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Fler väljer biometri
Biometrisk läsning, identifikation 
med hjälp av fingeravtryck eller 
andra personunika kännetecken,  
pekas ut som framtidens säkerhets
system. Under de senaste sex åren 
har omsättningen i Europa fem
dubblats. 

Franska Intermarché
installerar SafePay
Den stora franska detaljhandels
kedjan Intermarché har installerat 
det slutna kontanthanteringssyste
met SafePay™ i ett antal av kedjans 
butiker. På så sätt har säkerheten 
förbättrats och kontanthanteringen 
förenklats. 

Säkrare hamntransporter  
i Finland
Helsingfors kommersiella hamn för 
lasttrafik har flyttats och fått bättre 
skydd. Resultatet är smidigare flöden 
och säkrare transporter, något som 
Gunnebo varit högst delaktig i. 

Stockholm skyddar  
sitt vatten
Vattensabotage kan få förödande 
konsekvenser. Ändå är det många 
vattenreservoarer som är tämligen 
oskyddade. I Botkyrka, söder om 
Stockholm, har man investerat i ett 
nytt, säkert skydd som ska se till att 
invånarnas vatten är i tryggt förvar.

JaG HaR nU VaRIt VD och Koncernchef för Gunnebo i snart sju 
månader. Det har varit en mycket lärorik tid där jag bara hunnit 
skrapa på ytan på säkerhetsbranschen. Bland mycket annat är det 
framför allt två saker som framstår tydligt: den ökade medvetenhe
ten om säkerhet på alla plan i samhället är här för att stanna, och 
att säkerhetsbranschen är en framtidsbransch.

FöR GUnnEBo Som PaRtnER och leverantör innebär det att vi 
måste fortsätta utveckla Koncernens marknadserbjudande med dig 
som kund i fokus, och i större utsträckning också tillsammans med 
dig som kund. Jag kan försäkra dig om att Koncernens alla medarbe
tare redan idag ständigt strävar efter att bli bättre och att vi tillsam
mans kommer göra vårt yttersta för att ännu bättre tillgodose dina 
behov i framtiden.

I DEt HÄR nUmREt aV GloBal har vi sammanställt intervjuer med 
ett antal kunder som visar på olika tillämpningar av Koncernens 
produkter och system. Vi vill också dela med oss av den expertkun
skap som finns inom koncernen vad gäller biometriska lösningar 
(se sidan 4) och visa vad en konstnär kan göra med ett av våra enk
laste stängsel (sidan 24).

FöR att DU SKa KUnna lÄSa mer om de olika produkter och lös
ningar som beskrivs i artiklarna hittar du här och där hänvisningar 
till vår nya webbplats www.gunnebo.com. På webbplatsen finner 
du bland annat namnet på den representant för Gunnebo som du 
kan kontakta för mer information om hur Gunnebo kan tillgodose 
just dina behov inom säkerhet. 

tIll SlUt VIll JaG SÄGa några ord om resterande delen av det år 
som ligger framför oss. makroekonomin och ekonomin på många 
av Gunnebos kundmarknader är fortsatt turbulent, och det är osä
kert huruvida det värsta är över eller inte. 

FöR GUnnEBoS DEl KommER min ledningsgrupp och jag att 
fokusera på att säkra en bestående och långsiktig lönsamhet för 
vår verksamhet. Vi vill röra oss bort från ett kortsiktigt perspektiv 
och i stället dra upp hållbara, långsiktiga framtidsplaner som ska
par en ännu starkare inriktning på kunden och ett ständigt innova
tivt och anpassat säkerhetserbjudande. 

trevlig läsning!

Per Borgvall, VD och Koncernchef Gunnebo aB
per.borgvall@gunnebo.com
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Global kunskap om säkerhet

Vi har samlat vår kunskap i fyra Affärsenheter: Bank, Detaljhandel, Områdesskydd 
och Säker Förvaring. Affärsenheterna är de kanaler som analyserar och löser dina 
säkerhetsbehov – snabbt och professionellt.

Med kontor runt om i världen kan du vara säker på att vi alltid finns nära. Närhet är 
viktigt för alla företag med kundfokus som prioriterar professionell, snabb och pålit-
lig support. Att föra oss närmare dig är våra Kundcenters främsta uppgift.
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SafePay minskade 
rånen med 80%
Sedan Coop närakedjan i Sverige låtit 
installera det slutna kontanthante
ringssystemet SafePay™ i flera av sina 
butiker har rånen minskat med 80 pro
cent. Dessutom har problemen med 
intern oärlighet blivit lägre.

Det betyder inte bara att butikskedjan 
reducerat ett antal obehagliga upple
velser för personalen, utan att de också 
sparat pengar. Enligt en riskanalys som 
Coop Sveriges säkerhetsavdelning låtit 
göra kostar ett rån minst 100 000 kro
nor, exklusive bytet, för butiken. 

Gunnebo gör 
säkerhets
installationer
på centralbank
i Mellanöstern

Gunnebo har tecknat avtal om 
att leverera säkerhetsutrustning 
till en centralbank i mellan östern. 
Uppdraget innebär att Gunnebo 
ska utrusta bankens nya kontor 
med säkerhetsprodukter till flera 
bankvalv. leveransen kommer att 
ske under sex månader.

– Vi är stolta att vi kan bidra 
med våra produkter och lösning
ar, och inte minst att vi kan upp
fylla bankens säkerhetsvisioner, 
säger Jacob touma, landschef för 
Gunnebo middle East. affären är 
värd 43 mkr.

Ökad efterfrågan av säkerhetsslussar 
hos grekiska banker
på mindre än fyra år har Gunnebo 
levererat över 1 200 säkerhetsslussar 
till banker runt om i Grekland. 
Slussarna är en investering för 
att minska antalet rån och göra 
entréerna säkrare.

Den första affären skedde 2005 då 
en av Europas största banker, Société 
Générales, lokala dotterbolag Geniki 
beslutade att utrusta alla sina bank
kontor med säkerhetsslussar. anled
ningen var att de haft ett ökat antal rån 
och rånförsök.

– Vi fick ett kontrakt omfattande 200 
slussar till över 100 bankkontor som vår 
lokala partner lät installera året därpå, 
berättar lucien Vincentini, Business 
Development Senior area manager på 
Gunnebo.

I samma veva vaknade intresset för 
liknande lösningar hos andra större 
banker. Idag finns Gunnebos säker
hetsslussar exempelvis hos Eurobank, 
alphabank, national Bank of Greece 
och attika Bank. Hittills har Gunnebo 
levererat mer än 1 200 säkerhetsslussar 
till banker runt om i Grekland.

Allt fler banker i Grekland installerar säkerhetsslussar i syfte att minska antalet rån. Säkerhetsslussen 
fungerar som en luftsluss – den ena dörren öppnas först och stängs sedan bakom den passerande innan 
den andra dörren öppnas.

Det slutna kontanthanteringssystemet har lett till 
att rånen minskat med 80 procent i Coop Näras 
butiker. 

LÄS mER pÅ : 
www.gunnebo.com/

airlocksystems 
Ny webb sätter  
kunden i fokus

I början av april lanserade 
Gunnebo-koncernen sin 
nya webbplats. Arbetet med 
webbplatsen har fokuserat på 
användarvänlighet och på att skapa 
ett ”säljställe” som är tillgängligt 
för koncernens kunder dygnet runt.   

– Vi började med www.gunnebo.com, 
som förutom ingående beskrivningar 
av våra produkter och lösningar också 
innehåller företagsinformation. nästa 
steg var att skapa nationella versioner 
för varje kundcenter inom koncer
nen. Så här långt är vi väldigt nöjda 
med resultatet, och i slutet av det 
här året bör samtliga 25 webbplatser 
på de olika språken vara uppe och i 
drift, säger Joakim lamkiewicz, web
coordinator på Gunnebo aB.

Besök oss på www.gunnebo.com.
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Stulna kort och bortglömda lösenord  
kan vara ett säkerhetsproblem vid 
tillträdeskontroller till högrisk-
områden. Det är en av anledningarna 
till att biometrisk läsning – identi-
fikation med hjälp av fingeravtryck 
eller andra personunika kännetecken 
– pekas ut som ett säkerhetssystem för 
framtiden. 

Sedan ungefär femton år har 
Gunnebo tagit hänsyn till dessa nya 
risker när man bygger säkerhets-
system.

Biometrisk teknologi innebär att män
niskans unika kännetecken används som 
identifiering och verifiering. För ett antal 
år sedan började biometrisk teknologi 
även integreras i system för övervakning 
och tillträdeskontroll i syfte att skydda 
högriskområden som kärnkraftsanlägg
ningar, flygplatser, industriella anlägg
ningar och andra områden i 
behov av högsäkerhet eller 
där kontanter hanteras. I 
Europa används det främst 
för att förstärka säkerhets
system på flygplatser, 
gränskontroller kring 
Schengenområdet samt 
större sportarenor, där 
det kan finnas behov av 
att snabbt lokalisera indi
vider. 

