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Danska fängelser
blir säkrare
Rutiner ökar säkerheten
på Stena Line
Håkan Nordin har
sålt till banker i 40 år

Områdesskydd

BÄSTE LÄSARE
TEMAT I DETTA nummer av Gunnebo Global är yttre och inre områdesskydd. Det behandlar så vitt skilda installationer som områdesskydd för fängelser, hamnar och kärnteknikverk och en
nybyggd filmstudio i Budapest. Områdesskydd är allt från ett vanligt stängsel kring en skola, till världens största områdesskydd:
Kinesiska muren! Detta fantastiska byggnadsverk är en serie murar
på cirka 6 400 kilometer i norra Kina. Bygget påbörjades på 200talet f.Kr. och syftet var att skydda sig mot anfall från norr. Muren
är cirka 8 meter hög och lika tjock vid basen, för att upptill smalna av till mellan 4 till 7 meters bredd. På jämna avstånd har 24 000
vakttorn byggts. 1987 blev världens största områdesskydd uppsatt
på UNESCO:s världsarvslista. Och detta områdesskydd skulle förmodligen ingen leverantör klara av idag, trots modern utrustning.
Ett exempel på Gunnebos längsta områdesskydd är de viltstaket
som är uppsatta längs vägarna i framför allt de skandinaviska länderna. De tillhör inte kategorin högsäkerhet, men har genom åren
förhindrat en stor mängd viltolyckor och sannolikt sparat tusentals
liv. Enbart i Sverige har cirka 6 000 kilometer staket satts upp –
nästan lika långt som kinesiska muren!
GUNNEBOS UTBUD AV system och produkter för områdesskydd är
idag främst riktat mot anläggningar i behov av hög säkerhet mot
intrång av personer och/eller fordon. Vi har på de flesta av våra
huvudmarknader en ledande position när det gäller passage- och
entrékontroll, stängsel och grindar samt är även väl positionerat
när det gäller elektroniska säkerhetslösningar för områdesskydd.
En växande marknad för Gunnebo är system för skydd mot
sabotage och terrorister, till exempel bomb- och skottsäkra dörrar
och glaspartier, hydrauliska pollare, kraftiga bommar och däckförstörare. Under våren godkändes våra högsäkerhetsbarriärer av
amerikanska Department of State (DOS) enligt klass K12, vilket
bland annat innebär att dessa produkter nu kan säljas till amerikanska myndigheter och företag över hela världen.
Gunnebo har också en marknadsledande position i Europa när
det gäller inre områdesskydd i form av nätväggar, maskinskydd och
patenterade låsanordningar.
JAG VILL GÄRNA betona artiklarna om Håkan Nordin, som arbetat
inom den svenska säkerhetsbranschen i snart 40 år, och hans kollega i Sydafrika, John MacGregor som trots fyllda 69 år har svårt
att sluta – det kommer ju ständigt nya utmaningar…
Jag hoppas att du får en trevlig lässtund med detta nummer av
Gunnebo Global. Nästa nummer, som kommer i november, ska
ha vår affärsenhet Detaljhandel som tema. Du är alltid välkommen
att kontakta mig eller någon i redaktionskommittén – se kontaktuppgifter nedan – för att lämna synpunkter eller tipsa om artiklar
du vill läsa i kommande nummer av Gunnebo Global.

JANERIK DIMMING
INFORMATIONSDIREKTÖR
GUNNEBO AB
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Tillträdeskontroll på Abu Dhabis flygplats
Gunnebo fick nyligen det prestigefulla
uppdraget att leverera en lösning för tillträdeskontroll till Abu Dhabis internationella flygplats. Kontraktet vanns i
samarbete med Gunnebos partner Falcon Eye Technology LLC. Uppdraget
gäller leverans, installation och underhåll
av tillträdeskontroll i avgångs- och
ankomsthallarna på flygplatsen. Det
handlar om 17 stycken kundanpassade
Hidden Gates (Hidden Gate BPWT)
och två bredare passager för funktionshindrade personer.
– Hidden Gates från Gunnebo motsvarar de ständigt ökande kraven på
säkerhet från Abu Dhabis polis, eftersom
systemet är flexibelt, robust och väldesignat, säger Habib Halabi, vd för Falcon
Eye Technology (FET).

Gränsskydd mellan
Polen och Ukraina
År 2005 fick Gunnebo i Polen uppdraget
att leverera 4 130 meter stängsel och 20
stycken passager, när en ny gränsövergång mellan Polen och Ukraina byggdes
i Hrebenne. Projektet avslutades i mars
2007. 

Löser säkerheten på
affärscentrat Vulcano i Italien
Gunnebo har levererat 17 Hidden Gates till
Abu Dhabis internationella flygplats.

Lösningen samverkar med flygplatsens
immigrationssystem, för att få kontroll
över in- och utflödet av passagerare. 

Gunnebo har fått en order på en integrerad säkerhetslösning till det nya affärscentret ”Vulcano”, nära Neapel i Italien.
Installationen kommer att ske under
året, och innefattar olika säkerhetssystem
som till exempel intrångsskydd, CCTV
(videoövervakningssystem), och tillträdeskontroll.
Centrat är designat av arkitekten
Renzo Piano och innehåller en stormarknad, hotell och utställningshallar samt
ett shoppingcenter med mer än 200 butiker. Gunnebos installation kommer att
finnas på stormarknaden och i shoppingcentrat.
– Ordern är av stor strategisk vikt för
Gunnebo, eftersom den visar att vi är en
stark aktör på den italienska marknaden
när det gäller säkerhet inom detaljhandeln, säger Maurizio Casali, landschef
för Gunnebo Italien. Vi fick ordern för
att Gunnebo ansågs vara den mest pålitliga leverantören för denna typ av
anläggningar.
Ordern på Vulcano är värd cirka nio
miljoner kronor. 

Gunnebo har installerat säkerhetsskåp och mekaniska depositionssystem vid vägtullarna på
den nya motorvägen mellan Cartagena och Vera i Spanien.

Säkra vägtullar i Spanien med Gunnebos säkerhetsskåp
Motorvägen AP7 är en av de mest trafikerade i Europa. Nyligen tillkom en ny
130 kilometer lång sträcka på vägen,
mellan Cartagena och Vera i södra Spanien. Gunnebo har installerat säkerhetsskåp och mekaniska depositionssystem
vid de nio vägtullarna på sträckan. Eftersom vägtullarna hanterar stora mängder
kontanter är det viktigt att detta sker
säkert och smidigt, så att det inte blir
några stopp vid tullarna.
– Vår lösning ökar säkerheten för de
anställda vid tullarna markant. Dessu-

tom erbjuder vi service direkt om det
uppstår problem med systemen, berättar Antonio Perez, chef för affärsenheten Säker Förvaring vid Gunnebo i
Spanien.
På Fomento de Construcciones S.A.,
som byggt motorvägen, är man mycket
nöjda med Gunnebos lösning:
– Gunnebo visade att de kan lyssna, ge
förslag och leverera – allt med en enastående kunskap och erfarenhet, säger projektledaren Carmen Monteshernandez.


Affärscentret Vulcano utanför Neapel i Italien
rymmer över 200 butiker, samt bland annat
hotell och utställningshallar. Gunnebo löser
säkerheten i byggnaden.
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Steve Keogh, kundansvarig Gunnebo UK (tv), här tillsammans med Ashish Sharma, ekonom på Wembley National Stadium och James Austin,
finansanalytiker på Wembley National Stadium, var med och såg till att Wembley National Stadium Ltd blev så imponerade av produkten och
servicen att de även gjorde en beställning till sitt huvudkontor.

Gunnebo installerar 200 säkerhetsskåp
på nya Wembley Stadium
Gunnebo UK Ltd har fått det prestigefyllda uppdraget att installera
200 säkerhetsskåp på den nya
Wembley National Stadium i
London. Nybygget av den anrika
stadion stod klart i mars 2007.

