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” ... Nästa steg är att tillämpa den affärsstrategi som vi har utvecklat. Detta
omfattar lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv.”
Per Borgvall, VD och koncernchef, Gunnebo
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Mats Ekendahl
mats.ekendahl@newsroom.se

PAPPER, INLAGA:
Tom&otto silk.
Produkten kan återvinnas i pappersåtervinningen.
OMSLAGET:
Mumbai är staden som aldrig sover, och
Mumbai är som allra vackrast på natten,
då dess arkitektur och skönhet bäst
kommer till sin rätt. Bandra-Worli Sea Link
är en åttafilig bro som förbinder Mumbais
västra förorter med stadens centrum.
Foto: Dhanraj Wadiwala
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Lösningen för automatisk gränskontroll, e-Gate, hjälper till att hantera det växande antalet passagerare.

Lösningen som ökar säkerheten och effektiviteten
Det växandet antalet passagerare utgör en av de största utmaningarna för flygplatser i dag.
Den intelligenta lösningen eGate minskar väntetiderna och personalbehovet samtidigt som
säkerheten förbättras.
TEXT

Linda Gårdlöv

TYSKLAND. Enligt Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) kommer antalet internationella flygresenärer i framtiden att öka med
omkring fem procent per år. Med lösningen
eGate sköts gränskontrollerna automatiskt med
hjälp av biometriska data, vilket möjliggör ett
högre passagerarflöde.

Lösningen bygger på en sluss med dörrar som
skiljer de kontrollerade områdena från de områden
som är öppna för allmänheten. Innan passagerarna passerar dörrarna stoppar de in sina
pass i en apparat som läser av den biometriska
informationen i passen. Med hjälp av en kontrollprogramvara och uppkoppling mot en databas
verifierar systemet att dokumentet är giltigt och
kontrollerar det mot aktuella varningslistor.

Förberedelser för framtiden

Biometriska data kontrolleras innan passageraren
släpps igenom.

– Tillsammans med Siemens IT Solutions and
Services erbjuder vi flygplatsoperatörer en intelligent lösning för att hantera ett växande antal
passagerare, säger Albert Schürstedt, Divisional
Head of Building & Infrastructure på Gunnebo.
– Tack vare det nya systemet kan vi utnyttja
fördelarna med elektroniska resedokument fullt
ut och därigenom optimera passagerarflödet på
flygplatserna.
Gunnebo har bidragit till lösningen med sin
expertis inom system för tillträdeskontroll, medan
Siemens IT Solutions and Services har bidragit
med sin kunskap inom systemintegration, pro-

gramvara för biometrisk igenkänning och sammankoppling av databaser.

Erfarenhet av flygplatser
– Vi är väldigt glada att få samarbeta med
Gunnebo som en av våra huvudleverantörer
eftersom de har många års erfarenhet inom det
här området. Vi har en omfattande erfarenhet
av flera internationella IT-projekt på flygplatser,
vilket innebär att vi är väl förtrogna med de
processer och arbetsflöden som finns där.
Därför kan vi integrera en komplett lösning
nästan sömlöst i befintliga IT-miljöer, säger
Werner Braun, Business Development Manager
på Siemens IT Solutions and Services.
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Här kombineras
gästfrihet med säkerhet

Rezidor Hotel Group är en av världens snabbast växande hotellkedjor med verksamhet i Europa,
Mellanöstern och Afrika. Koncernen omfattar över 400 hotell med 89 000 rum i 64 länder.
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Kassaskåp och brandsäkra dokumentskåp ingår i de säkerhetspaket som installeras i alla nya Rezidor-hotell.

R

ezidors främsta varumärke, Radisson Blu, är
Europas största kedja av exklusiva hotell, och
Park Inn by Radisson är en av de snabbast
växande hotellkedjorna i mellanprisklass i Europa.
Rezidor är dessutom en av de ledande i branschen när
det gäller planerade projekt, med över 20 000 nya rum
som kommer att tas i bruk under de närmaste tre
åren – och Gunnebos backoffice-paket är med dem
hela vägen.

