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Ny produktlansering
En helt ny plattform för elektroniska 
högsäkerhetslås lanseras under 
våren: Gunnebo GSL 1000. Med 
denna har Gunnebo lyckats skapa 
en ny, modern och konkurrenskraftig 
låsserie. Den riktar sig framför allt till 
kunder inom Bank, Detaljhandel och 
Säker förvaring. 

Så väljer du rätt lås
Att skaffa rätt lås till sitt säkerhets-
skåp är A och O. Läs om hur du väljer 
rätt och får ett säkert skydd, såväl 
tekniskt som juridiskt. 

Storbrand på bankkontor
När ett Swedbankkontor i Stockholm 
drabbades av en storbrand 
förstördes 450 arbetsplatser. Tack 
vare Gunnebos brandsäkra skåp 
kunde värdefull information räddas. 

Säkerhet för  
hög riskanläggningar
Flygplatser, ambassader, kärnkrafts-
anläggningar och militärbaser är 
några platser som kräver extra högt 
skydd. Under 2008 har Gunnebo 
därför lagt ner stort kraft på att 
ytterligare utveckla kundanpassade 
lösningar för detta segment.

VäLkOMMEN TiLL 2009 årS första nummer av Global, ett 
magasin för säkerhetsspecialister av säkerhetsspecialister från 
Gunnebo-koncernen.

DEN 2 MArS 2009 påBörjADE jag min tjänst som VD och 
koncernchef för Gunnebo-koncernen. Mitt främsta mål är att yt-
terligare förstärka Gunnebos marknadsposition, erbjudande och 
förhållande till  våra kunder och partners. 

För ATT UppNå DESSA MåL är Global ett viktigt redskap. Här får 
vi chansen att berätta om intressanta kundcase, informera om 
system- och produktutveckling och dela med oss av vår kunskap – 
och förhoppningsvis även inspirera dig i ditt dagliga arbete!

DET är VikTiGT För OSS att skapa dialog och jag ser fram emot 
att höra mer om dina  utmaningar inom säkerhetsområdet. Har 
du har förslag på hur vi kan förbättra Gunnebos utbud, eller om 
du har en spännande berättelse som du skulle vilja att vi skrev 
om i tidningen, är du varmt välkommen att höra av dig! 

GLOBAL pUBLicErAS TrE GåNGEr om året. Från och med detta 
nummer får Global en ny inriktning och fokuserar mer på 
informativa och inspirerande artiklar om vårt utbud inom alla 
 affärsområden. Dessutom kommer tidningen ta upp de senaste 
nyheterna inom system- och produktutveckling, och ge djup-
gående information om särskilda säkerhetsfrågor och tekniker. 
i detta nummer kan du till exempel lära dig mer om att välja 
rätt lås till säkerhetsskåpet – ett viktigt beslut som bland annat 
påverkar skåpets försäkringsklassning (se sidan 6). 

jAG HOppAS ATT DU gillar magasinets nya utseende och jag 
önskar dig trevlig läsning!

per Borgvall, 
VD och koncernchef Gunnebo AB 
per.borgvall@gunnebo.com 
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FAKTA
Hundratals år aV ErFarEnHEt
Säkerhetskoncernen Gunnebo har 6 400 anställda i 25 länder i Europa, 
Asien, Afrika, Australien och Nordamerika och omsätter drygt 7 000 Mkr. 
Med mångårig erfarenhet av att leverera säkerhetslösningar har Gunnebo 
expertkunskap inom säker förvaring, områdesskydd, tillträdeskontroll och 
kontanthantering. Våra lösningar skyddar människor, byggnader och egen
dom och skapar säkra miljöer för dig, dina medarbetare och dina kunder.
 Tillsammans har de över 40 förvärvade bolagen, som idag utgör 
Gunnebo koncernen, flera hundra års erfarenhet av att leverera säkerhets
lösningar!
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Statoil förnyar
ramavtalet om SafePay™

Pollare säkerhets klassad 
enligt högsta nivå i PAS 68
Ytterligare en av Gunnebos 
säkerhetsprodukter för 
yttre områdesskydd har 
testats och godkänts enligt 
högsta säkerhetsnivå, K12, 
enligt brittiska säkerhets-
standarden PAS 68. 

Denna gång handlar det 
om en 110 cm hög, elektro-
hydrauliskt manövrerad 
pollare med en diameter 
på 275 mm. 

Krocktestet utfördes med 
en 7 525 kilo tung last bil  
 fram   förd i 80 km/tim och 

en kollisionsvinkel på exakt 
90 grader. 

Fordonet fick så svåra 
skador under testet att det 
blev obrukbart. När pol-
laren träffade fordonets 
framvagn pressades fordo-
net bakåt och framaxeln 
knäcktes. Även karossen, 
motorn och växellådan blev 
förstörda. 

Pollaren, fick endast kos-
metiska skador. När det 
obrukbara fordonet avlägs-
nats och hydrauliken åter-
anslutits fungerade polla-

ren återigen perfekt. 
Det genomförda tes-

tet är ännu ett bevis  på 
att Gunnebos högsä-
kerhetsprodukter håller 
högsta kvalitet. K

I november 2008 förvärvade 
Gunnebo Grand Entrance 
Control, dess australiska 
distributör för produkter inom 
området tillträdeskontroll. Det 
betyder att Gunnebo för första 
gången får egen verksamhet 
inom Områdesskydd i landet.

Tidigare har Gunnebos verk-
samhet i Australien skett 
 genom distri butörer.  För       värvet 

av Grand Entrance 
Control ger Gunnebo 
möjlighet att ta en 
ledande roll i mark-
naden för tillträdes-
kontroll i landet. 

Grand Entrance Con-
trol har en omsättning 
på 34 Mkr och har upp-
skattningsvis 50 procent  av 
marknaden inom Tillträdes-
kontroll. K

Gunnebo har förnyat 
ramavtalet med Statoil 
i Sverige, Norge och 
Danmark. Avtalet 
omfattar leverans, 
installation och service 
av det helt slutna och 
integrerade kontanthan-
teringssystemet SafePay™.

– Vårt mål är att ta bort 
kontantrånen på våra 
bensinstationer i Dan-
mark, säger Soren Bjelka, 
HMS-direktör för Energy 
& Retail, Statoil i Danmark 
och fortsätter:

– Vi jobbar aktivt med att 
utbilda vår personal, men 
för att nå våra mål måste 
vi ta bort kontanterna från 
butiksmiljön. Därför har vi 
beslutat att utrusta alla 
våra stationer i Danmark 
med kontanthanterings-
system. Eftersom de sum-
mor pengar som rånarna 
kommer över vid rån är 
mycket små är detta en 
investering vi gör enbart 
för att öka säkerheten för 
vår personal, inte minst i 
kvälls- och nattöppna sta-
tioner. K

För att minska antalet rån har Statoil i Danmark, Norge och Sverige 
förnyat avtalet med Gunnebo om SafePay™.

Gunnebos högsäkerhetspro-
dukter håller toppklass. Trots 
hårda tester, fick pollaren 
endast kosmetiska skador. 

Gunnebo växer i Australien
– förvärv ger företaget ökad närvaro

ren återigen perfekt. 

tet är ännu ett bevis  på 
att Gunnebos högsä-
kerhetsprodukter håller 
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En helt ny plattform för elektroniska 
högsäkerhetslås lanseras under våren 
2009: Gunnebo GSL 1000. Genom 
konsolidering av funktional itet och 
erfarenheter från tidigare fram - 
gångsrika låsserier och introdukt ionen 
av nya unika funktioner har Gunnebo 
skapat en ny, modern och konkurrens-
kraftig låsserie. Den riktar sig till 
kunder inom Bank, Detaljhandel och 
Säker Förvaring. 

Gunnebo har sedan tidigare tre olika 
plattformar för högsäkerhetslås i 
sitt produktutbud: Ev’Hora, SafeLock 
och Seria. För att kunna koncentrera 
resurserna till en slagkraftig produkt, 
har Gunnebo under de senaste åren 
arbetat intensivt med att utveckla en 
ny plattform för högsäkerhetslås. När 
denna lanseras under våren 2009 har 
de smartaste funktionerna och kund-
fördelarna från tidigare produkter förts 
samman på en ny elektronisk plattform. 
Dessutom har den försetts med nya och 
användarvänliga funktioner. 

– Ett exempel är möjligheten med 
biometrisk avläsning, där kunden med 
hjälp av sitt fingeravtryck och person-
lig kod får access. En annan nyhet är 
att mjukvaran och procedurer för han-
tering av engångskoder har förfinats, 
säger Mats Rydén, ansvarig för Hög-
säkerhetslås på Gunnebo.

iDén MED EnGånGSkoDER kommer      
från kontanthanteringsbranschen, där  
många personer behöver tillträde till 
värdeförvaringsutrymmen. Med en 

enda kod är risken stor att denna sprids 
till obehöriga. Därför togs funktionen 
med engångskoder fram. Lösningen 
har redan tidigare varit applicerad på 
Gunnebos högsäkerhetslås, men har 
nu förbättrats ytterligare.

– Du kommer till exempel att 
 kunna      stå fram för låset och begära en 
engångskod över mobiltelefon via en ny 
mobil applikation, förklarar Mats Rydén.

GSl 1000 kAn oCkSå förses med olika 
kundanpassade mjukvaror och tekniska 
lösningar. Ett exempel är IP-kommuni-
kation som innebär att du kan sitta på 
en ort och administrera lås på andra 
platser. Den funktionen är framför allt 
framtagen för kunder inom bank och 
detaljhandel med stordriftsbehov.  Låset 
är även utvecklat för att kunna hantera 
och kommunicera med olika typer av 
larm- eller övervakningssystem och vara 
en integrerad del av kundens befintliga 
säkerhetssystem och rutiner. 

