkende SafeStore Auto Maxi som en
service for deres kunder og en måde at lette
medarbejdernes arbejdsbyrde på, men også som
en forretningsmulighed,” konstaterer han.
”Vi er meget glade for at kunne markedsføre
det selvbetjente kundebokssystem i fremtiden”,
konkluderer Christensen.

Mats Ekendahl

DANMARK. Installationen af Gunnebos automatiserede kundebokssystem – SafeStore Auto
Maxi – hos Middelfart Sparekasse er den femte i
Danmark. Danske Bank har allerede tre lignende
installationer og Jyske Bank har en.

Investering i fremtiden
Middelfart Sparekasse har foretaget en større
investering på 422.180 € i sit nyopførte, arkitektonisk smukke hovedkontor på Fyn. Kundebokssystemet har i alt 1.000 bokse, med mulighed
for at udbygge med yderligere tusind. Kunderne
har adgang til boksene 24 timer i døgnet, 365
dage om året. Selve boksene befinder sig i et
højsikkerhedsboksrum i kælderen. Det var ban-

kens adm. direktør, Hans Erik Brønserud, som
havde lagt mærke til det selvbetjente kundebokssystem i andre banker i Europa.
”Han så det som en god ny service for kunderne, og derfor var SafeStore Auto Maxi en del
af bygningsplanlægningen helt fra starten,”
udtaler Christensen.

Værdi for pengene
Middelfart Sparekasse havde allerede et godt
forhold til Gunnebo, så valget af leverandør var
ikke svært. Systemet har været i funktion siden
1. januar i år.
”Der var nogle begynderproblemer i starten,
men montørerne fra Gunnebo gjorde et impo-

Mere end en service
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Løsning opfylder
teststandarder
Det uafhængige franske laboratorium, CNPP, har med godt
resultat foretaget tests af flere
komponenter i SecurWave®
indbrudsalarmløsninger og har
fået tildelt klasse 3 EN 50131certifikat.

Gunnebos moderne højsikkerhedslås, GSL 1000, har bestået nogle af de mest krævende sikkerhedstests

Højsikkerhedslås tildelt anset
certificering
GSL 1000-låsen er allerede certificeret af A2P og ECB•S, så det eneste, der manglede, var certificeringen fra Verband der Schadensverhütung (VdS) – en af de mest prestigegivende certificeringer i
Europa for sikkerhedsprodukter, især de produkter, der er beregnet til beskyttelse af værdier.
TEKST

Amel Loukal

FRANKRIG. Efter en lang revisionsproces og en række tests udført af VdS,
Tysklands største uafhængige certificeringslaboratorium, blev GSL 1000
bedømt til at opfylde de meget strenge kriterier for
modståelse af uautoriseret åbning, robusthed og
pålidelighed.
De forskellige komponenter, som låsløsningen
GSL 1000 består af, så vel som udstyret, konsollen og
låsens sikkerhedsfunktioner blev allesammen testet
med hensyn til overholdelse af de krævende standarder, der er opstillet af VdS. GSL 1000’s evne til at
modstå strømsvigt blev også testet.

Kvalitetsbevis
”Vi fokuserer altid på kvaliteten af vores produkter,
og GSL 1000-låsen er udviklet for at imødekomme de
højeste sikkerhedskrav,” forklarer Dominique Auvray,
Electronic Security Marketing Manager i Gunnebos
forretningsområde Bank Security & Cash Handling.
”Da vi er en af de større spillere på det internationale sikkerhedsmarked, har vores kunder ventet med
stor iver på denne certificering fra os, og vi er meget
tilfredse med, at vi opfylder de meget strenge krav i
standarden. Det vil øge værdien af vores løsning og

er et tydeligt signal om, at vores kunder virkelig kan
have tillid til os.”

Konkurrencefordel
VdS-certificeringen er en bekræftelse på løsningens
høje niveau af langtidsholdbar kvalitet og sikkerhed.
Det er også en stor fordel i sikringen af succes for de
højsikkerhedsprojekter, som Gunnebo er involveret
i, i særdeleshed inden for bank- og kontanthåndteringssektorerne.

