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Tidning för Gunnebo-koncernen

Gunnebo stärker
banden med kunderna
Nya Gunnebo ska bli totalleverantör av säkerhetslösningar. I detta
nummer av Gunnebo Global presenteras Gunnebo – One company.

BÄSTE LÄSARE
GUNNEBO GLOBAL HAR i de tre senaste numren behandlat ”Den
nya kundens krav”, ”Nya marknader” och ”Ny teknik” – detta
nummer fokuseras på ”Gunnebo – One Company” och den
nya tillväxtorienterade organisationen som gäller från och med
den 1 januari 2006.
Gunnebo – One Company innebär att vi i princip organiserar alla bolag i ett ”customer centre” i de länder vi idag är
representerade med ett eller flera bolag.
TOTALT KOMMER VI från årsskiftet att ha ett 30-tal ”customer
centres” som förser våra kunder med innovativa och
integrerade säkerhetslösningar. På ett 100-tal marknader där vi
inte har egna ”customer centre” blir även fortsättningsvis
Gunnebos distributörer och agenter mycket viktiga samarbetspartners för att förse våra kunder med integrerade
säkerhetslösningar. Våra ”customer centres” kommer att arbeta
intensivt ihop med sex ”competence centres” som svarar för
affärsutveckling, design, produktutveckling, tillverkning och
produktförsörjning samt försäljning i de länder som Gunnebo
representeras av distributörer och agenter.
Inom respektive ”customer centre” kommer våra säkerhetserbjudanden primärt att riktas mot de grupper som redan idag
utgör kundbasen för Gunnebos försäljning – det vill säga banker (idag 37 %), detaljhandeln (idag 10 % och starkt växande)
samt högsäkerhet inom yttre och inre områdesskydd (idag ca
20 %).

Gunnebo Global beskriver vi i tre artiklar
tre kunder inom respektive kundsegment:
- på sidan 8 informerar vi om hur Gunnebo Nordic levererat ett komplett säkerhetssystem till det nya Sparbankskontoret i Varberg
- på sidan 11 ger Bernard Maugein, säkerhetsansvarig på
Frankrikes största sportbutikskedja, sin syn på behovet av en
komplett säkerhetsleverantör.
- på sidan 13 berättar vi om hur Gunnebo effektivt skyddar
Statoils jätteprojekt Snövit i Nordnorge med bland annat 1,5
kilometer yttre områdesskydd av högsta säkerhetsklass. Gunnebo har redan säkrat infarten till den tunnel som grävts under
havet ut till ön där anläggningen byggts. Med vindar ofta
överstigande kuling, den stränga kylan och dagsljus på endast
ett par timmar per dygn är detta en extremt tuff uppgift för
Gunnebos ”customer centre” i Norge.
Det råder ingen tvekan om att de flesta av oss hellre njuter
av värmen inomhus – eller varför inte utomhus i den del av
världen som nu har sommar.
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Dags för Gunnebo – One Company
De senaste tio åren har varit en expansiv
tid i Gunnebo-koncernen.
Koncernen har genom förvärv och organisk tillväxt byggt upp en produktportfölj
som innebär att man idag kan erbjuda sina
kunder kompletta säkerhetslösningar.

Nu har tiden kommit när den styrkan
skall nyttjas fullt ut; att bygga upp en organisation som i alla avseenden tar tillvara
synergierna och kompetensen i Gunnebos
runt 90 bolag.
Tidigare nummer av Gunnebo Global har
haft teman som den nya kunden, den nya
marknaden och den nya tekniken.
Den här gången är det dags att presentera Gunnebo – One company.
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VD Göran Gezelius om den nya organisationen:

– Nu effektiviserar vi arbetet
och blir mer kundanpassade
Framtidens Gunnebo består av ett
företag som ska fokusera på
kundens behov av systemlösningar,
inte enskilda produkter.
– Vi måste svara upp mot våra
kunders behov av kompletta
säkerhetslösningar för att öka den
organiska tillväxten i koncernen,
säger Göran Gezelius, Gunnebos VD
och koncernchef.

Gunnebo har lagt ett antal år av kraftig
tillväxt, framför allt genom förvärv,
bakom sig. Den globala säkerhetskoncernen är byggd och stor kraft har lagts på att
effektivisera och omstrukturera tillverkningen i koncernen. Nästa stora steg av
förändring tas på sälj-, logistik- och marknadsföringssidan.
– I Europa har Gunnebo i genomsnitt
fem bolag i varje land, säger Göran Gezelius. Det måste vara effektivare om våra
huvudkunder betjänas av ett Gunnebobolag i varje land, och det har vi tagit tag i
nu.
MARKNADSLEDANDE

Gunnebos mål är att ta hem en större del
av den stadigt växande säkerhetsmarknaden. Strategin är att samordna alla tillgängliga resurser för att kunna möta kundernas alltmer uttalade behov av totala
säkerhetslösningar.
– Vi måste bli mer lyhörda för vad våra
kunder behöver och det enda sättet att
klara det är att använda all den kompetens
och kunskap som finns i varje land för att
tillsammans möta kunderna.
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– Vi ska finnas kvar i alla länder där vi i
– Det här sättet att arbeta kommer fundamentalt att ändra på Gunnebo som dag är aktiva, men vi ska inte expandera
koncern. Det påverkar hur vi organiserar geografiskt utanför EU, Indian Ocean
oss och hur vi närmar oss våra kunder, Rim, Kanada och Mellanöstern inom den
men också hur vi redovisar vår verksamhet närmaste framtiden.
Med ett gemensamt Gunnebo-bolag i
för ägare och kapitalmarknaden. Jag är
helt säker på att vi med våra förändringar varje land är steget över till en helt renodlad kundorganisaökar
kundnyttan,
tion inte långt.
framför allt för våra
Inom varje landornyckelkunder
ganisation
delas
– bank, detaljhandel
”I Europa har Gunnebo
verksamheten från
och andra anläggårsskiftet upp i olika
ningar med krav på
i genomsnitt fem bolag
kundsegment,
så
hög säkerhet.
kallade
business
I praktiken innei varje land. Det måste
lines. De huvudsakbär den nya strategin
att enhetliga organivara effektivare om våra liga kundsegmenten
är bank, detaljhansationer, så kallade
del (retail) och övriCustomer Centres,
huvudkunder betjänas
ga
anläggningar
bildas för varje land
med krav på hög
där Gunnebo verkar
av ett Gunnebo-bolag
säkerhet (site prooch ersätter de bolag
tection). Dessutom
som tidigare funnits i
i varje land, och det har
kommer skåp som
landet. Varje Custosäljs utanför bank
mer Centre får en
vi tagit tag i nu.”
och detaljhandel att
chef som är landanmarknadsföras av
svarig. Länderna i
Europa samordnas i två regioner. Dess- businessline Secure Storage i varje land.
– Inom dessa områden ska vi erbjuda
utom kommer den nuvarande verksamheten i Asien att kvarstå som den ser ut i dag, våra kunder ett komplett program av
med separata Customer Centres för varje Gunneboprodukter beroende på hur
behoven ser ut, säger Göran Gezelius. Vi
land i regionen även där.
– Gunnebo har utvecklats till en global förväntar oss en kraftig tillväxt när det gälsäkerhetskoncern och vi tänker utnyttja de ler detaljhandeln, en god tillväxt för site
synergier det innebär på ett optimalt sätt. protection och en mera stadig utveckling
För att vi ska kunna göra det måste vi samla på banksidan.
Till stöd för all kundverksamhet ska ett
alla krafter i varje land under ett paraply.
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antal kompetenscenter finnas. Kompetenscentren är uppdelade utifrån produktsegment och skär över alla geografiska gränser
i organisationen. De ska fungera som en
produktförsörjnings- och servicefunktion
för samtliga landorganisationer.
– Kompetenscentrens roll är viktiga för
den nya organisationen, säger Göran
Gezelius. I kompetenscentren ska vi samla
affärsutveckling, design, produktutveckling, tillverkning och annan produktförsörjning.
– I det stora hela har de en intern roll.
Våra kunder kommer enbart att ha kontakt med de olika landorganisationerna,
undantaget de marknader där vi säljer
genom agenter och distributörer. Försäljning mot dessa marknader kommer att
samordnas från kompetenscentren.
SEX KOMPETENSCENTER

Från årsskiftet finns det sex kompetenscenter – för värde- och brandskyddande
skåp (secure storage), kontantautomation
(cash automation), elektronisk säkerhet,
entrésäkerhet, yttre områdesskydd och
inre områdesskydd. Varje kompetenscenter får en chef som ansvarar för att det specifika produktområdet utvecklas tekniskt

och affärsmässigt. En specifik produkt
pekar Göran Gezelius ut som särskilt strategiskt viktig inför framtiden. Det är det
slutna kontanthanteringssystemet för
detaljhandeln, SafePay. Gunnebos uttalade strategi är att prioritera installationer av
systemet och att bli Europas ledande leverantör av system för sluten och säker kontanthantering i butik.
– Jag ser en kraftig tillväxt inom butikssäkerhet i framtiden, säger han, och för
Gunnebos del är SafePay ett mycket vik
tigt system.
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Ramon Julia, försäljningschef på Fichet Sistemas y Servicios och José Ortuño som är landansvarig för Gunnebo Spanien har länge arbetat enligt den
organisationsmodell som nu införs inom hela Gunnebo.

