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För säkerhetsproffs, av säkerhetsproffs

# 1   2010

Miraklet tornar upp sig  

– så säkras det nya  

landmärket i Dubai
Sidan 24

Design och funktion viktigt  
för tillträdeskontroll 
Sidan 5 

En resa runt jorden, ett team  
och över 1 000 kassaskåp
Sidan 10
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Säkerhetskoncernen Gunnebo är starkt engagerad  
i att skapa kommersiell hållbarhet i varje steg av  
vår verksamhet, från produktutveckling till efter-
marknadsservice. Våra övergripande miljömål är  
att skapa resurseffektiva produktionsprocesser  
och att utveckla produkter med låg miljöpåverkan 
genom hela livscykeln. För mer information besök 
www.gunnebo.com/environment.
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SÄKERHET SOM ALDRIG SOVER 

Passage- och entrékontroll är 

ytterst viktigt på platser med  

ett konstant flöde av människor 

som kommer och går. 

SERVICE ÄR AVGÖRANDE 

”Service är ett omfattande åtagande 

där kundfokus, pålitlighet och 

integritet är huvudingredienser.” 

SÄKERHET I VÄRLDSKLASS

På Belgiens modernaste tåg- 

station, Liège-Guillemins, används  

Gunnebos senaste säkerhets- 

plattform SecurWave. 

EN RESA JORDEN RUNT 

Ett tekniskt team handplockades för 

att resa runt jorden och installera 

kassaskåp i över 120 länder. 

INTEGRERAD SÄKERHET 

Hur gör MAN Nutzfahrzeuge AG 

för att skydda sig mot stöld,  

sabotage och industrispionage?

SÄKERHET PÅ FLYGPLATSER

”En stor del av arbetet är hemligt, 

men det är också viktigt att visa 

tydligt för resenärerna att vi alltid 

jobbar med säkerhetsfrågor.”
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INNEHÅLL

BESÖK OSS PÅ NÄTET!

AUSTRALIEN 
www.gunnebo.com.au

BELGIEN 
www.gunnebo.be

DANMARK 
www.gunnebo.dk

FINLAND 
www.gunnebo.fi 

FRANKRIKE 
www.gunnebo.fr 

INDIEN 
www.gunnebo.co.in 

INDONESIEN 
www.id.gunnebo.com  

ITALIEN 
www.gunnebo.it 

LUXEMBURG 
www.gunnebo.be

KANADA 
www.gunnebo.ca

MELLANÖSTERN 
www.gunnebo.com 

NEDERLÄNDERNA 
www.gunnebo.nl 

NORGE 
www.gunnebo.no 

POLEN 
www.gunnebo.pl 

PORTUGAL 
www.gunnebo.pt 

SINGAPORE 
www.gunnebo.sg

SYDAFRIKA 
www.gunnebo.co.za

SPANIEN 
www.gunnebo.es

SVERIGE 
www.gunnebo.se

SCHWEIZ 
www.gunnebo.ch 

STORBRITANNIEN OCH IRLAND 
www.gunnebo.co.uk

TJECKIEN 
www.gunnebo.cz

TYSKLAND 
www.gunnebo.de

UNGERN 
www.gunnebo.hu

ÖSTERRIKE 
www.gunnebo.au
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Under 2009 tog Gunnebo Troax i 

Tyskland ännu ett viktigt steg in i 

bilindustrin: den tyska biltillverkaren 

BMW tecknade ett exklusivt ramavtal 

för maskinskydd. 

Både nya BMW-anläggningar och om-

byggda befintliga anläggningar kommer i 

fortsättningen att utrustas med maskin-

skydd från Gunnebo Troax. 

BMW är en mycket krävande kund, så 

förhandlingarna var långa och hårda innan 

avtalet kunde undertecknas. I slutändan 

visade sig BMW vara imponerade av 

Gunnebo Troax styrkor och fördelar. 

Som ett internationellt företag kan 

Gunnebo Troax serva kunder genom ett 

internationellt servicenätverk som om-

fattar lager och monteringsanläggningar 

nära kunderna. 

Gunnebo Troax har visat prov på sin 

expertis genom ett flertal projekt inom 

fordonsindustrin. Företaget erbjuder ett 

högkvalitativt modulbaserat produktut-

bud till ett konkurrenskraftigt pris. 

Bland tyska Gunnebo Troax stamkunder 

finns idag nästan alla stora leverantörer 

till bilindustrin i Tyskland och även bilin-

dustrins viktiga integratörer. 

Förutom den dagliga verksamheten 

drivs stora projekt med kunder som 

Volkswagen Group, Mercedes och MAN.  

I stadsdelen Green 

Point i Kapstaden 

byggs en arena i 

världsklass inför fotbolls-VM 2010.  

Den uppfyller FIFA:s krav och 

rymmer 68 000 åskådare. Bland 

annat kommer VM-semifinalen att 

spelas på arenan, som sedan ska 

användas som en mångsidig arena 

för bollsporter, stora evenemang 

och konserter.

Gunnebo Sydafrika har tillverkat, leve-

rerat och installerat kassadiskskärmar 

med skottsäkert glas, biljettluckor och 

mikrofonsystem på arenans samtliga 

tre biljettkontor. 

Biljettkontorens personal sitter skyddade 

bakom säkerhetsdörrar. Dessutom har 

biljettkontoren deponeringsskåp från 

Chubbsafes av säkerhetsgrad III med  

140 liters volym och insättningslåda.

– Vi har jobbat tillsammans med ett 

professionellt team under konstruktion, 

tillverkning och slutförande av våra pro-

dukter och är jättenöjda med resultatet 

och att få vara en del av ett så stort eve-

nemang. Med tanke på säkerhetens bety-

delse i detta projekt tog vi fram vår bästa 

möjliga lösning av högsta kvalitet och 

använde vår breda yrkesskicklighet när 

vi installerade produkterna, installerade 

produkten, säger François van Niekerk, 

försäljningschef för Västra Kapprovinsen 

och Gunnebo Sydafrikas projektledare för 

Cape Town Stadium.  

Fotbolls-VM är världens 

största sportevenemang. 

Det innebär en unik  

möjlighet för Afrika, 

Sydafrika och Kapstaden. 

Gunnebo är stolt över att 

vara en del av projektet.

Semifinalen i fotbolls-VM 

2010 kommer att spelas på 

Cape Town Stadium. 

Gunnebo Troax fick visa prov på företagets  

erfarenhet från bilindustrin för att ta hem  

kontraktet med BMW.

BMW tecknar exklusivt avtal med Gunnebo Troax

Kapstadens nya
VM-arena installerar 
skottsäkert glas

FAKTA 

 Gunnebo Troax är en ledande   �
leverantör och tillverkare av industri-
panel och avskiljningssystem. 

 Gunnebo Troax fokuserar på tre  �
marknadsegment: Egendomsskydd, 
Materialhantering och Logistik  
samt Maskinskydd. 

 Bilindustrin, som består av bil-  �
tillverkare och ett stort antal av 
deras leverantörer, är en mycket 
viktig del för marknadssektorn 
Maskinskydd inom Gunnebo Troax. 

 Tyskland är basen för de flesta   �
europeiska biltillverkare och ett  
av de viktigaste länderna för 
Gunnebo Troax Maskinskydd. 

 Under det senaste årtiondet   �
har dotterbolaget Troax i Tyskland 
lyckats bli marknadsledande  
inom detta segment trots hård  
lokal konkurrens. 

Mer information finns på 
www.troax.com

 #1 2010I KORTHET
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NYA PRODUKTER    #1 2010

Gunnebos nya värdeskåps-

sortiment är marknadens första 

med certifierat skydd mot inbrott, 

brand och explosion.

Skåpen är certifierade enligt säkerhets-

grad III – VI och därmed högsäkerhets-

klassade inbrottsskydd för banker, detalj-

handel, juvelerare, pantbanker och andra 

kunder som hanterar värdesaker. 

Förutom det högsäkerhetsklassade in-

brottsskyddet är sortimentet även certifie-

rat för explosionsskydd och för dokument-

skydd mot brand i upp till en timme.

– Den här serien är verkligen unik, 

kommenterar Myriam Bevillon, produkt-

chef för högsäkerhetsklassade skåp och 

valv. Inga andra skåp på marknaden håller 

lika hög skyddsnivå som de här. 

Skåpen marknadsförs under varu-

märkena Rosengrens och Chubbsafes 

som Cassio och Trident. Ett sortiment 

från Fichet-Bauche kommer att lanseras 

under 2010.

Gunnebo gör kontanthanteringen 

säkrare och effektivare för detalj-

handeln genom att lansera andra 

generationens SafePay™.

– När Gunnebo presenterade SafePay var 

det början till en sluten kontanthantering 

på riktigt för detaljhandeln, säger Tobias 

Gunnesson, marknadschef för SafePay. 

Nu, fem år och 3 200 installationer senare 

tar vi ytterligare ett steg framåt.

Andra generationens sedel- och mynt-

enheter, som används för sluten kontant-  

hantering i traditionella kassor och  

självbetjäningskassor, har gjorts mer 

användarvänliga med tydligare display, 

större myntskål och mycket enklare 

betalning med sedlar. Systemet är också 

snabbare och enklare att underhålla. 

Dessutom har säkerheten förbättrats 

tack vare att kontanter nu förflyttas till 

kassakontoret och mellan butikskassor i 

bläckskyddade transportkassetter.

– Gunnebo är banbrytande inom sluten 

kontanthantering och har genom SafePay 

kontinuerligt drivit utvecklingen framåt 

på området. Vi stärker vår position ytter-

ligare genom lanseringen av den nya 

generationen SafePay-produkter, tillägger 

Tobias Gunnesson.