FRANKRIG. Certifikatet er et resultat af mange måneders arbejde og
viser klart, at de enkelte elementer af
fysisk udstyr, som løsningen består
af, f.eks. den centrale enhed, strømforsyningen, WavePad-betjeningsterminalen og businterfacemodulerne,
opfylder standardens krav.
Systemets sikkerheds- og tilgængelighedsniveauer blev testet
indgående, ligesom dets reaktion
på bedragerisk brug. Systemets omgivelser, den elektriske strømforsyning og autonomi, dets vedvarende
elektromagnetiske kompatibilitet
samt den tekniske dokumentation,
som medfølger, blev også godkendt.
”EN 50131-mærkatet er et
internationalt benchmark og en
teknologisk garanti med hensyn
til elektronisk sikkerhed, kvalitet
og performance. At vi har fået
SecurWave klasse 3 EN 50131-testet
betyder, at vi nu er i stand til at udvide spændvidden for vores løsning
til andre forretningssektorer og nye
lande,” udtaler Gilbert Korchia, chef
for Electronic Security i Gunnebos
forretningsområde Bank Security &
Cash Handling.
EN-testene styrker SecurWaves
position og bekræfter de teknologiske forspring, Gunnebo-gruppen
har i forhold til andre virksomheder
i denne sektor, og dens engagement
i kontinuerligt at forbedre løsninger
i en stadig bestræbelse på at levere
maksimal kvalitet.
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Sikkerhed, som
betaler for sig selv
Røvere går uden om servicestationer i danske storbyområder.
Årsagen til det er Gunnebos
SafePay kontanthåndteringssystem og forbedret generel
sikkerhed.

To år – og ingen røverier
Knut Lislegaard styrer fire Bunnpris-butikker, en norsk supermarkedskæde. Han har
investeret i SafePay, det lukkede kontanthåndteringssystem, i alle fire forretninger. ”Jeg er
meget tilfreds. For mig er dette den eneste løsning,” udtaler han.
TEKST

Mats Ekendahl

ILLUSTRATION

Lisa Lackéus

NORGE. Den fjerde forretning åbnede i marts. Som
de øvrige tre forretninger har den SafePay, selv om
nogle forretninger i Bunnpris-kæden benytter et
konkurrerende produkt.
”Jeg har så gode erfaringer med SafePay, at jeg
benytter systemet alligevel,” konstaterer Knut.
Før han installerede SafePay, var der gennemsnitligt et røveri om året i hver forretning.
”Men efter at jeg købte SafePay for to år siden, har
vi ikke haft et eneste røveri. Selvfølgelig er servicen
over for kunderne vigtig, men personalets sikkerhed
kommer i første række.”
Entreprenøren Knut mener, at det automatisk lukkede kontanthåndteringssystem giver god værdi for
pengene, ikke mindst fordi det er så let at betjene.
”SafePay er nemmere at anvende end konkurrerende
produkter. For eksempel er der kun en indføringssprække i seddelenheden og alle mønter kan lægges
i samtidigt. Kunderne skal ikke putte dem i en ad
gangen,” forklarer han.
Den høje sikkerhed ved det fuldstændig lukkede
system er en anden faktor, Knut sætter højt.

”Med SafePay går pengene sikkert og direkte i sikringsboksen, og vi skal kun tømme systemet en gang
om ugen.”
Butiksejeren investerede i to kasseenheder og en
deponeringsenhed i den nyligt åbnede butik i
Grunerløkka, en bydel i Oslo.
”Sælgerne og teknikerne hos Gunnebo giver os
god service. Fremfor alt er de personer, der yder supporten, særdeles venlige,” tilføjer Knut.