EftEr tErrorattEntatEn mot USa år 
2001, införde landet krav på pass med bio
metrisk information för samtliga 45 län
der som har tillträde till USa utan visum. 
Det amerikanska försvarsdepartementet 
planerar att komplettera samtliga tillträ
deskontroller med biometriska system till 
år 2010 och Fn:s luftfartsorgan rekom
menderar dessutom alla världens länder 
att införa pass med biometriska data. De 

biometriska teknologier som finns till
gängliga vid fysisk tillträdeskontroll är 
handgeometri, ansiktsigenkänning och 
röst och fingeravtryck. Införandet av 
biometrisk teknologi är beroende av till
förlitlighet, användarens acceptansnivå, 
ålderseffekter och miljöfrågor. 

Enligt IBG (Biometric Revenues by 
technology, publicerad 2009) är finger
avtryck den biometriska teknologi som 
används mest (ca 28 procent). 

GUnnEBoS UtBUD aV ProDUKtEr och 
applikationer inom biometriområdet 
spänner från enkla system för tillträdes
kontroll till biometriska läsare integre
rade i ett nätverk av tillträdeskontroller.

– teknologin med biometri ökar graden 
av säkerhet jämfört med smartcards och 
PInkoder. Vi har valt att använda oss av 
lösningar som baseras på fingeravtryck 
och det startade vi med 2001, säger Fran

cis Deneu, Product line manager på 
Gunnebo Electronic Security. 

Genom användning av bio
metrisk identifikation på flyg
platser går det att öka säker
heten och samtidigt förenkla 
många säkerhetsprocesser, 
exempelvis en automa
tisk verifiering av att det är 

samma personer som checkar 
in och stiger ombord på planet. 

Säkerhetskontroller för anställda 
kan också automatiseras helt. 

– om vi pratar i termer av nytta så är 
just fingeravtryck den metod som läm
par sig bäst idag. Det är den domineran
de teknologin på marknaden och vi kan 
använda oss av hård och mjukvara som 
har funnits sedan många år tillbaka.

 
fÖr SIna MÅLGrUPPEr Har Gunnebo 
utvecklat en integrerad lösning med 
pålitliga högsäkerhetskomponenter; pas

serkort, läsare och lokala processenheter.  
Gunnebo har byggt starka affärsrela

tioner med ledande företag för att kunna 
erbjuda de bästa teknologierna för både 
utrustning som används i sensorer och 
tillhörande algoritmer.

med sin SmIserver, som är det över
vakande säkerhetssystemet, erbjuder 
Gunnebo hög integration med biome
triska system samt en användarplatt
form för inskrivning och verifiering av 
biometriska parametrar. Den här glo
bala lösningen erbjuder fördelar som till 
exempel att välja mellan identifiering 
och autentisering samt anpassning av 
parametrar och övervakningsfunktioner 
hos de biometriska läsarna med en och 
samma unika databas som för tillträdes
kontrollsystemet. 

Gunnebo övervakar lovande nya tek
nologier så som läsning av fingeravtryck, 
iris och ansikte.  

UtVECKLInGEn PÅ SÄKErHEtSMarKnaDEn  
visar att oavsett hur teknologin används 
så betraktas integrationen av biometri 
som en viktig komponent för högsäker
hetslösningar på högsta nivå.

– Integrerade lösningar växer med upp 
till 15 procent per år och utgör en viktig 
del av den höga säkerheten. En integre
rad lösning gör det enkelt för använ
darna att hantera, lägga in uppgifter, 
hantera ID, konfigurera parametrar och 
använda dem i realtid. 

– marknadspotentialen är stor. Beho
ven finns inom den privata sektorn (cirka 
35 procent av behovet), till exempel ban
ker, butiker och kemiföretag, industrian
läggningar samt den offentliga sektorn 
(cirka 65 procent av behovet), till exem
pel myndigheter och fängelser, avslutar 
Francis Deneu. K

TExT:  ERIK SKÖRDÅKER

Säkrare framtid med biometri
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Fakta
K  Biometri kan baseras på läsning 
av fingeravtryck, iris, ansiktsformen 
eller handflatans linjer.
K  Biometri kan baseras på appli-
kationer som tillåter identifikation 
(1:N-teknologi): systemet känner 
igen en särskild användare bland ett 
antal registrerade människor. Den 
biometriska informationen matchas 
med mallar i en lokal eller extern 
databas.
K  Biometri kan baseras på appli-
kationer som tillåter autentisering 
(1:1-teknologi): användarens bio-
metriska information lagras på ett 
smartcard och matchas lokalt av 
systemet.

LÄS mER om
BIomETRISK SÄKERHET:  

www.gunnebo.com/ 
accesscontrol
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Gunnebo har utvecklat en ny 
kortläsare baserad på den senaste 
teknologin för bankfacksautomaten 
SafeStore Auto. med den nya 
kortläsaren blir identifieringspro-
cessen av bankfackskunderna ännu 
säkrare.

Bankfacksautomaten SafeStore auto är 
ett självbetjäningssystem där bankkun
der har tillgång till sitt bankfack dyg
net runt. Detta ställer stora krav på att 
endast behöriga kunder får tillträde till 
säkerhetsrummet där bankfacken öpp
nas. Kortläsaren spelar en central roll för 
tillträdeskontrollen.

GUnnEBo IntroDUCErar nU den nya 
generationens kortläsare. Den första ver
sionen av denna nya kortläsare är redan 
tillgänglig på marknaden. Basmodel
len har bland annat tCP/IPförbindelse* 
och har även utrustats med pekskärm i 

färg. En viktig nyhet är att den nya 
modellen klarar att visa även 
kinesiska och arabiska bok
stäver på skärmen. En annan 
fördel är att kortläsaren kan 
läsa alla typer av kort med 
magnetband eller chip.

Generation två, som 
inom kort finns ute till för
säljning, har samma tek
niska standard, men kan 
byggas på med ytterligare 
tekniska finesser som bio
metrisk fingertryckavläsning, 
RFIDläsare** samt knappsats.

ÄVEn oM DEn nya kortläsa
ren utvecklats i första hand 
för SafeStore auto, kan den 
användas i betydligt fler sam
manhang.

– Den passar för alla våra 
elektroniska bankfacksprodukter och vi 

har dessutom som 
mål att sälja den till 
externa oEmföre
tag***.  Det finns ingen 
liknande kortläsare på 
marknaden och där
för tror vi att intresset 
blir stort från många 
håll. Även företag eller 
myndigheter som har 
höga säkerhetskrav i 
sina byggnader kan 
installera vår enhet, 
säger manuel mundl, 
market and Business 
Development mana
ger, Safe automation 
på Gunnebo. K

SafeStore Auto – Gunnebos bankfacks-
automat – har förbättrats för att 
öka tillgängligheten för funktions-
hindrade kunder. Flyttbar pekskärm, 
specialtangentbord, röststyrning 
och särskilda kortläsare är några av 
nyheterna som nu lanseras.  

SafeStore auto har redan tidigare visat 
sig fungera bra också för rullstolsbund
na kunder, men Gunnebo presenterar 
nu ett helt paket av förbättringar för 
att öka tillgängligheten dels för denna 
grupp, dels för personer med andra 
funktionshinder.

Det nya konceptet innebär att SafeStore 
auto utrustas med en pekskärm som är 
flyttbar både i sid och höjdled. För att till
godose behoven hos synskadade kunder 
har tangentbordet blindskrift. Ytterli
gare ett hjälpmedel är att själva kon
trollpanelen kan manövreras med hjälp 
av röststyrning tack vare att ett ljudkort 
installerats. Kunden för alltså en ”munt
lig dialog” med datorn.

En SPECIaLUtforMaD KortLÄSarE , främst 
anpassad för personer med Parkinsons 

sjukdom, har också tagits fram. men 
istället för kort och personliga koder 
kan kunderna välja att identifiera sig 
via den biometriska utrustningen som 
också ingår i det nya handikappvänliga 
konceptet.

Det första SafeStore autosystemet 
med detta tillval installerades i novem
ber 2008 hos Crédit Industriel et Com
mercial i lyon, Frankrike. K

Global #2 2009

Kortläsare utrustad med senaste tekniken

* TCP/IP-förbindelse (Transmission Control Protocol) är ett dataöverföringsprotokoll som används för huvuddelen av all kommunikation över Internet.
** RFID (Radio Frequency IDentification) är en teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen som kallas för taggar.
*** Original Equipment Manufacturer.

Tillgängligheten för funktionshindrade förbättras

Bankfacksautomaten SafeStore Auto passar rullstolsbundna kunder, men nu introduceras även 
specialanpassade produkter anpassade för personer med andra funktionshinder.  

En ny generation av kortläsare 
har lanserats för SafeStore Auto.  
Syftet är att kundidentifieringen 

ska bli ännu säkrare.