Säkerhetspaket för back-office
Inom Europa är Rezidors mest framstående varumärken Radisson Blu och Park Inn by Radisson. Det
var faktiskt på ett Park Inn-hotell som Gunnebo och
Rezidor först knöt kontakt under en hotellinvigning
förra hösten på Oslos flygplats Gardermoen i Norge.
Ett par månader senare valdes Gunnebo till en av
Rezidors huvudleverantörer, och den första uppgiften
var att installera ett stort backoffice-paket för
Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm, en
mycket storslagen byggnad i hjärtat av huvudstaden.
Projektet blev mycket framgångsrikt, och Gunnebo
har sedan dess fortsatt att leverera backoffice-paket
till Rezidors nya hotell världen över. Belgien var först
ut, och nästa installation blir i Georgien.

Produkter som
lever upp till
förväntningarna

TEXT

Mats Ekendahl

FOTO

Petter Magnusson

Paketen varierar beroende på hotellets storlek.
Konceptet innehåller en kombination av sex Gunneboprodukter i lämpliga kvantiteter, som alla uppfyller
Rezidors strikta krav för service och drift samt säkerhet.
Investeringen kostar i genomsnitt 10 000 – 12 000
euro per hotell. Så här säger David Dreschner, Vice
President Corporate Purchasing Services för Rezidor
Hotel Group, om samarbetet med Gunnebo: – Vi är

väldigt glada över att ha ett ledande företag som
Gunnebo som huvudleverantör av kassaskåp och
värdeskåp. Deras produkter och lösningar passar
perfekt med våra säkerhetsstandarder och är utformade för att ge gästerna bästa möjliga upplevelse
under sin vistelse.

Tre snabba frågor
Varför valde ni Gunnebo som leverantör?
– Rezidor finns numera i 64 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. Gunnebo är också en global aktör
med en bred närvaro. Eftersom vi ville ha en konsekvent lösning för våra samtliga hotell och kedjor i
alla geografiska områden behövde vi en partner som
kunde följa oss på vår resa.
Vilken var den avgörande faktorn som fick er att
välja Gunnebo?
– Osviklig efterlevnad av våra varumärkes- och
servicestandarder, global närvaro, valuta för pengarna
och lönsam avkastning på investeringar är alltid de
viktigaste faktorerna när vi beslutar vem som ska
hamna på Rezidors lista över föredragna leverantörer.
Vilka fördelar räknar ni med att investeringen
kommer att innebära?
– En enkel och komplett lösning och leveranser över
hela världen.

Kort fakta om säkerhetspaketet
 P
 aketet är utformat för att skydda värdesaker, kontanter och dokument bakom hotellens receptionsdiskar samt på administrationsavdelningar och i
personalutrymmen. Tack vare backoffice-paketen
kan receptionspersonalen hantera kontanter på
ett tryggt och säkert sätt.
 B
 land produkterna för säker förvaring finns
inbrottssäkra kassaskåp, deponeringsskåp, datamediaskåp och brandsäkra dokumentskåp.
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Indien

– ett land med över en miljard människor
Huvudstad: New Dehli
Yta: 3 287 263 kvadratmeter
Invånare: Under 2010 gjorde
FN uppskattningen befolkningen
skulle uppgå till 1,2 miljarder
i mars 2011. Bara Kina har fler
invånare.
Språk: Vid folkräkningen 1961
noterades 1 652 olika språk och
dialekter i Indien. Bara i staten
Madhya Pradesh fanns 377 stycken.
Officiellt finns 211 olika distinkta
språk, varav hindi, engelska och
15 regionala språk officiellt erkänns
i grundlagen. Det finns 29 språk
som talas av minst en miljon
människor vardera.

Ekonomi: År 2010 var Indien världens elfte största ekonomi och
den tredje största i Asien efter
Japan och Kina.
Religioner: Indien är vaggan
för fyra av världens största religioner: hinduismen, jainismen,
sikhismen och buddhismen.

Industri: Den moderna industrin
har avancerat relativt snabbt sedan landet blev självständigt, och
industrisektorn står numera för
28,6 procent av BNP. Stora, moderna sågverk och ett stort antal
gödselfabriker, fabriker för tunga
maskiner, oljeraffinaderier samt
tåg- och bilfabriker har byggts
under årens lopp. Metall-, kemi-,
cement- och oljeraffineringsindustrin har också expanderat.