En AnnAn SToR nyhet med GSL 1000 rör 
användarvänligheten. Med inspiration 
från mobilbranschen har Gunnebo sat-
sat på att sätta användaren i centrum. 
Den traditionella grå texten i displayen 
på låset har ersatts av en belyst display 
med enkla, logiska ikoner som gör det 
dagliga handhavandet lättare och sys-
temunderhållet enklare. 

Även installation och avancerat 
systemunderhåll har blivit enklare i 
GSL 1000. Programmering av låsets 
funktioner och systemparametrar kan 
till exempel göras från en vanlig PC med 

en Windowsbaserad konfigurerings-
applikation – ett verktyg som reducerar 
installationstid, underlättar skötsel och 
ger en storanvändare bra översikt över 
hela sin låspark.

– Om de tidigare låsplattformarna var 
och en haft sitt specifika användnings-
område kommer GSL 1000 att kunna 
utnyttjas av en bredare marknad. Allt 
ifrån kunder inom Säker Förvaring till 
bankbranschen får i och med det nya 
högsäkerhetslåset en modern produkt, 
helt anpassad efter dagens krav, avslu-
tar Mats Rydén. K

TEXT:  KaRIn SPJUTH

Ny plattform 
för elektro niska 
hög säkerhetslås
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K GSL 1000 är samlingsnamnet för 
plattformen och själva produkt
gruppen. Låset kommer sedan att 
finnas i mer eller mindre avance
rade nivåer. 
K GSL 1030: Standardlås, avsett för 
kunder inom Säker Förvaring, Bank 
och Detaljhandel.
K GSL 1040: Utrustade med bio
metrifunktion (fingerprintläsare).
K GSL 1050: Utrustad med RFID
teknologi.

Låset kommer att testas enligt 
den europeiska säkerhetsnormen 
EN1300 klass B och C och certifie
ras enligt ECBS, Vds och A2P.

en Windowsbaserad konfigurerings-
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Gunnebos nya intelligenta digitala  
 videoövervakningssystem VisioCast be-  
står  av inspelningssystem, server samt  
videoskärm med möjlighet att visa flera 
bilder samtidigt. Det levereras med en 
komplett uppsättning mjukvaror för 
drift och övervaktning på distans. Sys-
temet finns både som hybrid och som 
IP-version. 

VisioCast är ett flexibelt system som 
enkelt kan uppgraderas. Systemet leve-
reras med ett antal avancerade moduler, 
exempelvis applikationer för kassaöver-
vakningssystem. En analysfunktion gör 
det möjligt att identifiera främmande 

eller borttagna objekt. 
VisioCast är utvecklat för fullständig 

manövrering på distans, vilket minime-
rar driftkostnaden. Systemet innefattar 
en webbserver, vilket innebär att flera 
olika användare kan använda systemet 
via Internet Explorer och på distans 
utföra såväl konfigurering av systemet 
som sökning och överföring av filer. En 
komplett uppsättning mjukvaror och 
virtuella matriser för reprisfunktion, 
distansdrift och distansövervakning 
gör det möjligt att använda flera över-
vakningskameror och inspelningsan-
ordningar i nätverk. K

Under 2008 har Gunnebo Troax 
som första aktör på den svenska 
marknaden lanserat ett nyckelfritt 
lås för lägenhetsförråd.

Systemet heter Cetus och istället för 
nycklar används en bricka som förses 
med en unik niosiffrig kod som inte 
kan kopieras. Det finns möjligheter att 
bygga ut systemet, vilket innebär att 
samma nyckel kan användas till fastig-
hetens alla dörrar. 

fÖR hyRESGäSTEn GER systemet tryggare 
boendemiljöer, smidigare nyckelhante-
ring, reducerade inbrott i förrådsutrym-
men och en enklare öppna- och stäng-
funktion. 

Dessutom slipper både bostadsbolag 
och boende nyckelhantering.

– Det kan många gånger vara en stor 
kostnad för förvaltare och fastighets-
ägare, som exempelvis när boende flyt-

tar in och cylinderlås behöver bytas ut, 
hänglås brytas upp och så vidare, säger 
Jarno Palo, Produktchef på Gunnebo 
Troax.

SySTEMET GÖR DET MÖjliGT att kontrollera  
vem som befunnit sig i förrådsutrym-
met och enbart de som har behörighet 
kan gå in i vinds- eller källarutrymmen. 
En förlorad nyckelbricka tas enkelt  ur 
systemet och kan inte användas otill-
börligt.

Gunnebo Troax, som bland annat 
till verkar maskinskydd och egendoms-
skydd, är först ut på den svenska mark-
naden med nyckelfritt lås för lägenhets-
förråd.

– Vi har lanserat detta i Sverige. Tan-
ken är sedan att i första hand expan-
dera i Norden, säger Jarno Palo. K

Troax först ut med nyckelfria lägenhetsförråd  
N

YA PRO
DU

KTER

Med det nya låset för lägenhetsförråd är nyck-
lar inte längre nödvändigt.

SMi-lösning med 
nya avancerade 
funktioner
Nya SMI-servern V2.2 öppnar nya 
möjligheter för integrerade elektro-
niska säkerhetssystem. SMI-servern  
har kompletterats med flera nya, 
avancerade 
funktioner 
i syfte att 
möta säker-
hetsområ-
dets ständigt 
föränderliga 
krav och kun-
dens ökade 
behov. 

K Fullständig integrering av bio metri 
för kombinerade identifikations- och 
autentiseringsfunktioner.
K Realtidsansluten display, kontroll 
och CCTV-drift.
K Multifunktionsdrift som gör det 
möjligt att kontrollera och justera 
olika användares tillträdesnivå. 
K Nya högpresterande SM-400-
 kontroller för optimerad fältarki-
tektur. K

VisioCast – drift och 
övervakning på distans
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Låset är en liten men avgörande 
detalj när det gäller säkerhetsskåp. 
Fel lås kan ge allvarliga tekniska och 
juridiska problem. Grunden är att 
välja ett lås som är godkänt för det 
aktuella skåpet, men det är även 
viktigt att noggrant tänka igenom 
hur skåpet ska användas.

För vanliga dörrlås finns en nordisk och 
en europeisk standard, men när det 
gäller lås till säkerhetsskåp finns det en 

smärre djungel av olika mått och stan-
darder. Och långt ifrån alla lås passar 
till alla säkerhetsskåp. 

Marknadens allra enklaste skåp är 
redan från början försedda med ett 
lås som sällan kan bytas. När det gäl-
ler skåp av högre kvalitet finns vanligen 
ett urval av lås som är godkända för res-
pektive skåp.  Förteckningen över god-
kända lås utgör en del av säkerhetsskå-
pets certifieringsdokumentation. 

Säkerhetsskåp testas och godkänns 

enligt någon av dagens EN-standarder. 
Standarderna revideras vart femte år 
av standardiseringskommittén TC263. 
Skåpets klassning beskriver dess mot-
ståndskraft mot yttre påfrestningar, 
exempelvis en kapskiva av en viss stor-
lek, en gaslåga under ett visst antal 
minuter och ett fall från viss höjd. 

ETT låS Till SäkERhETSSkåP testas minst 
två gånger enligt minst två olika 
standarder. Dels enligt den särskilda 

Konsten att välja rätt 
lås till säkerhetsskåp

SÄ
KE

RH
ET
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normen för lås, EN1300, dels enligt 
normen för de skåp det ska användas 
i. Grunden för att ett lås ska kunna 
godkännas för montering i ett skåp är 
att låsets konstruktion är anpassat till 
skåpets regelverk.

– Förteckningen över godkända lås 
är en del av säkerhetsskåpets certifie-
ringsdokument. Att montera ett lås 
som inte är godkänt för det aktuella 
skåpet är att gå utanför certifiering-
en. Certifikatet blir då ogiltigt, säger 
 Myriam Bevillon, Produktchef för säker-
hetsskåp i Gunnebo. 

Den som monterar ett lås som inte 
är godkänt för ett visst skåp, tar stora 
risker, både tekniskt och juridiskt. 

– Tekniskt kan det antingen innebära 
att låset blockeras eller att obehöriga 
enkelt kan öppna skåpet. Den juridiska 
konsekvensen av att gå utanför skå-
pets certifiering är att försäkringsbola-
get inte ersätter stöld ur skåpet, säger 
Pieter de Vlaam, certifieringsansvarig 
inom Säker Förvaring på Gunnebo 
samt medlem av standardiserings-
kommittén TC263. 

DE flESTA SäkERhETSSkåP är certi-
fierade för ett tiotal olika lås, såväl 
mekaniska lås som elektroniska. Mats 
Rydén, Produkt chef för elektroniska lås 
i Gunnebo, uppskattar att ungefär en 
fjärdedel av de befintliga säkerhets-
skåpen i Europa är försedda med minst 
ett elektroniskt lås. Men av nyförsälj-
ningen har drygt hälften av alla säker-
hetsskåp som levereras i Europa minst 
ett elektroniskt lås. Ett växande antal 
innehavare av äldre säkerhetsskåp väl-
jer också att ersätta eller komplettera 
äldre, mekaniska lås med elektroniska. 

– I extremt tuffa miljöer med myck-
et kyla, fukt, sand eller damm kan det 
mekaniska låset fortfarande vara att 
föredra framför ett elektroniskt lås. 
Nackdelen är att man har problem om 
nyckeln kommer bort eller blir stulen. 
Ett elektroniskt lås kan snabbt pro-
grammeras om ifall koden kommer på 
avvägar eller om man inte längre vill 
att en person ska kunna öppna säker-
hetsskåpet, säger Mats Rydén.
ElEkTRoniSkA låS introducerades på 

marknaden för ett 15-tal år sedan och 
har successivt utvecklats och förfinats. 
Idag finns allt från enklare, strömsnåla 
lås med en handfull koder till sofistike-
rade lås för flera användare och med fler 
funktioner.  