Spanien – det goda exemplet
Gunnebos nya strategi är att arbeta
mot specifika kundgrupper med
kompletta säkerhetslösningar. Det
arbetssättet existerar redan i
praktiken – i spanska Fichet
Sistemas y Servicios har man
jobbat efter ”nya” Gunnebomodellen länge, och det spanska
arbetssättet har influerat utformningen av sättet att jobba i
Gunnebos nya organisation.
– Med en enda kontakt för kunden
säljer vi mer med färre
medarbetare, säger José Ortuño,
landansvarig för Gunnebo Spanien.

Fichet Sistemas y Servicios har varit Fichet
Bauches säljbolag i Spanien sedan1918.
Verksamheten har inriktats mot tre stora
kundsegment; bank, offentlig administration och industri/kommersiella fastigheter.
– Till de här tre kundgrupperna har vi
erbjudit produkter för fysisk och elektronisk säkerhet, men också service, säger José
Ortuño. Vi har också varit lyhörda för
eventuella behov av entrésäkerhet eller
säkerhetsslussar och då samarbetat med
6

”Själva integrationen mellan olika bolag kommer att
leda till stora besparingar samtidigt som indelningen
i olika kundsegment, business lines, ger en mycket
mer fokuserad organisation”
andra Gunnebo-bolag som till exempel
Gunnebo Entrance Control och Ritzenthaler.
SAMMA KONTAKT PÅ FÖRETAGET

Internt är verksamheten uppbyggd med en
person som huvudansvarig, så kallad key
account manager, för alla större kunder.
De viktigaste kunderna har alltså hela
tiden samma kanal in till Gunnebos totala
sortiment.
– Det ger många fördelar, säger José
Ortuño. Den person som ansvarar för en
kund lär sig den kundens exakta säkerhetsbehov och kan erbjuda en lösning som
passar de behoven. Vi blir experter på
deras situation.
– Dessutom ökar förstås försäljningen

när man har ett helt produktsortiment att
erbjuda och inte bara det ena eller det
andra segmentet. Våra 20 key account
managers står nog för omkring 70 procent
av försäljningen.
Den person som ansvarar för försäljningen till en viss kund samlar sedan ett
expertteam omkring sig, helt utifrån vilka
lösningar som krävs. Är det större projekt
kan det behövas en ingenjör som är projektansvarig, men det är ändå key account
managern som håller i kontakterna med
kunden.
– Den säljansvarige är ju inte teknisk
expert på de olika systemen, säger Ramon
Julia, försäljningschef på Fichet Sistemas y
Servicios. Han eller hon kopplar in teknikerna om det handlar om en tekniskt
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komplicerad lösning. De får bygga systemet och offerten och träffar också ofta
kunden.
– Men de säljansvariga personerna
måste ändå ha en bred kunskap om Gunnebos alla produkter för att kunna erbjuda
rätt lösningar. Därför har vi egna experter
som kontinuerligt åker runt och utbildar
säljpersonalen, förklarar alla nya applikationer och informerar om lyckade affärer.
Lärdomar inom en sektor kan ju tas tillvara i en annan.
SÄKERHETSLÖSNINGAR TILL MUSEUM

Lyckade affärer finns det gott om i Spanien. Fichet Systemas y Servicios har levererat ett elektroniskt system för tillträdeskontroll tillsammans med 25 Hidden
Gates och 3 GlasStile S från Gunnebo
Entrance Control för den spanska banken
BBVA. Till det stora museet Museu Nacional d'Art de Catalunya i Barcelona, har
företaget byggt upp en säkerhetslösning
för både målningarna och lokalerna. Där
har installationerna också gällt CCTVkameror och system för kontroll av antalet
besökare i olika utställningshallar. På den
kommersiella sidan är en stor kund försäkringsbolaget Mutua General. Deras integrerade säkerhetslösning omfattar biometrisk tillträdeskontroll, intrångsskydd,
brandskydd och entrésäkerhet.
– Vårt fokus på våra specifika kundgrupper gör att vi blir en bättre leverantör
för dem vi arbetar med, och det leder till
ökad försäljning, säger José Ortuño.
STORA SYNERGIEFFEKTER

Att arbeta med key account managers
innebär stora synergieffekter, menar José
Ortuño och Ramon Julia. De tror att ett
mer samlat och kundfokuserat sätt att
arbeta kommer att ge stora vinster i Gunnebo-koncernen.
– Själva integrationen mellan olika
bolag kommer att leda till stora besparingar samtidigt som indelningen i olika
kundsegment, business lines, ger en mycket mer fokuserad organisation, säger José
Ortuño. Det ger också betydligt bättre lösningar för kunderna.
– Dessutom tror jag att stöttningen från
kompetenscentren kan ge oerhört mycket.
Personerna där kommer ju att ge oss ännu
bättre kunskap om produkterna vi säljer.
Jag tror väldigt mycket på den nya organi
sationen.

I Singapore har Gunnebo sålt och
installerat 40 SpeedStile till Singapore Management University. Systemet försäkrar att enbart personal och
de 5 000 studenterna har tillträde
till lokalerna.

Asia Pacific byter namn till
Region Indian Ocean Rim
Asia Pacific har som enda
division i Gunnebo haft sin bas i
en geografisk region snarare än
i ett produktsegment.
Där arbetar medarbetarna
vidare med att i land för land
sälja och marknadsföra
Gunnebos hela sortiment.

Det nya Gunnebo är sedan årsskiftet
indelat i olika geografiska regioner.
Divisionen som tidigare hette Asia
Pacific, som redan har den typen av
uppbyggnad, kommer i stort sett bara
att byta namn till Region Indian
Ocean Rim i den nya organisationen.
Inriktningen att genom en gemensam
säljorganisation marknadsföra och
sälja ett komplett sortiment går vidare.
I Singapore till exempel, har Gunnebo Singapore sålt och installerat 40

SpeedStile från Gunnebo Entrance
Control till Singapore Management
University, SMU.
UNIK SYSTEM PÅ UNIVERSITET

SMU:s nya campus är det enda universitet i centrum av Singapore och
har utrustats med SpeedStile entréslussar som kopplats ihop med ett
system för tillträdeskontroll.
Systemet ger universitetet ett
öppet intryck samtidigt som det försäkrar att enbart personal och de
5 000 studenterna har tillträde till
lokalerna.
– Från order till leverans hade vi en
period på åtta veckor och den klarade
vi tack vare fantastiskt stöd från Gunnebo Entrance Controls fabrik i Storbritannien, säger Elsie Tay, General
Manager för Gunnebo Singapore. 
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Business line: Bank

Kompletta systemlösningar
för banksäkerhet

15

14

I banksektorn ökar kraven på säkra
kontantflöden för både manuella och
automatiserade tjänster. Gunnebo
har som mål att kunna erbjuda
kompletta systemlösningar för
banksäkerhet på alla sina huvudmarknader.

Dagens bankkunder har höga krav på tillgänglighet. Numera vill man inte bara
kunna ta ut sina pengar när som helst, man
vill också kunna deponera pengar, växla
pengar och få åtkomst till sitt bankfack alla
dygnets timmar. Samtidigt kräver bankerna
en allt högre säkerhet både när det gäller
värdehantering, övervakning och tillträde
till banklokalerna. Inom Gunnebo har man
förutsett den utvecklingen och kan idag
erbjuda ett komplett utbud av produkter
för en modern och effektiv bank.
150 000 BANKKONTOR

Det finns i dag cirka 150 000 bankkontor i
västra Europa. Traditionella bankprodukter i form av värde- och brandskyddande
skåp, valv, valvdörrar och bankfack är fortfarande ett viktigt segment gentemot de här
kunderna, men samtidigt växer andra produktgrupper kraftigt. Inte minst gäller det
bankautomationsprodukter där en riktigt
stor revolutionen har skett. Många banker i
Europa satsar i dag på så kallade pengaväggar, en typ av dygnet runt-öppen bank som
kunderna har tillträde till i bankens lobby.
Dessutom har utvecklingen inom kontantdeponering gått mycket snabbt. Produkter
som serviceboxen RSB 30 och sedeldeponeringsenheten SafeCash Eco gör det möjligt för både kunderna och banken att ha
total kontroll över sin kontanthantering.
För att inte tala om mjukvaran SafeNet som
tillåter exempelvis en bank att koppla ihop
alla Gunnebos maskiner i ett självbe8
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tjäningssystem och där man enkelt kan
övervaka sedelnivåer och anpassa påfyllning
och tömning efter behov istället för efter
klockan.
SÄKERHETSSLUSSAR

Andra produktområden inom banksektorn
där Gunnebo ligger i framkant är elektronisk säkerhet, tillträdeskontroll och entrésäkerhet, exempelvis är Ritzenthaler marknadsledande i södra Europa på olika former
av säkerhetsslussar. Elektronisk säkerhet
används i dag inte bara i övervakningskameror och larmutrustning utan även i produkter som bankfack och värdeskåp. Med
hjälp av integrerade säkerhetslösningar från
exempelvis Fichet Bauche eller E A
Rosengrens Larm kan kunderna få skräddarsydda system som knyter samman ban
kens olika säkerhetslösningar.