Wembley National Stadium Ltd kontaktade nyligen Gunnebo UK med ett
önskemål om skåp för säker hantering av
kontanter. Skåpen skulle användas på
Wembley Stadium, till exempel i kiosker,
på biljettkontor, på restauranger och i
barer. Steve Keogh, kundansvarig inom
Gunnebo UK, organiserade ett möte
med projektgruppen från Wembley
National Stadium Ltd. Efter en framgångsrik diskussion stod det klart för Steve
Keogh vilka krav kunden hade. Skåpen
skulle bland annat vara lätta, säkra och
ganska små, för att få plats under kassadiskarna.
NYTT SKÅP UNDER UTVECKLING

Vid tidpunkten för mötet fanns ingen
passande produkt i Gunnebo UK:s
utbud för säker förvaring – men: Steve
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Keogh kontaktade Mark Brookes, produktchef för SecureLine, och fick veta att
SecureLine just höll på att utveckla ett
nytt skåp. Det nya skåpet hade flera av de
funktioner som efterfrågats, bland annat
var det utrymmessnålt och hade digitala
lås för flera användare. Stärkt av de goda
nyheterna kontaktade Steve Keogh
Wembley National Stadium Ltd och
berättade om den nya produkten. Det
visade sig att skåpet var precis vad de
behövde.
ORDER PÅ 200 SKÅP

Medan bygget av Wembley Stadium
fortsatte fick Gunnebo tid att försäkra
sig om att skåpet mötte alla de krav som
kunden efterfrågade. Efter några ytterligare möten med Mark Brookes kunde
Steve Keogh presentera en slutlig lösning för Wembley National Stadium
Ltd. Förutom de ursprungliga funktionerna var skåpet byggt i en solid stålkonstruktion, med ett regelverk med
upp- och nedgående kolvar, samt kolvar
på anslagssidan och tre fiskningsskydd.
Eftersom produkten nu hade så många

fördelar valde Wembley National Stadium Ltd att lägga en order på 200 skåp.
Installationen skulle ske enligt ett flexibelt schema, av hänsyn till det pågående
bygget.
Alla skåp levererades och installerades
av Gunnebos egna montörer, för att
kunna garantera god service och att
tidplanerna hölls. Wembley National
Stadium Ltd blev så imponerade av produkten och servicen att de dessutom
be ställde sex Sovereign-deponeringsskåp för sitt huvudkontor. På Gunnebo
UK konstaterar man att en så nöjd kund
väl illustrerar Gunnebos mål att ge alla
kunder en optimal säkerhetslösning. 
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Filmstjärnor möts av
säker tillträdeskontroll

Gunnebo levererar
SpeedGate till Eon i Budapest
Gunnebo i Ungern har fått i uppdrag att
leverera lösningar för passagekontroll
till el- och gasleverantören Eon:s huvudkontor i Budapest. Det handlar om en
GlasStile och fem stycken Opti SpeedStile – för automatisk passagekontroll av
fordon. Installationen gjordes i februari
i år.
– Eon är en ny kund för oss, och extra
roligt var att vi lyckades skräddarsy lösningen precis enligt Eons krav, säger
Gábor Roszmann på Gunnebo i Ungern.


Sylvester Stallone är en av de filmstjärnor som jobbat med filmproducenten Andrew Vajna –
en av ägarna till Korda Studios utanför Budapest.

Filmstudion Korda Studios utanför Budapest har beställt två hudrauliska pollare
av modellen Elkosta CP 220, från
Gunnebo i Ungern. Pollarna ska installeras vid Korda Studios huvudentré.
Korda Studios är Europas nyaste och
modernaste anläggning för film- och tvproduktion. Hela anläggningen är värd
800 miljoner kronor, och en av ägarna är
den ungerska filmproducenten Andrew

Vajna – som gjort filmer med bland
andra Sylvester Stallone och Arnold
Schwarzenegger. Verksamheten startade
i maj 2007.
– Det handlar inte om någon stor
order, men det är ju roligt att många
kända filmstjärnor, producenter och
annat filmfolk kommer att passera via
Gunnebos tillträdeskontroll, säger Gábor
Roszmann på Gunnebo i Ungern. 

Säker kontanthantering
hos Leroy Merlin i Polen
Den franska ”gör-det-själv”-kedjan Leroy
Merlin ville använda samma lösning för
deponering av kassapengar för sina butiker i Polen som de använder i Frankrike.
Gunnebo i Polen involverades i projektet
tillsammans med Kompetenscentret Säker
Förvaring som ansvarar för varumärket
Chubbsafes, och ska nu leverera en specialvariant av ett Chubbsafesskåp till samtliga 25 stormarknader i Polen.
– Skåpet byggs om till en typ av deponeringsbox som vi på Gunnebo kallar
SafeBag, och innefattar kontanträknare
och diverse utrustning som säkrar processen att föra över kontanter mellan butiken
och värdetransportföretaget, berättar
Jurek Szkalej, landschef för Gunnebo i
Polen. Projektet ska vara klart vid årsskiftet 2007-2008. 

Leroy Merlin är en fransk ”gör-det-själv”kedja, med butiker i flera europeiska länder.
Gunnebo levererar en lösning för säker
kontanthantering i Leroy Merlins butiker i
Polen.

En GlasStile och fem stycken Opti SpeedStile
har Gunnebo i Ungern levererat till Eon:s
huvudkontor.

Stort CCTV-projekt
hos polsk bank
Gunnebo i Polen skall leverera, installera och driftsätta 2 600 stycken CCTVkameror och tillhörande 500 servrar hos
Millennium Bank i Polen. Projektet startade när det portugisiska BCP Millennium köpte polska Millennium Bank, och
började införa ett avancerat CCTVsystem.
– Våra portugisiska kollegor kontaktade oss och vi blev sedan part i ett internationellt projekt. Alla kontor i Polen
ska få ett nytt CCTV-system baserat på
en avancerad videoserver som levereras
av IBM, berättar Jurek Szkalej, landschef
för Gunnebo i Polen.
Projektet startade 2006 och ska vara
färdigt 2010. Redan nu är ungefär hälften av de 2 655 kamerorna installerade.
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Områdesskydd:

Helhetslösningar som skyddar
personal och egendom
Flygplatser, hamnar, militärförläggningar,
ambassader, logistikcentra, livsmedelsproducenter – och vanliga kontorskomplex. Det
är några exempel på anläggningar som
tyvärr behöver skyddas från intrång i olika
former, till exempel sabotage, stölder och
spionage.
Områdesskydd handlar främst om att
kontrollera och reglera flödet av personer
och fordon. Det kan betyda allt ifrån
grindar och stängsel som markerar ”var
gränsen går”, till avancerade säkerhetssystem
med larm, CCTV och säkerhetsentréer. I
moderna säkerhetslösningar för områdesskydd och tillträdeskontroll är de olika
systemen ofta integrerade.
Läs om Gunnebos erbjudande inom områdesskydd, och om hur tre högriskanläggningar löst sin fysiska säkerhet: Stena Lines
hamnar, Oskarshamns kärnkraftverk i
Sverige och fängelser i Danmark.
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Hydrauliska pollare förhindrar effektivt att obehöriga fordon forcerar entrén till en riskutsatt anläggning. Fordonet blir helt enkelt obrukbart
efter kollisionen med pollarna.

Ökat behov av antiterroristskydd
Behovet av skydd mot terroristdåd ökar ständigt. Många utsatta
anläggningar har höjt sin säkerhetsnivå på senare år – inte minst
sedan händelserna i New York
2001. Men det finns sätt att
minska riskerna. Gunnebos
Kompetenscenter Yttre Områdesskydd har flera antiterroristprodukter som kan förhindra
obehörigt intrång.