Gunnebo har lanserat ett nytt 

sortiment av lätta säkerhetsrum med 

certifierat inbrottsskydd. Säkerhets-

rummen kan specialinstalleras i alla 

byggnaders befintliga konstruktion.

– Det finns helt klart ett behov av för-

stärkta, säkra rum inte bara i banker utan 

även på platser där högriskföremål förva-

ras, förklarar Myriam Bevillon, produkt-

chef för högsäkerhetsklassade skåp och 

valv på Gunnebo. Vi erbjuder certifierat 

skydd enligt säkerhetsgrad II, III eller IV 

för allt från läkemedel och skjutvapen till 

kontanter och arkiv.

Rummets väggar, tak, golv och dörr 

består av modulpaneler som snabbt kan 

monteras ihop för att skydda det som för- 

varas i ett befintligt rum eller en lagerlokal.

– Tack vare den flexibla konstruktionen 

får kunderna en lösning som uppfyller 

deras specifika krav, fortsätter Bevillon. 

Och användningsområdena är många.

Sortimentet marknadsförs under 

varumärkena Rosengrens, Fichet-Bauche 

och Chubbsafes.

Gunnebo har nyligen uppdaterat 

utformningen på sina vändkors för 

att ge sortimentet ett nytt och 

fräscht utseende.

I samband med uppdateringen fick 

även alla produktgrupper i sortimentet, 

inklusive serierna ATT (Alarmed Tripod 

Turnstiles) och ITC (Improper Transit 

Control), en gemensam mekanisk och 

elektronisk plattform. 

– Genom att vi uppdaterar sortimentet 

och samlar alla modeller på en plattform 

kommer kunderna kunna dra nytta av 

både tekniska förbättringar och enklare 

systemhantering, 

säger Sergio Zang-

hellini, produktchef 

för vändkors. Dess-

utom kommer hela 

sortimentet nu att 

finnas med fällbar arm som tillval för att 

underlätta utrymning i nödsituationer. 

Det populära vändkorset är en kom-

pakt lösning för tillträdeskontroll som gör 

att behöriga kan passera snabbt. Vänd-

korset passar därför på platser med ett 

stort och konstant flöde av människor, 

som kontor eller offentliga byggnader.

Unika värdeskåp med 
tredubbelt skydd

En ny generation sluten kontanthantering

Brett användningsområde för
modulbyggda säkerhetsrum

Vändkors med ny design

Feedback från detaljhandeln, kassapersonal, kunder 

och värdetransportörer har bidragit till det nya 

SafePay-systemets utformning.

Nya Trident och  

Cassio – effektivt 

skydd mot inbrott, 

brand och explosion.



5

 #1 2010I FOKUS – TILLTRÄDESKONTROLL

Först och främst ska det fungera

– men tillträdeskontrollen får gärna vara estetisk också

– När det gäller säkerheten är funktio-

nalitet a och o. Produkterna måste vara 

robusta och gå att lita på, säger Rob Whe-

eler, General Manager Entrance Control 

på Gunnebo.

Men kundanpassning är också viktigt 

för att passage- och entrékontroller ska 

kunna smälta in i specifika miljöer. Efter-

som Gunnebo har ett brett sortiment är 

möjligheten stor att det redan existerar 

en färdig lösning.

– Annars kundanpassar vi våra produk-

ter så att de får rätt design och elegant 

finish i förhållande till användarmiljön, 

säger Rob Wheeler.

Obehörigt tillträde
För att få maximal nytta av ett inpasse-

ringssystem måste lösningen ha rätt säker-

hetsnivå. Kunderna har ofta själva en klar 

uppfattning om det är låg eller hög säker- 

het som gäller. Annars kan Gunnebo 

bidra med att definiera behovet, gärna 

genom att tidigt delta i projektet. Faktorer 

som påverkar det här arbetet är bland 

annat hur många människor som går in 

och ut, om systemet ska hantera besökare 

som inte är anställda, med mera.

– Ett företag som har många gäster kan 

inte möta dem med stängsel och port- 

telefon. I det fallet måste en viss öppen-

het råda, säger Rob Wheeler.

Några produktexempel med låg 

säkerhet är vändkors, entrégrindar och 

point-of-sales-grindar utan kompletter-

ingar. I kombination med till exempel 

elektroniska ID-kort höjs säkerhetsnivån, 

men ovälkomna gäster kan fortfarande 

”planka in” utan större problem.

Ett säkrare system är låsta dörrar med 

kortläsare, som fysiskt stoppar alla utan 

giltigt inpasseringskort. Men när någon 

med rätt ID-kort väl öppnar dörren kan en 

eller flera obehöriga följa efter som en 

svans (tailgating). Och vid kontrollsystem 

för enskild inpassering kan objudna ändå 

kanske tränga sig in genom att följa tätt i 

rygg på någon med tillträde (piggybacking).

Högsäkerhetsklassade  
lösningar behövs
För att definitivt undvika oönskad in-

passering krävs ett avancerat system med 

mycket hög säkerhet. Ett exempel på det 

är slussar som garanterar insläpp av en 

individ i taget och som samtidigt står emot 

tryckvågor från explosioner och skjutvapen.

– Vår fysiska hårdvara kan i kombination 

med elektronisk ID-kontroll med kortläsare, 

koddosor eller biometri i princip lösa vilket 

inpasseringsbehov som helst, oavsett 

säkerhetsnivå, säger Rob Wheeler.

Säkerhet som aldrig sover
Oftast är säkerhetsaspekten det vikti-

gaste argumentet för att köpa produkter 

för passage- och entrékontroll.

– Men kostnadseffektivisering är också 

ett skäl. Med ett genomtänkt system kan 

antalet vakter och receptionister reduceras, 

säger Rob Wheeler. Och maskiner tappar 

aldrig koncentrationen, tar inte semester 

eller blir sjuka…

En passage- och entrékontroll behövs för de flesta verksamheter där 

människor passerar in och ut. Oavsett säkerhetsnivå. Gunnebo har  

tillförlitliga lösningar för alla typer av byggnader. Systemet för in- och 

utpassering i en byggnad måste fungera i ur och skur.

TEXT    Mats Ekendahl   

Entrélösningar med 

elektronisk ID-kontroll som 

kortläsare eller biometri upp-

fyller de allra flesta behov för 

tillträdeskontroll.

Läs mer på
www.gunnebo.com/

entrancecontrol
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1973 utbröt krig i Mellanöstern mellan 

egyptiska och israeliska styrkor vid Suez-

kanalen och Sinai samt mellan israeliska 

och syriska styrkor på Golanhöjderna. 

Spänningarna mellan de israeliska och 

syriska styrkorna trappades upp och 

situationen blev allt mer instabil. 

UNDOF etablerades 1974 efter att 

Israel och Syrien enats om att separera 

sina styrkor på Golanhöjderna. Än idag 

övervakar UNDOF att överenskommelsen 

hålls och att vapenvilan bevaras.

UNDOF upprätthåller en buffertzon som 

är 80 km lång och varierar i bredd mellan 

cirka 10 km på mitten till mindre än en km 

längst söderut. Terrängen är kuperad och 

domineras i norr av berget Hermon.

– Denna första Wedge Barrier i Syrien 

innebar en väldigt viktig referens för oss 

och vi tror starkt på att det leder till flera 

installationer i landet, säger Fadi Yakoub, 

produktchef för Gunnebo Mellanöstern.

– Vår partner i Syrien, HAS Group, bokar 

redan in möten med olika säkerhetsmyn-

digheter för att diskutera möjligheterna 

att använda vår Wedge Barrier på andra 

känsliga platser. 

Gunnebo har installerat sin första Wedge Barrier med säkerhetsmantel i 

Syrien för FN:s observatörsstyrka UNDOF. Redan har samtal inletts mellan 

Gunnebo och flera säkerhetsmyndigheter om ytterligare installationer 

på känsliga platser i landet. 

ELEKTRONISK SÄKERHET     #1 2010

Under dryga fem år har Gunnebo 

haft ett ramavtal med Luftfartsverket 

i Sverige. En av de senast genomförda 

installationerna innefattade en av 

Gunnebos relativt nya produkter 

inom områdesskydd, Quick Folding 

Gate. En grind som genom sin unika 

konstruktion öppnas och stängs på 

ett fåtal sekunder.

Ursprungligen beställde Luftfartsverket 

en ordinär grind till utfarten från Check- 

point Cargo Center, men när Quick 

Folding Gate presenterades som ett 

lämpligt alternativ i och med sin 

snabbhet kombinerat med säkerhets-

aspekten föll valet istället på rekommen-

derad grind. Installationen genomfördes 

i oktober, 2009. Grinden är förzinkad, 

fyra meter bred och 2,4 meter hög.

– Det är en avsevärd skillnad i öppnings- 

och stängningstider och för en säkerhets-

kontroll är detta en väsentlig sak eftersom 

det påverkar både flöde och säkerhet 

positivt, säger Roger Gustafsson, Projekt- 

ansvarig Luftfartsverket. I samband med 

denna installation levererade Gunnebo 

enligt ramavtalet också säkerhetsstängsel 

till området.

Öppningsbredden på en Quick Folding Gate är mellan 3,5 och 6 meter och öppning/stängning tar fyra till  

sex sekunder. Standardhöjderna är två eller 2,5 meter. Den bygger på en rationell konstruktion och är ett  

alternativ till kombinationen skjutgrind och bom.

Kundens krav  

på säkerhet  

avgjorde valet

En första Wedge Barrier installerad i  

Syrien och förhoppningsvis blir det fler

Grinden som finns 

installerad hos 

Luftfartsverket är fyra 

meter bred och 2,4 

meter hög. Grinden 

har haft en mycket 

positiv inverkan på 

både genomflödet  

och säkerheten.
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2008 fick Gunnebo Belgien kontraktet 

för att säkra Liège-Guillemins, den 

nya toppmoderna tågstationen för 

höghastighetståg som ägs av NMBS, 

Belgiens statliga järnvägsbolag.