1 & 10: Personsluss – SkyRitz
2, 9 & 22: System för tillträdeskontroll
3: Bombsäkert glas
4: Myntinsättning - SafeCoin C
5: Insättning: SafeCash Eco
6: Insättning och uttag: SafeCash R
7: Myntrulleväxlare: SafeCoin
8, 13, 24 & 25: CCTV
– Ett internt övervakningssystem
11: Bankfacksrobot AVM
12: Deponeringsbox
14: Support & Service

...och i Varberg ville man
När Sparbanken i Varberg skulle
öppna nytt huvudkontor ville banken
ha ett integrerat, komplett säkerhetssystem.
Gunnebo Nordic AB levererade en
lösning som omfattade såväl
elektronisk som fysisk säkerhet.

Gunnebo Nordic arbetar ofta med totala
säkerhetskoncept gentemot sina bankkunder.
Det gäller framför allt när det rör sig om
nyetableringar eller större ombyggnationer.
– Då ser kunderna ofta över allt från grunden – inbrottslarm, överfallslarm, sabotagelarm, passagekontroll och även lösningar

för värdeskåp, valv och bankfackssystem,
säger Roine Wängstedt, ansvarig för försäljning av elektroniska larmsystem.
De integrerade säkerhetslösningarna bygger på en särskild mjukvara, Spectra, som
gör det möjligt att koppla samman exempelvis larm, CCTV-system, passagekontroll, värdeskåp, serviceboxar, bankfack och
driftslarm i ett enda system. Skulle ett av
systemen aktiveras, till exempel om ett larm
går i bankfacksvalvet, kan systemet automatiskt stänga en viss säkerhetssluss och aktivera inspelning från en specifik övervakningskamera.
– Vi vill in så tidigt som möjligt i planeringen för att kunna konstruera ett så bra
system som möjligt.
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15: System för tillträdeskontroll med
biometrisk identifikation
16 & 23: Säkerhetsdörr
17 & 33: Seismisk detektor
18: Brand- och inbrottsskyddande
högsäkerhetsklassat datamediaskåp

19: Hårddisk för det integrerade säkerhetssystemet och inpassering, hårddisk för till
exempel bildöverföring samt mjukvara för
automatlösningarna i självbetjäningsväggen
20: Sedelräknare
21,26 & 32: Rörelsedetektor

27: Skottsäkra glaspartitioner
28: Säker förvaring och deponering av pengar vid disk
29: Förtillverkade valv
30: Styrsystem för elektronisk fjärröppning
och kontroll av bankfack
31: Högsäkerhetsklassade valvdörrar
34: Bankfack
35: System för brand- och rökvarning

ha det senaste på marknaden
Till det nya sparbankskontoret i Varberg
har Gunnebo Nordic levererat larmsystem,
ett kortsystem för tillträdeskontroll, CCTVkameror både inne i lokalerna, utvändigt
och inne i bankomaterna, bankfack med
grindar och valvdörrar samt värdeskåp.
– Dessutom har vi givetvis levererat
mjukvara och hårdvara för att styra själva
systemet, säger Roine Wängstedt. Värdeskåpen med behörigheter och tidsstyrning är
till exempel integrerade i larmsystemet.
VAKEN FÖR MÖJLIGHETER

– Ibland vill kunderna ha produkter som
Gunnebo företrädesvis marknadsför på
andra marknader än den nordiska, då gäller
det att vara vaken för möjligheterna och

kunna sortimentet. Till exempel levererade
vi Ritzenthalers säkerhetsslussar till Securitas uppräkningscentral i Malmö nyligen.
Förutom säkerhetslösningar har Gunnebo Nordic ett stort utbud av service att
erbjuda kunderna. Varje installation följs
upp med revisionsbaserade tillsynsavtal, ett
smidigt sätt för kunden att leva upp till
myndigheternas funktionskrav. Därutöver
går det att teckna olika former av serviceavtal, vissa kunder väljer ett fullserviceavtal.
– Då står vi redo att rycka ut vad som än
skulle inträffa med systemet, säger Roine
Wängstedt. Service är en mycket viktig del
av vårt kundarbete. Vi arbetar mycket aktivt
för att erbjuda våra kunder kontinuerliga

uppgraderingar av systemen.

Sparbanken i Varberg valde en helhetslösning.
9
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1: EAS varularmsbågar
2: Bombsäkert glas
3: Tv-monitor, en del av det integrerade övervakningssystemet.
4: Point Of Sales
5: Deponeringsenhet, CTU
6: Säkerhetsdörr
7: Tillträdeskontroll

8: CCTV: Ett internt videoövervakningssystem.
9: Service
10: Högsäkerhetsklassat värdeskåp med extra
brandskydd
11: Transfer och deponering av dagskassa
12: SafePay Controller / Kontrollsystem till det
elektroniska övervakningssystemet.
13: Sedelräknare med äkthetsverifiering.

14: Rörelsedetektor
15: Larmbrickor från Gateway
16: Varularm från Gateway
17: SafePay Sedelenhet
18: SafePay Intelligent deponeringskassett, IDU
19: SafePay myntenhet

Säkerhet för detaljhandeln
– en växande marknad
En allt större del av kontanthanteringen flyttas från bankerna ut till
butikerna.
Det gör detaljhandeln till en
mycket viktig kundgrupp för
morgondagens Gunnebo.

Detaljhandeln är ett område där säkerhetskraven stadigt ökar, av flera olika anledningar. Många butiker hanterar stora
mängder kontanter och är i starkt behov av
lösningar som minskar rånrisken.
Men faktum är också att detaljhandeln
varje år förlorar enorma summor på svinn i
olika former. Ett annat viktigt incitament
för butikerna att satsa på nya kontanthanteringslösningar är också att minska sina
omkostnader. Och att minska risken för
nickelallergier bland de anställda.
För att få ned svinnet samt minska rånoch stöldrisken i detaljhandeln har Gunnebo en rad produkter i sitt koncept. Det
10

handlar bland annat om larmsystem för
olika sektorer av butikerna, CCTV-övervakning, värdeskåp och säkerhetsslussar.
De kanske viktigaste produkterna i Gunnebos utbud för detaljhandeln är dock det
slutna kontanthanteringssystemet SafePay
och Gateways elektroniska system för varularm. Dessa båda produkter spelar en avgörande roll för att Gunnebo ska lyckas på den
stora,
framtida
marknaden
för
detaljhandelssäkerhet.
ENDA FÖRETAGET

Gunnebo är det enda företag i världen som
utvecklar och marknadsför lösningar som
bygger på alla tre förekommande teknologier när det gäller elektroniska system för
varularm. I produktutbudet finns också
kombinationslösningar av olika teknologier.
SafePay, som lanserades 2002, är i sin tur
det enda helt slutna kontanthanterings-

systemet på marknaden. Det är ett system
som ökar både säkerheten och effektiviteten
i butikerna. Systemet har total kontroll över
kontanthanteringen, inga differenser uppstår i kassorna och kontanterna blir aldrig
tillgängliga för kassapersonalen, vilket
effektivt minskar risken för rån mot butiken.
I det helt slutna systemet förs de kontanter som inte återvinns direkt från särskilda
säkerhetsboxar över i ett värdeskåp som
sedan töms av värdetransportföretaget.
SafePay är ett system som återvinner sedlar och som dessutom kan kopplas till olika
system för självscanning av varor, något
som också minskar butikens omkostnader
radikalt.
Gunnebo kan i sitt koncept för detaljhandeln erbjuda lösningar som knyter
samman SafePay med andra säkerhetslösningar, exempelvis CCTV-övervakning

eller elektroniska varularm.
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Decathlon är Frankrikes största sportkedja

Välkomnar komplett leverantör
Bernard Maugein, säkerhetsansvarig på Frankrikes största
sportbutikskedja Decathlon, har
länge efterfrågat en komplett
säkerhetsleverantör på detaljhandelssidan.
– För mig är det mycket
intressant att kunna ha en och
samma leverantör, någon som
känner mig väl som kund och vet
vilka behov jag har, säger han.

Decathlon är Frankrikes största sportkedja med över 220 butiker över hela landet.
Dessutom har företaget sportbutiker i 16
olika länder, bland annat i Italien, Belgien
och Spanien.
Nyligen skrev Decathlon ett avtal med
Gunnebos franska dotterbolag Fichet
Bauche Télésurveillance om larmövervakning på distans av samtliga butiker i
Frankrike. Nästa steg i projektet är ett
ADSL-baserat system för övervakning av
butikerna i realtid, en lösning som installeras i ett antal butiker av Fichet Sécurité
Électronique.
– Vi ville hitta en lösning för övervakning av samtliga våra butiker från en enda
plats och vi har upplevt en vilja och förmåga hos Fichet Bauche Télésurveillance
att driva projektet tillsammans med oss.
Det finns en stor erfarenhet och kunskap i

Bernard Maugein är säkerhetschefen som efterlyser en och samma säkerhetsleverantör.

företaget, säger Bernard Maugein.
Walid Matta på Fichet Bauche Télésurveillance har arbetat med Decathlon när
det gäller båda de senaste affärerna och
han tror att den nya organisationen kommer att uppskattas av kunden.
– Det här är precis den typ av kund
som Gunnebos nya organisation vänder
sig till, säger han. Flera olika Gunneboföretag levererar i dag säkerhetsutrustning
till Decathlon och vi skulle lättare kunna
erbjuda hela Gunnebos utbud genom en
kontakt med kunden.
I Decathlons butiker finns i dag värdeskåp från ett av Gunnebos bolag, larmövervakningen sköts av ett annat och ett

tredje bolag har alltså installerat systemet
för övervakning i realtid. Bernard Maugein är mycket intresserad av ett komplett
koncept för säkerhet i detaljhandel.
– Jag har i dag olika kontaktpersoner i
de olika bolagen, visst skulle det vara lättare att ha en enda kontakt.
– Den personen skulle ju lära känna oss
och våra behov och sedan vara länken till
de olika tekniska avdelningarna inom
Gunnebo.
– Dessutom skulle det vara en stor fördel
utifrån en juridiska aspekt. Med en gemensam leverantör slipper jag skriva avtal med

flera juridiska personer.