Militäranläggningar, offentliga högriskbyggnader, ambassader, kärnkraftverk,
hamnar och flygplatser. Det är exempel
på anläggningar som kan vara måltavlor
för terrorister, och därmed klassas som
högriskanläggningar med mycket stora
behov av säkerhetslösningar.
IDAG TÄNKER MAN ANNORLUNDA

Thorsten Grunwald är marknadschef för
högsäkerhetsprodukter på Kompetenscenter Yttre Områdesskydd på Gunnebo.
Han berättar att medvetenheten om risken för terroristdåd har blivit mycket
högre sedan attacken mot World Trade
Center i New York 2001. Beslutsfattare
som innan dess inte ansett att sina anlägg-

ningar varit i behov av antiterroristskydd
har tänkt om.
– Exempelvis hamnar och flygplatser
har alltid haft ett stort behov av säkerhetslösningar, men efter 2001 ökade
både behov och efterfrågan markant.
Generellt har inställningen till säkerhetslösningar blivit seriösare.
– Före 2001 upplevde många riskanläggningar att de kunde ”välja” mer eller
mindre avancerade lösningar. Idag har
man inte det valet – alla inser att man
måste skydda sig så mycket det går. Ofta
finns också strikta lagar och regler som
måste följas.
STORT UTBUD AV SKYDD

För att försvåra våldsamma intrång finns
ett antal olika antiterroristskydd. Några
exempel på produkter i Gunnebos utbud
är hydrauliska vägspärrar och pollare,
däckförstörare (tyre killers) och skyddsbarriärer. Alla ska skydda mot forcering
med olika typer av fordon.
– Vägspärrarna har högst säkerhetsstandard och står emot mycket kraftiga
påfrestningar. Däckförstöraren är gjord
för att förstöra fordonet, men ger ingen
garanti för att man stoppar det helt

och hållet. Alla produkter utom däckförstöraren fungerar efter ett försök
till intrång, om inte den garanterade
motståndskraften överskrids, berättar
Thorsten Grunwald.
– Vilka produkter man väljer beror på
vilka påfrestningar de ska tåla, hur entrén
ser ut och andra lokala omständigheter.
UTVECKLINGSPROJEKT PÅGÅR

Alla Gunnebos antiterroristprodukter
säljs under produktvarumärket Elkosta,
efter det företag som tillverkat produkterna sedan 1970-talet, och som förvärvades av Gunnebo 2004. Just nu pågår
fyra olika utvecklingsprojekt för antiterroristprodukter inom Gunnebo – dels
omkonstruktioner för att ytterligare öka
säkerhetsnivån, dels utveckling av helt
nya produkter.
– Vi ska ha ett komplett utbud av högsäkerhetsprodukter, certifierade enligt de
standarder som ställer de högsta kraven.
De ska hålla utmärkt kvalitet till konkurrensmässiga priser.
– Att utveckla produkterna är en kontinuerlig process. Vi studerar marknadens
behov noggrant och arbetar nära våra
kunder för att förstå deras situation. 
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Områdesskydd från Gunnebo:

Från stängsel till
integrerade helhetslösningar
Ambassader, flygplatser, hamnar
kärnkraftverk och andra högriskanläggningar. Men också ”vanliga”
kontor och industrier. Alla har de
behov av att skydda sitt område
och sin personal mot obehörigt
tillträde i olika former. I Gunnebos
erbjudande finns kompletta
säkerhetssystem med allt från
stängsel till larm och övervakningskameror.

I en orolig värld riskerar nästan alla
typer av anläggningar att utsättas för
sabotage, stölder, spionage eller annan
åverkan. Gunnebo erbjuder allt ifrån
skräddarsydda integrerade helhetslösningar till enstaka produkter, beroende
på behov.
FYSISKA PRODUKTER OCH MJUKVARA

Dels handlar det om yttre områdesskydd,
som passager, stängsel, vägblockerare,
videoövervakning och larmsystem – som
ska hindra obehöriga fordon och personer att passera in på området. Dels kan
inomhusmiljön säkras genom exempelvis
säkerhetsentréer och olika system för tillträdeskontroll. Erbjudandet inbegriper
såväl fysiska produkter som den mjukvara som integrerar systemen.
– Vårt produktsortiment och integrerade säkerhetslösningar klarar att skydda högriskanläggningar som till exempel flygplatser, kärnkraftverk, hamnar,
militärförläggningar, ambassader och
8

fängelser, säger Anders Ålstam, ansvarig
för Yttre Områdesskydd på Gunnebo
Nordic.
LAGAR OCH REGLER

– Andra anläggningar som kan ha behov
av extra skydd är exempelvis logistikcentra, livsmedelsproducenter, fordonsindustri och processindustri.
Förutom företags och organisationers
egen önskan att säkra sitt område kräver
många försäkringsbolag mycket god
säkerhet av sina kunder. Dessutom finns
ofta lagar och regleringar, till exempel
inom EU, som ställer krav på säkerhet
enligt vissa standarder.
I en värld där hot från terrorister blir
allt vanligare är områdesskydd i form av
antiterroristskydd också efterfrågat av
många, berättar Fredrik Granat, ansvarig
för affärsutveckling och internationell
försäljning på Gunnebos Kompetenscenter för Yttre Områdesskydd.
– Det handlar om att blockera passager
effektivt, genom till exempel vägblockerare, vägbarriärer, hydrauliska pollare
och tyre killers. Alla fungerar som hinder
vid forceringsförsök. Tyre killers förstör
definitivt däck, hjulaxlar och motorupphängning på ett fordon om någon försöker forcera passagen.
BEDÖMNING AV KUNDENS BEHOV

När ett nytt säkerhetssystem ska konstrueras blir den första uppgiften för
Gunnebo att tillsammans med kunden

bedöma kundens behov. Vad är det som
ska skyddas? Hur ser hotbilden ut? Hur
ska tillträdeskontrollen fungera gentemot personal och utomstående? Hur ska
man agera när ett larm går? – och så
vidare. Utifrån svaren på dessa frågor
fastställs vilken säkerhetsnivå som är
lämplig för just detta projekt: basskydd,
medelhög säkerhet eller hög säkerhet.
(Läs mer om säkerhetsnivåerna här
intill.)
När projekteringen sedan börjar är det
viktigt att både tillgodose säkerhetskraven och se till att lösningen passar in i
den omgivande miljön. Ofta leder det
till lösningar med dels serietillverkade
standardprodukter, dels manuellt framställda specialkomponenter, tillsammans med elektronisk utrustning för
fjärrstyrning, övervakning och larm.
MÅNGA VÄLJER EN TOTALLÖSNING

Efter installationen besiktigas anläggningen. Många kunder väljer också att
fortsätta samarbetet med Gunnebo
genom service- och underhållsavtal.
Att köpa en total lösning för områdesskydd kan tyckas vara en stor investering, men det är kostnader som i de
flesta fall enkelt räknas hem, säger
Anders Ålstam.
– Ett bra områdesskydd reducerar
kostnader för lagersvinn och skadegörelse, och minskar behovet av bemannad övervakning. Dessutom kan systemets funktion ofta kombineras med till
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exempel tidsregistrering, produktionsstyrning eller beläggningssystem som
kan bidra till att man utnyttjar sina
resurser bättre.
– En annan viktig aspekt är att vi
erbjuder komponenter och system som
är användarvänliga, och som är möjliga
att bygga ut om det behövs.
Många associerar begreppet ”områdesskydd” med fysiska produkter som
stängsel, tillträdeskontroll och kameror.
Men en del av Gunnebos erbjudande rör
mjukvara och system som styr övervakningskameror, inbrottslarm och inpassering. Det handlar om avancerad teknik
för larm- och detekteringssystem samt
dataöverföring.
BRETT KUNNANDE

Paul Hedman på Kompetenscentret
Elektronisk Säkerhet poängterar att
Gunnebos styrka ligger i möjligheten att
ta mycket stora projekt, eftersom erbjudandet och kunnandet är så brett inom
företaget.
– När det gäller exempelvis inpasseringssystem har vi över 20 000 referenser
runt om i världen. En av de mest prestigefyllda är Charles de Gaulle-flygplatsen
i Paris, där vi löst inpasseringskontrollen
av alla anställda på hela flygplatsen.
Just nu är det aktuellt med en ny
mjukvara för informationshantering, en
server som integrerar de olika delarna i
säkerhetslösningen. Läs mer om den
integrerade lösningen på sidan 16. 

Bas, medel och
hög säkerhet
Basskydd
– markerar var gränsen går
Avsikten med denna säkerhetslösning är
att markera för utomstående var gränsen för ett område går. Den ska ha förebyggande effekt och fungera som ett
hinder. Ofta handlar det om ett minst
två meter högt stängsel, med överliggande taggtrådar, tillsammans med
olika typer av grindar.
Medelhög säkerhet
– säkert tillträde och kontroll
En lösning med effektivt områdesskydd
som omfattar reglering och kontroll av
fotgängare och fordon – men där 24timmars övervakning inte behövs. Normalt innebär detta olika typer av stängsel och grindar i kombination med ett
larmsystem.
Hög säkerhet
– totalskydd 24 timmar per dygn
Här krävs lösningar med totalt skydd 24
timmar per dygn, eftersom ett intrång
kan få mycket allvarliga konsekvenser.
Säkerhetssystemet består av kompletta
integrerade lösningar, med dubbla tillträdesskydd, slussfunktion, elektronisk
övervakning och larm.