Knut Lislegaard styrer fire Bunnpris-butikker, en norsk
supermarkedskæde

DANMARK. I Danmark har flere
servicestationskæder – Statoil,
Shell, OK Plus – installeret SafePay.
Det har vist sig at være yderst effektivt i forebyggelsen af røverier. En af
fordelene er større mental tryghed
for personalet, især i aftentimerne
og om natten, hvor de fleste røverier finder sted. En anden fordel er
naturligvis færre økonomiske tab
for selskaberne.
Antallet af røveriforsøg mod servicestationer og andre butikker steg
kraftigt i nogle år, men de seneste
år har der været et mærkbart fald.
Hvis man sammenligner tal for de
første seks måneder af 2010 og
2009, er der et fald på 34 % i antallet af røverier mod bemandede
servicestationer.
Statoil driver omkring en tredjedel af Danmarks benzinstationer.
Selskabets PR- og kommunikationschef Per Brinch udtaler i et interview
med ugemagasinet Dansk Handelsblad, at installation af SafePaykontanthåndteringssystem og
forbedret generel sikkerhed på stationerne er årsagen til den positive
tendens.
”Tidligere fandt 60 procent af
røverierne mod vores tankstationer
sted i byerne København, Odense
og Aarhus. Derfor installerede vi
SafePay der først. Og det virkede! I
2009 var kun tre ud af de 22 røverier mod Statoil i disse byer,” udtaler
Per Brinch.
Så problemet skiftede fra storbyerne til de mindre steder, hvor
SafePay endnu ikke var installeret.
Men nu har alle stationer det smarte,
sikre system til brug af kontanter i
butikker.
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Reparér det – selv om det ikke er itu
”Udfør det bedre, gør det bedre, optimér det, selv om det er helt i orden - hvis vi ikke gør det,
kan vi ikke konkurrere med dem, der gør det.” Det er den meget simple, men slagkraftige
udmelding bag Kaizen-filosofien.
TEKST

Linda Gårdlöv

ILLUSTRATION

Lisa Lackéus

JAKARTA. På Gunnebos fabrik i Jakarta, hvor der
fremstilles og forsendes 500 sikringsbokse og ti
panserdøre om ugen, inspirerer Kaizen-filosofien
medarbejderne og motiverer dem til hele tiden at
stræbe efter forbedringer.
Fabrikken beskæftiger over 300 medarbejdere og i
det sidste halvandet år har filosofien været et vigtig
led i at skabe en succesrig forretning. Tænkemåden
hjælper alle medarbejdere til at føle sig påskønnet,
da hver enkelt persons initiativ er vigtigt og enhver
lille forbedring tæller.

repræsentanter fra alle ansvarsområder i fabrikken.
Kaizen-udvalget samles en gang hver fjerde måned
for at evaluere indkomne forslag. Resultatet heraf
er fem forbedringsområder, som vil være i fokus de
efterfølgende fire måneder.
”Det er vigtigt at understrege, at de foreslåede tiltag skal komme fra fabriksgulvet og ikke fra ledelsen
eller andre steder. Som et incitament har vi et belønningssystem, og tre personer i Kaizen-udvalget er
ansvarlige for offentliggørelsen af de vedtagne tiltag
og påskønnelse af den person, der kom med ideen,”
fortæller Bogi W Jatmiko.

En ny måde at tænke på
Tyve medarbejdere på fabriksgulvet er udpeget til at
forestå en Kaizen-træning hvert kvartal for at introducere filosofien over for alle.
”Vores tilgang til Kaizen er at fokusere på de små forbedringer, hvor der kommer forslag fra de mennesker,
der arbejder direkte i produktionen,” forklarer Bogi W
Jatmiko, Production Manager på Jakarta-fabrikken.
”Indtil nu har vi indført mange forbedringer. For
eksempel har vi monteret automatiske følerstoppere
på bukningsmaskinerne og derved fjernet risikoen
for defekte hjørner på sikringsbokse, og vi har lavet
specielle reoler til opbevaring af reservedele.”

Enhver har noget at sige
Kaizen-initiativet styres af en komité, hvori der er

Medarbejderne på Gunnebos fabrik i Jakarta medvirker
regelmæssigt til indførelse af forbedringer på virksomheden.

Fakta
 Kaizen opstod i Japan efter
2. Verdenskrig.
 Ordet betyder ”stadig forbedring”.
 Det anvendes som et system
til løbende forbedring af
kvalitet, teknologi, processer,
virksomhedskultur, produktivitet, sikkerhed og lederskab.
 Det involverer alle medarbejdere – fra den øverste ledelse
til rengøringsholdet.
 Alle opmuntres til regelmæssigt at komme med små
forslag til forbedringer. I de
fleste tilfælde er der ikke
tale om ideer til større forandringer.
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Ny indgangsløsning
reducerer tyveri

Da den svenske supermarkedskæde Coop havde en åben indgang til dens butik i Stockholm, blev der stjålet en
masse færdigretter. Men problemet blev taget ved roden. ”To SpeedGates tilpasset Coop med høje glaspaneler og
en GlasStile i fuld højde forhindrer tyve i at forlade forretningen,” siger butikschef Ulrika Andersson.