LÄS mER om
SAFESToRE AUTo pÅ: 
www.gunnebo.com/

safestoreauto
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Ett väpnat rånförsök gjorde att 
brittiska Newbury Building Society 
bestämde sig för att höja säkerheten 
på sina kontor. Hypoteksbanken tog 
kontakt med Gunnebo. 

Idag är två tredjedelar av kontoren 
ombyggda och säkerhetsutrustade, 
utan att ha förlorat lokalernas 
trivsamma atmosfär.

Bakgrunden till säkerhetsupptrapp
ningen var ett rånförsök 2005 på ett 
av bankens kontor i thatcham. Under 
tidigare år hade säkerheten på kontoren 
varit högre, men under tidigt 2000tal 
gick banken, liksom många andra före
tag, över till en mer avslappnad miljö, 
utan synliga säkerhetsanordningar. 
larmknappar under de handsnickrade 
diskarna var vid den här tiden den enda 
säkerhetsanordning som fanns.

EftEr rÅnfÖrSÖKEt UtfÖrDES en nog
grann polisiär genomgång. Denna ledde 
till att banken blev rekommenderad att 
göra vissa förändringar. Framför allt 
visade rapporten att de höga oskyddade 
trädiskarna var särskilt inbjudande för 

beväpnade angrepp av det slag som 
skett. Det var således hög tid att byta till 
skyddande skottsäkra skärmar vid dis
karna och skottsäkra dörrar.

newbury Building Society valde 
Gunnebo som leverantör. Hittills har sex 
av de nio kontoren fått förhöjd säkerhet 
och ytterligare ett ska ses över under 
året.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet. 
trots hög säkerhetsnivå ville vi bevara 
den luftiga och trevliga miljön på kon
toren. Detta har Gunnebo lyckats med. 
Dessutom är Gunnebos personal hjälp
samma, lyhörda och tidseffektiva. Detta 
är något som vi särskilt uppskattar efter
som vi har små kontor. Vi har inte möj
lighet att stänga för ombyggnad, utan 
måste hålla våra öppettider, säger Sha
ron Golding, Premises Health and Safety 
manager, newbury Building Society.

VarjE Kontor Har mellan tre och fyra 
anställda, de flesta kvinnor. Rånförsöket 
på kontoret i thatcham var en skakande 
upplevelse för personalen.

– De hade aldrig varit med om något 
liknande och kände sig väldigt sårbara 

efter händelsen. I de ombyggda lokaler
na känner de sig tryggare, samtidigt som 
mötet med kunderna blir naturligare. 
tidigare fick kunderna stå vid besöken 
eftersom diskarna var i brösthöjd. nu sit
ter alla bekvämt och kan göra sitt ärende 
i lugn och ro, vilket särskilt uppskattas av 
den äldre generationen.  

Sharon Golding tror att de säkerhets
åtgärder banken nu genomfört ska vara 
tillräckliga i många år framöver. men skul
le behovet av ännu en utökning av säker
heten komma i framtiden är Gunnebo 
det naturliga valet av leverantör. K

TExT:  KARIN MARKS

Brittisk bank höjer  
säkerheten efter rånförsök

Fakta
Newbury Building Society är en 
hypoteksbank, ägd av sina medlem-
mar. De erbjuder bank- och andra 
finansiella tjänster, särskilt belå-
ning. Den grundades 1856 och har 
idag nio kontor i södra England.

BAN
K

Efter upprepade rånförsök beslöt hypoteksbanken Newbury Building Society att uppgradera säkerheten på sina kontor. Som leverantör valdes Gunnebo. 
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Hur går man på bästa sätt från offline 
till online när det gäller depone-
ringsmaskiner? Frågan ställdes på 
sin spets när franska LCL (Le Crédit 
Lyonnais) ville förändra sitt befintliga 
deponeringssystem. Lösningen blev 
Gunnebos SafeBag (ADx-N).

att reducera hanteringen av kontan
ter inne på bankkontoren är ett vanligt 
grepp för att minska rånrisken. Som så 
många andra banker har franska lCl 
använt sig av deponeringsmaskiner, vil
ket gör insättningen till en smidig pro
cess för kunden samtidigt som banken 
undviker att få kontanterna ”över disk”. 
Gunnebo har tidigare levererat depo
neringssystem till just lCl, men nu ville 
kunden göra en förändring i den befint
liga produkten.  

– De hade redan 400 deponerings
maskiner från Gunnebo, men nu hade 

de ett önskemål om att gå vidare till en 
onlinelösning. anledningen var att de 
ville ha bättre kapacitet att kunna iden
tifiera vem som gjort en aktuell depone
ring och till vilket kontonummer, säger 
Sandra Ponvienne, Bank automation 
manager för Gunnebo Frankrike.

UtManInGEn fÖr GUnnEBo blev att 
göra om deponeringssystemet från en 
offline till en onlinelösning genom att 
dra nytta av den mekaniska eller älds
ta plattformen som installerats hos 
kunden och samtidigt ta hänsyn till 
kundens önskemål om spårbarhet och 
identifiering av användare.

– För att kunna ansluta till nätverket 
måste utrustningen överensstämma 
med en internationell standardplatt
form och specifikationerna för bankens 
värdsystem. Det innebar en stor inves
tering, förklarar Sandra Ponvienne. 

Den lösning som Gunnebo slutligen 
presenterade innebar en smidig hante
ring för kunden.  

– alla deponeringslösningar, nya som 
gamla, är i uppdelade i två delar. med vår 
produkt behövde banken enbart byta ut 
den dolda delen och undslapp därmed att 
göra en utvändig ombyggnad. Det sparar 
tid och pengar. Dessutom var det goda 
samarbetet mellan Gunnebo Frankrike 
och Kompetenscenter Säker Förvaring 
en stor del av framgången med den här 
ordern, säger Sandra Ponvienne. 

orDErn PÅ SafEBaG från lCl innefattar 
400 system och den första installatio
nen utfördes i mars 2009. Innan års
skiftet ska samtliga installationer vara 
slutförda. 

– Eftersom vi började utveckla en 
liknande lösning till en annan fransk 
bank för några år så hade vi en stor 
erfarenhet att luta oss mot. Det gjorde 
att vi kunde vara igång väldigt snabbt 
med de första installationerna, säger 
marius Bauer, Product line manager för 
SafeBag på Gunnebo. 

affären är viktig för Gunnebo efter
som lösningen är förenlig med det 
ledande banknätverket i Frankrike. 

– Vi visar att vi är en aktör på den 
franska bankmarknaden och det blir 
en viktig referens för andra kunder där 
vi redan har installerat deponerings
maskiner. Gunnebo har installerat många 
offlinelösningar hos olika banker och jag 
säger inte att samtliga av dem kommer 
att bli ersatta med vår online lösning. 
men det finns en möjlighet att en stor 
del av dem blir det tack vare det mervär
de som aDX–n ger bankerna och slut
användaren, säger Sandra Ponvienne. K

TExT:  ERIK SKÖRDÅKER

Franska Crédit Lyonnais  
investerar i 400 SafeBags

Franska banken Le Crédit Lyonnais valde SafeBag för sitt deponeringssystem för kontanter. Ordern 
omfattar 400 enheter under det första året.
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För fem år sedan levererade Gunnebo 
de första SafeBag-systemen i Kroatien.

Sedan dess har försäljningen ökat. 
De senaste åren har över 70 depone-
ringssystem installerats på banker 
runt om i landet. 

SafeBag är ett modernt och driftsäkert 
deponeringssystem för affärskunder 
som vill sätta in dagskassan på banken. 
Syftet är att minska kontanthantering
en och därmed risken för rån. SafeBag 
kan antingen placeras med deponering 
direkt från gatan, eller exempelvis i en 
banklobby eller ett affärscentra. 

DEt fÖrSta SafEBaG-SyStEMEt i Kroatien 
installerades redan 2004, och sedan 
dess har försäljningen ökat i rask takt. 
Systemet har även nått framgång i 
grannländerna BosnienHerzegovina 
och Serbien.

– En anledning till framgångarna är 

integrationen av mjukvaran SafeCon
trol, som ger kunden möjlighet att följa 
varje dagskassa hela vägen från butiken 
fram till uppräkningscentralen, förkla
rar Jacques Roozendaal, Exportchef på 
Gunnebo i södra och östra Europa.

– Systemet med dess online koppling 

hjälper våra kunder att outsourca det 
som ligger utanför kärnverksamheten 
och att reducera kostnaderna.

UnDEr 2007 VÄxtE DEt fram ett behov av 
deponeringssystem för inomhusbruk, 
som kan stå fristående i en lokal.  

– tillsammans med en av de ledande 
bankerna i Kroatien och vår distributör 
utvecklade vi en frontmatad maskin, 
säger marius Bauer, Product line mana
ger SafeBag på Gunnebo.