Ett axplock av
Gunnebos produkter
för yttre områdesskydd
Inhägnad
Nät, palissader och stolpar
Passager
Slaggrindar, skjutgrindar, rotationsgrindar
och bommar (Gunnebos motoriserade
grindar är certifierade enligt EU-standard
EN 13241-1, som anger krav på säkerhet
och prestanda för grindar)
Antiterroristskydd
Vägblockerare, vägbarriärer, hydrauliska
pollare och tyre killers
Områdeslarm
Power Fence (högspänningsimpulser i
larmtrådarna)
WaveSec (elektroniskt larm baserat på
mikrovågsteknik)
GroundSec (nedgrävt elektroniskt larmsystem baserat på hydrauliskt system)
Styr- och drivutrustning
Styrskåp, trafikljus, dag-/nattomkopplare
med mera
Passersystem
CCTV

9

GUNNEBO GLOBAL TEMA - OMRÅDESSKYDD

Förbättrad säkerhet
i danska fängelser

Kriminalvården världen över har
tre huvuduppgifter: Att säkerställa
de intagnas säkerhet under tiden
de fullbordar sina straff, se till att
det inte går att rymma och resocialisering av de intagna. Här slutar
dock ofta likheterna och nationella
förutsättningar, krav och synsätt
tar över.
I Danmark pågår just nu en
översyn och uppgradering av
landets fängelser.

De flesta fängelser i Danmark är byggda
på 1800-talet, vilket begränsar möjligheten att hålla en rimlig standard för de
intagna och kontinuerligt öka säkerheten. Erik Bang är projektledare för större byggprojekt för att bygga nya, moderna fängelser att ersätta de över 100 år
gamla byggnaderna med.
SAMMA UTRUSTNING

– När vi bygger ett nytt fängelse ställer vi
exakta krav på hur säkerhetsanläggningen skall utformas, säger Erik Bang. Vi
10

försöker etablera standarder så att vi på
sikt kan få en högre grad av säkerhet på
fängelserna där alla använder samma
utrustning och lösningar. Detta innebär
att vi kan effektivisera serviceavtal och
inköpsrutiner, samtidigt som det blir lättare för vår personal att byta arbetsplats.
De flesta danska fängelser är öppna
anstalter där säkerheten är begränsad till
stängsel, grindar och överfallslarm. På de
slutna anstalterna finns däremot en
högre grad av säkerhet, vilket bland
annat innefattar galler för fönstren, larm
och CCTV-övervakning.
HÖGRE SÄKERHETSKRAV

– Säkerheten på de slutna anstalterna har
förändrats mycket under de senaste 20
åren. Först och främst har vi ökat säkerheten från att – rent teknologiskt – i stort
sett inte haft någon säkerhet alls, säger
Erik Bang.
Utvecklingen innebär att det ställs
högre och högre krav på säkerheten. Det
ska inte gå att rymma, ständigt ökad
säkerhet för personalen och för de intag-

na, och det ska vara omöjligt att få in
vapen och narkotika på anstalterna.
Erik Bang har varit anställd inom den
danska kriminalvården i 25 år. Den största förändringen som han upplever är omvärldens krav på offentliga institutioner.
– Idag ställs det höga krav på att vi ska
kunna leverera och dokumentera resultat. Vi blir granskade i en större utsträckning, speciellt när det kommer till pengar och interner som rymmer.
BÄTTRE RESULTAT IDAG

Erik Bang ser detta som uttryck för en
generell utveckling, där det ställs större
krav kring ”value for money”, och därför
ska man hela tiden kunna mäta och
dokumentera det man gör för att kunna
jämföra med andra, liknande enheter.
Sammantaget tycker han att det är svårare att driva fängelser idag än det var för
25 år sedan.
– Sedan kan vi ju hoppas på att resultatet blir bättre, vilket det finns siffror
som tyder på – både vad gäller säkerheten och resocialiseringen. 
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En av många leverantörer till detta
jätteprojekt har varit Gunnebo
Nordic, som bland annat
levererat kundanpassade
högsäkerhetsstängsel och grindar.

”Vi beskriver exakt hur alla lösningar ska se ut och vilka säkerhetskrav vi ställer på
dem. Detta är en viktig process för oss, då vi vill säkerställa att vi i slutändan verkligen
får en anläggning som kan användas till det den är ämnad för och att de medarbetare
som ska jobba här kan hantera utrustningen.”
ERIK BANG, PROJEKTLEDARE FÖR NYBYGGNATION, DANSKA KRIMINALVÅRDSSTYRELSEN
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”Hög säkerhet handlar

Stena Line är ett av världens
största färjerederier. Varje år
fraktar rederiet över 16 miljoner
passagerare, 3 miljoner
personbilar och nästan 2 miljoner
lastbilar till någon av sina 26
destinationer i Skandinavien
och Storbritannien. En förutsättning för verksamheten är
hög säkerhet på färjorna och i
koncernens 27 hamnanläggningar.

Stena Line hanterar dagligen traditionellt stöldbegärligt gods som stora
mängder kontanter, vin, sprit och
tobak. Därutöver kommer rederiets
kunder som varje år skickar närmare två
miljoner fraktenheter med färjorna. I
kombination med höga flöden av människor och fordon vid hamnområdena
är det en utmaning att hålla en hög och
12

jämn nivå på säkerheten.
– Den största hotbilden mot ett rederi som Stena Line är svinn, säger Lars
Pålsson, säkerhetschef på Stena Line.
Sedan har vi rederier en viktig roll när
det kommer till att försvåra för smugglare och organiserad brottslighet.
– Hög säkerhet för oss handlar därför
till stor del om rutiner. För några år
sedan såg vi över dem och hur vi skall
arbeta i framtiden, speciellt hur vi skall
säkerställa att incidenter inte upprepas,
och vilken utrustning som kan förenkla vårt säkerhetsarbete.

fartsskyddslagstiftning (International
Maritime Organization), som mer och
mer närmar sig de lagar och direktiv
som gäller för flygplatser. Därtill kommer EU-direktiv och den nationella
lagstiftningen.
– När vi väljer samarbetspartner är det
funktion, kvalitet och pris som spelar in.
Förutom stöldrisken är hamnar hårda
miljöer som utsätts för väder, vind och
tunga fordon som då och då kör på grindar, bommar och staket. Och då är det
viktigt med en hög servicenivå, säger
Lars Pålsson.

ANSVARAR FÖR SÄKERHET I HAMN

UTVECKLAR NYTT KONCEPT

Stena Line ansvarar inte bara för säkerheten ombord på sina 35 fartyg, utan
även i de 27 hamnar som rederiet äger.
Säkerheten i hamnar styrs av nationell
och internationell lagstiftning. I grunden ligger FN-organet IMO:s sjö-

Arbetet med hamnsäkerhet är en ständigt pågående process. Stena Line har
inte mindre än 28 säkerhetsprojekt i
gång på området samtidigt. Några av
dem utförs i Storbritannien, där hamnsäkerhet fram tills idag varit en mycket
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mycket om rutiner”
”Hamnar utsätts för påfrestningar från både hårt väder och tung
trafik. För att upprätthålla en
hög säkerhetsnivå är det viktigt
med goda och långsiktiga relationer med våra leverantörer.
Gunnebo har en god servicenivå
och hög kvalitet på sina installationer. Jag är väldigt nöjd med
samarbetet med Gunnebo.”
LARS PÅLSSON, SÄKERHETSCHEF PÅ STENA LINE.