Koden som är grunden i alla elektro-
niska lås kan kombineras med finger-
avtrycksläsning eller elektroniskt chip.  
Vissa lås har även utläsningsminne för 
registrering och loggning av olika hän-
delser.  

– Till de vassaste låsen går det att 
ansluta över 50 olika användare som har 
tillgång till skåpet under olika tider på 
dygnet och med olika förutsättningar. 
Affärskedjor och företag med kontor på 
flera orter kan ha nytta av ett lås som 
kan fjärradministreras via IP. Vissa lås 
gör det möjligt att erbjuda exempelvis 
värdetransportörer tillträde till skåpet 
med hjälp av engångskoder, säger Mats 
Rydén. 

MEn vASSAST äR inTE alltid bäst. Konsten 
är att välja rätt lås i förhållande till mil-
jön och skåpets användningsområde. 

– Grunden är att definiera använd-
ningsproceduren; vem ska ha tillgång 
till säkerhetsskåpet, för vilket eller vilka 
ändamål och hur ofta kommer skåpet 
att öppnas, säger Myriam Bevillon.  

Ett företag som ska öppna sitt skåp 
20–25 gånger per dag behöver en annan 
typ av lås än den som öppnar skåpet 
en gång per dag – annars tar batteriet 
snabbt slut. 

Nästa steg är att överväga om varje 
person endast ska ha tillträde till skå-
pet en viss tid på dygnet, veckan eller 
året, samt hur viktigt det är att kunna 
registrera och logga händelser för att i 
efterhand kunna kontrollera vem som 
öppnat skåpet vid en viss tidpunkt. 

– Andra viktiga frågor är om skåpet ska 
placeras inomhus, utomhus, i källaren, 
eller i ett backoffice-rum samt om plat-
sen är försedd med larm, CCTV-övervak-
ning eller annan säkerhetsutrustning, 
säger Myriam Bevillon. K

TEXT:  LEEna SEKKaT

FYRA STEG
TILL  RÄTT LÅS 

1.  Hur många personer  
 behöver ha tillgång 
 till skåpet? 
2.  Användarhierarki?
3.  Hur ofta kommer   
 skåpet att öppnas? 
 Ska det kunna 
 öppnas vid alla    
 tidpunkter?
4.  Konsten är inte att   
 köpa det mest sofisti- 
 kerade låset, utan att  
 köpa rätt lås, det lås  
 som passar din   
 specifika applikation. 

För mer information, kontakta 
ditt lokala Gunnebokontor.
www.gunnebo.com

LÄR DIG MER 
OM LÅS

Gunnebo Training Center 
arrangerar under 2009 ett 
antal låskurser för medarbetare 
och kunder. En kurs tillägnas 
Gunnebos egenutvecklade XN-
serie, andra kurser fokuserar på 
såväl grundläggande som avan-
cerad kunskap. 
K Första kursen fokuserar på 
grundläggande kunskap om och 
definition av olika typer av lås. 
K Andra kursen fokuserar 
på elek troniska lås av olika 
fabrikat. 

SÄKERH
ET
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Clean Shipping är ett projekt som fått 
genomslag bland svenska exportföre-
tag, däribland H&M, ABB, AstraZeneca, 
Vin & Sprit, Volvo Logistics, Tetra Laval, 
Stora Enso och SKF. Under hösten anslöt 
sig även Gunnebo.

– Vi anser att det är mycket viktigt att 
medverka till att minska miljöbelast-
ningen från sjöfarten. Då vi inom vår 
koncern tittar på våra egna utsläpp ser 
vi att transporter utgör en stor del av 
vår belastning på miljön, säger Andreas 
Wramsmyr, Transport- och logistikchef 
för Gunnebo-koncernen.

bASEn i PRojEkTET är att klassificera 
enskilda fartyg och rederier utifrån ett 
nytt miljöindex som tagits fram inom 
ramen för Clean Shipping Project. Upp-
gifter sammanställs fortlöpande och 
samlas i en databas som sedan delta-
garna i projektet kan använda sig av.

– Indexet sätter poäng inom olika 
områden och utifrån dessa parametrar 
kan vi som transportköpare sedan välja 
det rederi som ger minst miljöpåver-
kan. Men en avvägning görs också mel-

lan pris och kvalitet, förklarar Andreas 
Wramsmyr.

Clean Shipping-indexet omfattar 
miljöpåverkande faktorer som bränsle, 
smörjoljor, länsvatten, ballastvatten, 
bottenfärger, köldmedier och avfall. I år 
blir miljöindexet en del av Gunnebos 
arbete.

SjÖfARTSinDuSTRin dras idag med stora 
och växande miljöproblem. Enbart 
Emma Maersk – världens största con-
tainerfartyg – släpper ut lika mycket 
svaveldioxid på ett år som 50 miljoner 
bilar*. Samtidigt finns stor potential att 
minska miljöbelastningen radikalt. Pro-
blemet är dock svårigheten att imple-
mentera internationella regler, då tuf-
fare krav inte fått genomslag bland de 
så kallade flaggstaterna. 

– Nu handlar det istället om att sätta 
press på rederierna med kommersiella 
krafter. De rederier som redan är duk-
tiga på miljöområdet är positiva till 
projektet eftersom de nu får ett erkän-
nande för de resurser de lagt ner på 
miljö förbättringar.

Andreas Wramsmyr betonar dock 
att det inte är några orimliga krav som 
ställs.

– Bortsett från att rederierna måste 
satsa på bättre bränsle med lägre sva-
velhalter är det inga jätteinvesteringar 
som krävs.

iDAG involvERAR Clean Shipping 18 
stora svenska exportföretag, men mål-
sättningen är att nätverket ska utökas.

– I förlängningen hoppas vi att Clean 
Shipping ska bli ett globalt projekt. Ett 
första steg är att få med företag i Nor-
den och därefter i norra Europa, säger 
Andreas Wramsmyr. K

Exportföretag sätter 
miljöpress på rederier

Clean Shipping Project är ett väst
svenskt projekt med offentliga 
uppdragsgivare som Göteborgs
regionens kommunalförbund, Väs
tra Götalandsregionen, Länsstyrel
sen i Västra Götaland samt Business 
Region Göteborg. Projektet är också 
finansierat via EU:s Mål 2program. 
För mer information om projektet 
se www.cleanshippingproject.se.

*källa: Veckans Affärer nr.16 2008

Sjöfartens effekter på miljön är bekymmersamma. Gunnebo har därför gått 
med i Clean Shipping, ett projekt med målet att sätta press på rederier för 
att uppnå renare sjöfart. Genom ett helt nytt miljöindex kan rederier och 
enskilda båtar bedömas, något som sedan ska användas i samband med 
upphandlingen av transporter. 

TEXT:  Maria Larsson  •  FOTO:  MaErsK
Andreas Wramsmyr, Transport- och 
Logistikchef. 

Gunnebo deltar i 
projektet ”Clean 
Shipping” som ska 
leda till mer miljö-
vänliga transporter. 
På bilden ses Emma 
Maersk, världens 
största container-
fartyg.
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Under de senaste åren har Gunnebos 
försäljning i Kambodja ökat betydligt.

– Att Kambodjas nationalbank 
köper och är nöjda med våra pro - 
duk  ter   stärker förstås vår ställning på 
marknaden, säger Elsie Tay, Landschef 
för Gunnebo Singapore.

I över tio år har Gunnebo Singa pore för-
sett Kambodjas Nationalbank (NBC) med 
säkerhetsprodukter från  Chubbsafes, ett 
av Gunnebos varumärken inom Säker 
Förvaring.

hiTTillS hAR beställningarna till största 
del omfattat leverans och installation 
av valvdörrar för NBC:s kontor över hela 
landet. Men NBC har också, som för-
sta och enda bank i Kambodja, köpt in 
bankfack som service till deras kunder. 

– Det svåraste var att säkra den för-
sta ordern. När kunden sen själv upp-
täckte kvaliteten på produkterna, den 
höga säkerhetsnivån, designen och 
servicen som Gunnebo erbjuder, har 
det varit naturligt för dem att kontakta 
oss när de har nya projekt på gång. Det 
säger Vandara Say, chef för Armstrong 
Engineering, som är återförsäljare av 
Chubbsafes produkter i Kambodja.

unDER DE Tio åR som Gunnebo levererat 
produkter till Kambodjas Nationalbank 
har det på flera håll redan beställts 
uppgraderingar och nya produkter. Det 
har bland annat skett på NBC:s huvud-
kontor i Phnom Penh, samt på ban-
ker i Kampong Cham, Sihanoukville, 
Siem Reap, Svay Rieng och Kampong 
Chhnang. 

– NBC har idag en bank i alla 21 pro-
vinser. Dessa kommer inom de närmsta 
åren att moderniseras och renoveras. De 
har köpt Chubbsafes produkter från för-
sta start och de kommer även att göra 
det för dessa jobb. Det är goda nyheter 
för Gunnebo, säger Jeffrey Hermawan, 
Affärsenhetschef för Säker Förvaring 
Gunnebo Singapore. K

TEXT:  Karin spjuTh

vinser. Dessa kommer inom de närmsta 
åren att moderniseras och renoveras. De 
har köpt Chubbsafes produkter från för-
sta start och de kommer även att göra 
det för dessa jobb. Det är goda nyheter 
för Gunnebo, säger Jeffrey Hermawan, 
Affärsenhetschef för Säker Förvaring 
Gunnebo Singapore. 

TEXT:  

Växande bankaffärer 
i Kambodja

Den första bank-
facksautomaten
i Oman blir en
SafeStore auto
En SafeStore Auto Maxi ska installeras 
i Bank Muscat i Oman. Det blir den 
första i landet och fler kommer.