För Liège-Guillemins krävdes den senaste 

tekniken och därför föll valet på Gunnebos 

nya SecurWave/SecurManager-plattform. 

Så snart förslaget hade godkänts av alla 

parter anpassades planerna för att om-

fatta de senaste uppgraderingarna. 

Stationen, som invigdes 18 september 

2009 och är konstruerad för det berömda 

höghastighetståget TGV, är nu utrustad 

med den största SecurWave-installationen 

som Gunnebo Belgien någonsin har utfört.

Genomskinlig arkitektur
Den helt nya stationens historia är 

sammankopplad med utvecklingen av 

nätverket för höghastighetståg i Belgien. 

Höghastighetstågen gav den belgiska 

järnvägen en pånyttfödelse. 

Arbetet började för över tio år sedan 

och omfattade inte bara en ny tågstation 

utan även en upprustning av en gammal 

del av staden Liège i östra Belgien.

Platsen byggdes om fullständigt och 

uppgraderades för att göra Liège- 

Guillemins till en av de mest storslagna 

tågstationerna i sitt slag. Arkitekturen är 

imponerande, uttrycksfull, genomskinlig 

och ”lätt som luft”, en symbol för det 

sammanlänkade Europa med förbindelser 

till Paris, London, Frankfurt, Köln och 

Amsterdam.

Gemensam grundidé
För Gunnebo Belgien började säkerhets-

projektet redan 2004 med förslag till hur 

lösningen skulle konstrueras och de första 

ritningarna över den specialteknik som 

kunde användas.   

Alla inblandade parter tog gemensamt 

fram en grundidé för stationens säkerhet 

som inkluderade en rad olika områden 

som resecentrum, företag i stationen, 

tekniska rum och ett centralt säkerhets-

rum. Gunnebo Electronic Security var 

också med och godkände lösningens 

konstruktion.

Bit för bit framskred projektet och 

diskussioner med kunder inleddes. Dis-

kussionerna behövdes för att tillgodose 

de krävande arkitektoniska kraven och 

behålla byggnadens estetik.

Service alltid tillgänglig
Gunnebo Belgien hade redan samarbetat 

med NMBS 10 år tidigare som partner för 

säkerhetslösningar för olika teknikom- 

råden inom den belgiska järnvägen. Sedan 

dess har många system installerats och 

underhållet sköts fortfarande av Gunnebos 

servicetekniker med servicekontrakt som 

gör att de alltid finns tillgängliga. 

Det nya projektet är en fortsättning på 

det lyckade samarbetet mellan Gunnebo 

Belgien och NMBS och innebär ett genom-

brott för SecurWave-plattformen.

Liège-Guillemins – en modern  

tågstation med modern säkerhet  

TEXT    Bernard Decraene    

Läs mer på  
www.gunnebo.com/ 

electronicsecurity

Liège-Guillemins, Belgiens knutpunkt för höghastighetståg, 

har utrustats med Gunnebos säkerhetsplattform SecurWave.

FAKTA OM INSTALLATIONEN  
PÅ LIÈGE-GUILLEMINS

 8 sammanlänkade SecurWave-  �
enheter (på Internet med IP)

2 SecurManager/SMI-servrar �

48 WavePad-enheter �

40 utrustade dörrar �

 Mer än 350 detekteringspunkter av  �
alla typer

 Anslutning till nätövervaknings- �
central via HORUS-dispatching

ELEKTRONISK SÄKERHET  #1 2010



8

BANK    #1 2010

Arkéa-koncernen, som har sitt säte i 

Bretagne, är en av Frankrikes ledande 

bankkoncerner. 2008 hade Arkéa 

2,9 miljoner kunder, 7 328 anställda 

och 569 serviceställen.

– Sedan 1980-talet har vi hanterat all 

säkerhet för Arkéas banknätverk från vår 

egen ledningscentral för fjärrövervakning i 

Brest, en stad i västra Frankrike. Centralen 

sköts av underleverantörer som arbetar i 

vår anläggning. Under en tid stod vi inför 

problemet att byta ut vår systemprogram-

vara. Vi behövde utveckla programvaran 

för att göra den mer transparent och 

användarvänlig och för att säkerställa 

att vi erbjuder en varaktig tjänst, säger 

Bernard Pennec, säkerhetschef för Arkéa-

koncernen.   

Större flexibilitet
Arkéa har lyckats byta systemverktyg utan 

att ändra i organisationen.

– Därför har vi behållit utrustningen  

på våra kontor, vi kommer att utveckla 

den allteftersom och vi gör nya investe-

ringar. Vi har valt en systemhantering 

som kräver att vi använder utrustning, 

programvara och tjänster som Gunnebo 

tillhandahåller. 

Enligt våra beräkningar kostar den lös-

ningen oss mindre än en total outsourcing. 

Vi kan fortfarande göra vad vi vill med 

den nya systemprogramvaran som är 

modernare, mer ergonomisk och har fler 

funktioner, förklarar Pennec.

Efter utbildning har teamet av CCTV-

operatörer snabbt anpassat sig till det nya 

systemet som ger dem större flexibilitet 

när det gäller att sköta systemen och 

samtidigt se till att säkerheten är optimal 

på Arkéas kontor dygnet runt.

Unikt samarbete   
Om det uppstår ett fel på grund av över-

belastning omdirigeras fjärrövervakning 

och larm till CCTV-plattformarna hos 

Gunnebo i Nice eller Vélizy. 

– Vi känner oss helt trygga eftersom vi 

vet att det finns backup-system oavsett 

vad som händer. Vi funderade också på 

att outsourca verksamheten på nätter 

och helger, men vår säkerhetslednings-

central fyller ofta även andra funktioner, 

som att hantera kundrelaterade problem. 

För att outsourca skulle dessa tjänster 

behöva omarbetas.

Fjärrövervakningen med stöd från 

Gunnebo är en specialanpassad lösning 

som gör att vi kan garantera säkerheten 

på våra kontor själva utan att ta några 

risker och samtidigt hålla möjligheterna 

öppna för framtiden. Vi har skapat ett 

unikt samarbete för systemhantering 

med Gunnebo, sammanfattar Pennec.

Gunnebo levererar fjärrstyrd

säkerhetsövervakning till Arkéa bank

Mjukvara från Gunnebo gör tillvaron tryggare för 

banker i Arkéa-koncernen.  

FAKTA 
Fjärrövervakning från Gunnebo innebär 
specialanpassade tjänster för styrning  
och hantering av effektiva säker hetssystem. 
Dessutom kan systemets prestanda 
utvecklas och optimeras samtidigt som 
det uppfyller nödvändiga krav.

Detta hjälpmedel är en del av ett nytt utbud 
av innovativa tjänster från Fichet-Bauche 
Télésurveillance, där följande ingår:
 

SYSTEMHANTERING

 Delvis eller fullständig outsourcing av  �
kundens kunskaps- och processbaser: 
databaslagring

 Servergrupper som förvaras i högsäker- �
hetsmiljöer och som alltid är tillgängliga.

LEVERANS AV NYCKELFÄRDIGA LEDNINGS-
CENTRALER FÖR FJÄRRÖVERVAKNING

Hjälp med att ta fram kravspecifikation �

 Teknisk assistans vid utformning av  �
maskin- och programvara

 Rekrytering och utbildning av operatörer �

 Installation och ledning av operatörs- �
team

 Kontinuerlig underhålls- och upp- �
graderingstjänst

TEXT    Jocelyne Benisri
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Gunnebos serviceerbjudande varierar från 

marknad till marknad eftersom det är 

mycket starkt kopplat till produkter och 

marknadsställning. Det omfattar allt från 

direkt eller indirekt distribution av enkla 

produkter till integration av komplexa 

lösningar där till och med konkurrenters 

produkter kan ingå. Inom koncernens 

största kundcenter, Gunnebo Frankrike, 

står serviceerbjudandet för 33 procent av 

årsomsättningen och har 450 anställda. 

För att ge en tydligare bild av hur 

Gunnebos dagliga serviceverksamhet 

ser ut träffade Global Delphine Guerrier, 

chef för service och fjärrövervakning på 

Gunnebo Frankrike.

En plattform för nya affärer
– Service är ett omfattande åtagande där 

kundfokus, pålitlighet och integritet är hu-

vudingredienser, säger Delphine Guerrier. 

Service från Gunnebo Frankrike handlar 

därför i första hand om män och kvinnor 

som engagerar sig helt och fullt i att göra 

kunderna nöjda. Dessa medarbetare är en 

verklig styrka. Att utveckla dem är en av 

grundpelarna i vår ledningsfilosofi och när 

de utvecklas sker samtidigt en utveckling 

av koncernens mänskliga värderingar.  

– Eftersom jag är krävande uppskattar 

jag särskilt medarbetare som är nyfikna 

och öppna för nya idéer: att kunna sätta 

perspektiv på saker och ting, omvärdera 

sig själv, utvecklas och diskutera våra 

erfarenheter.

Vissa samarbeten har till och med skapats 

tack vare serviceenheten. Ett exempel är 

en välkänd fransk sportutrustningskedja 

med cirka 220 butiker i Frankrike. Till att 

börja med utrustade kunden alla sina 

anläggningar med Gunnebos fjärröver-

vakning och ville sedan teckna ett allmänt 

avtal om installation av videoövervaknings-

system, för att därefter även installera 

inbrottslarm. Idag har kunden använt 

Gunnebo för att införa det slutna kontant- 

hanteringssystemet SafePay™ som en del 

av deras nya butikskoncept.