Lars Pålsson har varit säkerhetschef på Stena Line sedan 1997. Innan dess arbetade han
bland annat som chef för värdetransportbolagen, försäkringsansvarig på Securitas, Risk
Management mot storföretag och inom det militära.

personalintensiv verksamhet.
– Att enbart bygga säkerhet på personell bevakning är dyrt. Därför har vi
börjat utveckla ett nytt koncept för att
få en balans mellan teknik, mekanik och
väktare. Om detta projekt går igenom
innebär det ett helt nytt system för övervakning i Storbritannien. Hittills har
intresset för projektet varit mycket
stort.
ÖKAD KVALITET

Förutom en lägre kostnad innebär de
tekniska lösningarna även en ökad kvalitet, samtidigt som händelser automatiskt registreras och fångas upp av
videokameror.
– Med enbart väktare tappar man
mycket av denna information på vägen.
Så sett på årsbasis är pay-off-tiden för en
uppgradering med tekniska lösningar
mycket kort! 

Gunnebo har installerat säkerhetslösningar i flera av Stena Lines hamnar. Installationerna innefattar bland annat grindar, staket, personslussar, rotationsgrindar och
bommar.
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Kärnteknikanläggningar, som detta i Oskarshamn, är en typisk högriskanläggning som måste skyddas extra noga mot obehörigt intrång.
Gunnebo har levererat skalskydd, larm och övervakningssystem till kärnkraftverket.

Stärkt säkerhet på svenska
kärnteknikanläggningar
Den 1 januari 2007 kom nya
föreskrifter från Statens kärnkraftsinspektion, SKI, i Sverige.
För att möta de nya kraven på
fysiskt skydd har kärnkraftverket i
Oskarshamn köpt säkerhetslösningar från Gunnebo.

De nya föreskrifterna från SKI behandlar
hur kärnteknikanläggningar skall förhindra obehörigt intrång och sabotage
som kan medföra radiologiska olyckor.
Gunnebo Nordic har levererat och
installerat lösningar som skall uppgradera säkerheten vid Oskarshamns kärn14

kraftverk och de kärntekniska anläggningarna i Studsvik. Skalskydd, larm och
övervakningssystem har installerats för
att skapa ett heltäckande områdesskydd.
HÖGT STÄLLDA KRAV

– Våra produkter och systemlösningar är
utvecklade och testade för att ge ett
effektivt skalskydd för högriskområden.
De ska motsvara de rigorösa krav på
säkerhet som kärnteknikindustrin ställer
idag, säger Sven Boëthius, chef för
Kundcentret Gunnebo Nordic.
Installationen i Oskarshamn handlar
bland annat om tre högsäkerhetsbom-

mar, mark- och mikrovågslarm samt
övervakning via CCTV. Den installationen startade redan under 2006 och blev
klar i februari i år. I Studsvik har
Gunnebo levererat och installerat tre
kilometer industristängsel, rotationsgrindar, motordrivna slaggrindar och
stängsellarm.
HELTÄCKANDE LÖSNINGAR

– Leveranserna till Oskarshamns kärnkraftverk och Studsvik är bra exempel på
hur Gunnebo idag kan leverera heltäckande systemlösningar, säger Sven
Boëthius. 
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I Finland är Aysec en ledande leverantör av automatik för dörrar och grindar. I och med förvärvet av Aysec kompletteras Gunnebos erbjudande –
till att börja med i Norden, och på sikt i hela koncernen.

Flerårigt samarbete ledde till förvärv
Finska Oy Aysec AB är sedan
september 2006 en del av
Gunnebokoncernen. Ett förvärv
som ger Gunnebo tillgång till
innovativ teknik inom
Områdesskydd.

Sedan flera år tillbaka är Aysec ledande
leverantör i Finland av grind- och dörrautomatik. Företagets fokus ligger på
framtagning av styrsystem av dörrar och
grindar, men också på avancerade system
för tillträdeskontroll.
– Aysecs teknik och kunnande kompletterar Gunnebo på ett mycket bra
sätt. Jag är övertygad om att kommunikation och säkerhetssystem är framtiden, säger Marko Heiskanen, landschef
Gunnebo Finland.

enkelt höjas och tillsammans kommer vi
att bli starka på den finska säkerhetsmarknaden.
LÅNGT SAMARBETE

Kopplingen mellan Gunnebo och Aysec
är dock inte ny, utan de båda har samarbetat under sju – åtta år. Inledningsvis
kommer Aysec till största delen att fortsätta satsa på den finska marknaden.

– Men ekonomiskt sett är den finska
marknaden begränsad och vi vill sprida
Aysecs produkter i hela Norden till att
börja med. Därefter gå vidare och integrera tekniken och kunnandet i hela Gunnebokoncernen, säger Marko Heiskanen.
Aysec har i dagsläget elva anställda och
omsätter drygt 2,7 miljoner euro.
Huvudkontoret ligger i Vanda utanför
Helsingfors. 

NIVÅN HÖJS

För Aysec innebär förvärvet också stora
fördelar i och med att Aysec nu får stöd
av Gunnebo.
– Det handlar om möjligheten att gå
från standardprodukter till stora kundanpassade lösningar, vilket är en stor
skillnad för kunden. Nivån kan helt

Marko Heiskanen, landschef för Gunnebo Finland, vill sprida Aysecs produkter.
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Håkan Nordin är ofta ute på resande fot och träffar kunder. Idag arbetar han som säljare och kundansvarig inom Bank i Stockholmsområdet, men under sina 40 år i Gunnebo har han haft många olika roller. Dock har det alltid handlat om försäljning – Håkan gillar
att träffa folk och att ro affärer i hamn.
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Håkan Nordin har gjort
affärer – i snart 40 år
Håkan Nordin har arbetat med
försäljning på Gunnebo i Sverige
sedan 1968. Under åren har han
förstås fått uppleva många förändringar – men en sak har inte
ändrats: jobbet är fortfarande
roligt.
– Jag gillar att göra affärer,
oavsett om det handlar om nycklar
och lås eller säkerhetslösningar i
miljonklassen, säger Håkan
Nordin.

– Å andra sidan är nog mitt mest positiva minne från strax därefter, när vi äntligen fick en ny ägare i Hidef Kapital AB,
som sedan skulle bli dagens Gunnebo.
Då lyftes vi verkligen från botten och
fick en stabil och aktiv ägare.
– Andra roliga minnen, från det direkta säljarbetet, är exempelvis när jag fick
vara med och sälja världens första bankfacksautomat, och när vi sålde sedelrecyclern Circoma till Svenska Posten.

Den 31 oktober 1968 startade Håkan
Nordin sin karriär på Rosengrens. Han
hade innan dess arbetat på bankkontor i
ett och ett halvt år, och anställdes därför
som säljare inom banksektorn. Och på
den vägen har det fortsatt. Håkan har
hela tiden arbetat med bank och försäljning – om än i lite olika roller. Snart 40
år i branschen alltså. Under dessa år har
Håkan förstås varit med om en hel del
förändringar.

Även kunderna, bankbranschen, har
förstås förändrats på 40 år. Nya produkter, ny teknik, förändrat säkerhetstänkande.
– Jag upplever att det blivit mer
systemtänkande idag. Förr handlade det
mest om att kunna erbjuda säkra produkter, godkända och certifierade enligt
olika säkerhetsnormer. Nu ska produkterna inte bara klara säkerhetskraven, de
ska också ha funktioner som passar in i
den omgivande miljön, i det allmänna
kontantflödet i kundernas rutiner och så
vidare. Certifiering för anslutning till
bankernas IT-system är också en avgörande faktor.
– Kundernas inköpsbeteende har
också förändrats under årens lopp. I början av min karriär skedde upphandlingarna nästan alltid centralt, och de viktigaste kontaktytorna var då bankernas
säkerhets- och intendenturavdelningar.
Med en mer decentraliserad organisation
har delar av inköpen flyttats ut på regio-

FUNKTIONER SOM PASSAR IN

MÅNGA FÖRÄNDRINGAR

– Det första som hände var att jag flyttade från Sundsvall till Stockholm 1969.
Där har jag sedan blivit kvar. Under åren
har jag förstås varit med om en hel del
ägarbyten och förändringar i företaget.
Det jobbigaste var när den dåvarande
ägaren Avena Fastighets AB gick i konkurs under byggkrisens tidiga 90-tal,
tycker Håkan. Medan man sökte nya
ägare gick verksamheten i stå; inga investeringar, ingen utveckling.