Slutet kontantsystem verklighet i Norge
Med SafePay™ kan butikerna få ett
helt slutet kontanthanteringssystem,
från kundens hand till värdetransportföretagets upphämtning.
Den första stora installationen av
det helt slutna konthanthanteringssystemet, inklusive SafePay
Tömningsenhet, görs nu hos Ica
Maxi i Norge.

SafePay är ett slutet kontanthanteringssystem som tar emot och återvinner sedlar
och mynt. Med den mer utvecklade varianten av systemet, som inkluderar en Safe-

Pay Tömningsenhet, behöver personalen
aldrig hantera sedlarna över huvud taget.
Stora sedlar i systemet går vidare till en
deponeringskassett som sedan tas ut och
töms i tömningsenheten på en annan plats
i butiken.
– Överskottet från kassorna töms helt
slutet i SafePay Tömningsenhet som också
är ett värdeskåp. Inne i skåpet förseglas
sedlarna i en särskild värdepåse som värdetransportpersonalen hämtar upp, berättar
Tormod Løvseth, tidigare säljansvarig
SafePay i Norge och numera chef för After
Sales Service, Gunnebo Nordic.

18 Ica Maxi-butiker i Norge med totalt
omkring 180 kassaplatser har nu investerat i den kompletta lösningen.
– Det är ett bra kvitto på att vi har tänkt
rätt. Kunderna vill ha ett helt slutet system
och SafePay Tömningsenhet tar bort
gränslandet mellan butiken och värdetransportföretaget.
– Kontanterna exponeras över huvud
taget aldrig i butiken.
De första systemen till ICA Maxi började installeras i Norge i augusti 2005 och
installationerna beräknas pågå fram till

i början av 2006.
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Business line: Site Protection

30

Stopp för obehöriga
Avancerade lösningar för att
kontrollera personflöden och hindra
obehöriga från tillträde krävs i dag
vid fler och fler anläggningar.
Inom Gunnebo finns ett
fullständigt produktutbud för
områden som kräver hög säkerhet.

Behovet av att skydda känsliga anläggningar och områden har alltid funnits, men frågan är om det någon gång varit så aktuellt
som under inledningen av detta århundrade. Kontor, flygplatser och ambassader är
bara några exempel på objekt som håller en
mycket hög säkerhetsnivå i dag. Ett av Gunnebos prioriterade kundsegment i den nya
organisationen är skydd av anläggningar, så
kallad site protection. Många av dem är
högsäkerhetsanläggningar som exempelvis
militärförläggningar, ambassader, kemiska
industrier, flygplatser eller hamnar. För den
typen av verksamheter har Gunnebo ett
stort sortiment av mycket avancerade produkter med hög säkerhetsnivå. En specifik
inriktning är de anti-terroristprodukter som
säljs över hela världen.

29
28

För yttre områdesskydd utvecklar Gunnebo stängsel, palissader och grindar som
även kan kopplas till mikrovågsstyrda larmsystem. En rad produkter styr också fordonsflöden – produkter som bommar, vägspärrar, skjut- eller svänggrindar och hydrauliska pollare. För industrier och andra
verksamheter finns också ett stort sortiment
av inre områdesskydd i form av nätväggar,
maskinskydd och pantenterade låsanordningar.
STYRSYSTEM

I de flesta känsliga verksamheter är det av
yttersta vikt att kunna kontrollera åtkomsten till olika områden och hindra obehöriga
från tillträde och intrång. Gunnebos system
för tillträdeskontroll kan kopplas till en rad
varianter av såväl säkerhetsslussar som entréspärrar. Dessa system kan också styras
genom biometrisk identifiering. En särskild
variant av passagekontroll är ImmSec, Gunnebos egenutvecklade immigrationssluss för
exempelvis flygplatser och hamnar. ImmSec
är enpersons-sluss för stora personflöden,
anpassad till dagens krav på biometriska
pass.

1

För att säkra byggnader invändigt levererar Gunnebo integrerade säkerhetslösningar
som förutom tillträdeskontroll och entrésäkerhet omfattar intrångsskydd, CCTV-

Specifika säkerhetskrav för
Vancouvers senaste tillskott till
stadens skyline är det 149 meter
höga Shaw Tower som stod klar i
början av 2005.
Den kompletta säkerhetslösningen
för byggnaden har Gunnebo Kanada
konstruerat.

Gunnebo Kanada har levererat säkerhetsutrustningen till Shaw Tower i Vancouver.
12

Shaw Tower är ett 49 våningar högt komplex som inrymmer såväl kontor som
bostadslägenheter.
Den kanadensiska media- och kommunikationskoncernen Shaw Communications Inc. är en av delägarna till fastigheten
och har kontorslokaler i tornet samt tre
våningar med tv-studios, kontrollrum och

lokaler för produktions- och sändningsverksamhet. De högsta våningarna, från
19 till 42, består av bostadslägenheter och
många människor både bor och arbetar i
byggnaden.
– Gunnebo sköter all säkerhet för Shaw
Communications och det är en av anledningarna till att vi blev tillfrågade om att
konstruera en komplett säkerhetslösning i
Shaw Tower, förklarar Andreas Dahms på
Gunnebo Kanada, som har varit med och
designat systemet
– Det stod klart redan från början att de
ville ha en komplett säkerhetslösning med
bland annat elektronisk tillträdeskontroll,
CCTV-kameror, porttelefonsystem, två-
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system och även övervakning via övervakningscentraler i vissa länder.
Med särskild programvara knyts de separata systemen samman i en larmcentral och

kan på det sättet styra varandra. Ett larm i en
del av byggnaden kan exempelvis aktivera
övervakningskameror eller låsa säkerhets
slussar.

1.Flätade/svetsade nät
2. Stolpar
3.Consertinatråd / Rakbladstaggtråd
4. Hydrauliska pollare
5. Passagekontroll
6. Maskindrivna bommar i höger- eller
vänsterutförande
7. Vägspärr
8. CCTV – Ett internt videoövervakningssystem
9. Megafon, en del i det integrerade övervakningssystemet.
10. Passagekontroll, system för tillträdeskontroll.
11. Motoriserad grind
12. Säker inpassering och kontroll
13. Rotationsgrind
14. Larm med mikrovågsbarriärer
15. Marklarm
16. Palissader
17. Powerfence elstängselalarm
18. Säkerhetsdörr
19. Övervakningscentral
20. Bomb- och skottsäkert glas som står
emot ett attentat.
21. Högsäkerhetsklassat brandskyddande
datamediaskåp
22. Motoriserad grind
23. Fönstergaller
24. Cellmoduler
25. Celldörrar
26. Personsluss
27. Passagekontroll: System för tillträdeskontroll.
28. Infrakameror
29. Vakttorn
30. Larm med laserdetektorer

149 meter höga Shaw Tower i Vancouver
vägs nödkommunikationssystem och ett
övergripande kontrollsystem.
Faktum är att Gunnebo var en av de första underleverantörerna som kontrakterades,
redan när Shaw Tower var på ritningsstadiet. Eftersom Gunnebo är känt som ett
världsledande företag inom kompletta
säkerhetslösningar fick Gunnebo Kanada i
ett tidigt stadium vara med och ta fram kravspecifikationen för säkerhetssystemet.
SEPARATA SYSTEM

– Vi visste sedan tidigare vilka säkerhetsbehov Shaw Communications hade, säger
Andreas Dahms. Men eftersom det här var
ett partnerprojekt med två andra parter,

Westbank Projects och Ledcor Construction, var det nödvändigt sitta ner och diskutera även deras säkerhetsbehov.
– Ett av de främsta kraven på systemet var
att det skulle fungera separat för alla olika
områden – kontor, bostäder och parkering
– men också ha en sömlös integration.
Shaw Tower är i dag utrustat med fyra
kompletta system för tillträdeskontroll, som
styr över 80 dörrar, och tre CCTV-system
med sammanlagt över 100 övervakningskameror kopplade till digital inspelningsutrustning. Det finns också ett nödkommunikationssystem för hela parkeringsområdet,
ett porttelefonsystem som ger besökare tillträde till bostadsdelarna av byggnaden och

ett kontrollsystem som sköter kontrollen av
150 dörrar inne i byggnaden. Allt är kopplat till ett kontrollrum.
– En av de stora utmaningarna i systemet
var att koppla tillträdeskontrollen för kontorsdelen, och för Shaws egna kontorsytor,
till Shaws centrala databas i Calgary samtidigt som larm och övervakningsinformation
skulle sändas till Shaws kontrollrum och till
säkerhetsvakternas central i själva byggnaden.
– Vi har också samarbetat med företaget
som ansvarar för betalparkeringen så att vårt
system för tillträdeskontroll ger dem möjlighet att övervaka in- och utpassering av alla

fordon från sitt eget huvudkontor.
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Gunnebos nya organisation innebär inte bara ett nytt
sätt att arbeta, den leder också till en del nya
chefsposter och nya ansikten.
Gunnebo Global har gjort en sammanställning av
den nya organisationen och de personer som ska
leda Gunnebo in i framtiden.