Större kundbas betyder fler affärer
Manappuram General Finance i Indien har köpt över 1 000 kassaskåp och 200 valvdörrar.
– Anledningen till att vi behöver de här produkterna är verksamhetens snabba tillväxt
i Indien och den ytterligare tillväxtpotential som finns inom guldlånebranschen, säger
Raveendra Babu, Joint Managing Director på Manappuram General Finance.
TEXT

Mats Ekendahl

– Vi var också ute efter en bra, hållbar leverantör
som kan stödja vår expansion med produkter och
tjänster av hög kvalitet, fortsätter Raveendra Babu.
Manappuram General Finance är det största
av Indiens registrerade guldlåneföretag, och det
som har högst kreditvärdighet. Företaget är en av
Gunnebos främsta kunder. Storbeställningen är
värd flera miljoner för Gunnebo Indien. Projektet
krävde en hög nivå av engagerad kundservice
samt en särskild teknisk anpassning av en
av produkterna.

Gunnebo tillverkade ett specialanpassat kassaskåp åt Manappuram, med utgångspunkt i
Chubbsafes-plattformen på 345 liter. Det unika
kassaskåpet har sju hyllor för kundernas belånade guld.
– Vi sätter stort värde på vår relation med Manappuram, som är mer av ett partnerskap än en
kontakt mellan säljare och kund. Vi deltar i deras
planeringsprocess från ett väldigt tidigt stadium.
Vi har försett dem med ett skräddarsytt kassaskåp som passar deras guldlåneverksamhet, och

nu jobbar vi även på att förstärka deras valv med
en skräddarsydd låsanordning. När vi blickar
framåt känner vi oss säkra på att den här relationen kommer att öka lönsamheten för båda
parter, säger Som Gangopadhyay, VP Bank Security
and Secure Storage, Gunnebo Indien.
Manappuram Finance driver redan omkring
1 650 filialer över hela Indien och planerar att
öppna fler filialer i landet under 2011. För
Gunnebo betyder det fler uppdrag.
– Vi litar på Gunnebo som företag och på
deras produkter och personal. Vi uppskattar att
samarbeta med dem som en partner med siktet
inställt på en ljusare och tryggare framtid, avslutar Raveendra Babu.

INDIENSPECIAL
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Det nya, exklusiva affärscentret i Mumbais affärsområde har de allra senaste lösningarna för tillträdeskontroll.

Säkerheten avgörande
för nytt affärscentrum
Indiabulls Real Estate är en indisk byggherre som ansvarar för några av de allra mest påkostade och
exklusiva affärs- och bostadsområdena i landet. Under det senaste projektet, One Indiabulls Centre,
har säkerheten haft högsta prioritet.
TEXT

Rob Suddaby

One Indiabulls Centre (One IBC) kommer att bli ett
givet landmärke i Mumbais växande Central Business
District. Som det första exklusiva kommersiella byggprojektet i sitt slag i området, med toppmoderna
bekvämligheter, ett torg utformat av landskapsarkitekter och restauranger i lyxklass, strävar One IBC
efter att locka till sig världens mest framgångsrika
företag inom finanstjänster.

Kundernas säkerhet avgörande
Eftersom projektet är toppmodernt har Indiabulls
naturligtvis lagt mycket stor vikt vid säkerheten för
de hyresgäster, anläggningar och data som ryms
inom One IBC.
– Vi har ett enormt kommersiellt område där olika
företag håller till. Därför är det självklart för oss att
använda de allra senaste säkerhetsprodukterna för att
garantera säkerheten för alla våra anställda och

kunder, förklarar Mr Kumaraswamy, General Manager
för Indiabulls Real Estate.
För att säkerställa att endast behörig personal tar
sig in i och ut ur byggnaden har Gunnebo levererat
grindar för tillträdeskontroll till One IBC.