– När kunderna väljer en produkt eller 

en lösning inom våra säkerhetssektorer 

förväntar de sig ett kontinuerligt engage-

mang och vill veta den totala ägande-

kostnaden. Dessutom utgår kundernas 

behov från problem som kräver att vi tar 

fram effektiva lösningar som kan upp- 

graderas, säger Delphine Guerrier.

Global säkerhetsexpertis
Delphine Guerrier ser många möjligheter i 

serviceverksamhetens framtid, inte minst 

med tanke på att koncernen nu även kan 

positionera sig som lösningsintegratör. 

– Gunnebo har många tillgångar som 

gör att vi kan behålla och utveckla en 

ledande ställning på marknaden för säker- 

hetsservice. Däribland finns ett globalt 

erbjudande anpassat till marknad, 

teknisk expertis, nationell täckning och 

kunskap om våra kunders krav, fortsätter 

Delphine Guerrier.

Framtidens serviceerbjudande
– I framtiden måste vi fokusera på 

högkvalitativ service: teleservice som t ex 

fjärrunderhåll och fjärrövervakning, råd-

givning och att skapa nya tjänster, som 

till exempel utbildningar. Vi kommer 

från en industriell värld med produkter 

och system men nu är trenden bland våra 

kunder att köpa ett globalt servicepaket, 

sammanfattar Delphine Guerrier. 

– Vi har vad som krävs för att lyckas, 

det handlar bara om att ha en samstämd 

strategi. Dessutom är Gunnebos service-

filosofi särskilt väl anpassad till koncept 

med många anläggningar som banker, 

massdistribution och industri.

FAKTA
Namn: Delphine Guerrier

Född: 1970

Utbildning: Examen i revision och  
auktoriserad bokföring.

Karriär inom Gunnebo: Började i  
koncernen 1996 som internrevisor  
och blev senare ekonomichef och VD  
för elektronikverksamheten. 2006 blev  
hon chef för service och fjärrövervakning 

i Frankrike.

TEXT    Karin Wallström

Service är avgörande för långsiktiga samarbeten
I Gunnebos serviceerbjudande ingår ett brett utbud av tjänster, från 

underhållskontrakt till rådgivning, revision och fjärrövervakning. 

Från vänster: Alain Abgrall, Operations Manager, Delphine Guerrier, General Manager  

och Frédéric Famchon, Technical Manager, Business Line After-sales Gunnebo Frankrike.

Delphine  

Guerrier

 #1 2010SERVICE
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SÄKER FÖRVARING     #1 2010

Ett team, över 1 000 kassaskåp och en resa jorden runt

I juni 2008 tecknade Gunnebo ett 

kontrakt för att leverera kassaskåp 

till en och samma kunds 128 kontor 

i 125 länder över hela världen –  

och detta skulle genomföras på  

18 månader.

Ett europeiskt installationsteam med tolv 

polska Gunnebo-tekniker handplockades 

för uppdraget att installera fem olika skåp-

typer runtom i världen. Projektet leddes 

från Belgien, nära kundens huvudkontor. 

Äventyret började i september 2008 med 

1 088 skåp i bagaget.

Gunnebo organiserade den interna-

tionella transporten, själva leveransen, 

monteringen i varje byggnad, installation, 

programmering av elektroniska lås och 

användarutbildning vid varje anläggning.

Innan projektet drog igång behövde 

dock vissa saker redas ut. Den första 

utmaningen var att hitta partners för 

logistiken. De flesta företag kunde inte 

erbjuda en komplett lösning men till slut 

föll valet på DHL-Danzas i Tyskland och 

AGILITY i Schweiz. 

Lyckat genomförande
Nästa utmaning bestod i att arrangera det 

globala projektet och samtidigt behålla ett 

personligt tillvägagångssätt gentemot 

varje anläggning i samtliga 125 länder 

med deras specifika krav, olika sätt att 

tänka och reagera, olika informations-

behov och så vidare.

Månaderna gick och installation efter 

installation kunde genomföras på ett 

tillfredsställande sätt. Längs vägen stötte 

man visserligen på en del problem: 

förseningar i transport och förtullning, 

strejker på både flygbolag och tullar, 

upplopp, oväder, inställda flyg, jord 

bävning, krig, visumproblem för tekniker, 

tio förlorade bagage (inklusive en hel 

uppsättning installationsverktyg), en 

flyttfirma som aldrig dök upp och repade 

skåp. Allt detta till trots var det bara ett 

skåp som totalförstördes och ett enda 

räknefel i antal skåp.

TEXT    Linda Gårdlöv

SUDAN: ”Det var upplopp utanför 
kundens byggnad. Den lokala flyttfirman 
dök inte upp. Skåpen lämnades utanför 
dörren. Med hjälp av några av kundens 
anställda lyckades Gunnebo-teknikern 
Michal göra jobbet själv.”

KONGO (Kinshasa): ”Strejk i tullen: omöjligt att få ut utrustningen ur lagerlokalen. Vi fick åka dit två gånger för att få jobbet gjort.”

ALGERIET: ”Vi behövde ett dispens-

dokument för att komma genom tullen: 

vår tekniker fick vänta en vecka på det 

åtråvärda dokumentet.”

ARGENTINA: ”Vi var tvungna att ta bort 

fönstren för att komma in i byggnaden 

och installera skåpen.”

KAP VERDE: ”Det fanns bara en kran i hela 

Kap Verde och vi behövde den!”

HONDURAS: ”Det var krig i landet och 

krisläge.”



TAIWAN: ”En jordbävning inträffade 

medan våra tekniker var i landet.”

 #1 2010
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Ett team, över 1 000 kassaskåp och en resa jorden runt

AFGHANISTAN: ”Den här leveransen var oer-

hört viktig för kunden. Två skåp special-instal-

lerades enligt särskilda krav. Våra tekniker var 

tvungna att bära skottsäkra västar.”

DJIBOUTI: ”Flyttlaget bestod av 
13 arbetare som jobbade barfota och 
utan verktyg, inte ens rep. Det fanns  
repor kvar i trappuppgången när 
arbetet var klart.”

LESOTHO: ”Riktigt dåligt och blåsigt väder. 

Våra tekniker flög från Johannesburg men 

det gick inte att landa i Lesotho så planet 

fick vända och flyga tillbaka. Robert fick 

hjälp av Gunnebo Sydafrika och tog land-

vägen till Maseru i Lesotho.”

PAKISTAN: ”Robert anlände till ett skumt 

pensionat. Allt verkade hotfullt och det 

blev några sömnlösa nätter.”

ETIOPIEN: ”Ett skåp blev totalförstört av 

gafflarna på en gaffeltruck.”

AUSTRALIEN: ”Inget logistikföretag ville göra jobbet i Canberra och vi behövde en kran. Det krävdes tre veckors förhandlingar för att få in skåpen i kundens anläggning.” 

ARMENIEN: ”Anläggningen hade en modern 

spiraltrappa i glas och vissa trappsteg 

satt inte ens fast i väggen. Ingen visste 

om den skulle hålla för de tunga skåpen. 

Det behövdes ett expertutlåtande från en 

arkitekt. Vi fick göra två resor till Armenien 

för det jobbet, men till slut fixade vi det 

helt utan problem.”
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Under de första veckorna efter att 

Drayton Manor Park hade installerat 

ett elektroniskt varularm kunde 

flera tjuvar gripas tack vare det nya 

systemet, som redan har betalat sig 

självt och mer därtill. 

Drayton Manor Park är en nöjespark med 

karuseller och attraktioner som ligger i 

engelska West Midlands och består av  

6 000 kvadratmeter vackert parkområde. 

Gunnebo har tidigare levererat ett grad 

IX-valv, flera värdeskåp och nu senast 

fyra Gunnebo Gateway Designergate RF 

elektroniska varularmbågar (EAS) som 

installerades i början av 2009 i två av  

parkens nya försäljningsställen: Palladium-

butikerna och Thomas Land-butiken. Den 

senare är ensam i sitt slag om att stå i 

direkt förbindelse med en åkattraktion.

Äventyr för alla åldrar 
Thomas Land är en mångmiljonattrak-

tion med nöjen och äventyr för barn 

och alla andra med barnasinnet kvar. 

Området har tolv karuseller, ett lekland 

inomhus och en butik med stort utbud.

Båda butikerna valde Gateways De-

signergate för dess prestanda och design. 

I samband med den senaste installatio-

nen tecknades ett underhållskontrakt 

för årligt förebyggande underhåll samt 

underhåll vid behov.

– Vi har samarbetat med Gunnebo 

i många år eftersom de har ett brett 

sortiment av säkerhetsprodukter som 

tillgodoser våra specifika behov. När vi  

behövde en lösning för att skydda varorna  

i våra nya butiker Thomas Land och  

Palladium var Gunnebo vårt förstahands-

val. De har än en gång levererat när det 

gäller produktkvalitet, service och pris, 

säger William Bryan, chef för nöjesparken 

Drayton Manor. 

– Vi diskuterar redan ytterligare säker-

hetsdörrar och stängsel runt parken och 

det nya hotellkomplexet.

Detaljhandelssäkerhet som betalar sig själv

Gunnebo och Panaxia har ett lång 

samarbete bakom sig inom kontant-

hantering och säker förvaring. 

Under sommaren 2009 levererade 

Gunnebo ytterligare utrustning 

med tillhörande service- och 

underhållskontrakt till koncernen.

Panaxia Security är en säkerhetskoncern 

med cirka 900 anställda och med drift-

kontor på 23 platser runtom i Sverige. 

De erbjuder sina kunder tjänster inom 

verksamhetsområdena värdetransporter, 

kontanthantering, logistik, bevakning, 

övervakning och teknik.