Indgangskontrol #2 2011

I

den første halvdel af året var indgangen fuldstændig åben, med uniformerede vagter til en gang
imellem at holde øje med indgangen. Men efterhånden blev situationen uholdbar, idet tyverier, især
af færdigretter tæt på indgangen, øgedes drastisk.
Ulrika Andersson er butiksleder for butikken Coop
Extra på Medborgarplatsen i Stockholm, en butik
med 65 ansatte og lange åbningstider.
”Når indgangen var ubevogtet, tog folk sig ofte den
frihed at snuppe en middagsret og gå ud af forretningen uden at betale. Jeg tror ikke gerningsmændene
rigtig betragtede det som tyveri, eftersom udgangen
var åben,” siger Ulrika Andersson.
Coop Extra-butikken havde allerede installeret
Gunnebos løsning til lukket kontanthåndtering –
SafePay. Under projektet anbefalede supermarkedskædens centrale ledelse SpeedGates indgangskontrol
som løsning på Coop Extras problem.
”Konventionelle butiksindgange kunne ikke tilbyde
den sikkerhed, butikken havde brug for. Derfor blev
der integreret to SpeedGates og en GlasStile i fuld
højde til omfangsrige varer i butiksdesignet.”
Som sagt, så gjort. Nu har butikken to SpeedGates
med høje glaspaneler og en GlasStile i fuld højde,
som forhindrer tyve i at forlade butikken uden at
passere kassen. Indgangsløsningen er kundetilpasset
i Coop Extras røde farve.
Ved siden af at stoppe tyve ser Ulrika andre fordele
ved installationen.
”Tidligere kunne kunder blive vidne til tyverier,
og dette kunne lede til ophidsede gemytter. Nu er
situationen en helt anden. Jeg synes også at indgangsløsningen er flot og ser indbydende ud, hvilket
er en bonus, da fokus helt klart var på sikkerheden,”
slutter hun.

TEKST

Mats Ekendahl

FOTO

Sara Nordgaard

Premiere for
SpeedStile BP i
Vietnam
Vietnams første SpeedStile BP er blevet
installeret. Premieren fandt sted i Vietnam
Petroleum Institute (VPI)-tårnet i Hanoi.
TEKST

Mats Ekendahl

VIETNAM. ”Vi valgte Gunnebo-produkter på grund
af kvalitet og god salgsservice,” kommenterer Nguyen
My Huong, leder af salgs- og planlægningsafdelingen
hos PetroVietnam Mechanical & Electrical JSC.
Det var Gunnebo Singapore og dets vietnamesiske
agents kontor i samarbejde med PetroVietnam Mechanical & Electrical JSC som sørgede for, at landets
første SpeedStile BP blev installeret i VPI-tårnet i
Hanoi. VPI er en videnskabelig og teknologisk forskningsinstitution under PetroVietnam. Dette succesprojekt er første skridt til at bringe SpeedStile BP-produktet ud på det boomende vietnamesiske marked.
Med en evigtvoksende kultur og moderne teknologier i hastig vækst i Vietnam sætter kunden en
milepæl ved at introducere og vise hurtigsluseteknologien for det almindelige publikum.
Dette SpeedStile BP-pilotprojekt blev særdeles
godt modtaget af kunden, med den positive tilbagemelding, at de påtænker at udvide projektet med
flere baner.
”Vi valgte Gunnebo-produkter på grund af kvalitet
og god salgsservice. Vi håber, at kvalitetsforbedringerne ikke stopper og at produktprisen sættes noget
ned. Lige nu er vi meget tilfredse med kvaliteten af
Gunnebos produkter,” udtaler Nguyen My Huong.
I fremtidigt perspektiv baner dette projekt vejen
for flere projekter af denne art fremover.
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En kombination af færdigheder og erfaring
I Polen er der 18 teknikere, der arbejder inden for forretningsområdet Services. Det er dem,
der tager del i nogle af de vigtigste projekter implementeret i Gunnebo.
TEKST

Anna Sadlowska

ILLUSTRATION

Lisa Lackéus

POLEN. Hver eneste en af dem har en teknisk
uddannelse og lang tids erfaring i at installere
sikkerhedsløsninger.
”Vi installerer alle typer Gunnebo-løsninger,
fra de mest simple til de mest teknisk avancerede,” udtaler Dariusz Wesołowski, en af de
polske teknikere.
I juni 2008 leverede Gunnebo over 1.000
sikringsbokse til 128 kontorer i 125 forskellige
lande i hele verden. Takket være effektivt arbejde
af det polske team af teknikere blev projektet en
stor succes. Deres hårde arbejde betød, at arbejdet var udført på kun 18 måneder.
I årene 2009–2010 udførte tre teams sikkerhedsinstallationer som f.eks. indgangskontrol,
overvågnings-tv, indbrudsalarmer og brandalarmer i lande som Aserbajdsjan, Cameroon, Canada,
Indonesien, Israel, Mauretanien, Marokko, Saudi
Arabien og USA.