Gunnebo är det enda företag som leve-
rerar denna sorts bankfackslösning 
till banker. Det SafeStore Auto-system 
som ska installeras i Bank Muscats 
kommande huvudkontor är en Maxi-
version med 709 bankfack.

Installationen är fas ett i ett större 
projekt och den första produkten som 
installeras på banken. Under fas två 
kommer även Gunneboprodukter från 
Yttre områdesskydd att installeras.

Gunnebo fick ordern i slutet av okto-
ber och installationsarbetet kommer 

att inledas under det första kvarta-
let 2009, i samarbete med Gunnebos 
partner Axon. Hittills har sju SafeStore 
Auto-system installerats i Qatar och sex 
i Dubai.

– Det här blir det fjortonde SafeStore 
Auto-systemet som installeras i regio-
nen, något vi är mycket nöjda med. Vi 
har goda förhoppningar om fler order, 
säger Jacob Touma som är Landschef 
för Gunnebo West Asia.    

– För Axon är det den andra SafeStore 
Auto-ordern. Vi är stolta över vårt sam-
arbete med Gunnebo och är mycket 
optimistiska när det gäller framtida 
installationer, säger Axons chef Ijaz 
Anwar. K

TEXT:  LinDa gÅrDLöv

Kambodjas Nationalbank har sedan tio år tillbaka Gunnebo som leverantör av säkerhetsprodukter. 
Flera av bankens lokalkontor ska moderniseras, vilket innebär nya affärer för Gunnebo.

Från vänster: Jacob Touma, Landschef  Gunnebo 
West Asia,  Ijaz Anwer, chef Axon och Sheikh 
Mohammad, försäljningschef Axon.
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Varularmsbågar är numera en 
självklarhet då franska kosmetik-
kedjan Nocibé öppnar nya butiker.

– Det gör det möjligt att minska 
svinnet, menar Géraldine Le Borgne, 
ansvarig för nya installationer och 
underhåll av butikerna.

Nocibé är med sina 330 butiker plus 
ett hundratal franchising-butiker näst 
störst i Frankrike inom sitt område. 
Företaget säljer bland annat kosmetika, 
parfym, hudvårdsprodukter och erbju-
der även skönhetsbehandlingar.

SEDAn flERA åR TillbAkA har Nocibé 
samarbetat med Gunnebo när det gäl-
ler produkter som ökar säkerheten och 
minskar snatterierna i de olika buti-
kerna. Säkerhetsskåpen som valts är 
av märket Fichet-Bauche som ingår i 
Gunnebos utbud.

– Idag köper vi alla våra säkerhetsskåp 
från Gunnebo och alla våra butiker har 
utrustats med skåp, berättar Géraldine 
Le Borgne.

 Nocibé satsar också stort på EAS-
antenner (Electronic Article Surveil-
lance), det vill säga varularmsbågar, 
i butikerna och samarbetar med 
Gunnebo även på detta område. Sedan 
2005 installeras antenner i alla nya och 
omgjorda butiker runt om i Frankrike. 

– Utrustningen är avskräckande och 
därför viktiga för att bekämpa svinnet. 
Hittills har vi installerat antenner i fler 
än 100 butiker. 

GéRAlDinE lE boRGnE nämner flera 
anledningar till att Nocibé valt just 
Gunnebo som leverantör av antenner.

– Systemet är kompatibelt med de 
stöldskyddsetiketter som vi redan har 
på alla våra produkter i butikerna. Vi gil-

lar också antennernas design och dess-
utom är priset för utrustning och instal-
lation konkurrenskraftigt, anser hon.

Nocibé uppskattar även uppföljning-
en som Gunnebo erbjuder, samt syste-
met med återaktivering av etiketterna.

fRAMÖvER kAn fÖRETAGET tänka sig att 
utveckla den installerade utrustningen 
för att komma åt det svinn som beror 
på att varor smusslas ned i specialpre-
parerade väskor. Enligt Géraldine Le 
Borgne skulle metalldetektorer vara en 
bra lösning.

– Men lösningen skulle bli ännu 
intressantare om metalldetektorerna 
kunde integreras med antennerna, 
säger hon.

Nocibé har idag över 2 000 anställda i 
Frankrike och omsätter 4 700 Mkr. K

TEXT:  Maria Larsson

Varularmsbågar stoppar snattare

I alla Nocibés nyöppnade och omgjorda butiker installeras varularmsbågar. Från Gunnebo levereras Stargate Clear AM 58 kHz – en EAS-antenn som enligt 
Nocibé hjälpt till att minska svinnet i butikerna.
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– Det känns verkligen bra. Vi har redan 
från början förespråkat ett hundrapro-
centigt kretslopp där ingen kommer i 
kontakt med pengarna förrän de når 
uppräkningscentralen, säger John Ravn 
som aktivt deltagit i utvecklingen av 
SafePay™ sedan slutet av 90-talet då 
utvecklingsarbetet med det allra första 
systemet inleddes. 

Coop Fakta installerade sitt första 
exemplar av SafePay™ år 2003 och har 
sedan 2007 testat en prototyp av nya 
SafePay™ SCL, där den tidigare värde-
påsen i tömningsenheten ersatts av en 
låst, bläckskyddad värdeväska. 

ännu En PuSSElbiT i SafePay™-systemet 
har nu utvecklats i nära samverkan med 
en arbetsgrupp bestående av John Ravn 
och ett 15-tal andra representanter för 
olika företag, bland annat Coop Faktas 
största konkurrent Dansk Supermarket, 
Statoil och Shell, värdetransportörerna 
Loomis och danska DVH samt Coop Sve-
rige. 

– När det gäller säkerhet är vi inte kon-
kurrenter. Vi har länge samarbetat om 
värdetransporter och tycker att det är en 
stor fördel att även kunna samarbeta om 
en säkerhetsstandard, säger John Ravn. 

Arbetsgruppen har träffats cirka 25 
gånger sedan utvecklingsarbetet inled-
des år 2007 och träffas fortfarande några 
gånger per år för att diskutera andra 

potentiella samarbeten. 
– Vårt nära samarbete och möjlighe-

ten att ta del av gruppens tankar, idéer 
och krav har gjort det möjligt att väldigt 
snabbt gå från idé till färdig lösning, 
och sedan snabbt rulla ut produkten på 
marknaden, säger Tobias Gunnesson, 
Produktchef för SafePay™.

SAfEPAy™ SCl hAR hittills installerats 
i 250 butiker i Danmark. Under 2009 
genomförs minst 500 installationer av 
SafePay™, enbart i Danmark.

– Efterfrågan är mycket stor även i Sve-
rige, Norge och Holland. Tömningsenhe-
ten fungerar i alla länder, men det krävs 
samarbete med värdetransportörer i 
varje land för att integrera hanteringen 
med den lokala infrastrukturen, säger 
Tobias Gunnesson. 

Coop Fakta som hittills installerat sys-
temet i ett hundratal butiker har inled-
ningsvis prioriterat de mest utsatta buti-
kerna i större städer som Köpenhamn, 
Esbjerg och Odense. John Ravn har vid 
flera tillfällen berättat om installatio-
nerna i dansk press och TV. 

– Jag hoppas att informationen når 
alla som kan tänka sig att råna en butik, 
så att de förstår att det inte är någon idé 
att försöka i Coop Faktas butiker. Även ett 
misslyckat rån är en stor påfrestning för 
personalen. Det är otäckt att bli hotad 
med pistol eller kniv, säger John Ravn.  

Nästa steg i utvecklingen av SafePay™ 
är redan påbörjat. Nu handlar det om att 
utveckla och förfina tjänsterna, exem-
pelvis värdetransportörens planering 
och insättning på butikens konto. K

 
TEXT:  LEEna sEKKaT    
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Nya SafePay™ SCL
– bläckskydd hela
vägen från kund till
uppräkningscentral

Ännu en pusselbit är på plats. SafePay™ SCL är ett helt slutet 
kontanthanteringssystem med bläckskydd hela vägen från 
betalningsögonblicket till uppräkningscentralen. John Ravn, 
controller på danska Coop Fakta, har varit med på hela resan. 

FAKTA
I SafePay™ ingår sedan tidigare 
en tömningsenhet. Tidigare har 
kontanterna från respektive 
butikskassa deponerats i en 
värdepåse i tömningsenheten. 
Värdepåsen förseglas automa
tiskt före avhämtningen men 
är oskyddad under de sekunder 
då värdetransportören flyttar 
påsen från tömningsenheten till 
värdeväskan. 
 SafePay™ SCL lagrar kontanter
na i en bläckskyddad värdeväska. 
Värdetransportören tar ut den 
låsta, bläckskyddade väskan ur 
tömningsenheten och ersätter 
den med en tom värdeväska av 
samma modell. Pengarna är där
med bläckskyddade hela vägen 
från betalningsögonblicket till 
uppräkningscentralen. 

SafePay™ har utvecklats ytterligare och erbjuder 
idag ett komplett slutet kontanthanteringssystem. 

Varularmsbågar stoppar snattare
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Brand totalförstörde 
bankens kontor
– Men handlingar i Gunneboskåp klarade sig
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TEXT:  Maria Larsson FOTO:  BiLDBYrÅn
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Förra året slog en våldsam brand 
till på ett av Swedbanks kontor 
i Stockholm. I ett ögonblick 
förstördes 450 arbetsplatser och 
stora mängder arbetsmaterial 
omintetgjordes. Däremot klarade 
sig material som förvarats i 
brandsäkra värdeskåp utan skador.

Det är nu precis ett år sedan som Swed-
banks lokaler på Stora Essingen, Stock-
holm, eldhärjades. Branden utbröt sent 
på kvällen och därför kom ingen av de 
900 anställda till skada, däremot ska-
dades den ena byggnaden i kontors-

komplexet så allvarligt av rök, sot och 
vatten att 450 arbetsplatser blev obruk-
bara. Själva släckningsarbetet tog över 
fem timmar i anspråk.