De ska leda det

COMPETENCE
CENTRES

REGION
NORTH
Torbjörn Browall

Secure
Storage

Nordic

Robert Hall

Sven Boëthius

Cash
Automation

Germany/
Austria

Torbjörn Browall

Olle Magnusson

Electronic
Security

United Kingdom/
Ireland

Jean Marie Betermier

Jay Wright

Entrance
Control

Belgium/
Luxembourg

Rob Wheeler

Laurent Mussilier

Outdoor
Perimeter
Security

Netherlands

Philip Mozes

Philip Mozes

Indoor
Perimeter
Security

EU-East

Stefan Andersson

Jerzy Szkalej

Canada

Tom O’Doherty
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nya Gunnebo
REGION
SOUTH

REGION INDIAN
OCEAN RIM

Christian Selosse

Deepak Khetrapal

France

Singapore

Christian Selosse

Elsie Tay

Spain

India

José Ortuño

Deepak Khetrapal

Italy

Indonesia

Maurizio Casali

William Mouat

Switzerland

Australia/
New Zeeland

Mike Finders

Dan Turner

Portugal

Thailand

Carlos Valpradinhos

Nicholas Roberts

West Asia
North Africa
Southeast Europe
(”Wanasee”)

South Africa

Fred Mertens

Robert Hermans
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Produkterna ska i kraschtesterna stå emot en lastbil som kommer i en hastighet på upp till 80 kilometer i timman.

Elkosta testar efter amerikansk högsäkerhetsstandard

Certifiering en viktig konkurrensfördel
Elkosta certifierar nu sina antiterroristprodukter enligt USA:s
utrikesdepartements normer.
Certifieringen blir en viktig konkurrensfördel för att kunna ta hem
order över hela världen.

USA har en rad högsäkerhetsanläggningar
runt om i världen. Det handlar om ambassader, militäranläggningar och liknande.
Nu stiger kraven på att alla anläggningar ska
utrustas med produkter som certifierats
enligt de normer som USA:s utrikesdepartement ställt upp. Gunnebos tyska dotterbolag Elkosta ligger långt framme och räknar med att företagets vägspärrar, bommar
och hydrauliska pollare ska vara certifierade
senast i början av 2006.
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– En sådan certifiering ger oss möjlighet
att gå in tydligare mot amerikanska anläggningar som målgrupp, säger Thomas Reinke, produktansvarig på Elkosta.
– Det finns en rad viktiga anläggningar –
bara i Tyskland. Försäljningen till den amerikanska militärens anläggningar står för
30-40 procent av Elkostas försäljning av
säkerhetsprodukter i Tyskland.
HÅRDA KRAV

Elkosta har redan sänt över produkterna till
det amerikanska institut som ska utföra kraschtesterna som sedan ligger till grund för
certifieringen. Produkterna ska i kraschtesterna stå emot en lastbil som kommer i en
hastighet på upp till 80 kilometer i timman.
– Vi gjorde liknande tester av våra polla-

re i Storbritannien i våras, berättar Thomas
Reinke. Lastbilen välte när den körde in i
pollaren.
USA:s anläggningar världen över är en
stor och viktig marknad för Elkosta. Men
certifieringen har stor betydelse i fler avseenden.
– De flesta av våra konkurrenter arbetar
också med certifieringen, men de har enstaka produkter. Vi har ett komplett sortiment
och en certifiering av samtliga produkter
ger oss ett bra försprång.
– Dessutom skulle en amerikansk certifiering innebära mycket även när det gäller
andra kunder. Det finns ingen certifieringsstandard för de här produkterna, så den
amerikanska standarden är en form av

världsstandard.

GUNNEBO GLOBAL

Brandskyddssystem viktig affär i Indien
Indien blir en allt större och
viktigare marknad för Gunnebo.
Gunnebo Indien har tagit hem en
rad viktiga order de senaste två
åren, bland annat sin näst största
affär någonsin – brandskyddet för
ett värmekraftverk i Punjab.

Indien är, tillsammans med Kina, en av
världens snabbast växande ekonomier i
dag. Gunnebo har funnits på marknaden
sedan köpet av Steelage Industries 2000
och har sedan dess investerat kraftigt i landet, bland annat i en moderniserad och
utbyggd tillverkningsanläggning i Halol.
Ett av Gunnebos stora verksamhetsområden i Indien är brandsäkerhet och just
nu installeras ett brandskydd till ett totalt
ordervärde av 124 miljoner rupier (cirka
2,3 miljoner euro). Systemet installeras på
ett kolkraftverk i Punjab och omfattar
bland annat pumpar, rörledningar,
sprinklersystem, detektorer och larmsystem för alla områden på hela anläggningen.

Indien är en av världens snabbast växande
ekonomier i dag.

Banksektorn växer också kraftigt i Indien. Deutsche Bank har fattat ett strategiskt
beslut att satsa på fler bankkontor för att ta
sig in på privatmarknaden och öppnade

sina första sju kundkontor i de större städerna i september 2005. Gunnebo Indien
inledde ett aktivt kundarbete för att diskutera leveranser av fysisk säkerhet. Samarbetet slutade med att Gunnebo Indien fick
hela ordern på valvdörrar, värdeskåp,
bankfack och brandskyddande skåp värd
totalt fyra miljoner indiska rupier (cirka
74 000 euro).
– Den ordern var mycket viktig för oss
eftersom vi vet att Deutsche Bank ska
öppna fler kontor i Indien de närmaste
månaderna, säger Deepak Khetrapal,
General manager för Gunnebo Indien.
– Faktum är att när installationerna var
klara var de så nöjda med vår insats att de
ville lägga sina kommande order hos oss
också.
Gunnebo Indien har också levererat
entrésäkerhet för en indisk bank, HSBC,
till nya projekt i Colombo, Hyderabad
och Calcutta. I samarbete med Gunnebo
Entrance Control har företaget levererat
SpeedStile och GlasStile till ett värde av

sex miljoner rupier (110 000 euro).

Ombyggda hotellbåtar blir till fängelse i Holland.

Flytande fängelse löser akut platsbrist
Platsbristen i holländska
fängelser har fått justitiedepartementet att ta till
extraordinära medel.
Gunnebo Holland
levererar ståldörrar och
observationsluckor för
sammanlagt fem flytande
fängelsefartyg.

Två fartyg är redan klara och i
drift, de andra tre står färdiga i
början av 2006. Med en akut
brist på platser på de holländska
anstalterna tvingades justitiede-

partementet ta till båtar.
– Att bygga nya fängelser för
att få plats med alla skulle ta för
lång tid, säger John J. Korkers,
rådgivare på avdelningen för
fängelser på holländska justitiedepartementet. De här platserna behövdes snabbt och då blev
fängelsefartyg ett alternativ.
– Holländska fängelser är
överfulla i dag. Det här blev en
snabb lösning som vi kunde
klara med en begränsad budget.
I ett inledningsskede byggdes
tre tidigare hotellbåtar om.

Hotellrummen gjordes om till
celler för 2, 4 eller 6 personer
samtidigt som nya dörrar och
utvändiga galler installerades.
Gunnebo har levererat ståldörrarna till isoleringscellerna på
båten – 16 dörrar till varje båt.
Dessutom har företaget levererat
200 observationsluckor för de
vanliga celldörrarna i varje båt.
– Varje båt har 400 platser,
berättar Eric Jan Van Dam på
Gunnebo Holland. I dag ligger
två av fartygen i Rotterdams
hamn. Det är ju en mycket flex-

ibel lösning, behövs fartygen i
någon annan region i Holland
är det bara att flytta dem.
Fängelsebåtarna är bara en
temporär lösning.
De två första fartygen ägs av
ett engelskt företag och det tredje av ett holländskt företag och
hyrs av justitiedepartementet
för en period på fem år. Nu har
man gått vidare med ytterligare
två fartyg. De ägs av regeringen
men ska även de hyras av justitiedepartementet under fem år

de också.
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Troax står för förråden
i Turning Torso
Hans Stach, projekt och installationsansvarig, Gunnebo Entrance Control och
Bill Young, Facility Project Engineer,
Ericsson.

Produktträning
för Ericsson
Ericsson Panda i Nanjing, Kina, har
uppgraderat sin säkerhet genom en
investering i säkerhetsslussar till ett
värde av 700 000 SEK (omkring
74 000 euro). I mitten av september
kom Bill Young från Ericsson Panda
Nanjing till Gunnebo Entrance Controls anläggning i svenska Norsborg
för att få utbildning i projektering
och service av de införskaffade säkerhetsslussarna CompactSave och HiddenGate. Under utbildningen besökte Young även ett urval svenska Ericssonanläggningar med installerade
entréer från Gunnebo. 