– En sådan är den mest effektiva lös
ningen för exempelvis små bankkontor 
som inte har möjlighet att placera den 
intill en vägg. 

Denna kommer nu att testas under 
ett antal månader, innan den kommer 
ut på marknaden.

– Vi räknar med att sälja mellan 10 och 
15 enheter av det systemet bara i år.  K

TExT:  KARIN SPJUTH

Försäljningen
ökar i Kroatien

Allt fler banker i Kroatien väljer 
att installera SafeBag, mycket 
tack vare att Gunnebo kan till-
handahålla produkten både för 
in- och utomhusbruk. 

LÄS mER om SAFEBAG:  
www.gunnebo.com/safebag
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Säkrare arbetsmiljö hos  
franska Intermarchékedjan

Fakta
K  Frankrikebaserade Intermarché-
gruppen är en sammanslutning av 
oberoende detaljhandlare med ett 
tiotal olika varumärken, exempelvis 
Netto och Ecomarché.  
K  Gruppen har totalt 3 000 fran-
chisetagare och 4 080 försäljnings-
ställen varav cirka 3 400 i Frankrike. 
Övriga butiker finns i Belgien, Spa-
nien, Portugal, Polen, Rumänien och 
Serbien.  
K  Gruppen som har cirka 130 000 
anställda omsatte under 2008 cirka 
372 miljarder kronor.

För att förbättra personalens 
säkerhet har detaljhandelsgruppen 
Intermarché installerat Safepay™ i ett 
antal butiker. 

på köpet har de fått en förenklad 
hantering och mer tid över till kund- 
service.  

Paret miranda som driver den moderna, 
innovativa Intermarchébutiken i Boissise 
lägger mycket stor vikt vid säkerhetsas
pekten. För dem var SafePay ett själv
klart val.

– Vi är intresserade av nya, innovativa 
och väl fungerande produkter och lös
ningar. Cirka 25 procent av betalningen 
i våra butiker sker kontant. En optimerad 
kontanthantering förenklar vardagen 
betydligt. med SafePay slipper vi kassa 
differenser samtidigt som vi skyddar 
både våra medarbetare och kontanterna, 
säger paret miranda.

DE KonStatErar att SafePay är ett 
mycket användarvänligt sys

tem som även butikens 
äldre kunder 

snabbt tagit till sig. Kunderna får snabbt 
tillbaka sina växelpengar och kan enkelt 
göra sig av med mynt. 

– Vår ambition har varit att optimera 
vår butiksyta med en snabb, smidig och 
användarvänlig lösning. Självskanning 
hade inte varit ett alternativ för vår del. 
Ett sådant system är svårare för kunden 
att använda, samtidigt som det kräver 
rigorös övervakning. Vi vill vårda vår 
image som en vänlig detaljhandel där 
personalen är tillgänglig. 

frU MIranDa KonStatErar att installa
tionen av SafePay inte enbart förbättrat 
säkerheten utan även underlättar per
sonalens arbete. Stressen har minskat 
och kassapersonalens arbetsmiljö för
bättras. 

– Genom att kassatransaktionerna 
idag går betydligt snabbare än tidigare 
har personalen mer tid till att hjälpa våra 
kunder.  

Det faktum att växelkassan finns i en 
låst kassett förbunden med kassappara
ten förenklar betydligt vid byte av kassa
personal. Systemet identifierar snabbt 
falska sedlar och mynt och kassadiffe
renser är ett minne blott.

– SafePay har förbättrat säker
heten och minskat rån

risken genom att kontanterna inte längre 
är tillgängliga. Dessutom slipper perso
nalen kontanthanteringen om kvällarna 
och kan därmed sluta lite tidigare.

TExT:  LEENA SEKKAT

25 procent av all betalning i Intermarchés buti-
ker görs med kontanter. Ett pålitligt och säkert 
kontanthanteringssystem var därför nödvändigt. 
Valet föll på SafePay™.

LÄS mER om SLUTEN  
KoNTANTHANTERING pÅ:  

www.gunnebo.com/safepay 
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Kontanthanterings-
systemet SafePay™ från 
Gunnebo vinner mark inom detaljhandeln. 
På stormarknaden famila i Wechloy i norra 
Tyskland har 33 SafePay-enheter installerats.  

Den tyska stormarknadskedjan 
famila satsar stort på kontantsäker-
hetssystemet Safepay™. En av deras 
butiker har nyligen utrustats med 
33 enheter av Safepay, vilket är den 
största installationen av kontant-
hanteringssystemet som Gunnebo 
någonsin gjort Europa.

I norra tyskland är famila välkänd bland 
konsumenterna. Deras största butik, 
famila XXl, ligger i Wechloy strax utan
för oldenburg och det är i denna butik 
den stora installationen av SafePay har 
gjorts.  

– Grundproblemet de ville lösa var 
att optimera processen för kontanthan
tering. Detta är särskilt viktigt i en stor 
butik med höga fluktuationer och många 
kassörskor som måste öppna och stänga 
kassorna, säger Wolfgang amann, Busi
ness line manager för affärsområdet 
Detaljhandel på Gunnebo.

fÖrDELarna MED SafEPay är flera; dels är 
kontanthanteringen betydligt säkrare 
eftersom SafePay är ett slutet system, 
dels är det smidigare för personalen.

– Den största vinsten är att det är 
enklare och tar mindre tid då kassorna 
ska öppnas eller stängas och då per

sonal byts av vid arbetsplatsen. Dess
utom finns inte längre något problem 
med att dagskassan inte stämmer vid 
dagens slut, säger Wolfgang amann. 

Uppmonteringen av de 33 enheterna 
tog två veckor och gjordes på dagtid när 
butiken var öppen.  

– Vi trodde att installationen och 
starten av systemet skulle bli en stor 
utmaning eftersom det rörde sig om så 
många enheter, men det visade sig gå 
utan problem. För att minimera stör
ningarna monterade vi några enheter 
i taget. Vi ägnade dessutom tre dagar 
åt att övervaka att systemet fungerade 
klanderfritt och åt att utbilda persona
len, berättar Wolfgang amann.

SafEPay Har framför allt installerats vid 
kassorna intill huvudutgången. Famila 
valde också att installera sex enheter 
vid servicekassorna inne i butiken, bland 
annat på elektronik och kosmetikaav
delningarna, och tre enheter i de mobila 
kassorna. De sistnämnda används till 
exempel vid julhandeln eller då produk
ter reas ut.

famila, som ingår i Büntinggruppen, 
har tidigare samarbetat med Gunnebo 
som hittills har installerat mer än 100 
SafePay i familakedjan.

– ledningen för famila är väldigt nöjd 
med systemet, de ser fördelarna och att 
det fungerar smidigt, säger Wolfgang 
amann. K

 
TExT:  MARIA LARSSoN FoTo: FAMILA

DETALJH
AN

DEL

Fakta
Den tyska stormarknadskedjan 
famila ägs av Bünting Group där 
också livsmedelsbutikerna Combi 
ingår. I dagsläget finns omkring 20 
famila-butiker i norra Tyskland. Bün-
ting Group omsatte år 2006 
1,2 miljarder euro.

Stormarknad  
storsatsar på SafePay

Global #2 2009
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I november 2008 fick Helsingfors en 
helt ny hamn. Kostnaden uppgick till 
närmare 10,7 miljarder kronor. men så 
har man också skapat bättre flöden, 
större ytor och inte minst – en säkrare 
hamn.

2003 påbörjades en av Finlands abso
lut största infrastrukturella satsningar: 
bygget av en ny hamn i Helsingfors. Den 
dåvarande hamnen hade flera problem. 
Dels var den för trång med begränsade 
expansionsmöjligheter. Dels var den 
belägen mitt i centrum, vilket gjorde att 
trafiken inte fungerade optimalt.

lösningen blev att flytta godstrafiken 
till ett nytt ställe: norsjö Hamn, beläget 
15 kilometer ifrån den gamla. Detta inne
bar bland annat att en helt ny kanal fick 

anläggas från havet in till hamnen, att 
nya motorvägar projekterades och att 
järnvägsräls byggdes. Den nya hamnen 
skulle bli ett modernt intermodalt nav.

fLyttEn Var VISSErLIGEn inte lång, men 
nödvändig. Eftersom hamnen är huvud
hamn för Finlands utrikeshandel och 
betjänar hela landets affärsliv, krävdes 
bättre flöden och större möjligheter för 
flera transportslag att mötas.

– totalt har projektet kostat närmare 
10,7 miljarder kronor, berättar Kari noro
viita, direktör Vuosaari Hamn.

En viktig ingrediens i den nya ham
nen var de högt ställda säkerhetskraven. 
till följd av 11 septemberattentatet har 
USa:s hamnar infört strängare krav, vil
ket också gäller för de hamnar som skick

ar gods till USa. Därtill finns ett regelverk 
inom EU som rör hamnsäkerhet. 