Swedbanks egen krisgrupp var 
snabbt på plats. Under natten och de 
följande dagarna jobbade de stenhårt 
för att försöka lösa de mest akuta pro-
blemen. Det gällde bland annat att 
skaffa fram nya arbetsplatser, upprätt-
hålla it-funktionen och begränsa den 
negativa påverkan för kunderna. Stora 
mängder arbetsmaterial som bara 
fanns i pappersform förstördes också 
under branden, vilket ställde till vissa 
problem. Swedbank hade dock tidigare 
köpt in brandskyddande värdeskåp från 
Gunnebo (Rosengrens) som öppnades 
dagen efter branden. 

– Det som förvarats i säkerhetsskåp 
enligt rutinerna var oskadat, men mycket 
annat var rök- eller vattenskadat, berät-
tar Peter Wånggren, ordförande i ban-
kens krisgrupp i en tidningsintervju*.

En bRAnD koMMER AllTiD lika överras-
kande, och det är omöjligt att helt skyd-
da sig. Men skadorna från en brand går 
att minimera, och brandskyddande vär-
deskåp kan vara en viktig del. Innan skå-
pen köps finns dock flera viktiga aspek-
ter att tänka över. Det menar Pieter D. 
de Vlaam, Produktchef Säker Förvaring, 
Gunnebo, och en framstående expert 
vad gäller brandfrågor.

– För att välja rätt brandskyddande 
skåp måste man veta vilka värdesaker 
som ska förvaras i skåpet och var skå-
pet ska placeras, inte minst med tanke 
på brännbart material som kan finnas 
i närheten. Om en av dessa parametrar 
glöms bort kan helt enkelt valet av skåp 
misslyckas, säger han.

Hur höga temperaturer ett mate-
rial tål varierar stort. Pappersdokument 
klarar till exempel 170 grader Celcius, 
medan datamedia som innehåller plast 

– däribland cd-skivor och USB-minnen – 
endast klarar 50 grader Celcius. 

vAR SkåPET SkA PlACERAS är av stor 
betydelse.

– I egenskap av leverantör behöver vi 
information om själva byggnaden; hur 
den är konstruerad, vilken belastning 
golvet tål samt vilka system som finns i 
byggnaden för att upptäcka och förhin-
dra bränder, säger Pieter D. de Vlaam.

Hur många som ska använda vär-
deskåpet och hur ofta det kommer 
att öppnas är också viktigt. Dessutom 
behövs uppgifter om interna och exter-
na säkerhetsprocedurer.

unDERSÖkninGAR viSAR att det i allmän-
het tar mellan en och två timmar att få 
en eld under kontroll i samband med 
en kontorsbrand. Men då tillkommer 
ett antal timmar som det tar för hettan 
att ”dämpas”.

– Det kan innebära att direkt efter 
branden är värdesakerna okej, men 
brandmännen har annat att tänka på 
än att kyla ned ett värdeskåp. Därför 
är det viktigt att välja ett brandskyd-
dande värdeskåp som står emot hög 
värme under lång tid, påpekar Pieter D. 
de Vlaam. K

* Finansvärlden, 11 Mars 2008

SÄKER FÖ
RVARIN

G

FAKTA
Swedbank är en av Sveriges 
ledande banker med totalt 9 mil
joner privatkunder och omkring 
500 000 företagskunder i främst 
Sverige, Baltikum och Ukraina.

I februari 2008 rasade en stor brand på Swedbanks kontor på Stora Essingen 
i Stockholm, Sverige. Flera viktiga dokument förstördes i eldsvådan, men tack 
och lov hade Swedbank nyligen investerat i brandsäkra skåp från Gunnebo. 
Dokumenten som hade förvarats i dessa var oskadda.
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När staden Cali i Colombia skulle 
installera ett nytt busstransport-
system, valdes Gunnebo som 
leverantör av passagekontroll.

Utmaningen bestod i att inom 45 
dagar leverera 200 enheter. 

 – Det var egentligen ett omöjligt 
uppdrag, men vi lyckades, säger Leo M 
Detassis, Affärsutvecklingschef Metro 
på Gunnebo.

Allt fler storstäder väljer att lösa sina tra-
fikproblem med ett utvecklat system för 
lokalbussar. Systemen kallas Bus Rapid 
Transit (BRT) och kan sägas vara en mot-
svarighet till tunnelbanan, fast ovan jord 
och med buss. 

Ett BRT-system har egna körbanor 
med skyddade busskörfält, bussarna har 
högre passagerarkapacitet och de stan-
nar vid stationer snarare än hållplatser. 

I Colombia har man kommit långt 
i utvecklandet av BRT-system och det 

finns sedan tidigare utbyggt i Bogota, 
Pereira och Medelin. Dessutom invigdes 
i december ett nytt BRT-system i Cali, 
landets tredje största stad.

fÖR ATT klARA Av stora passagerarflö-
den i snabb takt är fungerande pas-
sagekontroll av största vikt. När Cali 
skulle bygga sitt system, Cali MIO, fick 
 Gunnebo därför uppdraget att förse 
projektet med passagerarslussar. Totalt 
var ordern värd drygt 7 Mkr. 

– Egentligen var det inte en enormt 
stor order, men det var ett strategiskt 
viktigt projekt, eftersom det bekräftar 
vår position på transportmarknaden i 
Colombia, säger Leo M. Detassis.

– Dessutom är det viktigt för framtida 
uppdrag. I Colombia finns 14 städer som 
är i gång eller planerar för att införa 
BRT-system.

Från det att avtalet var signerat var 
det snabba ryck som gällde för Gunnebo. 

Kunden, den lokala distributören Fichet 
Colombia, ställde nämligen krav på att 
200 enheter skulle vara levererade inom 
45 dagar.

– Det var egentligen ett omöjligt upp-
drag. Men tack vare en enorm insats 
från fabriken i Italien, där vändkorsen 
tillverkas, lyckades vi nå målet, säger Leo 
M Detassis.

CAli Mio äR ETT av de största BRT-syste-
men i Colombia och har blivit mycket 
omskrivet. Inte minst för att det tog när-
mare två år innan projektet kom igång. 
Upphandlingsförfarandet upprepades 
två gånger innan ett avtal kunde slutas 
med en vinnare. Uppdraget gick till slut 
till ett lokalt konsortium, Union Tempo-
ral RYT. Det nya BRT-systemet invigdes i 
december 2008. K

TEXT:  Karin spjuTh  
FOTO:  FichET coLoMBia

FAKTA
K Gunnebo har tidigare försett Colombias 
BRTsystem i Bogota, Pereira och Medellin 
med passagerarslussar. 
K Ordern till Cali MIO omfattade 168 kund
designade vändkors för tillträde till statio
nerna, 60 stycken entrégrindar (GlasStiles S) 
för handikapptillträde samt 100 vändkors för 
användning på bussar.
K  Ett modernt BRTsystem klarar av att 
transportera lika mycket människor som ett 
spårbundet system, men investeringskost
naden är endast 5–10 procent jämfört med 
spårvagn eller tunnelbana. Dessutom går det 
mycket snabbare från beslut till trafikstart 
med ett bussbaserat system.
K  Union Temporal RYT består av colombian
ska och brasilianska företag, som nu kommer 
att operera det för 18 år. Staden Cali i Colombia har nyligen investerat i ett nytt busstransportsystem för att lösa 

sina trafikproblem. Till detta har  Gunnebo valts som leverantör av passagekontroll.

Kamp mot klockan när nytt 
system för kollektivtrafik 
installerades i Colombia
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Spanien storsatsar på järnväg. 
Utbyggnaden av ett nät för höghastig-
hetståg går i rask takt. För att garantera 
säkerheten i de nya långa järnvägs-
tunnlarna har Gunnebo levererat 
och installerat explosions  säkra och 
brandskyddande dörrar.

Spanien har positionerat sig som en 
av Europas modernaste tågnationer. 
Redan 1992 invigdes den första höghas-
tighetsbanan mellan Madrid och Sevilla. 
Därefter har städer som Toledo, Malaga 
och Barcelona fått snabbförbindelse till 
huvudstaden. År 2020 är ambitionen 
att Spanien ska ha det största höghas-
tighetsnätet i Europa.

hÖGhASTiGhETSTåG kan inte köras på 
gammal räls, utan behöver en ny bana. 
För att klara av de höga hastigheterna 
ska banan ha uträtade kurvor och vara 
så plan som möjligt. Det innebär att det 
blir en hel del tunnelbyggen. Istället för 
att dra tåglinjen över bergen, låter man 
den gå igenom.

– Varje tunnel består av två tuber, en för 
vardera riktning. Mellan dessa löper gal-
lerier, som fungerar som utrymningsvä-

gar. Skulle det inträffa en olycka i den ena 
tuben, kan passagerarna ta sig igenom 
till andra sidan, förklarar Manuel Latorre 
Marin, Marknadschef för Gunnebo Spa-
nien och den som varit ansvarig för affä-
ren från Gunnebos sida.

fÖR ATT GAllERiERnA ska fylla sitt syfte 
krävs att dörrarna är oerhört mot-
ståndskraftiga. De ska tåla ett tryck av 
7,5 kPa (kilo Pascal) och vara brandsäkra 
i 120 minuter. 

Dessa krav uppfyller Gunnebos explo-
sions- och brandsäkra dörrar.

– Vi har levererat och installerat 
dessa i Abdalajistunneln på banan mel-
lan Madrid och Malaga. Vi håller också 

på med tre andra tunnelinstallationer, 
säger Manuel Latorre Marin.