I början av november 2005
flyttade de första hyresgästerna
in i en av Sveriges mest spektakulära byggnader: Turning Torso
i Malmö. De 192 lägenhetsförråden har levererats och installerats av Gunnebos dotterbolag
Troax.

Intill den 190 meter höga Turning
Torso finns en fastighet i fem våningar.
På översta våningsplanet har NCC
byggt nästan 200 lägenhetsförråd.
VARIERANDE STORLEK

Förråden varierar något i storlek, men
de flesta är runt sex kvadratmeter stora.
Troax har satt in samtliga förrådsväggar.
– Vi har stått för allt, från tillverkning till ritningar, leverans och montering av förråden. Installationen blev
klar i början av hösten, säger Pär Wallin.
Han är säljare på Troax och har tillsammans med kollegan Daniel Svensson stått för affären med byggherren
HSB Malmö.
– Vi är med från offertstadiet fram
till dess att projektledaren får materialspecifikation och ritningar. Det är
roligt att arbeta så – att se projektet
komma igång och inte bara sälja in det.
EFFEKTIVARE PRODUKTION

Försäljningsökning
av larmade stängsel
Behovet av bättre områdesskydd och
tillträdeskontroll har lett till en kraftig tillväxt för Gunnebo Protection
när det gäller elstängsellarm av
modellen Power Fence. Det larmade
elstängslet skickar ut elektriska stötar
och larmar vid eventuella försök att
göra systemet odugligt. Power Fence
har under 2005 installerats hos exempelvis byggvaruhandlare, bilhandlare,
anläggningar för medicinsk industri
samt kring vattenverk och hamnar. 
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Förråden i Turning Torso är en av de
första installationerna med Troax nya
sortiment.
Framför allt innebär det nya sortimentet en effektivare produktion, men
förrådsgallren har också fått en ny och
snyggare design, berättar Pär Wallin.
Installationen vid Turning Torso är
egentligen inget jätteprojekt för Troax,
men kanske ett av de mest spektakulära. Dels för att tornet fått så stor uppmärksamhet, men också för att förrådsbyggnaden är så speciell.
– Byggnaden med förråd och garage
är förbunden med tornet via en kulvert
under jord.
I mars 2006 beräknar HSB Malmö att

samtliga hyresgäster är inflyttade.

HSB Turning Torso, Foto: Pierre Mens

Fakta om Gunnebo Troax
Troax är ledande i Europa inom nätskydd
och plåtväggar för industri- och byggsektorn.
I en del europeiska länder – som Sverige –
arbetar de också med inbrottsskydd och
indelning av förråd och garage. Annars
används produkterna främst av företag inom
logistik och materialhantering samt bilindustrin. De delar in och skyddar allt från
lageranläggningar till robotar och produktionslinjer.

Fakta om Turning Torso
Turning Torso är ritad av den spanska arkitekten Santiago Calatrava. Tornet består av
nio kuber med totalt 54 våningar. I de två
nedersta kuberna finns kontor, i de övriga är
det lägenheter. De två översta våningarna i
kub 9, våning 53 och 54, rymmer mötesrum.
Projektledning står NCC för, byggherre är
HSB Malmö. Tornet invigdes den 27 augusti
2005.
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Gunnebo har totalt fått leveranser av yttre områdesskydd till ett värde av mellan åtta och tio miljoner norska kronor till anläggningen. Foto: Statoil.

Miljardprojektet Snövit

Uppgift med många utmaningar
Statoils jätteprojekt Snövit i
Nordnorge innebär nya order för
Gunnebo i Norge.
I mörker och kyla installeras i
vinter 3,5 kilometer yttre
områdesskydd på Melkøya, strax
utanför Hammerfest.

Statoils stora miljardprojekt Snövit blir,
när anläggningen står färdig, världens
nordligaste anläggning för flytande naturgas. Naturgas från Barents hav ska ledas till
Melkøya strax utanför nordnorska Hammerfest och där förvandlas till flytande
form för att fraktas vidare med fartyg till
USA.
Hela projektet beräknas kosta cirka 55
miljarder kronor och ska stå klart under
2006.
– Vi installerar områdesskydd ute på ön
i vinter, berättar Øystein Hansen, Gunnebo Nordic.

– Det handlar om två kilometer skydd
av klass I och 1,5 kilometer av högsta
säkerhetsklass.
För Gunnebo i Norge har Statoils jättesatsning på Snövit-projektet inneburit
stora utmaningar. För ett par år sedan
handlade det om att säkra infarten till den
tunnel som grävts genom havet ut till ön,
den här gången görs installationerna ute
på själva Melkøya.
– Ön ligger precis utanför Hammerfest,
bara några hundra meter från land, berättar Øystein Hansen. Ordern den här gången handlar om att säkra vissa känsliga
områden på ön, bland annat inhägnad av
två förbränningstorn.
TUFF UPPGIFT

Installationen är en tuff uppgift för montörerna. Till att börja med gjuts stängslet
ner i det vindlande berget. Nordnorge vintertid innebär dessutom givetvis kyla och

svåra väderförhållanden. Ute vid kusten är
inte snömängderna så stora som i inlandet,
däremot gör mörkret och vinden det extra
svårt.
– Våra mannar däruppe har tre-fyra
timmar dåligt dagsljus varje dag. Det är i
stort sett mörkt hela vintern så långt norrut.
STÖRSTA ORDER NÅGONSIN

En stor del av installationsarbetet av
stängslet i skyddsklass 1 är redan gjort, och
installationen av stängslet i skyddsklass 2
påbörjades under november månad. I maj
ska 3,5 kilometer stängsel vara levererat
och monterat. Gunnebo har totalt fått
leveranser av yttre områdesskydd till ett
värde av mellan åtta och tio miljoner
norska kronor till anläggningen utanför
Hammerfest.
– Sammantaget har leveranserna för
Snövit-projektet blivit en av våra största
order någonsin, säger Øystein Hansen. 
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Årets kapitalmarknadsdag hölls på Museu Nacional d’Art de Catalonia, Mnac, i Barcelona. Gunnebos vd och konsernchef Göran Gezelius tog då
tillfället i akt att beskriva den nya organisationen för deltagarna.

Finansmarknaden positiv
till nya organisationen
– Den nya organisationen i Gunnebo handlar primärt om
att öka den organiska tillväxten och vinstnivån,
sekundärt om att skära ned på kostnaderna.
Så beskrev Göran Gezelius, VD och koncernchef för
Gunnebo, förändringarna från årsskiftet för omkring 25
analytiker, förvaltare och journalister under bolagets
kapitalmarknadsdag i Barcelona.

Efter sju månader som VD och
koncernchef karaktäriserade
Göran Gezelius under kapitalmarknadsdagen Gunnebo som
ett bolag med en fantastisk
utveckling under 90-talet.
Men en minskad tillväxt sedan
2001 och en otillräcklig lönsamhet menade han kräver nya
vägar, vägar som inte har varit
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möjliga att ta tidigare. Gunnebo måste öka den organiska
tillväxten, bli mer effektivt och
på sikt ta en större andel på
den växande säkerhetsmarknaden. Receptet för det är en
ökad integration mellan olika
delar av koncernen.
– 75 procent av Gunnebos
affärer är säkerhetssystem där

design, installation och service
är en viktig del. Men det har
varit svårt att driva en integration. Om bolag är organiserade utifrån produktgrupper kan
man inte begära att den integrationen finns i vardagen, företag fungerar inte så.
– De företag som Gunnebo
har förvärvat kan tillsammans
leverera komplett säkerhet för
olika kundområden, men
Gunnebo kan inte göra det.
– Vi vill att till exempel banken ska veta att vad de än
behöver så kan Gunnebo fixa
det. Den nya organisationen
blir en konsekvens av det synsättet.

En annan nyhet i det nya
Gunnebo är att varumärket
Gunnebo ska bli tydligare. På
alla områden utom brand- och
inbrottskyddande skåp är det i
framtiden Gunnebo som gäller. Fichet Bauche, Chubbsafes, Rosengrens och Secure
Line får leva kvar, men enbart
som varumärken på just skåpsidan.
ÄR HÄR FÖR ATT GÖRA AFFÄRER

– Den närmaste tiden kommer
vi att jobba med att bygga ett
starkt Gunnebo varumärke
men vi är primärt här för att
göra affärer. Så utöver undantaget för säkerhetsskåp ska vi
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ha ett varumärke – Gunnebo.
Andra förändringar som
Gezelius presenterade för den
församlade kåren av analytiker,
förvaltare och journalister var
att de tidigare uttalade offensiva tillväxtplanerna för tillverkningen inom området perimeter security har övergivits. Det
kommer också att bli betydligt
färre företagsförvärv den närmaste framtiden.
Gunnebos kapitalmarknadsdag var förlagd till Spanien och
Museu Nacional d’Art de
Catalonia, Mnac, i Barcelona.
I Spanien har Gunnebo sedan
flera år haft en organisation liknande den som nu ska införas i
hela koncernen och om den
berättade Gunnebo Spaniens
VD José Ortuno. José Ortuno
och hans team i Spanien
marknadsför och säljer kompletta system inkluderande
såväl fysisk som elektronisk
säkerhet och har ett nära
samarbete med Gunnebo
Entrance Control och Ritzenthaler i Spanien.
– Museer är ett mycket
starkt kundområde för oss,
berättade han. Gunnebo har i
dag installerat säkerheten vid
samtliga museer i Katalonien,
inklusive Mnac som genomgått en omfattande renovering
de senaste 14 åren.
RUNDVANDRING