nal nivå, vilket kräver att vi som leverantörer måste bygga upp ett bredare kontaktnät. Nu har pendeln svängt och det
blir fler centrala upphandlingar igen.
Håkan Nordin har fått möta allt från
kontorspersonal till höga chefer på bankerna, och han har sålt allt från nycklar
och lås till stora säkerhetssystem i miljonklassen. Allt är roligt tycker han –
eftersom det handlar om kontakt med
människor.
– Mina arbetsdagar blir sällan tråkiga.
Idag arbetar jag som säljare och övergripande kundansvarig för SEB och Handelsbanken. Mitt säljdistrikt sträcker sig
från Stockholm/Mälardalen till Treriksröset i norr. Jag är ute och träffar kunder
minst två – tre dagar per vecka. Det blir
många skiftande kundbesök, i såväl små
som stora ärenden.
– I alla lägen är förtroende viktigt, att
kunderna litar på mig. Och förtroendet
bygger på min erfarenhet och personlighet, plus att jag har ett starkt företag i
ryggen.
VILL STÖTTA DE YNGRE

Håkan Nordin kan i sin nuvarande roll
ägna sig helt och hållet åt sina kunder.
Men han tycker också att han har en viktig uppgift i att stötta yngre kollegor
med tips och råd.
– Jag fyller 62 till hösten, men har
ännu inte påbörjat någon “nedtrappning”, utan fortsätter nog att jobba fram
till pensionen. Det är fortfarande roligt
– jag gillar att få affärer gjorda! 
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Avancerad applikation
integrerar säkerhetssystem
Att bevaka och hantera information från flera olika typer av säkerhetssystem –
för att få en samlad bild – kan vara en diger uppgift. Men med rätt mjukvara och
gränssnitt kan olika funktioner integreras till ett enda system. Gunnebo har en
lösning – som kan anpassas efter varje kunds behov.

Bilder och signaler från internvideoövervakning (CCTV), fordonspassage, tillträdeskontroll, inbrottslarm, brandlarm
och mycket mer. Ett komplett säkerhetssystem rymmer många olika delar,
vilket innebär stora mängder information, många olika monitorer att bevaka
och händelser att prioritera. Men nu
finns moderna, integrerade elektroniska
säkerhetslösningar där de olika funktionerna byggs in i ett enda system.
Gunnebo har utvecklat SMI-servern, en
mjukvara i form av ett unikt gränssnitt
som radikalt förenklar informationshanteringen.
– En administratör av ett säkerhetssystem har stora mängder information
att hantera. Det kan vara allt ifrån ett
larm om att någon klättrar över ett sta-

ket till att det är för varmt i serverrummet eller att hissen stannat, konstaterar
Paul Hedman på Gunnebos Kompetenscenter Elektronisk Säkerhet.
– En av de stora fördelarna med ett
elektroniskt system integrerat till en
enda applikation är att man kan prioritera larmen, så att exempelvis ett inbrott
går före att rulltrappan stannat. Man
kan också ”bygga in” rutiner för hur
information ska förmedlas och specificera hur den ska hanteras. Till exempel
vem som ska skickas ut vid ett larm.
MINIMERAR RISKEN FÖR MISSTAG

Dominique Auvray, ansvarig för marknadsföring och produktutveckling på
Kompetenscenter Elektronisk Säkerhet
på Gunnebo, förklarar att SMI-lösning-

en gör övervakningen mycket enklare,
vilket minimerar risken för mänskliga
misstag. En operatör har ju bara ett par
ögon och kan omöjligen bevaka ett stort
antal skärmar samtidigt. Med Gunnebos
SMI-lösning behöver man bara lära sig
behärska ett system och har bara en
databas att programmera. Dessutom
måste informationsförmedlingen ske
snabbt för att man ska kunna agera
direkt om något går fel.
– Om ett larm går vid tillträdeskontrollen måste du snabbt få bilderna från
övervakningskameran på skärmen, för
att kunna bedöma situationen. Dessutom ska du direkt på skärmen kunna
få information om olika alternativ för
hur du ska hantera situationen, säger
Dominque Auvray.

”Vi tillverkar själva alla delar av systemet, såväl hårdvara som
mjukvara. Det innebär att det är enklare för oss att modifiera och
utveckla lösningen efter kundens behov.”
DOMINIQUE AUVRAY,
ANSVARIG FÖR MARKNADSFÖRING OCH PRODUKTUTVECKLING PÅ KOMPETENSCENTER ELEKTRONISK SÄKERHET
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Gunnebos vidareutvecklade SMI-lösning integrerar de olika delarna i ett säkerhetssystem i en enda
applikation. Det betyder att operatören bara har en skärm att bevaka, trots systemets många
olika funktioner.

– Faran med flera separata system är
det inte säkert att informationen är synkroniserad. Det betyder att det kan vara
svårt att i efterhand bevisa att en viss
person gjort intrång eftersom larmet och
kamerabilderna inte är sammankopplade, fortsätter han.
ÖVERVAKNING PÅ DISTANS

En stor fördel med det integrerade
elektroniska systemet är att det är möjligt
att övervaka sina anläggningar centralt
och från distans. Man kan sitta i Paris
och se vad som händer i 200 butiker i en
kedja spridd över hela Frankrike.
Gunnebo har dessutom övervakningscentraler på flera ställen, där kunder kan hyra in sig och bevaka sina
anläggningar på distans.
Den nya SMI-applikationen är byggd
för flexibilitet, och funktionerna kan
skräddarsys för varje kunds behov.
Systemet kan sammankopplas med
externa applikationer, som vaktrundor,
besökarhantering och tid- och närvarosystem, till exempel.
– Vi kan anpassa lösningen från tusentals läsare, för små och stora byggnader,
för låga och höga säkerhetskrav och för
kunder med en anläggning eller med
flera. Dessutom kan kunden själv välja

vilka funktioner som ska integreras, säger Dominique
Auvray.
TILLVERKAR DELARNA SJÄLVA

Han menar att Gunnebos
SMI-lösning har många fördelar jämfört med konkurrenternas.
– Vi tillverkar själva alla
delar av systemet, såväl hårdvara som mjukvara. Det innebär
att det är enklare för oss att modifiera och utveckla lösningen efter
kundens behov. Vi följer helt enkelt
kundens utveckling och förenklar för
framtida funktioner.
– Lösningen är användarvänligt utformad och bygger på avancerad teknik,
med Microsofts plattform och SQL-server, vilket gör det lätt att integrera nya
system. Den är dessutom förhållandevis
lätt att installera, säger Dominique
Auvray.
DUKTIGA TEKNIKER

Han kan visa på många internationella
referenser när det gäller det integrerade
elektroniska systemet. Över 100 000
läsare i starka och välkända företag världen över har installerats. Några exempel

är Sparda Bank
i Tyskland, Refer i Portugal samt
RACC (Real Automotive Club de Cataluna) i Spanien.
Också Paul Hedman talar varmt om
serverlösningen.
– Våra kompetenta mjukvarutekniker
har tagit fram en lösning som radikalt
förenklar arbetet för administratörer av
säkerhetssystem. Det är svårt att utveckla en mjukvara av den här digniteten, och
det krävs stora företag för att lyckas –
som exempelvis Gunnebo. 
19

GUNNEBO GLOBAL

Gunnebos produktserie SecureLine når nu helt nya marknader: Italien, Portugal och Spanien. Idag är varumärket SecureLine okänt i regionen, men på sikt är målet att det ska bidra starkt till Gunnebos tillväxt i södra Europa. Jean-Pierre Maire är affärsutvecklare på Kompetenscentret Säker Förvaring och ansvarar för lanseringen.

SecureLine lanseras i Sydeuropa
Lanseringen av SecureLine
fortsätter. Nu har turen kommit till
Spanien, Portugal och Italien.
Målet är att SecureLine ska bli
en betydande del av Gunnebos
affärsenhet Säker Förvaring.