– Inte för att vi haft problem med 
sabotage varken förr eller nu, men kra
ven på säkerhet blir allt tuffare inom 
transportnäringen. och vi är måna om 
att tillhandahålla högsta service, säger 
Kari noroviita.

Helsingfors Hamn har sedan tidigare 
samarbetat med Gunnebo, som nu fick 
fortsatt förtoende. Den svenska säker
hetskoncernens uppdrag blev att leve
rera grindar och bommar, samt se till 
att alla funktioner bakom den tekniska 
utrustningen fungerar.

– Vi la ner stor möda på att definiera 
vilka funktioner vi ville ha. Det blev en 
lista omfattande en rad funktioner och 
ett tämligen sofistikerat Itsystem. Sen 

Ny hamn i Helsingfors har skap

En av Finlands största infrastruktursatsningar på lång tid är nu i hamn; flytten av Helsingfors Hamn. Strängare säkerhetskrav var en av anledningarna 
till att hamnen omlokaliserades.
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apat bättre flyt för godstrafiken 
presenterade vi det för Gunnebo, som 
sett till att utföra jobbet helt efter våra 
önskemål, fortsätter Kari noroviita.

HaMnEn oMfattar 200 hektar, varat 115 
hektar är inhägnat område. till detta 
behövdes närmare 50 bommar och ett 
30tal automatiserade grindar. 

För att lösa de funktioner som ham
nen ville ha när det gäller tillträdeskon
troll, flöden och övervakning, byggde 
Gunnebo ett programmerbart styr
system, ett så kallat PlC (Programma
ble logic Controller). Detta möjliggör 
exempelvis en automatisk passerkontroll. 
Hamn operatören får elektroniska uppgif
ter till sin databas om ankommande lång
tradare och containrar och skickar detta 
vidare till porten. när en bil närmar sig 

porten fotograferar en kamera bilens 
registreringsskylt och dess lastenhet 
och skickar bilden till datorn för identi
fiering. om bilen och dess lastenhet har 
införts i databasen, öppnas bommarna 
automatiskt och bilen kan köra direkt in 
med en hastighet av 30 km/h.

– Det var ett krav att trafiken skulle 
kunna rulla i den takten. att flödena 
fungerar i hamnen är nämligen avgöran
de. Därför tillhandahåller vi också backup
system, berättar marko Heiskanen, lands
chef Gunnebo Finland, som berättar att 
uppdraget är deras största hittills. totalt 
har Gunnebo Finland gjort jobb för 8,5 
miljoner kronor för Helsingfors Hamn.

DEn nya HaMnEn togs i bruk i november 
2008. Varje dag lastar och lossar 2 000 

lastbilar på området och en fjärdedel av 
hela Finlands utrikeshandels värde går 
via hamnen. 

– Idag har vi en samlad hamn för gods
transporter, vilket är mycket bra. Vi har 
skapat bättre flöden, höjt säkerheten och 
fått en mycket smidigare logistik kring 
hamnen. Dessutom har vi möjlighet att 
expandera. Vi kan åtminstone dubbla 
vår trafik, konstaterar Kari noroviita. K

TExT:  KARIN SPJUTH

FoTo:  SKYPHoTo,  HELSINGFoRS HAMN

Den nya hamnen sträcker ut sig över 200 hektar, och naturligtvis var nya tillfartsleder, vägar och järnvägar nödvändiga delar i projektet. Gunnebo 
har utvecklat ett system som gör att på- och avlastning kan ske i en hastighet av 30 km/timmen. 

”Kraven på säkerhet  

blir allt hårdare inom  

transportnäringen.”

LÄS mER om GUNNEBoS  
LöSNINGAR FöR  

LoGISTIKBRANSCHEN pÅ  
www.gunnebo.com/logistics
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Fakta
K  Storskalig kollektivtrafik ger de 
minsta koldioxidutsläppen jämfört 
med andra kommunikationsmedel.
K  Höga bränslekostnader och dålig 
framkomlighet gör det mindre att-
raktivt att åka bil och uppmuntrar 
människor att i stället utnyttja kol-
lektivtrafiken som snabbt och kost-
nadseffektivt transportmedel.
K  Utvecklingsländer gör stora 
investeringar för att utveckla sin 
infrastruktur.
K  På grund av växande befolkningar 
och ökad urbanisering flyttar allt fler 
människor in till städerna, framför 
allt i utvecklingsländerna.

Gunnebo är en av världens ledande 
leverantörer av lösningar för tillträ-
deskontroll till tunnelbanesystem, en 
marknad som fortsatt att växa trots 
den ekonomiska krisen i världen. 
Enbart i Kina har Gunnebo fått order 
värda 45 mkr under 2009. 

Gunnebos första framgång i Kina kom 
2003, då företaget levererade slussar till 
ett stort järnvägsprojekt i Hongkong. 

– Under 2002 och 2003 levererade vi 
totalt 516 slussar till järnvägsbolaget 
KCRC:s linjer West Rail och East Rail. Efter 
det har Gunnebo byggt upp en stark 
verksamhet i landet, framför allt i Peking. 
Hela den utbyggnad av linjer som skedde 
inför de olympiska spelen 2008 bygger 
på den modell som användes i Hong
kong, säger Stephen Bates, Business 
Development manager vid Gunnebos 
Kompetenscenter tillträdeskontroll. 

Under 2009 har Gunnebo så långt 
sammantaget mottagit order från Kina 
till ett värde av 45 mkr. De avser bland 
annat installation av slussar till nya 
tunnelbanelinjer i Shenzhen, Kanton, 
Shanghai och Shenyang – och ytterli
gare order är på väg.

Dessutom har myndigheterna i Peking 
nyligen lagt fram en ny budget för tra

fikens infrastruktur som omfattar peri
oden fram till 2012. Där ingår att det 
befintliga tunnelbanenätet ska byggas 
ut med tre nya linjer. totalt 45 miljarder 
kronor finns avsatta för att bygga de nya 
linjer som ska knyta samman förorterna 
på olika sidor om staden, och de har en 
banlängd på mellan 24 och 46 kilometer.

GUnnEBoS SatSnInG PÅ entrékontroll 
inom kollektivtrafik har fallit mycket 
väl ut eftersom många länder runtom i 
världen just nu investerar i automatiska 
biljettsystem. många äldre biljettsys
tem konverteras och automatiseras i 
takt med att snabbt växande ekono
mier bygger ut sina kollektivtrafiknät 
och utvecklar sin infrastruktur. Det här 
är en process som fortgår trots den glo
bala kreditkrisen, eftersom projekten ses 
som ett viktigt led i ländernas utveckling 
och tillväxt.

Behovet av förbättrad säkerhet ökar 
till följd av att allt fler resenärer utnytt
jar de olika trafiksystemen varje dag. 
Samtliga produkter som Gunnebo 
levererar är utrustade med funktioner 
som möjliggör en säker utrymning i en 
nödsituation, till exempel om det skulle 
börja brinna. I situationer där panik kan 
uppstå, till exempel vid ett strömavbrott, 

öppnas grindarna omedelbart. Precis 
som grindarnas stabilitet och hållfast
het uppfattas det här som en viktig 
egenskap av alla tunnelbaneansvariga, i 
synnerhet i Kina.

GUnnEBo Har arBEtat MED tunnel och 
kollektivtrafiksprojekt över hela världen, 
bland annat i Singapore, montreal, tou
louse, Guangzhou, Bogotá, Shanghai, 
Peking, taipei, Barcelona, nanjing, She
nyang, Stockholm, Shenzhen, Bangkok, 
Dubai, new Delhi, Seoul, Bogotá, Jakarta, 
Hongkong och teheran.

– marknadspotentialen för Gunnebos 
automatiska entrégrindar för gående 
växer i takt med behovet av effektiva 
transportsystem som tillämpar ebiljet
ter. Den här typen av system innebär för
delar för både operatören och passage
rarna. Vi ser mycket stora möjligheter för 
den här sektorn, säger Stephen Bates. K

TExT:  THoMAS PoRqUET

Metro växande affär i Kina
– Order värda 45 Mkr enbart under 2009
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Tunnelbanesyste-
men i Kina byggs ut 
kraftigt och på flera 
håll väljs Gunnebos 
automatiska entré-
grindar för ett snabbt 
passagerar flöde.

LÄS mER om GUNNEBoS
ERBJUDANDE TILL mETRo pÅ: 

www.gunnebo.com/metro
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En stad kan lätt bli utslagen om dess 
vattenresurser utsätts för sabotage. 
Ändå är dessa på många håll relativt 
oskyddade. 

I Botkyrka kommun, söder om 
Stockholm, har man tagit farorna på 
allvar.

– Vi ville höja säkerheten, förklarar 
Ronny Lyberg, bygg- och projektledare 
i kommunen.