Besökarna fick också en rundvandring på museet där säkerhetssystemet
presenterades.
Bland de mest imponerande
komponenterna var 360-graderskameran i taket på den väldiga entrékupolen som kunde
zooma in detaljbilder som
enskilda låsanordningar.
Gunnebos vice vd Torbjörn
Browall, chef för det nya kompetenscentret Cash Automation och Region North, redogjorde för utvecklingen inom
kontantautomation
och
beskrev den senaste utvecklingen för SafePay.
– Vi ser en spännande
utveckling med ökad efterfrågan på att koppla samman teknologin i SafePay med skräd-

darsydda lösningar för exempelvis självscanning, bland
annat i Tyskland.
Han visade dessutom en
film som väl illustrerade framtidens slutna kontanthanteringssystem – helt utan butikspersonal i kassan.
Christian Selosse, vice VD
Gunnebo AB. chef för Region
South och för kundcentret i
Frankrike från årsskiftet, gav
sin syn på den nya landorganisationen. Han tog kasinon som
exempel på specifika kundgrupper där Gunnebo kan ge
en komplett expertkunskap
utifrån ett integrerat systemtänkande.
– Om ett kasino ska starta i
Frankrike i dag, så undrar jag
om de ens ringer någon av våra
konkurrenter när det gäller
säkerhetslösningarna. Alla vet
vilken kunskap vi har på området.
SYSTEMPAKET

– I Frankrike arbetar vi redan i
dag mycket integrerat. Fördelen med den nya organisationen är att vi vet precis vad vi
ska sälja för att svara upp till
våra kunders behov. Det är
viktigt att vi fokuserar på att
utveckla
standardiserade
systempaket som samtidigt är
unika för varje kund.
Dagen avslutades med en
kort redogörelse för den tredje
kvartalsrapporten från ekonomi- och finansdirektör Lennart
Gustavsson innan det var dags
för frågestund och därefter
gemensam middag. Vissa frågor restes kring kostnaderna
för omorganisationen.
– Det finns givetvis ett pris
för den här integrationen,
menade Göran Gezelius. Vissa
lokaler ska stängas, en del
medarbetare kommer att sluta
eller tvingas sägas upp.
– Jag skulle dock bli förvånad
om kostnaderna överstiger 200
miljoner SEK – likaså om de
understiger 100 miljoner SEK.
Samtidigt kommer givetvis
omorganisationen att ge positiva effekter på kostnadssidan
som får effekt inom ett år eller

två.

Vad tror du om Gunnebos
nya organisation?
Henrik Fröjd, analytiker, Alfred Berg, ABN AMRO:
– Jag tror att det blir bra. Produktområdesorganisationen har gjort det svårare att följa och förstå Gunnebo. Jag tror att den nya organisationen innebär ett
bättre sätt att jobba på och för en utomstående gör
den bolaget mer begripligt. Det tror jag kan ha effekt
på aktiekursen.
Staffan Hentze, ansvarig för aktieförvaltning, If:
– I Asien har man ju arbetat utifrån landorganisationer tidigare och jag och många andra ägare har
ställt frågan till tidigare bolagsledning varför man inte
gjort det i resten av världen också. Gunnebo har förvärvat massor av bolag utan att riktigt få ut några
synergier av det. Det tror jag att man får på det här
sättet. Jag ser otroligt positivt på förändringen, bara
man får ihop det i början.
Mats Larsson, analytiker,
Swedbank Capital Market & Securities:
– Det är bra att man ökar kundorienteringen i organisationen. Men det är en stor omställning och jag
upplever att Gunnebo inte går raka vägen på den
organisation de egentligen skulle vilja ha. De väljer
en matrisorganisation baserad på ”Customer
Centres” och ”Competence centers”, men ska samtidigt redovisa enligt ”Business lines”. Jag tycker att
det är lite oklart vilka som bestämmer över vad. På
sikt tror jag att förändringen kan ge önskad effekt men det är viktigt
att man inte tappar för mycket försäljning när man ställer om.
Stefan Mattson, analytiker, Enskilda Securities:
– Det är rätt väg att gå men en tuff väg. Det Gunnebo ska göra är en stor förvandlingsprocess för ett
bolag och man har kört på det gamla sättet så
länge. Kortsiktigt är risken att man tappar i försäljning, men jag tror ändå att den nya organisationen
är rätt väg att gå för att skapa långsiktig tillväxt.
Johan Ågren, kapitalförvaltare, Banco:
– En mer kundorienterad inriktning tycker jag känns
vettigt, likaså att man stärker Gunnebos eget varumärke. Koncernen har känts lite spretig tidigare. Det
som marknaden kan ställa sig fundersam till är
givetvis kostnaden för det hela.
Björn Enarson, analytiker, Carnegie:
– Det är något vi har väntat på, att Gunnebo ska
knyta ihop säcken. Efter flera år av förvärv har
egentligen inga synergier realiserats men det här
kan förhoppningsvis ge en del. En mer än behövlig
förändring och om Gunnebo gör ett bra arbete kan
tillväxten bli i linje med marknaden i övrigt. Om man
ska slå den krävs det kanske en förändring i mixen,
vilket man också håller på att göra i och med satsningen på detaljhandelssäkerhet.
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Stororder till Grekland

Michael Anstrin förevisar bankprodukter för
delegationen från Kina.

Besök från öst
Gunnebos har i flera år lagt ned mycket
arbete för att bygga upp en nära relation
med ett antal kunder i Kina och nu är det
tänkt att affärerna ska utvecklas ytterligare. En delegation från Kina besökte nyligen Stockholm för att få mer kunskap om
Gunnebos produktsortiment. Gruppen
bestod av representanter från säkerhetsministeriet och chefer från flera banker som
bland annat fick besöka flera banker i centrala Stockholm för att titta närmare på
Gunnebos produkter. Bakom besöket låg
Du Qiang från Beijing Forgoal, Gunnebos
agent i Kina och gruppen guidades av
Hans Schröder och Michael Anstrin från
Gunnebo Sverige. Delegationen var bland
annat mycket intresserad av automatiserade bankfack, utöver det övriga sortimentet

för banksektorn.

Den franska storbanken Société Generale
som nu ger sig in på den grekiska marknaden har valt Gunnebos säkerhetsslussar
från Ritzenthaler för att säkra sina kontor.
Totalt rör det sig om 100-140 SAS säkerhetsslussar som ska levereras under det här
året för att banken ska få ett säkrare personflöde. Ordern har tagits hem av Gunnebos grekiska agent CH. Theodossis i
stark konkurrens med andra aktörer och
ordervärdet ligger på omkring två miljoner
euro. I Grekland finns stora förhoppningar om att den viktiga ordern för Société
Generale ska innebära ett genombrott för
Gunnebo även gentemot andra grekiska

banker.

Säkerhetsmässa i
Finland gav kontakter

Bankfacksrobotar
levererade i Qatar

Lyckad mässa i Kroatien
Gunnebo har via sin kroatiska agent,
Salon Bankarske, deltagit i säkerhetsmässan Interprotex 2005 i Zagreb. Gunnebos
produkter var väl representerade i montern och från koncernen fanns ett par
representanter på plats, förutom ägaren till
Salon Bankarske, Mladen Ozimec. Salon
Bankarske har gjort flera större affärer i
Kroatien och har bland annat levererat
närmare 40 serviceboxar av typen RSB 30.
Förutom produkter för fysisk säkerhet
visades under mässan också entrésäkerhet
och elektroniska varularmsystem från

Gunnebo på mässan.
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Doha Bank i Qatar har nyligen investerat
i sex automatiserade bankfacksrobotar,
AVM, från Gunnebo. I samband med den
sista installationen centraliserades också
kommunikationen mellan de olika AVMrobotarna vilket innebär att de kan styras
och kontrolleras från bankens huvud
kontor.

Tillverkning
i Salzkotten utökas
Produktionen vid Gunnebo Wegos
anläggning i tyska Salzkotten kommer att
utökas i samband med att produktion flyttas från Elkostas fabrik i Salzgitter.
Anläggningen i Salzkotten har sedan fyra
år tillbaka genomgått ett stort omstruktureringsprogram där produktionen har
inriktats på ytbehandling samt mekanisk

och elektronisk slutmontering.

Gunnebo Finland ställde i början av oktober ut på Finlands största säkerhetsmässa,
FinnSec 2005. Mässan, med sammanlagt
183 utställare lockade 17 600 besökare och
för Gunnebos del blev det tre lyckade dagar
som förhoppningsvis ska leda till goda affärer.
Gunnebo knöt många nya kontakter och
fick dessutom bra uppmärksamhet i media i

samband med deltagandet i mässan.