SecureLine är en produktserie riktad
främst till mindre företag och privatpersoner. Sortimentet består av lite enklare
produkter för stöldskydd, dokumentskåp, inbrottsskydd samt brandsäkra
skåp för skydd av datamedia.
Sedan några månader tillbaka pågår
arbetet med lanseringen av SecureLine i
de tre sydeuropeiska länderna, bland
annat genom olika PR-aktiviteter och
genom att bygga upp ett distributionsnät
för produkterna.
HÅRD KONKURRENS

– SecureLine är inte känt där alls sedan
tidigare, så vi börjar helt från början.
Konkurrensen på marknaden är hård,
men vi har goda chanser att lyckas eftersom vi är en global organisation. Hos oss
finns resurserna att förbättra produkterna och vi har också en stor eftermarknadsservice vilket är centralt, säger
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Jean-Pierre Maire, affärsutvecklare på
Kompetenscentret Säker Förvaring med
ansvar för lanseringen.
Målet är att hela området Säker Förvaring i regionen ska växa med tvåsiffriga tal i framtiden.
– Vi vill att den tillväxten främst
kommer från SecureLine, konstaterar
Jean-Pierre Maire.
FRISTÅENDE SÄLJARE

I både Spanien, Portugal och Italien har
Gunnebo valt att jobba tillsammans med
fristående försäljningsagenter. Dessa har
rekryterats under våren.
– Gunnebo har begränsade försäljningsresurser och den finansiella delen
av vår plan är själva nyckeln. Vårt första
steg var att bygga de nödvändiga säljverktygen parallellt med att hitta agenter
som kan sälja våra produkter.
– Tanken är att produkterna främst
ska säljas bland annat via återförsäljare
som industriella distributörer, järnhandeln, via Internet och postorder, fortsätter Jean-Pierre Maire.
Den stora utmaningen har varit
samordningen mellan de olika inblandade
aktörerna för marknadsaktiviteter, pro-

duktinformation, försäljning och logistik.
– Till sommaren kommer produkterna
att finnas ute till försäljning, lovar JeanPierre Maire. 

Fakta:
SecureLine
SecureLine är en serie säkerhetsprodukter för både privatpersoner och
företag. Inom varumärket finns ett brett
utbud av modeller och varianter som
kan anpassas till de flesta behov. SecureLine finns snart över hela världen, och
grundades av Gunnebo 2003.
Inom SecureLine finns produkter för:
 Stöldskydd – till exempel säker
kontantförvaring vid kassor
 Dokumentskydd – dokumentskåp
som skyddar exempelvis kontrakt,
försäkringsdokument och certifikat
från brand och inbrott
 Inbrottsskydd – säkerhetsskåp för
skydd av värdesaker
 Datamediaskydd – brandsäkra skåp
för till exempel cd, dvd, film,
minneskort, fotografier med mera.
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På Ålandsbanken har man infört en
recyklingutrustning för att öka säkerheten.

Ökad säkerhet
på Ålandsbanken

Gunnebo lanserar nya säkerhetsskåp under tre varumärken, bland annat Chubbsafes modell
DuoGuard.

Gunnebo lanserar nya
brand- och inbrottsskyddade skåp
Under våren har Gunnebo lanserat tre
nya säkerhetsskåp under tre olika varumärken: Chubbsafes, Fichet-Bauche
och Rosengrens. Skåpen är testade och
certifierade enligt EN 1143 (grade 0-1),
det vill säga klarar den europeiska standarden för inbrottstest. Chubbsafes och
Fichet-Bauche är dessutom brandsäkra
enligt EN 1047 och Rosengrens enligt
NT FIRE 017 - 60 Paper.
Skåpen finns tillgängliga i tio olika storlekar, från 40 liter upp till 500 liter. De är

tillverkade i det nya materialet DUALITE
X50, som gör skåpen både säkra och
brandskyddade. Tillverkningen sker vid
Gunnebos fabrik i Jakarta, Indonesien.
– Gemensamt för de tre skåpen är att de
har en modern design, väger mindre än
traditionella skåp, har ett konkurrenskraftigt pris samt finns med ett antal olika
alternativa inredningar, säger James Taylor på Kompetenscenter Säker Förvaring.
– Senare i år kommer Chubbsafe skåp
att lanseras också i grade 2 och 3. 

Som första bankkontor på Åland har
Ålandsbankens citykontor börjat använda en så kallad recyclingutrustning. De
betyder att inga sedlar längre ligger lösa i
kassorna – istället finns de inlåsta i ett
kassaskåp och matas ut i rätt antal efter
beställning.
Recyclingutrustningen ökar säkerheten för de anställda på banken, och indirekt också för kunderna. När en kund
vill ta ut pengar knappar servicerådgivaren in summan och rätt antal sedlar i rätt
valör matas ut. Inne i skåpet finns dessutom utrustning som känner av om sedlarna är äkta.
– Det blir egentligen ingen skillnad för
kunderna, men vi har inte längre några
lösa sedlar bakom disken. Skåpen kan inte
öppnas av personalen, så vi har satt upp
skyltar på alla dörrar där det står att pengarna är rånskyddade, säger Birgitta
Dahlén, avdelningschef på Ålandsbanken.
Banken har också skaffat en myntrulleväxlare, där man kan växla till sig
mindre sedlar och mynt utan att stå i kö.
– Det är ett sätt att höja servicen. Det
är många föreningar och företag som
kommer in och växlar pengar, och nu
slipper köa, säger Birgitta Dahlén. 

Baldenheim-fabriken
i Frankrike ISO-certifierad

Gunnebos fabrik i
Salzkotten certifierad

I slutet av 2006 blev Gunnebos fabrik
i Baldenheim, Frankrike, certifierad
enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Fabriken tillverkar bland annat säkerhetsslussar samt brand- och inbrottsskyddade skåp.
ISO 9001 visar att Gunnebo lever upp
till högt satta förväntningar på kvalitet.
ISO 14001-certifieringen är ett bevis
på att fabrikens verksamhet uppfyller
miljökraven.

I slutet av januari i år blev Gunnebos
produktionsanläggning för yttre områdesskydd i Salzkotten i Tyskland klara
med en certifieringsprocess som pågått i
nästan ett år. Nu är fabriken godkänd
enligt DIN EN ISO 9001:2000 och
DIN EN ISO 14001:2005.
Sedan tidigare hade anläggningen en
certifiering enligt DIN 18800-7, som
riktar sig främst till leverantörer till
offentliga myndigheter. 

– De här
utmärkelserna
är en försäkran
till alla våra kunder att
vi arbetar för att kontinuerligt förbättra
kvaliteten på våra produkter, säger
Stéphane Savin, kvalitetstekniker på
fabriken i Baldenheim. 
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Gunnebos dörrar gör
spansk tågtunnel säker

Troax i Tyskland/Österrike har fått uppdraget att skydda ett nytt kallvalsverk i produktionslinjen på Österrikes största stålverk, Voestalpine i Linz.

Troax levererar maskinsäkerhet
till österrikiskt stålverk
Troax i Tyskland/Österrike har fått
ett viktigt uppdrag hos Österrikes
största stålverk, Voestalpine i Linz.
Troax Machine Safety ska skydda
ett nytt kallvalsverk i produktionslinjen på fabriken. Det totala ordervärdet är drygt 4 miljoner kronor.

Troax fick uppdraget hos Voestalpine
efter långa förhandlingar, eftersom stålverket är en mycket krävande kund.
Troax vann på sina många unika styrkor,
säger Wolfgang Falkenberg på Troax
Tyskland/Österrike.
– Till exempel har vi det flexibla Rapid
Fix-systemet. Användarna har vid behov
snabbt tillgång till maskiner för underhåll, vilket gör att man undviker höga
kostnader för produktionsstopp.
IMPONERADE AV KVALITETEN

Under hela försäljningsprocessen har
Troax system testats i stålverket. Voestalpine blev imponerade av den höga kvaliteten på alla komponenter, som klarar
mycket höga temperaturer och står emot
påverkan av damm och smuts från produktionen.
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Gunnebo i Spanien har fått uppdraget
att installera brand- och explosionssäkra dörrar i en ny tunnel för höghastighetståg utanför Malaga i södra Spanien.
Uppdragsgivaren är ADIF, det företag
som äger höghastighetstunnlar för tåg i
landet.
Den nya tågsträckan för höghastighetståg utgörs av två parallella tunnlar,
som sträcker sig nio kilometer från väst
till öst. Mellan de båda tunnlarna finns
19 tvärgående gångar, som var och en
ska avdelas med säkerhetsdörrarna från
Gunnebo.
Uppdraget har genomförts i samarbete mellan Gunnebo Spanien och Kompetenscenter Tillträdeskontroll.
– Samarbetet var en framgångsfaktor
för denna order. Gunnebo Spaniens
marknadsföring stöttades av teknisk
rådgivning från kompetenscentret,
säger Jose Ortuño, landschef för
Gunnebo Spanien.
Dörrarna tillverkas i Gunnebos fabrik
i Bedford i Storbritannien. Gunnebo
har redan genomfört tester och fått certifikat för brand- och explosionsskydd.