”At udføre en fuldt færdig installation til en
planlagt tid er en kompliceret operation, men
hovedmålet for teamet er altid fokus på kunden
og kundetilfredshed,” siger Henryk Trzęsowski,
servicetekniker.

materialerne hang fast i tolden i to uger. Heldigvis hjalp vores kunde os med at få materialerne
ind i landet. Da vi endelig fik materialerne frem
til opstillingsstedet, var det takket være de
erfarne teknikere, at arbejdet blev færdiggjort til
tiden,” fortæller Krzysztof Kurczaba, servicekoordinator for forretningsområdet Services.

Gunnebo leverede
1.000 sikringsbokse
til 128 kontorer i 125
forskellige lande
At udføre denne type installationer kræver erfaring, god planlægning og evne til at klare uventede problemer. En installation i Saudi-Arabien
er et godt eksempel på dette.
”Vejrforholdene gjorde installationen vanskelig. Temperaturerne var så høje som 49 °C og

En del af teamet af polske teknikere, der tager sig af
installationer verden over

Gunnebo global
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Med forsendelse af 4,7 millioner pakker/dokumenter om ugen i 200 lande i hele verden er TNT Express (TNT Group) markedsførende i Europa inden for ekspreslevering.

Øget fokus på kriminalitet
og beskyttelse
For at optimere deres sikkerhedspolitik har TNT France besluttet at centralisere alle deres
sikkerhedsressourcer. Som en del af denne handlingsplan skal Gunnebo installere, udvide
og vedligeholde tv-overvågningen, adgangskontrollen og indbrudsalarmsystemerne i alle
TNT-afdelinger i hele Frankrig.
TEKST

Aurelia Gilbert

FRANKRIG.”Gunnebos pålidelighed og ekspertise såvel som deres tilbuds attraktive omkostningseffektivitet, deres omfattende know-how
og gode referencer gjorde forskellen,” siger JeanJacques Richard, direktør for General Affairs
(sikkerhed, indkøb, intern analyse, kontrol og
kvalitet) hos TNT Express France. ”Vi forventer, at
vores partner er meget ressourcestærk i forhold
til den udfordring, der ligger i, at forbedringen af
sikkerheden aldrig stopper – og vi er ikke i tvivl
om, at Gunnebo kan klare opgaven.”
Antallet af lejlighedstyverier er lavt for
øjeblikket på grund af implementeringen af
forebyggende værktøjer. TNT driver sit eget
kontrolcenter i døgndrift med en stab på 54
medarbejdere til sikkerhedsopgaver – alle fuldt
internationaliseret og baseret på tv-overvåg-

ning, fjernovervågning, indbrudsalarmer, adgangskontrol og satellitsporing.
”På det seneste har vi imidlertid oplevet en
stignng i antallet af angreb fra organiserede
kriminelle – med øget vold mod vores ansatte.
Dette hænger delvis sammen med den internationale krise og udsigten til, at sådanne
forbrydelser stopper, er usandsandlig,” beretter
Jacques Richards.
”At inddrage alle i medarbejderstaben på alle
niveuaer er et kerneelement i vores sikkerhedspolitik,” tilføjer Richards. Det indbefatter en
særlig ”Sikkerhedshåndbog”, som udleveres til
alle ansatte, kurser i sikkerhedsbevidsthed og
jævnlige opdateringer til ledere med en oplistning af alle potentielle trusler.”