TunnlARnA SkÖTS Av Adif, ett spanskt 
offentligt bolag med uppdrag att för-
verkliga de infrastrukturella beslut som 
regeringen fattar (kan liknas vid Sveri-
ges Banverk). 

– Hittills har vi fått order för för drygt 
8 Mkr. Men även för framtida tunnlar 
har Adif aviserat att de vill ha explo-
sions- och brandsäkra dörrar. Det gör att 
vi har goda möjligheter till nya affärer, 
säger Manuel Latorre Marin.  K

TEXT:  Karin spjuTh 
FOTO:  MiKEL orTEga 

Expansion av spanska högsäkerhetståg
– Gunnebo säkrar utrymningsvägarna
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FAKTA
De tre tunnlar som Gunnebo just nu 
installerar produkter i är: 
K Pajarestunneln mellan Madrid och 
Asturias
K Montcadatunneln på sträckan mellan 
Madrid och Barcelona

K Lojatunneln mellan Malaga och 
Granada Line
Höghastighetståget mellan Madrid 
och Barcelona kortade restiden med 
tåg från sex timmar till två timmar 
och 40 minuter.

Spanien ligger i framkant i Europa när det gäller höghastighetståg. Utbyggnaden av nya spår sker löpande, och i de många tunnlar som anläggs byggs det 
utrymningsvägar. Gunnebo ser till att dessa förses med explosionssäkra och brandskyddande dörrar.

Kamp mot klockan när nytt 
system för kollektivtrafik 
installerades i Colombia
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Högsäkerhetsskydd för 
högriskkunder i hela världen
Ambassader, kärnkraftverk, flyg - 
platser, militärbaser och logistik-
centraler tillhör alla gruppen som är 
identifierad av Gunnebo som kunder 
med speciella krav på hög säkerhet. 
Aktiviteterna på de olika områdena 
varierar men de är alla i behov av 
skydd mot stöld, sabotage, vandalism, 
terrorism och spionage.

Gunnebo One Company intro duce-
rades 2005 med ambitionen att fullt ut 
integrera de olika affärer som  Gunnebo 
gör till gemensamma strategier och 
mål. Den nya organisationen skulle 
fokusera på speciellt utvalda kund-
grupper inom Bank, Detaljhandel och 
Områdesskydd. 

Under senare delen av 2007 påbörja-

des processen med att på djupet ana-
lysera de speciellt utvalda kundernas 
olika behov. 

Målet var att skräddarsy lösningar 
som hanterar olika system, koncept och 
servicebehov och utefter det organisera 
aktiviteter som väl lever upp till kun-
dens behov.

 Under 2008 avslutades den första 
rundan av analyser gjorda på ambas-
sad-, logistik- och kärnkraftsverk sektorn. 
Marknaderna har analyserats och kon-
cept och system har utvecklats, kom-
munikationsflöden förbättrats och 
Utvecklingschefer har utsetts för varje 
kundgrupp. 

Gunnebo har en mycket stor och 
högklassig produktportfölj inom hög-
säkerhet. Gunnebo har också mång-

årig kunskap, expertis och erfarenhet 
och är på grund av det ledande inom 
sitt fält i säkerhetsindustrin. Resulta-
ten av ovan beskrivna process kom-
mer att öka Gunnebos förmåga att 
tillgodose de utvalda kundgruppernas 
behov med kompletta lösningar inom 
 högsäkerhet. K

TEXT:  LinDa gÅrDLöv

FöR YTTERLIGARE INFO OCH 
KONTAKTUPPGIFTER SE: 

www.gunnebo.com/logistics
www.gunnebo.com/nuclear

www.gunnebo.com/embassy 
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Transport- och logistiksektorn är defi-
nitionsmässigt ett internationellt om-  
råde i ständig förändring. Det krävs 
flexibilitet och utveckling av nya verk-
samheter för att kunna konkurrera med 
ett flertal starka aktörer på marknaden. 
Transport och logistik är en komplice-
rad sektor med behov av skräddarsydda 
säkerhetslösningar. Skydd av logistik-
infrastruktur och transport utrustning 
är därför en central fråga för hela trans-
port- och logistiknäringen.

I dag kan Gunnebo på paneuropeisk 

nivå erbjuda en transport- och logistik-
lösning, en partiell lösning eller produk-
ter som uppfyller marknadens och kun-
dernas krav, även med tanke på under-
hållet. Utbudet omfattar bland annat 
yttre högsäkerhetsskydd för område, 
inre tillträdeskontroll, elektronisk säker-
het, upptäckt av intrång och olika lös-
ningar för effektiv säker förvaring.

– Vårt utbud är inriktat på att ge 
extra mervärde och inte bara erbjuda 
produkter eller kombinerade produk-
ter, utan fokusera på lösningar som ger 

våra kunder ökad säkerhet och också 
sparar tid och kostnader, säger Christer 
Boström, Gunnebos Affärsutvecklings-
samordnare för logistiksektorn. K

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Christer Boström
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Säkerheten vid kärnteknikanläggning-
ar eller centrum för kärnforskning 
är en viktig fråga för regeringar och 
energileverantörer. Hot som störning-
ar eller angrepp från demonstranter 
– aktivister eller terrorister – gör det 
nödvändigt med en komplicerad och 
konsekvent säkerhetsstruktur inom 
anläggningens alla områden.

– Tack vare vår omfattande plattform 
med säkerhetslösningar och säker-
hetsprodukter och vår världsomspän-

nande närvaro och tidigare erfarenhet 
på marknaden, är Gunnebo redan en 
välkänd och uppskattad partner för 
verksamma i kärnenergibranschen 
inom många tillämpningar och länder, 
säger Jean-Marie Hauswald, Gunnebos 
Affärsutvecklingssamordnare för kärn-
energisektorn. 

– Huvudsyftet med specialistteamet 
är att samla och öka det värde som 
lokala erfarenheter och god praxis ger 
för att förbättra de synergieffekter som 
de nuvarande lösningarna ger, så att 
de uppfyller kundernas förväntning-

ar. Vi vill vara den säkerhetspartner 
som man föredrar bland de viktigaste 
internationella nyckelaktörerna inom 
området.

– En annan utmaning är att försöka 
följa med elleverantörer, tillverkare av 
kärnenergiutrustning, statliga eller 
överstatliga institutioner och teknik-
företag i deras internationella och 
gränsöverskridande projekt. Det är en 
stor utmaning, men vi får många posi-
tiva signaler, vilket är uppmuntrande, 
säger Jean-Marie Hauswald. K

AMBASSADSEKTORN
Säkerheten vid ambassader och andra 
diplomatiska anläggningar är en vik-
tig fråga för regeringar. Hotet från 
internationell terrorism gör det nöd-
vändigt att ha en komplicerad säker-
hetsstruktur. Tack vare Gunnebos 
ingående kunskaper om infrastruktur, 
det stora tekniska expertkunnandet 
och ett urval produkter och lösningar 
som ständigt utvecklas, kan Gunnebo 
erbjuda ambassader ett heltäckande 
säkerhetspaket och garantera tillför-
litlighet, flexibilitet och kvalitet på 
hög nivå.

– Gunnebo tillhandahåller komp-
letta säkerhetslösningar inklusive 
utrustning, programvara och mervär-
destjänster. Vi kan leda projektet från 
början till slut, från bestämning av 
uppbyggnad till integrering av system, 
installation och genomförande och 
självklart även fortlöpande underhåll 
när installationen är klar, säger Thor-
sten Grunwald, Affärsutvecklingssam-
ordnare för ambassadsektorn.

Gunnebos utbud för ambassader 

omfattar bland annat tillträdeskon-
troll, yttre områdesskydd och elektro-
nisk säkerhet.

– Det finns 4 000 ambassader bara 
i de länder där Gunnebo-koncernen är 
representerad, och vi har redan ombe-
sörjt säkerheten vid en mängd brit-
tiska och australiska ambassader, säger 
 Thorsten Grunwald.

– Gunnebo ligger steget före eftersom 
vi inte bara tillhandahåller produkterna 
utan även erbjuder underhåll av pro-
dukterna samt fullständiga lösningar 
i nästan hela världen. Vi har en flexibel 
organisation och Gunnebos koncept 
kommer att vara att inrätta ett specia-
listteam för att bli marknadsledande 
inom detta affärsområde. K

Thorsten Grunwald

Jean-Marie Hauswald

KÄRNTEKNIKSEKTORN
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”Säkerhet är ett fasciner ande område”
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FILENHan är fil kand. i psykologi och har tidi-
gare jobbat med bland annat gräns-
kontroller och flygplatssäkerhet vid 
Londonflygplatsen Gatwick samt rest 
flitigt under några år inom internatio-
nella konsultföretaget Halcow. Till TRL 
kom han år 2005, mer eller mindre av en 
slump, efter några år som fri konsult. 

Nick säger att han alltid varit intres-
serad av vad som driver människor, var-
för de fattar vissa beslut och hur deras 
uppfattning om världen formas. 

– Jag trodde att psykologistudierna 
skulle hjälpa mig att bättre förstå olika 
attityder och uttryck, men precis som 
när det gäller andra saker i livet har jag 
insett att studier och teori är en sak, 
medan verklig insikt växer ur personlig 
erfarenhet. 

TRl:S SäkERhETSTEAM består av tre verk-
samhetsområden med ett 20-tal med-
arbetare specialiserade på kollisions-
tester, säkerhetsarrangemang & -kon-
sultation samt designutveckling. TRL 
har även ett stort antal experter inom 
alla tänkbara områden med anknyt-
ning till transportfrågor – från vägar 
till flyg. Nicks uppgift är att godkänna 
den strategiska verksamhetsplanen 
och se till att den verkställs. 