Gunnebo har till Panaxias nya uppräk-

ningscentral bland annat installerat ett 

prefabricerat valv som uppgraderat det 

fysiska skyddet och erbjuder en komplett 

funktion för den moderna kontanthante-

ringen inom Panaxia-koncernen.

– Vi känner oss trygga med Gunnebo 

som säkerhetsleverantör och de erbjöd 

bästa värde för investerade pengar, säger 

Ingemar Eriksson, Affärsområdeschef 

Kontanthantering hos Panaxia.

– Gällande produktion och logistik är 

den nya anläggningen byggd efter ett helt 

nytt koncept. Det ger oss möjligheten att 

skapa det säkerhetskoncept vi vill ha. Vi 

har självklart följt den svenska bankför-

eningens norm för hur man ska bygga en 

kontanthanteringsdepå.

Utrustning för kontanthantering installerad hos svenska Panaxia

Gunnebo Gateway levererar stöldskyddssystem 

för detaljhandeln över hela världen och utvecklar, 

tillverkar och marknadsför lösningar baserade på all 

befintlig teknik inom elektroniska varularm (EAS). 

Systemen omfattar RF, AM, EM och även den unika 

RM-tekniken som är en kombination av RF- och 

EM-teknik.

Gunnebo levererade nyligen Designergate RF 

elektroniska varularmbågar (EAS) till Thomas Land-

butiken och Palladium-butikerna i den populära 

nöjesparken Drayton Manor Park i engelska West 

Midlands.

DETALJHANDEL    #1 2010

Läs mer på  
www.gunnebo.com/EAS

TEXT    Linda Gårdlöv

TEXT    Linda Gårdlöv
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För NCC handlar miljöarbetet om 

att ta ansvar för framtiden, men 

också om att arbeta medvetet med 

kostnader, både före, under och 

efter ett bygge. Förutsättningen är 

att de kan lita på sina leverantörer, 

bland annat Gunnebo Troax.  

– Våra kunder efterfrågar att vi har kontroll. 

Vi vill inte ha överraskningar på våra  

byggen, säger Anders Edlund som är in-

köpschef på NCC Construction Sverige. In-

köp från leverantörer utgör 70 procent av 

vår omsättning. Därför måste vi ha dem 

med oss för att utveckla vårt miljöarbete.

Idag handlar detta arbete inte bara om 

att undvika farliga ämnen och utsläpp. Lika 

viktigt är energioptimering, även under 

tillverkningsprocessen. Hela 15 procent 

av ett hus totala miljöpåverkan under  

50 år kommer från byggmaterialet.

– Det är inget lätt arbete, men energi 

kostar mer och mer och är en viktig para-

meter. Ett effektivt miljöarbete är också 

en väg till lägre kostnader.

Även efter anbudstidens slut kräver 

NCC alltså att leverantören fortlöpande 

arbetar med att minimera negativ miljö-

påverkan. Precis som på Gunnebo Troax, 

där miljöarbetet gått från att eliminera 

miljörisker till att effektivisera tillverk-

ningen, till exempel vad gäller elförbruk-

ning och återanvändning av spillvärme.

– Vi har samarbetat länge med 

Gunnebo Troax, bland annat vad gäller 

lägenhetsförråd i våra bostadsprojekt, 

säger Anders Edlund. En fördel med det 

samarbetet är att vi samverkar direkt 

med tillverkaren, vilket underlättar miljö-

arbetet och är viktigt för att säkerställa 

rätt kvalitet. 

Och samarbetet har goda förutsätt-

ningar att fortsätta. NCC:s eget utveck-

lingsarbete handlar om att standardisera 

och industrialisera byggandet. 

– I framtiden kommer 

det att bli allt viktigare att 

vi är överens med våra 

leverantörer om kostnads-

utvecklingen. Vi behöver 

gemensamt arbeta mot att 

häva kostnadsutvecklingen i 

byggbranschen. Det handlar 

om att rationalisera hela 

tillverkningsprocessen, både på plats och 

för underleverantörerna. Här är Gunnebo 

Troax starka. De har ett system och kan 

tillverka de produkter som efterfrågas. 

Standardisering behöver vi mer av inom 

byggbranschen.

”Effektivt byggande till rätt pris och med så liten 

klimatpåverkan som möjligt är viktiga framtidsfrå-

gor. Därför satsar vi på att förbättra byggmetoder 

och samarbetsprocesser och att minska energian-

vändningen.” Anders Edlund, inköpschef för NCC 

Construction Sverige

Med Gunnebo Troax mot framtidens  

energieffektivare byggande  

På Gunnebo Troax är det självklart 

att efterleva lagar och regler om 

miljön. Efter att ha eliminerat alla 

stora miljörisker är det dags för 

finliret. Men där ligger också stora 

ekonomiska besparingar. Målet 

är att bli fem procent mer energi-

effektiva till år 2012. 

 

– Vi har precis installerat en ny tillverk-

ningslina med elmotorer istället för 

kompressordrift, berättar Irene Jansson 

som är miljöchef på Gunnebo Troax. 

Då krävde vi garantier på att den skulle 

dra mindre el. Vi inviger också snart en 

anläggning som vår underhållsavdelning 

själva konstruerat för att återvinna värmen 

från härdugnen. Det är små förändringar 

som ger stora resultat!

Framgångsrikt miljöarbete tar aldrig slut 

FAKTA
2008 hade NCC i Sverige en omsättning 
på drygt 30 miljarder kronor och cirka 
10 700 anställda. NCC Construction 
Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, 
anläggningar och övrig infrastruktur i 
Sverige.

Irene Jansson, miljöchef på Gunnebo Troax, överväger 

alla interna processers miljöpåverkan.

MILJÖ

TEXT    Anna Blomén

TEXT    Anna Blomén
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Säkerheten på världens 
flygplatser under ständig 
förändring men alltid  
i fokus

Det har gått dryga åtta år sedan terrordå-

den i USA den 11 september 2001. Dagen 

som förändrade mycket, inte minst på 

flygplatserna. Säkerheten har alltid varit 

prioriterad här, men efter denna dag 

skärptes den snabbt och ett gemensamt 

regelverk inom EU ställdes samman. 

– Idag styrs vi väldigt hårt av myndig-

hetskrav som lägger ribban för vad vi ska 

åstadkomma. Och så är det väl med allt 

säkerhetsarbete, har man något som kan 

anses attraktivt för någon annan måste 

man hela tiden förbättra skyddet. De som 

vill komma åt det man har förbättrar san-

nolikt även sina metoder eller växlar mål, 

säger Dan Larsson.

Fokus på terrordåd 
Vilka är de största risker man kalkylerar 

med idag?

– Kriminalitet av olika slag är alltid en 

risk, men det som regelverket dimen-

sionerar för är i första hand terrordåd. 

Det är det som skapat det gemensamma 

regelverket och som gör att man är så 

angelägen om att ha samma syn på saken 

över nationsgränserna, säger Dan Larsson. 

Stor budgetpost
På Landvetter Airport arbetar ett par 

hundra personer inom området Security. 

Sett till antal personal på flygplatsen 

är det klart större än det område som 

innefattar den tekniska operativa säker-

heten. Till exempel läggs stora resurser 

på säkerhetskontroller av passagerare 

och bagage. Faktum är att en mycket stor 

del av de totala personalkostnaderna är 

säkerhetsrelaterade. Även budgeten för 

utrustning och teknik påverkas stort av 

säkerhetskraven.

– Vi har utrustning för väldigt mycket 

pengar, både produkter från Gunnebo och 

teknik för undersökning av bagage m m.

Sekretess
Ett mål är att så få anställda som möjligt 

har kunskap om hela säkerhetssystemet, 

som byggs upp av en rad olika kompo-

nenter och funktioner: infrastruktur, 

maskiner, kamerasystem och personal med 

olika uppgifter.

– Ju fler som har kunskap om hela sys-

temet desto mer sårbart blir det, därför 

är mycket sekretessbelagt, förklarar Dan. 

Trygga resenärer
Syftet med allt säkerhetsarbete är i 

slutändan att skydda resenärerna. Det 

är viktigt att passagerarna vet detta och 

känner sig trygga. 

– Det finns en uppfattning om att 

flyget är speciellt utsatt för till exempel 

terrorism. Det gör det extra viktigt att 

tydligt visa att det hela tiden utförs ett 

väldigt stort arbete för säkerheten. Det är 

viktigt att vi har våra kunders förtroende, 

säger Dan Larsson.

Det är viktigt att

vi har våra kunders 

förtroende

Säkerheten är en av de riktigt stora posterna i en flygplats budget 

och verksamhet. Av Luftfartsverkets cirka 500 anställda på Göteborg 

Landvetter Airport arbetar runt 40 procent med säkerhetsområdet 

Security, skydd mot olagliga handlingar. – Mycket är hemligt, men det 

är också viktigt att tydligt visa resenärerna att vi alltid jobbar med 

säkerhet. Att flygplatsen är en säker plats att vara på, säger Dan Larsson, 

säkerhetschef på Göteborg Landvetter Airport.

TEXT    Karin Marks     

Läs mer på
www.gunnebo.com/

airport 
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Den senaste ordern gällde två dubbla 

säkerhetsdörrar för passagerare, Gunnebo 

PasSec HSW, som installerats vid utgången 

från bagageutlämningen på flygplatsen i 

Perth. Dessa ska både höja säkerheten och 

göra det omöjligt för någon att ta sig in på 

säkerhetsområdet. Dessutom sparar man 

resurser i och med att ingen bemanning 

behövs. Tidigare bestod utgången av enkla 

automatiska skjutdörrar, bemannade med 

säkerhetsvakter. 