Situationen kring Botkyrkas vattenan
läggningar var problematisk. Dels tog 
sig folk in på området och klottrade 
på tornen, dels var områdesskyddet så 
svagt att stängslet gick att klippa upp 
med de enklaste tänger. Därför bestäm
de kommunen sig för att höja säkerhe
ten och Gunnebo kontaktades för råd
givning och installation.

– Vi har planerat att förbättra skyddet 
under flera år. Det finns dessutom före
skrifter från livsmedelsverket som åläg

ger kommunerna att vidta åtgärder för 
att förhindra att obehöriga kan komma 
intill vattenanläggningar, säger Ronny 
lyberg.

fÖr att HÖja säkerheten kring vatten
verken och vattentornen lät kommunen 
installera stängslet Gunnebo Secure 
som består av 8 millimeter kraftiga nät. 
Detta är försett med ellarmet Gunnebo 
Power Fence. Styrkan i detta är 9 000 
volt (de stängsel som finns runt djurha
gar har vanligen 1 800 volt). om någon 
vidrör stängslet går dessutom ett larm 
till kommunens Vajour och vaktbolag, 
och polisen kontaktas.

– Idag kan inga obehöriga ta sig in på 
området över huvud taget, säger Ronny 
lyberg stolt.

InStaLLatIonEn StartaDE i september 
2008 och ett halvår senare genomför
des den sista besiktningen.  

– Samarbetet med Gunnebo har fung
erat mycket bra. Jag tycker att de har bra 
produkter och är duktiga yrkesmän. allt 
har fungerat klanderfritt och det känns 
bra med en stabil aktör. K

TExT:  KARIN SPJUTH

FoTo:  BENGT SPJUTH

O
M

RÅDESSKYDDLätt att sabotera vattenresurser 
– Botkyrka satsar på förbättrad säkerhet

Fakta
K  Gunnebo Security Power Fence 
arbetar med korta högspännings- 
impulser i larmtrådarna och ger 
eventuella inkräktare en smärtsam, 
men ofarlig stöt. Om någon försöker 
forcera, klippa eller klättra i systemet 
går dessutom ett larm. 
K  Affären i Botkyrka uppgick till 
cirka 3 miljoner kronor.

Genom att investera i stängsel 
runt vattenanläggningarna har 
Botkyrka kommun ökat säker-
heten och reducerat graffitipro-
blemen.
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över 150 000 manuskript och mer än 
1 600 000 tryckta böcker förvaras i 
Vatikanens apostoliska bibliotek, som 
därmed utgör rena paradiset för en 
bokälskare – eller åtminstone så nära 
ett sådant man kan komma på jorden. 

I slutet av 1500talet hade böckerna bli
vit alltför många för att få plats där de 
dittills hade förvarats och flyttades där
för av Sixtus V till ett nytt hem, där de 
fortfarande finns kvar.

Det odiskutabla värdet av bibliote
kets samlingar innebär att tekniken som 
används för att skydda dem hela tiden 
måste uppdateras. En väl fungerande pas
sagekontroll som ser till att böckerna är 
åtkomliga bara för behöriga är ett viktigt 
första steg för att garantera samlingarnas 
säkerhet, men också säkerheten för dem 
som studerar och arbetar i biblioteket.  

DESIGnEn Var I DEt här fallet minst lika 
viktigt som säkerheten. För att man fullt 
ut skulle kunna tillgodose alla de olika 
krav som ställdes föll valet på barriären 
Hidden Gate. Barriären består av trans
parenta glaspaneler, vilket innebär att 
den släpper in ljus men samtidigt är 
extremt motståndskraftig. 

DE MotorDrIVna PanELErna öppnas 
och stängs dessutom praktiskt taget 
ljudlöst – en viktig aspekt i en miljö som 
Vatikanens apostoliska bibliotek. Barriä
ren ska installeras vid ingången till bib
lioteket där den kommer att utgöra en 
diskret lösning för närvaroövervakning. 
Den är dessutom tillräckligt stabil för att 
kunna hantera den stora strömmen av 
besökare.

Installationen innebär att Vatikanens 
apostoliska bibliotek ansluter sig till det 

stora antal viktiga institutioner som 
valt att satsa på säkerhetslösningar från 
Gunnebo. K

TExT:  MAURo BoNETTo

FoTo:  PATRIcK LEAHY

Vatikanens apostoliska bibliotek  
väljer passagekontroll från Gunnebo

Motordrivna paneler valdes för passagekontrol-
len till det apostoliska biblioteket.

Vatikanen besöks dagligen av tusentals personer. Fungerande säkerhet är därför av högsta vikt. 
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När Eutron Invest tog över som 
Gunnebos distributör i Rumänien var 
Gunnebos position i landet tämligen 
blygsam. Fem år senare är situationen 
förbättrad. Gunnebos produkter finns 
idag inom såväl banker som detalj-
handel.

Rumänien, med sina närmare 22 miljo
ner invånare, har under 2000talet för
ändrats betydligt. Under åren 2002–07 

låg exempelvis den ekonomiska tillväx
ten på fem procent i snitt. Det har lett till 
att folk har fått mer pengar att röra sig 
med, staten utökat sina skatteintäkter 
och investeringarna har ökat.

Det var med andra ord en högst intres
sant zon som Gunnebo såg när de 2003 
sökte efter en ny distributör i landet.

Valet föll på Eutron Invest Roma
nia, ett privatägt företag som levererar 
säkerhetslösningar och utrustning för 
kontanthantering.

tILL En BÖrjan var Eutrons sortiment 
av Gunneboprodukter koncentrerat 
till säker förvaring, såsom brand och 
inbrottssäkra skåp. men i takt med att 
affärerna ökade, växte också deras sor
timent och kundstock. Idag säljs också 
Gunnebos bankfack, datamediaskåp, 
vertikalskåp, dokumentskåp med mera. 
Köpare är till exempel bank och finans
bolag, bensinstationer, värdetransportö
rer samt detaljhandel.

– Kunderna litar på Gunnebos produk
ter eftersom de erbjuder dem trygg och 
säker förvaring, förklarar Dan tone, VD 
för Eutron Invest Romania.

att affÄrErna Har expanderat syns 
inte minst i årsredovisningen. År 2003 
sålde Eutron Invest Romania Gunnebo
produkter till ett värde av 170 000 euro. 
Under 2008 var siffran närmare 1 miljon 
euro.

om utvecklingen fortsätter i samma 
takt återstår att se. Den ekonomiska 
världskrisen har också drabbat Rumä
nien. men detta behöver inte påverka 
Eutron Invest affärer negativt, tror tone.  

– Rent generellt så kännetecknas 
marknaden för säkerhetsprodukter i 
landet av stor priskänslighet. men trots 
den finansiella situationen, så ser vi ett 
ökat intresse för säkerhetslösningar, 
säger Dan tone. K

TExT:  KARIN SPJUTH

Försäljning har stigit 
femdubbelt i Rumänien

Dan Tone, VD 
för Eutron Invest 
Romania, kan 
konstatera att 
försäljningen 
av Gunnebo-
produkter ökat 
med det fem-
dubbla i Rumä-
nien, ett land 
där marknaden 
för säkerhetspro-
dukter ser ut att 
öka för varje år. 
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De ovärderliga guldskatterna i 
Historiska museets Guldrum i 
Stockholm skyddas med elektroniska 
högsäkerhetslås från Gunnebo. 
Nya SafeLock 3 med funktioner 
som loggning, användarhierarkier, 
öppningsfördröjning och ”fyra 
ögon-funktion” har ökat såväl 
museets säkerhet och flexibilitet som 
möjligheten till kontroll.  

Guldrummet som varje år har 150 000 
besökare innehåller 300 kilo unika och 
ovärderliga guld och silverföremål från 

forntiden och framåt, bland annat tre 
mäktiga guldhalskragar samt Sveriges 
största bevarade guldskatt, timbo
holmsskatten, bestående av sju kilo rent 
24karatsguld.

SKattErna VILar i ett av norra Europas 
allra säkraste rum. Guldrummet, som 
skapades 1994 och mäter cirka 700 kva
dratmeter, är insprängt i berget under 
Historiska museet och består av kraftig 
armerad betong med dubbel bankvalvs
standard.

– när museet började skissa på rum

met 1992 hade föremålen varit inlåsta 
i valv under många år. Beslutet att låsa 
in de finaste föremålen togs sedan flera 
historiskt värdefulla föremål stulits från 
andra museer runt om i Sverige, men det 
var inte hållbart i längden att hålla dem 
inlåsta. Föremålen är ett kulturarv som 
tillhör hela svenska folket, säger säker
hetsansvarig Stefan anderberg.  

Han konstaterar att museisäkerhet är 
något av det svåraste som finns.  

– Dels handlar det om fantastiska skat
ter, dels vill man att så många som möj
ligt ska komma så nära som möjligt. Svå

Lås från Gunnebo skyddar  u

Ovärderliga guld- och silver-
skatter ur den svenska histo-
rien förvaras i Guldrummet. 
Genom att byta ut de meka-
niska låsen till elektroniska 
högsäkerhetslås, har Historis-
ka museet fått mycket bättre 
flexibilitet och kontroll.  