TRL, som varje år genomför cirka 35 
krocktester och är ledande inom detta 
område, har även lett utvecklingen av 
en enhetlig standard för vägspärrars 
utformning, installation och funktion. 
Denna utgör grunden i det pågående 
arbetet för en europeisk kvalitetsstan-
dard för vägspärrar. 

– En gemensam standard blir en 
trygghet för både tillverkare och kun-
der. I dagsläget är det fritt fram för en 
tillverkare att marknadsföra vägspärrar 
och andra ”säkerhetsprodukter” som 
kanske inte ens är kollisionstestade, 
säger Nick. 

hAn lEvER TillSAMMAnS med hustrun 
Tracy och parets två yngsta barn i 
vackra Wiltshire väster om London och 
pendlar tiotalet mil till TRL i Berkshire – 
när han inte jobbar på distans, hemma 
i 1800-talshuset som slukar större 
delen av hans fritid. Familjen lämnade 
London i slutet av 90-talet och har suc-
cessivt restaurerat huset sedan dess. 

”Säkerhet är ett fasciner ande område”

– Säkerhetsbranschen har visat sig 
vara ett mycket fascinerande område; 
intressant, innovativt, ständigt 
föränderligt och ganska spännande. 
Dessutom har jag förmånen att få arbeta 
tillsammans med några av världens 
främsta specialister inom sina respektive 
områden, säger Nick Anderson, program-
utvecklingsdirektör för säkerhetsteam et 
vid brittiska Transport Research Labora-
tory, TRL, där Gunnebos högsäkerhets-
produkter testas. 

TEXT:  LEEna sEKKaT
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NICk ANDERSON
Ålder: 50 år 
Familj: Hustrun Tracy, barnen Emma 
23, Freya 15 och Brody 10.
Bor: I (egensinnigt) 1850talshus i byn 
Purton i Wiltshire.
Fritid: Fixar med huset och odlar grön
saker. Eget fredagsprogram på lokal
radion ”The Big Weekender” tillsam
mans med vännen Barry Harris. 
Läser: Helst böcker som ger insikt i 
andra kulturer, senast ”Tusen strå
lande solar” av khaled Hosseini. 
Lyssnar på: Rockmusik. Foo Fighters, 
kings of Leon, men även Beatles. 
Äter: Allt från ”a good curry” till en 
stek eller spaghetti. 
Dricker: Gärna ett glas rött Rioja.
Reser: Sällan till badorter och typiska 
turistmål, hellre till Oregon, Berlin och 
andra platser med storslagen natur 
eller rik historia. 
Motto: ”You don´t learn to swim in a 
library”.

TRL
TRL grundades 1934 som en del av 
brittiska transportdepartementet. 
Det privatiserades 1996 och är en 
oberoende kommersiell organisation 
med över 450 medarbetare, inklusive 
världsberömda experter med inrikt
ning på transporter, infrastruktur, 
fordonskonstruktion, säkerhet och 
säkerhetsundersökningar.

TRL tillhandahåller opartisk konsul
tation, rådgivning, testverksamhet, 
certifiering samt forskning. Organisa
tionen anlitas av regeringar, statliga 
och kommersiella operatörer av infra
struktur samt säkerhetsföretag för 
forskning och utveckling, testning och 
certifiering av säkerhetsprodukter, 
implementering av yttre områdes
skydd samt specialistkonsultationer i 
syfte att mildra effekterna av fientliga 
fordonsattacker.  

“Vi måste alla sträva efter 

att vara välinformerade, 

uppmärksamma och 

vaksamma.”

Varje fredag kryper han in i lokalra-
diostudion tillsammans med vännen 
Barry Harris för egna programmet ”The 
Big Weekender”, tre timmar informa-
tion om lokala begivenheter, varvat 
med skämtsamt småprat, intervjuer 
och musik. 

huSET, TRäDGåRDEn och radioprogram-
met är kontraster till den betydligt hår-
dare verklighet Nick tangerar i sitt jobb. 
TRL:s säkerhetsteam skapades 2001 
i samband med attacken mot World 
Trade Center och är idag den enda orga-
nisation i Storbritannien som är aukto-
riserad för krocktester enligt såväl brit-
tisk standard, PAS 68, som amerikansk 
standard, DOS. 

Förekomsten av två olika världsstan-
darder komplicerar tillvaron för Gunne-
bo och andra tillverkare av antiterrorist-
produkter. Länder som står nära Storbri-
tannien kräver produkter testade och 
godkända enligt PAS 68, medan den del 
av världen som står närmare USA kräver 
certifiering enligt DOS. 

– Idealet vore naturligtvis att enas om 
en enda, harmoniserad standard, men 
det är en lång och komplicerad process. 
Både Storbritannien och USA har under 
lång tid arbetat med att utveckla stan-
darder och olika fordon uppför sig på 
olika sätt vid kollision med en vägspärr, 
säger Nick. 

Han berättar om ett tillfälle då en last-
bil tillverkad i Europa effektivt oskadlig-
görs efter en kollision med en vägspärr 
utvecklad i Europa. När samma vägspärr 
attackeras av en lastbil med annan kon-
struktion fungerar den inte på samma 
sätt.

– En harmonisering kommer därför 
att dröja ännu en tid. Kanske skulle vi till 
och med behöva olika standarder eller 
funktionskrav för olika situationer runt 

om i världen, beroende på hotbilden i 
varje enskilt område, säger Nick.  

hAn TRoR ATT utbildning och samhälls-
utveckling är minst lika viktigt som lag-
stiftning och tvångsåtgärder när det 
gäller att stoppa den internationella 
terrorismen som ständigt finner nya 
uttryck och metoder. Han tror att tren-
den mot mjukare, mindre bevakade 
mål som exempelvis hotell mycket väl 
kan komma att fortsätta, men varnar 
för frestelsen att möta hoten med fler 
vägspärrar, fler övervakningskameror 
och ökad statlig kontroll. 

– Då skapar vi själva det begränsade 
samhälle som terroristen eftersträvar. 
De tekniska och elektroniska möjlighe-
terna måste hela tiden balanseras mot 
det fria och öppna samhälle vi vill leva i, 
säger Nick Anderson. 

Han konstaterar att samhällets stora 
och växande tilltro till tekniska lösning-
ar är bra under förutsättning att tekni-
ken uppfyller tydliga, specificerade krav, 
men påpekar att ansvaret för samhäl-
lets säkerhet inte enbart vilar på säker-
hetsproffs. 

– Vi måste alla sträva efter att vara 
välinformerade, uppmärksamma och 
vaksamma. Efter attacken mot Lon-
dons tunnelbana ökade resenärernas 
uppmärksamhet, men bara tillfälligt. 
Utmaningen ligger i att vara ständigt 
vaksam utan att låta oss styras av oron 
för en ny attack, säger Nick och konsta-
terar att det sällan finns enkla förkla-
ringar till det som händer i vår ytterst 
komplicerade värld.  

– Personligen försöker jag alltid se 
saker ur olika perspektiv och är mycket 
oroad över alla uttryck för extremism, 
oberoende av dess rötter. Den intolerans 
som oftast utvecklas ur ett ensidigt per-
spektiv måste konfronteras. K
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Det finns 70 000 banker i Indien. Det 
gör det nästintill omöjligt för säljre-
presentanter att personligen besöka 
varje kontor. Istället satsar Gunnebo 
på roadshower.

– Under de senaste två åren har vi 
ökat våra affärer med banksektorn 
med 62 procent. Mycket tack vare våra 
roadshower, säger Raju Dayani, Sälj- 
och Marknadschef Gunnebo Indien.

Under hösten 2008 genomförde 
Gunnebo Indien en stor turné genom 
hela landet. Totalt mötte de över 1 500 
kunder under roadshowens 15 stopp. 

– Syftet var att lansera en ny produkt; 
ett elektroniskt larmsystem. Samtidigt 
är det ett effektivt sätt att skapa relatio-
ner med nya och befintliga kunder. På 
kort tid får vi träffa mycket folk och de 
får chans att verkligen se och känna på 
våra produkter, säger Raju Dayani.

En roadshow föregås av noga plane-

ring. Dels förbereds kunderna i flera 
omgångar, dels är showen väl genom-
tänkt. Det är ljud och ljusarrangemang, 
en professionell speaker och det visas 
också en film om Gunnebo, produkter-
na och säkerhetstrender överlag. Efter 
presentationen väntar cocktails och 
middag.

– Vi har genomfört flera roadsho-
wer och vi har fått mycket bra respons. 
Under de senaste åren har vi ökat våra 
affärer inom banksektorn med 62 pro-
cent. En stor del av detta grundas i de 
kontakter och relationer vi skapar under 
roadshowerna, säger Raju Dayani.

Under hösten var det ett nytt elektro-
niskt larmsystem, VADS (Vaul alarm dia-
ler system), som presenterades.  Att även 
höstens uppvisningar gav effekt är redan 
bevisat. Redan första veckan som VADS 
lanserades kom 50 order från Indiens 
största bank, State Bank of India. K

DaNMarK:

Medarbetare firade 
60 år på jobbet
Smeden Erik Arne Berg firade i novem-
ber jubileum. Han hade då jobbat 60 år 
på Gunnebo i Danmark.

– Med en god atmosfär och många 
goda kollegor har jag aldrig haft lust att 
söka andra jobb, säger Erik Arne Berg.

Han har under sin karriär både jobbat 
som montör och låssmed. När han hade 
varit på företaget i 50 år tilldelades han 
den kungliga belönings medaljen och 
var i audiens hos Drottning Margrethe. 
Vid 60-årsfirandet bestod uppvakt-
ningen av en stor mottagning på före-
taget. Och ännu finns inga pensions-
planer.

– Om hälsan tillåter fortsätter jag 
gärna några år till, säger Berg. K

Tom Christensen, Chef för Gunnebo i Danmark, 
gratulerar Erik Arne Berg efter sitt 60:e arbetsår 
i företaget.