Jacques Richard, direktør for General Affairs hos
TNT Express France
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En gylden
mulighed
Mellemøsten. Et
privat selskab i Mellemøsten ønskede at garantere sikker opbevaring af
sin private guldreserve.
Gunnebo blev valgt til at
levere en bankboksdør,
som var stor og stærk
nok til at opfylde meget
strenge sikkerhedskrav. Det er måske den største
panserdør, der nogensinde er
produceret. ”Dette er en meget
prestigefyldt ordre for Gunnebo,”
siger Jacob Touma, regional chef
for Gunnebo Middle East. ”Vi er
kun få selskaber, der kan opfylde
de høje krav, der stilles til fremstillingen af en sådan dør.”
Boksrummet til guldreserven
har tolv døre i alt, inklusive ti standarddøre til de mindre boksrum,
der findes inde i hovedboksrummet. Døren til hovedboksrummet

Stærk, stærkere, stærkest

har en diameter på 3,2 meter og
er, på grund af dørens cirkulære
form, forsynet med specielle
”kran”-hængsler. Den er konstrueret til at modstå et angreb fra
skærebrændere eller kernebor, og
den skønnede vægt for enheden,
inklusive en tunnel gennem en
flere meter tyk væg, er 70.000 kg.
Døren vil blive fremstillet i en
af Gunnebos europæiske produktionsfaciliteter med en skønnet
leveringstid på seks måneder.

KINA. I januar indviede selskabsgruppens CEO og President en
ny produktionsfacilitet i Kina.
Målsætning: At styrke Gunnebos
position som førende leverandør
af indgangskontrolløsninger på
det boomende kinesiske marked
for massetransport.
Den splinternye fabrik ligger
i Kunshan, cirka 40 km uden for
Shanghai, hvor Gunnebo har
haft en salgsorganisation siden
august 2010. Produktionen vil fokusere på ”klapsluser” - indgangskontrolløsninger specielt udviklet
af Gunnebo for nogle år siden til
det kinesiske metromarked.
”Denne investering gør det
muligt for Gunnebo at fortsætte
styrkelsen af vores markedsposition i Kina, primært for massetransport,” fortæller Mats Johansson,
landechef for Gunnebo i Kina.
”Fremadrettet vil vi naturligvis
se på mulighederne for at produ-

cere flere Gunnebo-produkter i
Kunshan. Det er yderst vigtigt at
have en platform for lokal produktion, hvis vi skal være konkurrencedygtige og tage vores del af
andre interessante segmenter i
det voksende kinesiske marked,”
udtaler Per Borgvall, Gunnebos
President og CEO.
”Etableringen af en industriel
platform i Kina er i god overensstemmelse med vores strategiske
agenda med hensyn til at booste
gruppens organiske vækst, samtidig med at vi sikrer, at vi har
de rigtige forudsætninger for at
være en proaktiv aktør inden for
vores hovedområder på verdens
vækstmarkeder.”
Indvielsen blev overværet af
kunder, partnere, leverandører,
repræsentanter for den kinesiske
lokalregering og journalister fra
en række indflydelsesrige aviser.

Tredobbelt modstandsdygtighed
krævet i Irak
IRAK. For at imødekomme de
særlige behov hos banker og
offentlige myndigheder i Irak er
der udviklet en speciel Optema
højsikkerhedsdør.
Løsningen er specielt designet
til at beskytte indgangene til
offentlige højrisikobygninger som
f.eks. ministerier, offentlige administrationsbygninger og banker.
Døren giver en tredobbelt beskyttelse mod indbrud, angreb med
skærebrænder og kugler, og er
udstyret med en motordrevet lås,
hvilket betyder, at den kan styres
via et adgangskontrolsystem.
”Gunnebo har stor erfaring
i levering af højsikkerhedsdøre
og indgangskontrolløsninger til
krævende kunder,” siger Myriam
Bevillon, chef for Physical Security
i Gunnebos forretningsområde
Bank Security & Cash Handling.
Det tog kun en måned at udvikle prototypen til denne specielle
dør og den blev præsenteret for

kunden på en af Gunnebos fabrikker i Frankrig. Gunnebo modtog
hurtigt en ordre på 70 døre og
produktionen gik straks i gang.
”Gunnebo var i stand til at
designe en tilpasset løsning, som
opfyldte kundens meget præcise
sikkerhedskrav,” tilføjer Bevillon,
”og det gør Gunnebo til noget
særligt i forhold til andre.”