Stefan Anderberg (på bilden 
till höger) är mycket nöjd med 
installationen. 

Global #2 2009
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righeten är att dölja säkerheten och fram
häva skönheten, säger Stefan anderberg.  

 
Montrarna DÄr fÖrEMÅLEn förvaras är 
specialtillverkade av mycket tjockt stål 
och extremt tjockt optiwhiteglas. Rum
met är även utrustat med kameraöver
vakning, larm och inbrottssäker venti
lation. Beslutet att byta lås på rummets 
tre dörrar fattades i somras. 

– Rummet öppnas och stängs varje 
dag för besökare och låsen började bli 
lite slitna. 

Dessutom ville vi uppdatera låset till 

2000talet med nya funktioner som 
loggning, flera användare och larmstyr
ning samt dela upp säkerheten på flera 
personer, säger Stefan anderberg.

VaLEt fÖLL PÅ Safelock 3, efter rekom
mendation från Gunnebo. 

– Vi gillade det faktum att Safelock 3 
har trippel säkerhet – livrem, hängslen 
och bälte. En enskild person kan inte 
påverka eller slå sin kod utan att en 
annan person har aktiverat läsaren. Det 
finns även möjligt att använda en fysisk 
nyckel tillsammans med koden, säger 

Stefan anderberg.
Idag har flera personer tillgång till 

skåpet med olika behörighetsnivåer. 
– De nya låsen är betydligt smidigare 

än de rossliga gamla låsen och jag som 
säkerhetsansvarig har bättre kontroll 
och större flexibilitet. tidigare var det 
både komplicerat och tidsödande att 
plocka bort och lägga till behörigheter, 
nu kan jag göra det på timman, säger 
Stefan anderberg. K

     
TExT:  LEENA SEKKAT  

FoTo:  ANNA HÅLLAMS

SERVICE

r  unikt kulturarv 

LÄS mER om LÅS pÅ:  
www.gunnebo.com/safelock

Global #2 2009
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Från den 1 juli 2009 och sex månader 
framåt, har Sverige ordförandeskapet 
i Europeiska Unionens ministerråd. 
ordförandeskapet innebär att 
svenskar kommer att leda arbetet på 
alla nivåer inom EU samt föra EU:s 
talan i världen. Det innebär också 
att ett hundratal möten mellan 
europeiska toppolitiker äger rum i 
Sverige – öppna möten som ska ske 
under säkra former.

Under Sveriges sex månader som ord
förandeland hålls det cirka 112 möten. 
mötena sker på ett 20tal platser runt 
om i Sverige för att samtidigt visa upp 
landet för de utländska besökarna. Peter 
von Sydow är gruppchef för Säkerhet 
och transport på Sekretariatet för EU
möten, ett sekreteriat som byggts upp 
för ordförandeskapet.

– Vår utmaning som arrangör är att 
skapa öppna möten under säkra former. 
Vi har ansvaret för möteslokalerna, att 
det görs anpassade tillträdeskontrol
ler och att det är rätt människor på rätt 
plats. allt utanför lokalerna har Polisen 
ansvar för och de är vår stora partner 
som vi agerar informationsbärare till, 
säger Peter.

Rikskriminalen, Säkerhetspolisen (SÄPo) 
och lokala polismyndigheter samarbetar 
under ordförandeskapet för att tillsam

mans nå målet; öppna möten under 
säkra former.

fÖr PEtErS DEL BÖrjaDE förberedelserna 
inför Sveriges ordförandeskap redan 
för mer än ett år sedan, då arbetet med 
att rekrytera personal till sekretariatet 
startade. Peter är gruppledare med sex 
personer i sin grupp som arbetar med 
transport och säkerhetsfrågor.

– År 2001 var Utrikesdepartementet 
ansvarig för dessa frågor,  men denna gång 
när det praktiska och logistiska ansvaret 

finns på sekretariat är vi mer fristående 
och verkar som ett eget departement. Det 
underlättar arbetet. Inom gruppen har vi 
olika ansvarsområden som till exempel; 
media, teknik, lokaler och iordningsstäl
lande, transport, säkerhet, konferensser
vice och möteskoordinering.

mötena är av varierande slag, från 
informella ministermöten och möten 
med tredje land samt ett stort antal 
möten och konferenser på tjänsteman
na och expertnivå. Gemensamt för dem 
alla är kraven på säkerheten.

– DEt fInnS En PraxIS på hur lokalerna ska 
vara byggda och vi tar med oss bevak
ningstjänsten som vi har i Stockholm 
också när vi är på resande fot. Förtroen
det för våra leverantörer finns med från 
början, säger Peter von Sydow.

– Jämför man med förra gången som 
Sverige hade ordförandeskapet, år 2001, 
har vi ett lugnare läge i Europa idag. Den 
största skillnaden är att vi idag är 27 
medlemsländer mot 15 stycken år 2001.

Våren 2010 kommer sekretariatet offi
ciellt att lösas upp och Peter återgår till 
sin tjänst på Rikspolisstyrelsen. 

Sverige tog över ordförandeskapet från 
tjeckien och kommer i årsskiftet 2009/10 
att överlämna det till Spanien. K

TExT & FoTo:  LINDA GÅRDLÖv

Öppna men säkra möten 
när Sverige leder EU

PETER VON SyDOw
Ålder: 42
Familj: Gift och tre barn
Bor: På landet utanför Kungsängen
Bakgrund: Gick ut Polishögskolan 
1992, har arbetat med personskydd 
och säkerhetsskydd
Arbetsgivare: Just nu Regeringskans-
liet, tjänstledig från Rikspolisstyrelsen
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ORDFÖRANDESKAPET I EU
Ordförandeskapet växlar halvårsvis 
och det land som är ordförande ska 
fungera som motor i EU:s lagstiftande 
och politiska beslutsprocess.

Den 1 januari 2001 övertog Sverige 
för första gången ordförandeskapet 
i EU:s ministerråd. Det innebar att 
svenska ministrar var ordförande vid 
alla ministerrådsmöten och att svens-
ka tjänstemän ansvarade för mötena 
i de arbetsgrupper som förbereder 
rådets ärenden. 

SÅ äR EU UPPByGGT
EU-ländernas samarbete är uppbyggt 
på fem så kallade institutioner. Det är 
de som lägger förslag, fattar beslut 
och ser till att EU:s gemensamma 
regler följs. Ministerrådet, Europa-
parlamentet och EU-kommissionen 
utformar politiken och de lagar som 
tillämpas. EG-domstolen och Revi-
sionsrätten har ingen del i beslutsfat-
tandet, men är viktiga för att säkra 
kvaliteten på EU:s arbete. Tillsam-
mans har de fem institutionerna 
ungefär 42 000 anställda. Utöver de 
fem institutionerna finns ett antal 
rådgivande, reglerande och genomför-
ande organ. 

Turordningen fram till och med 2015:
2009 – Tjeckien, Sverige  
2010 – Spanien, Belgien  
2011 – Ungern, Polen 
2012 – Danmark, Cypern  
2013 – Irland, Litauen  
2014 – Grekland, Italien 
2015 – Lettland, Luxemburg

Peter von Sydow ser till att alla EU-dele-
gater kan mötas under säkra former när 
Sverige innehar ordförandeskapet. 
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Stränga säkerhetskrav
när ny flygterminal byggs för Emirfamiljen
Gunnebo middle East har förstärkt 
sin position som leverantör av 
säkerhetslösningar för flygplatser. 
Efter de internationella flygplatserna 
i Abu Dhabi och Bahrain kan nu även 
Doha International Airport läggas till 
listan av exklusiva projekt i regionen.  

Vid Dohaflygplatsen i Qatar byggs nu 
en ny terminal – Emirens egen termi
nal, som är fristående från passagerar
anläggningen. Den nya byggnaden 

ska bli en exklusivt utformad terminal 
avsedd för Emirfamiljen, höga reger
ingsrepresentanter och andra viktiga 
besökare i Qatar.

Emirens egen terminal kommer 
också att innehålla privata utrymmen 
för Emiren, presscentrum och affärs
centrum. Här krävs därför omfattande 
säkerhetslösningar, och dessa kommer 
att levereras av Gunnebo. 

– Den ledningsgrupp som ansvarar 
för Emirens terminal kom snabbt fram 

till vilka behov som fanns och gav oss 
ansvaret att stå för genomförandet. Vi 
visste vilken viktig roll säkerheten spe
lar för det här projektet och började 
arbeta för att leverera bästa tänkbara 
säkerhetslösningar, säger Jacob touma, 
landschef vid Gunnebo middle East.

Gunnebo påbörjar installationen av 
specialutformade grindar, spärrar och 
pollare mot slutet av 2009. ordern är 
värd totalt 7,5 miljoner kronor. 