POLEN:

Gunnebo Polen installerar åtta autoSec-enheter
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roadshower har ökat affärerna med 62 procent

En av de största schweiziska bankerna 
har valt Gunnebos lösningar för tillträ-
deskontroll och beställt åtta AutoSec – 
automatiska säkerhetskaruseller – till 
sina kontor i Polen. Fyra AutoSec instal-

lerades i juli och november 2008, och 
övriga installationer kommer att ske i 
maj 2009.

– Lösningar som ger kunden möjlig-
het att kontrollera flödet av människor 

in och ut ur byggnader är mycket viktiga, 
säger Tomasz Krulak, chef för affärsom-
rådet Områdesskydd, Gunnebo Polen. 

– AutoSec ger våra kunder hög säker-
het och trygghet. K

Under roadshowerna bjuds åhörarna på information om Gunnebo, mat och mingel. 
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SiNGaPOrE:

Första Chubbsafes-ordern i Laos

iNDiEN:

Gunnebo skyddar ett av världens största raffinanderier
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Gunnebo Singapore har tillsammans 
med sin lokala partner, Kerberos 
Security Systems, sålt sina första 
produkter till banksektorn i Laos.
 
Det var inte länge sedan som Laos var 
helt utan internationella banker. Men 
nyligen etablerade sig Standard Char-
tered Bank och ANZ Bank. Vid sidan om 
dessa finns banker från grannländerna 
representerade, bland annat Acleda 
Bank från Kambodja. Säkerhetstänkan-
det inom banksektorn har generellt sätt 
varit lågt, men Gunnebo och Kerberos 

Security Systems har under 2008 med-
vetet satsat på att ta sig in på markna-
den – och lyckats.

Första kund var Acleda Bank som 
installerat värdeskåp, valvdörrar och 
vertikalskåp. Nästa order kom från 
ANZ som utrustats med värdeskåp och 
vertikal skåp.

Laos planerar att gå med i World Trade 
Organization (WTO) inom de närmaste 
åren och de utländska investeringarna 
väntas öka, vilket gör att Gunnebo tror 
på en ökad orderingång från den finan-
siella sektorn. K

Bankerna i Laos utrustas nu med Gunnebopro-
dukter. Här ses bankchef Ngan Youra Tauch (t v) 
och Vilavanh Leuangham (t h), framför ett nytt 
värdeskåp.

I Jamnagar i Gujarat i nordvästra  
Indien anläggs ett av världens största 
enskilda lokala oljeraffinaderier. När 
det står färdigt ska det rymma en 
kapacitet på 1,2 miljoner fat per dag. 

Bakom projektet står The Reliance 
Group, Indiens största privata indu-
strigrupp med Reliance Industries som 
största flaggskepp. 

Den värdefulla oljan kräver förstås 
stort skydd. Gunnebo, som sedan fem 
år tillbaka har levererat produkter till 
Reliance Industrier, har därför fått upp-
giften att förse detta projekt med pro-
dukter för yttre områdesskydd. Ordern 
som var värd 32,1 miljoner indiska rupier 
(ca 500 000 Euro) inbegriper skjutgrin-
dar, svänggrindar och bommar. 

Installationen beräknas vara avslutad 

under det första kvartalet under 2009. 
– Det här kan förmodligen leda 

till flera stora affärer. Reliance Indu-
stries har många industrier runt om i 
Indien, och de flesta av dem är antin-
gen under uppbyggnad eller under 
modernisering. Så vi ser fram emot att 
vinna många fler sådana här uppdrag i 
framtiden, säger Dinesh Babbar, Affärs-
enhetschef Brandskyddsprodukter. K

abu Dhabi:

Gunnebo säkrar flygplatsen i abu Dhabi

I hård konkurrens tog Gunnebo hem 
ordern om att säkra flygplatsen i Abu 
Dhabi. I december genomfördes den 
tredje fasen av projektet.

Den första fasen verkställdes 2006 och 
sedan dess har Gunnebo levererat pro-
dukter till flygplatsen. Den tredje fasen 
som har genomförts under förra året 
slutfördes i februari 2009 och har inne-
fattat installation av SpeedGates.

57 enheter kom med flyg från Italien 
där de hade byggts vid Gunnebos Kom-
petenscenter Tillträdeskontroll i Lavis. 

SpeedGates installeras i den nya 

utbyggnaden av flygplatsen och i tull-
området. 

– Konkurrensen om denna order var 
hård, och vi är glada över att kunden slut-
ligen valde våra produkter och lösningar 
för anläggningen, säger Jacob Touma, 
Landschef för Gunnebo West Asia.

 – Gunnebo West Asias professio-
nella support, Gunneboutrustningens 
utomordentliga kvalitet i kombination 
med Falcon Eye Technologys fantastiska 
tekniska team har gjort detta projekt 
till en milstolpe när det gäller tillträ-
deskontroll i Mellanöstern. Vi är glada 
över att än en gång få samarbeta med 

Gunnebo om detta prestigefyllda pro-
jekt, säger Habib Halabi, VD vid Falcon 
Eye Technology LLC. K       
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Genom att simulera en Big Bang i 
miniatyr hoppas forskare få svar på 
hur universum bildades. Projektet 
är ett av de mest experimentella 
någonsin inom partikelfysik och pågår 
i Genève.

För att säkerställa att bara behörig 
personal har tillträde till den spekta-
kulära LHC-tunneln där försöket 
äger rum, har Gunnebo levererat 40 
säkerhetsentréer.

För över 50 år sedan skrev tolv länder 
under en konvention om att etablera 
partikelfysiklaboratoriet CERN, som ska 

ge svar på gåtan om hur universum bil-
dades. Idag är 20 länder involverade och 
över 6 000 forskare från hela världen är 
verksamma i projektet som ska under-
söka vilka krafter som styr universum 
och vad som hände vid Big Bang. 

fÖR ATT lyCkAS har en 27 kilometer lång 
tunnel byggts under marken. Denna 
kallas LHC (Large Hadron Collider) 
och är en partikelaccelerator. Här ska 
extremt små partiklar krocka i extremt 
hög fart och förvandla energi till mate-
ria – på samma sätt som när universum 
skapades.

De första kollisionerna startade i sep-
tember 2008 och det krävs minst ett års 
datainsamling innan några analyser 
kan göras.

ETT hÖGRiSkPRojEkT kräver självklart hög 
säkerhet. Gunnebo har därför levererat 
40 stycken säkerhetsentréer av märket 
CompactSave till LHC-tunneln. Dessa 
säkerställer att bara behörig personal 
har access och att inte för stor perso-
nalstyrka finns på plats i tunneln när 
maskinen inte är på. Dessutom garan-
terar entréerna att all personal är utan-
för den riskfyllda LHC-zonen när maski-
nen är igång.

– Det som särskiljer den här entrén 
från andra är att kontrollsystemet är 
mekaniskt. Det innebär att det är färre 
elektroniska detaljer, vilket i sin tur gör 
den säkrare även om den skulle utsät-
tas för radioaktivitet, säger Jean-Gabriel 
Perreten, Säljchef i Gunnebo Schweiz. 

GunnEboS inSTAllATion i LHC-tunneln 
pågick under tolv månader och var för-
enat med en hel del risker. 

– Det var ett mycket intressant pro-
jekt ur en teknisk synvinkel. Men det var 
också svårt. Arbetsmiljön var tuff och 
krävande. Dels var det en oerhörd värme 
inne i tunneln, dels var luften dålig. Våra 
tekniker fick faktiskt bära masker. Dess-
utom fanns en risk för att det kunde 
uppstå brand- eller gasincidenter, vilket 
gjorde att de hela tiden behövde vara i 
beredskap om ett larm skulle gå. K 

TEXT: Kar i n Spj uth  FOTO: C Er n

SChWEiZ:

Gunnebo skyddar svaret 
på universums gåta

I den 27 kilometer långa tunneln finns denna partikelaccelerator. Tillträdet till tunneln är begränsad 
och sköts bland annat med hjälp av Gunnebos entréer. 
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Gunnebo har tecknat ett ramavtal 
med Europeiska kommissionen

Säkerhetskoncernen Gunnebo har genom sitt Kompetenscenter Elektro-
nisk säkerhet tecknat ett ramavtal om service och lösningar för Europeiska 
kommissionens delegationer runt om i världen. Ramavtalet kommer att 
genomföras under de kommande fyra åren enligt särskilda kontrakt som 
tillsammans har ett maximalt värde av 40 miljoner euro.

– Detta är ett mycket prestigefyllt avtal som visar Gunnebos styrka som 
integrerad säkerhetskoncern. I kontraktet specificeras ett brett urval av 
Gunnebos produkter och tjänster för leverans och installation världen 
över, säger Göran Gezelius, Gunnebo AB:s tidigare Koncernchef och VD. K

23
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öteborg

rånare lottlösa efter attack 
mot Gunnebo-skåp

Trots hårda attacker kunde bovarna inte få hål på Gunnebos värdeskåp. Rånförsöket 
slutade med att rånarna tog till flykten, och pengarna lämnades orörda kvar.

Trots fyra sprängattacker kunde inte rånarna komma 
åt tillgångarna i Gunnebos värdeskåp. Rånförsöket 
utspelade sig i Johannesburg i Sydafrika i början av 
november 2008. 

Rånförsöket inträffade på en av Sydafrikas mest 
trafikerade motorvägar. 17 män, beväpnade med 
AK47:or, körandes i en minibuss och två bilar, stop-
pade en värdetransportbil. Enligt polisen besköts 
värdetransportbilen och prejades sedan av vägen. 

Men trots fyra sprängningsförsök stod Gunnebos 
skåp, ett Chubbsafes 280 L CAT 4, kvar intakt. Rånarna 
blev helt utan byte. K