Nytt syndikerat lån tecknat
Gunnebo har tecknat ett femårigt syndikerat lån om 200 miljoner EUR med en
grupp bestående av nio banker. Lånet är
avsett att täcka allmänna finansieringsbehov samt ersätta det syndikerade lån om
200 miljoner EUR som bolaget tecknade
2003. Lånet övertecknades med 65 miljoner EUR.
Mandated Lead Arranger för transaktionen är Nordea Bank och SEB Merchant
Banking. Övriga banker i syndikatet är:
Arrangers: CALYON, DnB NOR Stockholm, Svenska Handelsbanken och Swedbank.
Co-Arranger: BNP Paribas, HSH
Nordbank AG Copenhagen Branch och
ING
Lånet löper med en räntemarginal på
mellan 0,25 % till 0,55 % per år beroende

av Gunnebos skuldsättningsgrad.
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Avancerat brandsystem för Banco de España
Den spanska centralbanken Banco de
Españas huvudkontor i Madrid får ett helt
nytt brandsäkerhetssystem i samband med
att den stora byggnaden renoveras.
Ordern värd 2,4 miljoner euro har gått till
Gunnebo Spanien.
Det var genom goda kontakter med det
projektansvariga byggföretaget som Gunnebo Spanien fick chansen att ta hem det
stora kontraktet.
Det skedde efter en lång och rigorös
process där den spanska centralbanken,
Banco de España, noggrant undersökte

såväl referenser som tekniskt kunnande
och finansiell stabilitet.
Det nya brandsäkerhetssystemet innehåller bland annat 4 000 branddetektorer
och ett digitalt röstevakueringssystem med
2 700 högtalare.
Systemet har installerats i en av Madrids
mest representativa byggnader, vilket har
ställt höga krav på utformningen. I byggnaden finns också en mycket omfattande
konstsamling och den totala ytan som har
skyddats är omkring 100 000 kvadrat
meter.

Passagekontroll till Kina
och Colombia

Gunnebo Wego firar 30 år

Gunnebo Entrance Control har tecknat
samarbetsavtal för leverans av spärrar till
Pekings tunnelbana och ska dessutom
leverera vändkors till Colombias omfattande bussnätverk. Det sammanlagda
ordervärdet är 18 miljoner SEK (cirka 1,9
miljoner EUR).
Japanska Omron och Gunnebo
Entrance Control har tecknat ett samarbetsavtal för leveranser av spärrar till 16
stationer i Pekings Tunnelbana, linje 5.
Leveranser kommer att ske i omgångar
med start december 2005.
Dessutom har Gunnebo Entrance
Control även tecknat avtal med de
colombianska företagen Recisa och
SAR/Angelcom för installationer på bussterminalerna i städerna Pereira och
Bogotá.
Till Pereira skall 350 vändkors levereras
för installation i entréer och utgångar.
Transmilenios bussterminaler i Bogotá är
redan i dagsläget utrustade med 500 Gunnebo-levererade
Hercules mekanismer och utökas
nu med 80 vändkors, varav hälften är
utrustade med ”drop arm” för snabb
utrymning vid strömavbrott eller nödsitu
ation.

Indisk myndighet
investerar i gassläckare
De indiska luftfartsmyndigheterna har
investerat 2,5 miljoner rupier (cirka
47 000 euro) i Minimax Halotron 1
gassläckare från Gunnebo Indien. De nya
gassläckarna ska ersätta myndighetens
tidigare koldioxidsläckare. Ordern omfat
tar totalt 1 800 kilo Halotron.

Gunnebo Wego, med tillverkning i
Salzkotten, firar i år 30 år. Företaget startades 1975 och blev en del av Gunnebokoncernen 1997. Sedan dess har Gunnebo
Wego utvecklat en rad produkter för yttre
områdesskydd. 2003 kom exempelvis
EntraSec, en helt ny generation skjutgrin
dar.

Nya applikationer med
SafePay i Tyskland
Gunnebos slutna kontanthanteringssystem SafePay kombinerar säkerhet och
effektivitet och det är något som kunderna
uppskattar. Nu ökar efterfrågan på SafePay för att ytterligare effektivisera kontanthanteringen i detaljhandeln.
Flera detaljhandelskedjor i Tyskland har
börjat använda sig av SafePay i kombination med självbetjäning och även självscanningssystem av varor. Systemen finns
i en rad varianter, allt från kassor där personal scannar varor och kunden sedan själv
sköter betalningen i en SafePay till system
där kunden själv sköter alltsammans. SafePay är det enda system på marknaden som
kan användas för självbetjäning i kombination med självscanning av varor, tack
vare äkthetscertifieringen av sedlar.
Den tyska detaljhandelskedjan Metro
testar också en kombination av SafePay
och SafeCash Eco för att klara större trans
aktioner vid självbetjäning.

Ny IT-chef för Gunnebo

Certifiering
av svänggrindar
Gunnebo Protections automatiska svänggrindar har testats och certifierats enligt
den europeiska standarden EN 13241-1
som trädde i kraft 1 maj 2005. Den nya
europastandarden specificerar kraven på
funktion och säkerhet när det gäller grindar. Gunnebo kommer att CE-märka
grindarna och ge en försäkran om överensstämmelse med standarden i samband
med all leverans och installation av de

automatiska grindarna.

Gunnebo har fått en ny IT-chef. Hans af
Sillén har utsetts till Senior Vice President
med ansvar för Information Technology
inom Gunnebokoncernen och blir dessutom medlem av koncernledningen. Han
tillträder senast den 1 april 2006 och kommer att tillträda som ekonomi - och
finansdirektör (CFO) den 1 januari 2007
i samband med att Lennart Gustavsson
enligt tidigare avtal går i pension.
Civilekonom Hans af Sillén har en
mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom Atlas Copco och är nu chef
för distributions- och IT-verksamheten
inom affärsområdet Industriteknik. Hans
af Sillén skall som en del av sin uppgift
inom Gunnebo skapa en central IT-struktur med gemensamma riktlinjer och en

koordinerad IT-plattform.
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Det går bra för Gateway, företaget
som Gunnebo förvärvade i december
2004 och som levererar stöldskyddssystem till detaljhandeln i hela
världen. Bland annat har klädkedjan
New Look i England beställt 2 500
deaktivatorer, som avaktiverar
larmen, och 900 antenner.

– Den order som dominerat hos oss under
hösten är leveranserna till engelska New
Look. Vi fick beställningen i slutet av sommaren, och
dess har
”Våra kunder sedan
fabriken
i
Motala
gått
kommer att få
för fullt, berätSofie
se många nya tar
Steen, marklösningar under nadskoordinator på Gate2006.”
way.
New Look
har 550 affärer runt om i Storbritannien,
med kläder för både män och kvinnor samt
accessoarer. Nästan 2 500 deaktivatorer är
redan levererade till kedjan. Gateway har
dessutom levererat cirka 900 antenner med
integrerade personräknare. Chansen finns
att det blir ytterligare en stor order under
våren.
Warnergruppen satsar på yngre tjejer,
med det nya butikskonceptet WOW. Det
blir åtta butiker i Sverige och Norge. Gateway har fått uppdraget att installera varularm. I leveransen ingår antenner av Gateways senaste modell, Designergate.
FRANSK MARKNAD

Även längre söderut i Europa går det bra för
Gateway. Många stora franska kedjor har
hört av sig med uppdrag.
– Vi har installerat utrustning på vår fjärde butik i Match Supermarkets-kedjan i
Frankrike. Under 2006 kan det blir leveranser till hela 64 Match-butiker. Vi har också
fått uppdrag av Casino Supermarket och
parfymkedjan Nocibé, berättar Sofie Steen.
– I Frankrike har vi dessutom tecknat

Warnergruppen satsar på yngre tjejer med det nya butikskonceptet WOW. Gateway har levererat
varularmen till kedjan. Bilden är från öppningen av en av de nya butikerna i Norge där bandet
klipptes av ägaren av Warner-gruppen. Foto: KJEDEMAGASINET - www.kjedemagasinet.no

avtal med två butiker i kedjan Intermarché,
som är en av Europas största detaljhandelskedjor.
Den franska medievaruhuskedjan FNAC
har öppnat en ny butik i Grekland. Gateway
har fått en order på installationer där.
– Grekland blir det femte landet där vi gör
installationer för FNAC, säger Sofie Steen.
I september fick Gateway sin allra första
order i Bulgarien. Det handlade om en
installation på tax free-affären vid Varna
International Airport och en vid Orange
Centre i Sofia. Andra uppdrag i Östeuropa
är exempelvis Tesco i Ungern, Polen och
Slovakien.
Men affärerna sträcker sig även utanför
Europa. Den största HiFi-kedjan i Australien, BG High-Fi, har installerat Gateways
EM-system i tio butiker under hösten.
Totalt i 20 butiker under året.
– Sammanfattningsvis kan man säga att vi
har haft ett mycket bra år hittills. En anledning till att det går så bra är att vi hela tiden

försöker följa marknadens utveckling och
vara lyhörda för vad kunderna vill ha. Det
innebär att vi utvecklar nya produkter hela
tiden. Våra kunder kommer att få se många
nya lösningar under 2006.


Fakta
• EM (elektromagnetiska system) Larmelementet är ett magnetiskt material med en
unik hystereskurva.
• AM (akustomagnetiska system) Larmelementet är magnetiserat och vibrerar när det
kommer in i fältet mellan antennerna. Det ger
upphov till en mätbar signal i systemet.
• RF (radiofrekvenssystem) Systemet skapar
ett magnetfält i MHz-området och larmelementen är avstämda svängningskretsar för
samma frekvens. När larmelementen tar upp
energi ur fältet kan de detekteras av systemet.
• RM (kombination av RF och EM). RM-tekniken bygger på en kombination av radiofrekvensteknik och elektromagnetisk teknik.
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