– Den här typen av dörrar blir allt vanli-

gare på flygplatser världen över. Vi vet att 

Quantas planerar en uppgradering på alla 

större flygplatser i landet och tror att det 

finns en stor chans att vi får leverera även 

till dessa. Det skulle innebära affärer för 

runt två miljoner australiska dollar (cirka 

12 miljoner kronor), vilket är en betydande 

summa, menar Laurie Mugridge.

– Vi har en bra relation sedan tidigare 

jobb med Quantas. Detta tillsammans 

med den aktuella installationen i Perth 

tror jag gör att vi ligger bra till även för 

deras framtida projekt.

Under sommaren 2009 installerade 

Gunnebo Spanien 50 varularmsbågar 

i Barcelonas nya flygterminal T-1. 

Manuel Latorre Marin, marknadschef 

på Gunnebo Spanien, är nöjd 

med affären och hoppas på att 

Barcelonas flygplats kommer att bli 

en återkommande kund.

Tidigt i vår slöt Gunnebo Spanien ett avtal 

med spanska Areas, den ledande åter-

försäljaren av spanska säkerhetssystem 

på flygplatser, om att installera en del 

av säkerhetssystemen i butikerna på den 

nya flygterminalen T-1 i Barcelona. Avtalet 

gällde 50 elektroniska varularmsbågar, det 

vill säga Electronic Article Surveillance, i 

flertalet olika butiker i shoppingområdet.

– Utrustningen är snygg och modern. 

När larmet aktiveras blinkar ett rött ljus, 

vilket skapar ett intryck av flera olika 

färger i plexiglaset. Utrustningen är  

även avskräckande och därför effektiv 

för att bekämpa svinnet, säger Manuel 

Latorre Marin.

Barcelonas internationella flygplats 

hör till de mest trafikerade flygplatserna 

i Spanien och har cirka 30 miljoner 

besökare per år. Den nya flygterminalen 

T-1 är 500 000 kvadratmeter och skapar 

stora utställningsområden för Gunnebos 

senaste EAS-utrustning. 

– På just Barcelonas flygplats var detta 

vår första installation av EAS-antenner. 

Men vi har installerat samma säkerhets-

utrustning tidigare hos andra kunder. Jag 

hoppas självklart att Barcelonas flygplats 

blir en återkommande kund.

OMRÅDESSKYDD    #1 2010

Många av butikerna i den nya terminalen på  

Barcelonas flygplats skyddas med elektroniska 

varularm (EAS) från Gunnebo.

Flygbolaget Quantas uppgraderar sin passagerarutgång  

Estetiska varularmsbågar  

på Barcelonas flygplats

TEXT    Qithara Inal      

Gunnebos säkerhetsdörrar effektiviserar och höjer säkerheten på Perth 

Airport, när australiska flygbolaget Quantas uppgraderar sin passagerar-

utgång. En affär med möjlighet att växa.  

– När Quantas ska modernisera sina in- och utgångar på alla stora 

flygplatser i Australien finns det en enorm affärspotential för oss, säger 

Laurie Mugridge, Business Development Manager för Gunnebo Australien.

TEXT    Karin Marks     
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Installationen av högsäkerhets-

slussar för immigrationskontroll på 

Bahrains internationella flygplats 

har resulterat i fler affärer. Nu är 

flygplatsen i både Oman och Abu 

Dhabi intresserade av Gunnebos 

säkerhetsutrustning.  

– Installationen i Bahrain har hjälpt 

oss väldigt mycket, vi är stolta över 

den, säger Jacob Touma, Landschef 

för Gunnebo Middle East.

Gunnebos affärer i Mellanöstern har varit 

framgångsrika sedan starten i början av 

år 2000. De produkter som har sålt bäst 

under den senaste tiden är olika system 

för passage- och entrékontroll. 

I september 2008 levererades fyra pilot- 

installationer till Bahrain där ImmSec inte- 

grerades med intelligenta ID-kortläsare, 

fingeravtrycksläsare, två LCD-monitorer 

samt TDAR, Gunnebos unika system 

för enpersonskontroll och kvarglömda 

föremål. Beslutet att utrusta Bahrains in-

ternationella flygplats med elektroniska 

passkontroller är en del av den satsning 

som flygplatsen fortfarande gör.

Nöjd kund
– Vi erbjöd det senaste inom teknologin 

och kunden är väldigt nöjd med utrust-

ningen. Bahrain vill fortsätta satsa på 

säkerheten, men har bestämt sig för att 

ha pilotsystemen ett tag till innan de 

satsar fullt ut, säger Jacob Touma.

Förprogrammerade ID-handlingar är en 

förutsättning för biometrisk identifikation. 

I gengäld blir väntetiden vid exempelvis 

passkontroller mycket kortare för personer 

med biometriska resehandlingar. 

Installationen på den internationella 

flygplatsen i Bahrain har resulterat i 

fler affärer, berättar Jacob Touma. Till 

exempel är flygplatserna i Oman och 

Abu Dhabi, som Gunnebo tidigare har 

levererat SpeedGates till, nu intresserade 

av ImmSec – Immigration Gates. 

Ny terminal i Qatar
En annan order som Gunnebo redan har 

kammat hem är från Doha-flygplatsen i 

Qatar där det nu byggs en ny terminal – 

emirens egen terminal, som är fristående 

från den vanliga passageraranläggningen. 

Den nya byggnaden ska bli en exklusivt 

utformad terminal avsedd för emirfamil-

jen, höga regeringsrepresentanter och 

andra viktiga besökare i Qatar. Installatio-

nen av specialutformade grindar, spärrar 

och pollare påbörjades i slutet av 2009. 

Ordern är värd cirka 7,5 miljoner kronor. 

– Vi visste vilken viktig roll säkerheten 

spelar för det här projektet och arbetade 

redan från början för att leverera bästa 

tänkbara säkerhetslösningar, säger 

Jacob Touma.

Envägsslussarna PasSec på Prags flygplats ser till att 

passagerare inte kan gå tillbaka till avgångsdelen.

Flygplatser i Mellanöstern satsar på bra 

system för passage- och entrékontroll

Sedan Republiken Tjeckien anslöt 

sig till Schengenområdet 2008 har 

säkerhetskraven på flygplatsen 

skärpts. Detta har bland annat 

resulterat i att Gunnebo Tjeckien 

levererat och installerat fyra envägs-

slussar, PasSec, på den nya flyg- 

terminalen i Prag. 

När Prags flygplats valde säkerhetsut-

rustning från Gunnebo Tjeckien var det 

främst teknologin och den lättillgängliga 

supporten de fastnade för. 

– Det här projektet är ett resultat av 

vår kontinuerliga ansträngning för att 

sticka ut på marknaden och självklart är 

jag mycket glad över det, säger Jiri Machka, 

Landschef Gunnebo Tjeckien, i ett press-

meddelande. 

Envägsslussarna PasSec är utformade 

för de särskilda behoven på flygplatser och 

har ett detekteringssystem som förhindrar 

att passagerare går över till avgångsdelen 

efter att ha anlänt till ankomstdelen. 

Jana Klapstova, produkt- och logistik-

ansvarig på Gunnebo Tjeckien, berättar 

att Gunnebo tidigare har gjort olika  

säkerhetsinstallationer på Prags flyg-

plats, men att det är första gången man 

levererat envägsslussar.

– Utrustningen har en diskret design 

och är användarvänlig. Kunden är nöjd 

och vi hoppas självklart att det ska leda 

till fler order, säger Jana Klapstova.

Envägsslussar utformade efter de speciella behoven på en flygplats

TEXT    Qithara Inal      

TEXT    Qithara Inal   

FAKTA OM IMMSEC
ImmSec är en automatiserad högsäker-
hetssluss för immigrationskontroll. 
Systemet är mycket säkert och effektivt 
och tillåter endast en person åt gången 
att passera genom slussen. Den första 
ordern omfattar fyra pilotinstallationer 
av ImmSec där intelligenta ID-kortläsare, 
fingeravtrycksläsare och två LCD- 
monitorer kommer att integreras till-
sammans med Gunnebos unika system 
för enpersonskontroll och kvarglömda 
föremål, TDAR.
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Genom tillförlitlighet, förarassistans  

och säkerhetssystem bidrar  

MAN lastbilar till att göra  

godstransport mycket säkrare
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PROFIL    Lars Wrebo

PROFIL   Lars Wrebo

MAN satsar på 
integrerad säkerhet 

– Säkerhet är en viktig fråga för oss och 

därför ingår den i vårt integrerade led-

ningssystem, säger Lars Wrebo.

Strukturer, processer och standarder är 

enhetliga vid alla MAN-anläggningar.

– Vi vet att vi riskerar att utsättas för 

kriminell verksamhet på grund av vår 

framgång och vår framträdande ställning, 

tillägger Wrebo. 

Förra året lanserade företaget ett pro-

jekt för att samordna frågor och åtgärder 

inom fysisk säkerhet, informationssä-

kerhet och datasäkerhet. Målet var att 

skapa en enhetlig säkerhetsfilosofi för 

hela företaget. 

– Det enda sättet att skydda våra vär-

deringar och vår expertis från brottslingar 

är att koppla ihop alla säkerhetsområden 

till ett nätverk, förklarar Wrebo.

MAN står inför utmaningen att utveckla 

effektiva säkerhetsstandarder som kan 

anpassas till anläggningarnas behov både 

nationellt och internationellt. Processer 

måste vara flexibla och förbättras hela 

tiden eftersom den totala säkerhets- 

situationen och behoven på varje  

anläggning ständigt förändras. 

Tillträdeskontroll
– Människor, alltså våra anställda, är 

huvudaspekten. Därför fokuserar MAN 

på att öka medvetenheten om säkerhets-

frågor bland vår personal. På så sätt kan 

vi till exempel minska risken för industri-

spionage. Men vi vet ändå att vissa risker 

alltid finns kvar, fortsätter Wrebo.