– Dessutom har vi bra referenser från
stålindustrin. Vi har gjort installationer
på företag som ThyssenKrupp, Mittal,
Rasselstein, Salzgitter, Amag och Arcelor. Voestalpines ingenjörer har gjort
studiebesök på flera av dessa anläggningar.
En professionell användare som
Voestalpine behöver en partner som
kan maskinsäkerhetsnormer och -regler.
Detta kan Troax bidra med, efter många
års samarbete med företag i stålbranschen. Troax experter kan installera
utrustning snabbt, flexibelt och säkert –
även i mycket komplicerade projekt.
MOT EN LEDANDE POSITION

Naturligtvis är hög produktionskapacitet
en kritisk faktor för att lyckas med en
stor installation på kort tid. Troax kunde
möta det behovet tack vare världens
största
produktionsanläggning
för
maskinsäkerhetspaneler i Hillerstorp.
– Vi är övertygade om att installationen på Voestalpine är ännu ett steg mot
en position som ledande maskinsäkerhetspartner för stålindustrin, säger
Wolfgang Falkenberg. 

Utanför Malaga i Södra Spanien har
Gunnebo fått uppdraget att installera brandoch explosionssäkra dörrar vid 19 tvärgående
gångar mellan två tunnlar för höghastighetståg.
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Säkerhetslösningar för kungar,
regeringar, banker och ambassader
Det är få förunnat att ha ett arbete
som medför spännande resor runt
om i hela världen. Lägg därtill
möten med kungligheter, berömda
politiker och diplomater. John
MacGregor har i sitt arbete med
säkerhet fått vara med om mer än
de flesta.

Det är ingen överdrift att påstå att John
MacGregor, chef för Områdesskydd i
Sydafrika, älskar sitt arbete och själviskt
betraktar det som sin hobby.
– Det finns så många projekt och personer att berätta om. Var jag än har varit
finns det alltid något intressant att minnas, säger John då han ombeds att nämna
några speciella händelser under årens
lopp.
Bland exemplen finns ett säkerhetsprojekt där Shahen av Irans Koranböcker och andra kulturminnen skulle
förvaras och bevakas, och projekt för
Kung Hussein av Jordanien och Sultanen av Oman.
John har också varit på bankrelaterade
uppdrag i ”bushen” i Botswana och oavsiktligt rest illegalt in i Lesotho. För att
nu nämna något.
KOM TILL SYDAFRIKA 1984

John MacGregor började sin karriär som
chefkonstruktör på Chubb Security
Installations i Storbritannien

John MacGregor, chef för Områdesskydd i Sydafrika har varit med om en hel del under sina
år i Sydafrika. Han har mött många intressanta personer, som kungen av Swaziland, Shan
av Iran och många fler.

redan 1969. I slutet av 1983 erbjöds han
tjänsten som operativ chef för den nystartade C.S.I-divsionen på Chubb Lock and
Safe i Sydafrika – en tjänst han tillträdde
i mars 1984. Det tog närmare ett halvår
innan han kände sig hemmastadd, men
fångades sedan av landet och hela den afrikanska kontinenten och blev kvar. Så
småningom utsågs han till exportchef.
2001, då 62 år gammal, blev han affärsområdeschef för Områdesskydd på
Gunnebo i Sydafrika

efter att ”Chubb” köptes upp.
Det tar inte många minuter innan
samtalet glider in på några av alla de
spännande upplevelser som han varit
med om, som mötet med kungen av
Swaziland. John ansvarade för utformningen och installationen av ett nytt
säkerhetssystem i de kungliga residensen
– varav han beskriver huvudpalatset som
enormt stort och luxuöst med drag av
Disneyland. Dit blev John och hans kollegor inbjudna till en kunglig audiens.
– Först efter två och en halv timmes
väntan behagade kungen att ta emot,
men det var tydligen ingen lång väntan.
Vi fick höra att Sydafrikas utrikesminister fått vänta åtta timmar, berättar John.
ENORM SÄKERHET

Zanzibar – där John MacGregor varit ett antal gånger på säkerhetsrelaterade
uppdrag – bjuder på härligt vita stränder som lockar många västerländska turister. Men det är
en enorm skillnad mellan det turisterna möter och de förhållande den lokala befolkningen lever
under, säger John.

En tid därefter återkom John och hans
team för att göra noggrannare undersökningar av palatset. Säkerheten runt dem
var extremt hård, med traditionellt klädda vakter som bevakade varje steg de tog.
– Helt plötsligt försvann strömmen
och det blev kolsvart. I en timme stod vi
där i mörkret med vapnen riktade mot
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Gunnebo i Afrika är spännande
och jag vill fortfarande vara en del av det,
men samtidigt föra vidare min kunskap
om säkerhet till de unga förmågorna.
Men det är bäst de ser till att ha passion
för arbetet och för företaget. 

STÄNDIGT NYA UTMANINGAR

oss utan att få röra oss. Det visade sig att
de inte kunde få igång generatorn eftersom mannen som hade nyckeln hade gett
sig av till en by i närheten för att slakta
en ko till en särskild ceremoni dagen
efter, säger John.
Vakterna förde sedan John och hans
kolleger till kungens privata svit.
– Han hade den största säng jag
någonsin sett, den hade varje tänkbar
elektrisk finess, och om den hade haft
vingar skulle den ha kunnat flyga. En
trappa ner fanns ett disco med glastak
precis under en inomhuspool, och ovanför den en helikopterplatta. När vi steg
in i sovrummet tillsammans med kungen, möttes vi av hans ministrar hukandes
och sittandes på golvet framför honom. I
enlighet med traditionen måste kungen
befinna sig i en högre position än sina
undersåtar.
GUNNEBO TOG LYCKLIGTVIS ÖVER

Under sina år med Chubb Lock and Safe
följde John företaget under både bra
och mindre bra perioder. År 2000 tog
Gunnebo över.
– Alla var glada när Gunnebo kom in,
de hade betydligt mer kännedom om
säkerhetsbranschen än deras företrädare.
Perioden med de förra ägarna var inte
lyckad, menar John.
Gunnebo har genomfört några stora
förändringar, och han är positiv till
omorganisationen.

John är övertygad om att framtiden ligger inom områdesskydd och elektroniska
säkerhetsprodukter, även om värdeförvaring – Chubbsafes traditionella område – alltid kommer att behövas.
Det har nu gått drygt 23 år sedan John
flyttade till Sydafrika, men han har inga
planer på att återvända till Storbritannien, förutom för att hälsa sin syster, sina
barn och barnbarn vid ledigheter. Han
trivs så bra på Gunnebo att han trots sina
69 år har svårt att tänka sig att sluta. Det
är tack vare arbetet han fått se och uppleva de mest skilda länder och kulturer,
inte minst i Afrika.
– Jag har funderat på att gå i pension
sedan jag var 65 år, men det kommer
alltid nya utmaningar. Framtiden för

I sitt arbete som chef för Områdesskydd på
Gunnebo i Sydafrika har John MacGregor
rest över stora delar av världen. Nyligen
återkom han från en av sina resor till
västra Afrika där Gunnebo för närvarande
är inblandad i flera stora säkerhetsprojekt
(ovan tv).
Han har även fått möjlighet att arbeta med
uppdrag på Zanzibar, bland annat på en
skola för föräldralösa barn. En container
används som förråd för tv-apparater och
datorer och Gunnebo försåg den med säkerhetsgrind (ovan).
Keenan Gomez (tv) och Troye Browne i
samtal med John om ett aktuellt projekt
(nederst).

Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg, Sweden.

– Den har medfört att vi får
tillgång till alla Gunnebos produkter
och har öppnat för nya möjligheter,
särskilt inom områdesskydd, vilket vi
inte hade tidigare.