I januari 2009 tecknade Gunnebo Italien ett kontrakt med 
en av landets största banker; Banco Popolare.

Detta innebär att Gunnebo ska leverera 20 SecurWave
system, Gunnebos nya generation av integrerade säker
hetssystem för banker som lanserades under 2008.

Banco Popolare valde Gunnebo eftersom de ansåg att 
koncernen hade det mest kvalificerade systemet.

Banco Popolare har över 2 400 kontor i Italien och är 
sedan många år en av Gunnebo Italiens största kunder. 
Gunnebo har bland annat utrustat bankkontoren med 
värdeskåp och passerkontroller.

ITaLIEN:

Kontrakt med  
italiensk storbank i lås  

Eiffeltornets ben håller på att renoveras. 
Detta har medfört att området förvand
lats till en byggarbetsplats. Franska ban
ken BnP Paribas, som har haft en fast 
kontantuttagsenhet på plats, kunde 
snabbt konstatera en minskad kundtill
strömning.

– Gunnebo Frankrike föreslog då en 
skräddarsydd lösning i form av en nyckel

färdig, flyttbar säkerhetsenhet. Den kan 
alltså flyttas allt eftersom renoveringen 
av tornets ben framskrider, säger mon
sieur Roccia, som är chef för fastighets
projekten inom BnP Paribas och som 
ansvarar för gruppen för automater.

Den nya enheten togs i bruk i början 
av april och servar nu BnP:s kunder.

FRaNKRIKE:

Flyttbar automat – smart lösning
när Eiffeltornet renoveras
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Telekomkedja får bättre övervakning 
Gunnebo Kanada förstärker sin ställning 
inom detaljhandeln. Ett bra exempel på 
detta är utvecklingen av ett viktigt kon
trakt: ett rikstäckande företag inom tele
kommunikation med över 300 filialer i 
Kanada, och många olika varumärken. 

Det som för tre år sedan var ett mindre 
kontrakt som innefattade fysiska lås och 
säkerhetsprodukter har idag vuxit till att 
även omfatta IPbaserad inbrottsöver
vakning och digital övervakning. 

– Vi är stolta över att det ”kompletta 

paket” vi har tagit fram nu är standard 
för alla nya affärer som öppnas och alla 
befintliga affärer som rustas upp, säger 
John Haining, landschef Gunnebo 
Kanada. 

En av Tysklands största banker har 
låtit installera Gunnebos automati-
serade bankfackssystem: SafeStore 
Auto. Därmed har de skapat bättre 
tillgänglighet för sina kunder. 
Samtidigt har de fått ett samlat 
nätverk för bankens alla bankfacks-
anläggningar. 

2003 slogs bankerna Stadtsparkasse 
Hannover och Kreissparkasse Hannover 
ihop till nya Sparkasse Hannover. med 
det blev de en av tysklands största spar
banker. 

– när sammanslagningen skedde 
hade Sparkasse Hannover mer än 48 000 
bankfack som nyttjades av 28 000 kun
der, minns KarlHeinz mensing, tillför
ordnad organisationschef vid Sparkasse 
Hannover. 

– Det gav oss anledning att utveckla 
våra bankfackslösningar och uppdatera 
våra befintliga anläggningar. Framför 
allt ville vi gå över till ett automatiserat 
system.

En PÅLItLIG PartnEr söktes för projektet. 
Valet föll på Gunnebo, som banken redan 
hade arbetat tillsammans med i många 

år. Gunnebo var också det enda företag 
i världen som kunde erbjuda ett auto
matiserat bankfackssystem – SafeStore 
auto – som är tillgängligt dygnet runt. 

SParKaSSE HannoVErS analys av bank
facken på den tiden visade att standar
den skilde sig avsevärt åt mellan de två 
bankerna. 

av de totalt 98 bankfacksanläggning
arna var ungefär en tredjedel av traditio
nellt slag; där en anställd följer med kun
den när bankfacket ska öppnas. Dessa 
lösningar skulle bytas ut mot automati
serade bankfackssystem. 

Beslutet om att införa en gemensam 
lösning fattades 2003. Idag, sex år sena
re kan banken konstatera att resultatet 
är över förväntan. Sparkasse Hannover 
har skapat en mer långtgående lösning 
än någon annan bank i världen. 

– Vi har  i dag betydligt bättre överblick 
över bankfacksanläggningarna och hur 
de används, säger KarlHeinz mensing. 

Ett rESULtat aV av installationen är 
att bankfacken används flitigare och 
att banken minimerat det arbete som 
måste utföras av personalen. Dessut

om är bankfacken tillgängliga dygnet 
runt, vilket har gjort att företagskunder 
använder dem oftare, eftersom de har 
tillgång till innehållet även när banken 
inte har öppet. 

TySKLaND: 

Bank ökar tillgängligheten med SafeStore auto

Tyska storbanken Sparkasse Hannover har låtit 
installera SafeStore Auto. Detta har lett till att fler 
kunder använder bankfack, samtidigt som bank-
personalens arbetsbeslastning med att hantera 
facken reducerats. 

LÄS mER om
SAFESToRE AUTo pÅ: 
www.gunnebo.com/

safestoreauto

Flygplatserna i Santander och almería 
har valt Gunnebos passagespärr PasSec 
som lösning för att passagerare snabbt 
ska kunna slussas från säkerhetskon
trollerade till icke säkerhetskontrolle
rade delar av flygterminalerna.

De två flygplatserna hanterar till
sammans mer än 1,8 miljoner passage

rare årligen, och antalet ökar för varje 
år som en följd av lågprisflygbolagens 
expansion.

Den spanska luftfartsmyndigheten 
aena, som driver och utför underhåll på 
landets offentliga och civila flygplatser, 
valde Gunnebo som leverantör sedan 
Gunnebo Spanien installerat passage

spärrar vid flygplatsen i Zaragoza. 
Den PasSecmodell som installerats 

är PasSec 2 HSW (en bredare version av 
passagespärren). Vid båda flygplatserna 
valde man att installera två exemplar av 
spärren för att passagerare enkelt ska 
kunna slussas vidare.

SPaNIEN:

Spanska flygplatser väljer PasSec från Gunnebo
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Kan ni tänka er att betala 
runt 150 000 kronor för ett par 
kvadrat meter Gunnebo-stängsel?

Är stängslet målat i olja och 
signerat konstnären LG Lundberg 
får du räkna med den prislappen. 
Lundbergs stängseltavlor är idag 
högvilt bland konstsamlare. men det 
är inte så värst många år sedan han 
slängde just dessa dyrgripar.

1972 målade konstnären lG lundberg 
sitt allra första Gunnebostängsel. 
Han var fascinerad av stängslets 
mönster och valde detta som motiv 
på en oljemålning. Det blev början 
på lundbergs ”stängselperiod” som 
varade mellan 1973 och 1980. Under 
dessa år målade i princip lG ute
slutande stängsel. motivet var det 
samma men storlekarna på dukarna 
varierade från små bilder till gigantis

ka målningar som mätte flera meter 
på höjd och bredd.

tVÅ SaKEr faSCInErar och intresserar i 
denna historia. Det ena att lG valde att 
under sju år måla ett och samma motiv. 
Det andra att han höll fast vid detta 
trots att han nästan inte sålde några 
tavlor alls.

– Det var nog därför jag höll fast 
och målade stängsel under så många 
år. många sa, ”hur kan lundberg måla 
stängsel, när han egentligen är en duk
tig konstnär”. Det gjorde att jag inte 
kunde sluta, berättar lG och förklarar 
att stängselperioden hade föregripits 
av en period med realistiska motiv som 
folk verkligen hade tagit till sig. 

aLLt fÖrÄnDraDES i början av 2000
talet när magasin 3 Stockholm Konst
hall kontaktade lG. Konsthallen, som 

är en av de viktigaste scenerna i konst
världen, ville göra en separatutställ
ning med lG:s stängselmålningar. 
Konstnären själv var skeptisk till idén 
och var nog beredd på en riktig flopp. 
Utställningen blev en dundersuccé. 
Intresset för stängselmålningarna blev 
enormt och stora delar av de hundra
tals tavlorna som samlat damm under 
årtionden såldes nu för 100 000tals 
kronor – per styck.

– För mig blev detta en upprättelse. De 
magra åren på 70talet när jag knappt 
kunde betala min hyra betalade sig 
retroaktivt, konstaterar lG lundberg.

Så nu målar du nya stängsel-målningar?
– nej, det blir inga fler. Det enda som 
har tillkommit är några etsningar och 
några litografier. K

     
TExT & FoTo:  B ENGT SPJ UTH

Konstnär fängslades 
av Gunnebostängsel
– Målningarna värda 150 000 kronor styck

Konstnären LG Lundberg målade 
stängsel i över sju år, men fann 

få köpare. En utställning föränd-
rade allt. Idag är hans verk värda 

hundra tusentals kronor.
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