På senare år har företaget gjort stora 

investeringar i tillträdeskontroll för att 

MAN Nutzfahrzeuge AG är en av Europas ledande tillverkare av  

lastbilar och bussar. Företaget har över 36 000 anställa och förra året var 

omsättningen över 100 miljarder kronor. Precis som andra internationellt 

framgångsrika företag har MAN tvingats fokusera på säkerheten vid  

sina anläggningar runt om i världen. Vi träffade produktionschefen  

Lars Wrebo för att prata om hur MAN Nutzfahrzeuge AG skyddar sig  

mot stöld, sabotage och industrispionage.

TEXT    Birgit Krüger

skydda kunskap och inventarier ytterligare. 

– Det är viktigt att systemen är anpas-

sade till företagets arbetsflöden. Därför 

behövs det flexibilitet i tillägg till en hög 

tillförlitlighetsnivå, betonar Wrebo.

Stöld och andra risker
Det finns också risker för MAN utanför 

dess anläggningar. Vilka är störst?

Stöld av fraktgods är helt klart ett stort 

problem för leverantörer och kunder. 

Vad gör MAN för att bekämpa det?

Det är viktigt att stödja våra speditörer 

genom att passa ihop säkerhetskrav 

och färdvägsplanering. När det gäller 

våra leverantörer av säkerhetstjänster är 

tillförlitlighet ett viktigt kriterium vid val 

av personal.

Hur kan tekniska  

lösningar öka säkerheten? 

Teknisk utrustning som säkerhets- eller 

lokaliseringssystem minskar risken för 

fraktgodsstöld. Man får heller inte glömma 

säkerhetsutrustning som fysiskt skyddar 

förarna. Genom tillförlitlighet, föraras-

sistans och säkerhetssystem bidrar MAN 

lastbilar till att göra godstransport mycket 

säkrare, inte bara i fråga om stöldskydd.

Lars Wrebo föddes 1961 i Bollnäs. Han är 

gift och bor i München.

Karriär
2006 till nu: Styrelsemedlem i koncernen 

MAN Nutzfahrzeuge och produktions-

ansvarig 

2001–2006: Chef för chassi- och hytt-

produktion, Scania AB i Sverige

1996–2006: VD för Scania Production 

Angers S.A.S. i Frankrike

1992–1996: Teknisk chef på Scania i 

Sverige

1986–1992: Började på Saab-Scania som 

trainee och blev sedan produktions-

ingenjör och tillverkningschef

1982–1986: Studerade teknik vid Kung-

liga Tekniska Högskolan i Stockholm

Lars Wrebo, civilingenjör

Styrelsemedlem i  

MAN Nutzfahrzeuge AG
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Gunnebo stödjer en gymnasieskola i 

Kwa-Zulu Natal i Sydafrika under de 

närmsta tre åren genom att bekosta 

ett utbildningsprogram med målet 

att hejda spridningen av HIV/AIDS 

bland ungdomar i området.

Studenterna vid Khombindlela High School 

i en stad nära Empangeni i Kwa-Zulu Natal 

är nu inskrivna i utbildningsprogrammet 

Star for Life* tack vare stödet från Gunnebo. 

Inom programmet som löper parallellt 

med skolans normala undervisning får 

studenterna lära sig hur HIV/AIDS kan 

förebyggas samtidigt som de uppmanas 

att behålla hoppet inför framtiden, oavsett 

om de är smittade eller inte.

Idag är nästan 40 procent av alla gravida 

kvinnor i den här provinsen HIV-positiva.

– Våra kunder kommer att se positivt 

på att Gunnebo hjälper Empangenis 

ungdomar till ett bättre liv i framtiden och 

därmed också bidrar till vårt engagemang 

i initiativet Black Economic Empowerment 

(BEE), som främjar mångfald i näringslivet, 

säger Robert Hermans, landschef för 

Gunnebo Sydafrika. 

– AIDS påverkar ungdomar genom att 

de blir föräldralösa och ibland mentalt 

skadade, säger Mondli Smthethwa, 16 år 

och student på skolan.

 – Även om många av oss ungdomar 

redan har drabbats kan de ändå lära sig 

mycket genom Star for Life och förverkliga 

sina drömmar.  

Stöd till HIV/AIDS-utbildning för unga 
SYDAFRIKA  

*Star for Life-programmet startades av den 

svenske affärsmannen Dan Olofsson och hans fru 

Christine. Sedan den första skolan öppnades 2005 

har nu Star for Life-programmet utökats till mer 

än 50 skolor i Sydafrika i samverkan med landets 

utbildningsdepartement. Programmet finns också 

i Namibia.

I Sydafrika används ofta kassaskåp 

med insättningslåda och allra 

vanligast är skåp som har en 

låsbar låda där pengarna läggs för 

insättning i skåpet. En nackdel med 

den här sortens skåp är att de bara 

är säkra så länge insättningslådan 

är låst.  

För att få bukt med dessa problem har 

Gunnebo konstruerat och patenterat in-

sättningsfunktionen ”G-Trap”, en nyckelfri 

låda som är säkerhetsklassad även när 

den är öppen.

– Våra kunder uppskattar G-Trap efter- 

som det är en unik produktlösning. Ingen 

annan konkurrent har ett nyckelfritt alter-

nativ. Det har fungerat bra för en livs-

medelskoncern som nu har börjat använda 

det nya skåpet på vissa av sina kontor. 

– Funktionen är lämplig för insättning  

av kontanter när inga chefer finns på 

plats, utan nycklar och riskfritt i en  

franchisemiljö, säger Eulandé van Rhyn, 

Sales Consultant

Kundanpassade skåp säkrare  

för personal och värdesaker

SYDAFRIKA  

GUNNEBO I VÄRLDEN    #1 2010
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I hjärtat av Manhattans livliga affärs-

centrum på Park Avenue i New Yorks 

innerstad har Gunnebo under 2009 

slutfört den första installationen av 

den  senaste OptiStile-modell 720.

Föregångaren SpeedStile FL introduce-

rades i USA på ASIS-mässan i april 2008 

(ASIS är en internationell organisation för 

säkerhetsproffs), där systemet fick stor 

uppmärksamhet. Samtidigt lanserade 

konkurrenter liknande snabbslussar med 

glaspaneler och optiska funktioner på 

marknaden. 

För Gunnebo innebar det ett enkelt 

ingrepp i konstruktionen att byta ut de 

stålarmsförsedda slussarna på OptiStile 

220 mot glaspaneler.

Resultatet blev OptiStile 720 som 

mäter 1,2 gånger 1,65 meter och har hel-

täckande glaspaneler och all elektronik 

samlad i sockel, lock och pelare. Locken 

kan anpassas för att framhäva eller kom-

plettera de flesta inredningsstilar.

När det gäller funktion har OptiStile 720 

tre lägen: Normalt stängd, med glasgrin-

darna i stängt läge, normalt öppet (kallas 

”Pop Out” i USA), där grindarna är i öppet 

läge men stängs vid ogiltigt tillträde 

samt optiskt läge då glasgrindarna är 

kvar inne i ramen.

Produkten testades i över 30 dagar, 

vilket resulterade i drygt 1 000 000 cykler 

utan fel eller försämrad prestanda. Däref-

ter skickades den till CSA för certifiering. 

– Tidigare hade vi Gunnebo SpeedStiles 

i två av våra kontorsfastigheter i New York 

City, säger Richard H Coleman, vice VD 

på Shorenstein Realty Services som äger 

byggnaden.

 Efter att vi hade förvärvat Park Avenue 

Tower 2008 vände vi oss till Gunnebo 

igen och bad dem att tillsammans med 

vårt projektteam förbättra säkerheten i 

byggnadens lobby. De nya svänggrindarna 

OptiStile 720 uppfyller våra designkrav 

tack vare att de både har en modern och 

öppen konstruktion med glaspaneler och 

kompakta mått som gör att vi får plats 

med tre passager i varje hissrad, förklarar 

Richard H Coleman.

OptiStile 720 har väckt stort intresse 

både i och utanför USA på grund av dess 

moderna design och flexibla funktioner 

som passar in i många byggnaders stil 

och behov.  

I New York är tre passager färdiga och 

har börjat användas i Park Avenue Tower.

En kärnkraftsanläggning i Schweiz 

behövde anpassa sin fordonsinfart till 

nya lagkrav och valde att samarbeta 

med Gunnebo Schweiz. 

– Det som avgjorde till Gunnebos fördel 

var att vi är de enda som kan leverera 

vägspärrar med de mått som kunden 

behövde, säger Urs Schmid, affärsenhets-

chef för Områdesskydd.

Fyra spärrar, fyra snabbslussar och två 

elektromekaniska svänggrindar ingick i 

Gunnebos lösning som har installerats 

med framgång i två steg.

– Denna strategiska säkerhetslösning för 

kärnkraftsanläggningar stärker Gunnebos 

ställning i Schweiz, säger Mike Finders, 

landschef Gunnebo Schweiz.

Modern design och många funktioner 

gör succé i New York

Enda leverantören av vägspärrar med de rätta måtten

USA  

SCHWEIZ  
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Gunnebo har fått en order om att 

konstruera, leverera och installera 

ett brandsläckningssystem för alla 

teknik-, inköps- och byggnadspro-

cesser vid Doosan Heavy Industriers 

kolkraftverk i indonesiska Cirebon 

på västra Java. Ordern är värd cirka 

26 Mkr.

Bland produkterna som ska levereras 

finns brandlarm, brandposter, sprinklers, 

vattensprutor, brandhämmande system, 

brandsläckare och brandbilar. Projektet 

beräknas vara klart i maj 2011.