Ti Quick Folding Gates solgt til
telekommunikationsgigant
FRANKRIG. Et stort fransk teleselskab har krævet ti Quick
Folding Gates (QFGs) i deres
tekniske specifikationer for et
nyt datacenter.
Syv af de firmaer, der bød på
licitationen, kontaktede Gunnebo
for at få QFG med. Et indhegningsfirma vandt den licitation,
der også omfattede QFG.
Ordren omfatter ti QFG'er og
fem SAS, en højsikkerhedssluse.

QFG er mere økonomisk end en
almindelig glideport, da der kræves mindre personale til kontrol
og installationen er mere simpel.
”Vi tror, at dette produkt har
potentiale til at komme ind på
nye markeder og kundesegmenter,” udtaler Pascale Muller, chef
for Outdoor Perimeter solutions
hos Gunnebo France.
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ANSWERS
Hvis penge
kunne gøre verden
mere sikker...
Vi har spurgt fem Gunnebo-medarbejdere, hvordan
de ville bruge en million euro til at gøre verden
mere sikker. Her er deres overvejelser:

”Pengene vil være givet godt ud til
at fjerne landminer og anden ammunition fra marker rundt om
i verden, især hvor børn leger.”

Ruben van Praagh
Area Manager,
Gunnebo Netherlands

”Svaret er kort og godt: afskaffe
analfabetismen. Jeg ville bruge
pengene på at uddanne folk og
gøre dem bevidste om, hvor vigtig
og nødvendig sikkerhed er i deres
personlige liv og for nationens
sikkerhed.”
Rohit Mohankumar
Assistant Manager, Gunnebo India

”Jeg er godt nok ikke særlig kreativ, men hvis jeg havde så mange
penge, ville jeg investere i teknologisk forskning, f.eks. for at få vores
kortlæsere eller elektroniske systemer (kontrolpaneler, kameraer osv.)
til at køre på solenergi.”
Aurélie Forest-Boninsegna
Key Accounts, Gunnebo France

“Jeg vil starte med at udvikle et
smart telefon-program, der kan
afsløre alkohol i blodet. Når telefonbrugeren ønsker at køre sin bil,
men har en alkoholpromille over
den tilladte grænse, så vil denne
applikation automatisk sende
et signal til køretøjet, således at
motoren ikke vil starte. Denne
applikation bør stilles til rådighed
(gratis at downloade) til alle smarttelefon brugere, men vil blive obligatorisk for dem, der allerede har
en tidligere lovovertrædelse for spirituskørsel. Med denne telefonapplikation, mener jeg, at verden vil være en lille smule mere sikker
for os alle.“
Shirley Tamtomo
Business Area Manager Services, Gunnebo Indonesia

”Jeg ville begynde med at skabe undervisningsfaciliteter for voldelige
børn eller børn, der dropper skolen
i en tidlig alder, for at styrke deres
selvværd og selvtillid og sætte
dem i stand til at blive integreret i
samfundet.”
Isabelle Moreau
Employment Jurist,
Gunnebo France

I næste nummer vil vi gerne høre dine tanker – hvad ville du gøre, hvis du havde en
million dollars til at gøre en forskel for en mere sikker verden? Send dit svar + billede
af dig selv til info@gunnebo.com – Det mest kreative svar belønnes.
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Binder verdens næststørste by sammen
Bandra-Worli Sea Link har otte vejbaner og forbinder Mumbais vestlige forstæder med byens centrum.
TEKST

Sujata Redij

Som den næstmest tætbefolkede by i verden er Sea Link-broen af stor betydning for
Mumbai og broen har reduceret køretiden
mellem Bandra og Worli med mere end en
halv time til ca. syv minutter.
En sådan infrastruktur er livsvigtig for
den indiske storby, der er anlagt på syv øer
i den vestlige del af landet. Gunnebo India
har sine kontorer på en af disse øer,

Salsette, i forstaden Thane i det nordøstlige Mumbai.
Gunnebo India beskæftiger i alt 600
medarbejdere, heriblandt over 30 serviceteknikere og ingeniører. Virksomhedens
kunder omfatter bl.a. Indiabulls, Manappuram Finance, Muthoot Group og Western Air Command.

Fakta om Bandra-Worli Sea Link
 M
 ed sine 5,6 km er broen den længste i
Sydøstasien
 Det kostede over 256 mio. € og tog mere
end 10 år at færdiggøre byggeriet
 Hver dag krydser 37.500 biler broen
 Den er udstyret med et topmoderne
betalingssystem og et avanceret trafikovervågningssystem