Gunnebo tog hem kontraktet efter en 

begränsad anbudsinfordran som hölls av 

PT DHII. I anbudsutvärderingen ingick en 

fullständig bedömning av varje företag, 

inklusive kompetens och expertis för att 

leverera systemen, erfarenhet från lik-

nande projekt och naturligtvis rimlig och 

konkurrenskraftig prissättning. PT DHII 

ansåg att Gunnebo besitter den kvalitet 

och förmåga som krävs för att leverera 

projektet.

Konstruktion, leverans och installation av brand-

släckningssystem för Doosan Heavy Industrier 

INDONESIEN  

FAKTA

 Doosan Heavy Industries and   �
Construction är ett av världens 
största företag med erfarenhet  
inom byggen av kraftverk- och 
avsaltningsanläggningar över  
hela världen.

 Doosan har hittills byggt över   �
300 kärn-, värme-, kombi- och  
vattenkraftverk. Doosan bygger för  
närvarande mer än 60 kraftverk 
i Korea, Thailand, Indien, Mellan-
östern och på andra platser.

I mars 2009 fick Gunnebo Nordic en 

order på ett SafeControl lednings-

system och 101 SafeLock-lås från 

Nordea för deras kontor i Danmark. 

Nordea Köpenhamn hade beslutat att ta 

hem servicen av sina uttagsautomater 

och såg chansen att rationalisera hante-

ringen av nycklar och registrering, så de 

vände sig till Gunnebo Nordic.

 – Vi är oerhört nöjda med SafeLock CIT-

lösningen. Vi har fått den flexibilitet vi vill 

ha i samband med service av uttagsauto-

mater. Tidigare sköttes den servicen av en 

extern leverantör. Med det nya systemet 

kan vi reagera omedelbart på fel i ut-

tagsautomaterna, även om de inte finns 

med på den planerade servicerutten, 

säger Jørgen Vang Pedersen från Nordea 

Köpenhamn. 

– Vi har ett väl fungerande system i drift 

och har inte haft några krascher. Användar-

utbildningen för systemet organiserades 

och genomfördes på ett snabbt och  

effektivt sätt. 

– På det hela taget var det rätt beslut 

att introducera SafeLock på Nordeas 

kontor i Danmark.

I slutet av sommaren 2009 installerades 

låsen i hela Danmark och Nordea har 

redan beställt ytterligare 50 lås.

Dubai-baserade Gunnebo Middle 

East har tilldelats utmärkelsen ”2009 

Middle East Oil & Gas Infrastructure 

Security Customer Value Leader- 

ship Award” av analysföretaget 

Frost & Sullivan. 

Gunnebo Middle East fick utmärkelsen  

för sin förmåga att leverera kompletta 

säkerhetslösningar för högsäkerhets-

områden som banker, detaljhandel och 

skyddssektorer för infrastruktur med 

följande motivering:

”Gunnebo kan tack vare sin djupa 

kunskap om säkerhetssystem erbjuda 

kundanpassade lösningar genom att 

förstå kundens behov till fullo. Inom 

säkerhetsmarknaden för olja och gas 

tillhandahåller Gunnebo inre och yttre 

områdessäkerhet med sitt segment Om-

rådesskydd. Bland företagets lösningar 

finns också fysisk säkerhet och integrerad 

säkerhet. Samtidigt som företaget erbjuder 

helhetslösningar har de fortsatt att utvidga 

sin kundbas och på så sätt blivit bland de 

största i världen på att leverera integrerade 

lösningar. Dessa faktorer gör Gunnebo till 

en värdig vinnare av utmärkelsen.”  

Hjälper kunder att rationalisera 

Prestigefyllt pris togs emot i Mellanöstern

DANMARK  

DUBAI  Läs mer på
www.gunnebo.com/

award
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När det handlar om klimatför-

ändring och rapportering är 

transparens nyckelordet. För att 

komma med i Carbon Disclosure 

Leadership Index (CDLI) måste 

företag redovisa sin miljöpåverkan 

och att de styrs på ett professionellt 

sätt som leder till öppenhet i 

klimatförändringsfrågor.

Carbon Disclosure Project (CDP) sam-

arbetar med organisationer i både den 

privata och offentliga sektorn för att 

underlätta insamlingen av klimatföränd-

ringsuppgifter från deras leverantörsled.

Cirka 2 500 stora bolag runt om i världen 

redovisar genom CDP sina utsläpp av växt- 

husgaser och vilka risker och möjligheter 

klimatförändringar leder till.

CDP representerar i sitt arbete för ökad 

transparens inom miljöpåverkan  

475 institutionella investerare med 

55 000 miljarder dollar i förvaltade 

tillgångar. 

– Det här är en bekräftelse på vårt ar-

bete för att förbättra vår transparens och 

våra strategier i miljöfrågor. I år har vi satt 

upp specifika mål för miljöförbättringar 

inom Gunnebo, säger Rolf Kjällgren, 

inköps-, kvalitets- och logistikdirektör.

Extra-Games Entertainment har 

beställt 190 Callisto Dep depone-

ringsskåp för installation i företagets 

samtliga kontor.

Företaget driver kontantspel och spel-

automater i hela Tyskland och behövde en 

säker förvaringslösning som ökar säker-

heten för personalen.

Callisto Dep uppfyller Extra-Games krav 

på ett skåp med inbyggd insättningslåda, 

återställningsbart lås och certifiering från 

det europeiska testinstitutet ECB•S. 

Det var lika viktigt för företaget att välja 

en leverantör med service i hela landet, 

så där passade Gunnebo Tyskland in.

Callisto Dep är certifierat för inbrotts-

skydd i klasserna DI och DII (EN 1143-2) 

för deponeringsskåp. Insättningar görs 

enkelt genom en låda utan att personalen 

behöver öppna skåpet. En anti-fishingan-

ordning under lådan ser till att det inte 

går att sträcka sig in och komma  

åt kontanter eller värdesaker i skåpet.  

Callisto Dep säljs och marknadsförs under 

varumärket Rosengrens.

Gunnebo på tredje plats i  

Carbon Disclosure Leadership Index 

Spelhallsföretag installerar

deponeringsskåp från Gunnebo

NORDEN  

TYSKLAND  

Polismyndigheten i Coslada valde 

Gunnebo för att konstruera, leverera 

och installera en ny säkerhets-

ledningscentral vid huvudkontoret 

i Madrid. 

Den nya ledningscentralen är utrustad 

med en skärmvägg som viktigaste led-

ningsverktyg men även kameraövervak-

ning ingår i projektet. 

Gunnebo Electronic Securitys integrerade 

SMI-server kommer att visas på skärm-

väggen för hantering av varje underord-

nat system som finns hos Coslada-poli-

sen, exempelvis övervakningskameror, 

tillträdeskontroll, nummerplåtsigenkän-

ning och intrångslarm. 

Ledningscentralen har varit igång se-

dan i juni 2009 och har fått beröm för sin 

höga kvalitet från Madrids stadshus.

Optimerad effektivitet för 

lokalpolisens ledningscentral

SPANIEN 

– Lösningen innebär stora 

framsteg och förbättringar 

för alla tjänster som lokal- 

polisen står för och dessutom 

bättre arbetsförhållanden 

för användarna. Tillsammans 

med Gunnebo har vi lyckats 

optimera effektiviteten hos 

lokalpolisens ledningscentral, 

säger José Miguel Regidor, 

chef för polismyndigheten 

i Coslada.

På bilden:  

Felix Duque (till vänster)  

och José Miguel.
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Med sin utsikt över världen räknas 

den unika skyskrapan Burj Khalifa 

som ett högriskmål för till exempel 

terrorism. Mirakeltornet reser sig 

drygt 800 meter över marken och är 

därmed världens högsta byggnad. 

I byggnaden kommer det att finnas 

kontor, lägenheter, restauranger, caféer, 

fritids- och sportanläggningar och en 

utsiktsvåning samt servicetjänster och 

kommunikation.

– Efter en lång undersökningsprocess 

vände vi oss till Gunnebo, som är ett av 

de mest välkända företagen inom om-

rådesskydd i Mellanöstern, och bad dem 

hjälpa oss med säkerheten i byggnaden, 

säger Jonathan Keith, avdelningschef för 

brandskydds- och säkerhetssystem på 

Johnson Controls International UAE.

Byggnadens första säkerhetsskydd 

finns på utsidan där Gunnebo har leve-

rerat krockklassade vägspärrar av typen 

K12. På insidan måste man identifiera  

sig i Gunnebos SpeedStile snabbslussar 

och GlasStile entrégrindar innan man  

får tillträde. 

– Gunnebo har visat prov på fantastisk 

flexibilitet under hela projektet och har 

levererat kundanpassade produkter för att 

uppnå samma höga standard som arki-

tektens design, tillägger Jonathan Keith. 

– Det här prestigefyllda projektet är en 

mycket viktig referens för vår framtida 

utveckling i regionen och även i resten av 

världen. Vi kan helt enkelt säga att vi med 

detta projekt har uppnått en milstolpe på 

säkerhetsmarknaden, säger Jacob Touma, 

landschef för Gunnebo Mellanöstern.

Burj Khalifa invigdes officiellt den  

4 januari 2010, på årsdagen av Sheikh 

Mohammed bin Rashid Al Maktoums 

kröning till emir av Dubai.

Miraklet tornar upp sig – säkerheten i Dubais nya landmärke 

Fakta om Burj Khalifa:
Höjd antenn: 828 m �

Tak: 688 m �

Översta våning: 636 m �

Antal våningar: 160 beboeliga våningar �

Golvyta: 334 000 m � 2

Invigd: 4 januari 2010  �

Två nuvarande världsrekord av flera som 
innehas av Burj Khalifa:

Högsta fristående byggnad: 636 m �

Byggnad med flest våningar: 164 �

Läs mer på
www.gunnebo.com/ 

highsecurity