Högsta möjliga standard
– När det gällde säkerheten hade vi behov av utrustning i världsklass som kunde tillgodose våra behov,
fortsätter Mr Kumaraswamy. Vi hörde oss noga för
bland experter i branschen och hos stora företag
som har stränga säkerhetskrav, och utifrån de svar
vi fick kom vi fram till att Gunnebo hade de bästa
lösningarna i alla avseenden.
Med totalt 20 projekt inplanerade kommer det
givande samarbetet med Gunnebo Indien säkerligen
att fortsätta i framtiden.

Fakta
 One IBC är ett exklusivt,
kommersiellt byggprojekt
i det framväxande Central
Business District i Mumbai
 Bygget omfattar ett stort och
vackert utformat centralt
torg, exklusiva restauranger,
serveringar, klubbhus och
rekreationsområden samt
kontor i världsklass
 Centret sträcker sig över en
yta på 40 000 kvadratmeter
fördelat på två torn med vardera 17 våningar
 Parkeringsgaragen har plats
för 3 500 bilar
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Är vi säkra nog?
Saumyajit Gangopadhyay är ansvarig för Affärsområdet Bank Security & Secure Storage i Gunnebo
Indien. Här tar han en titt på säkerhetsmarknaden i Indien och ger oss sin syn på hur säkerhetsriskerna uppfattas i landet – både bland företagen och bland allmänheten.
TEXT

Sujata Redij

– Den ekonomiska liberaliseringen och utvecklingen har varit och fortsätter att vara den
största enskilda faktor som bidragit till tillväxten inom säkerhetssystembranschen, med
de sjunkande priserna på elektroniska system
världen över som god tvåa. Enligt en rapport
från säkerhetsmässan International Fire and
Security Exhibition and Conference (IFSEC)
beräknas värdet av den indiska marknaden för
fysisk säkerhet växa till 2,5 miljarder euro –
och den förväntas växa med upp till 30 procent
jämfört med föregående år. Frost & Sullivan
värderar marknaden för säkerhets- och övervakningsutrustning i Indien till 285 miljoner
euro och videoövervakningsmarknaden till
137 miljoner euro. Båda har en samlad tillväxttakt på 25–30 procent.

Nationell expansion
– Den främsta bidragande faktorn bakom
tillväxten i Indien är den fientlighet som vissa
separatiststyrkor och inhemska rebeller ger
uttryck för. Jämfört med den restriktiva importtull på 250 procent som fanns under 1980-talet
pekas även den aktuella tulltaxan på 35 procent
ut som en möjlig tillväxtmotor för branschen.
Snabb tillväxt inom sektorer som telekommunikation, hamnverksamhet, flygplatser och
luftfart, järnväg, vägar, energi, byggnadsarbete
och detaljhandel i kombination med inflödet
av multinationella företag har också bidragit
i stor utsträckning. Dessutom har de ökade
statsanslagen för att modernisera polisväsendet
nyligen lett till att projekt för övervakning av
stadsmiljöer har inletts i nästan samtliga storstadsområden.

Brotten ökar
– När det gäller att driva ett företag eller en
affärsverksamhet får säkerheten inte den uppmärksamhet den förtjänar. Ingen föreställer sig
att deras arbetsplats utgör en måltavla för brott,
men statistiken visar att så numera är fallet
för allt från de minsta butikerna till de största
detaljhandelskedjorna. Även om antalet inbrott
och stölder har ökat den senaste tiden kan det
reduceras genom att använda lämpliga säkerhetssystem för butiker och andra företag.

Säkerheten prioriteras inte
– Säkerheten är numera en ledningsfråga – man
kan inte driva ett företag utan den. Kommersiella säkerhetssystem spelar en viktig ekonomisk
roll på flera nivåer. Säkerhetssystemen behövs
för att övervaka inte bara inbrott utan även
brandfara, rökutveckling, obehörigt tillträde till
säkerhetsområden samt småstölder av kontorsmaterial, bland annat.

som man får sina tillhörigheter stulna berövas
man även sin känsla av trygghet.

Riskerna utvärderas dåligt
– Beslutet att tillhandahålla säkerhetslösningar
bygger ofta på hotbilden mot en viss installation, området där den finns och verksamhetstypen. Dessutom avstår många från att installera
säkerhetssystem eftersom de inte ser det som
nödvändigt eller tycker att det blir för dyrt.
– Sanningen är att omkring 97 000 människor
drabbas av inbrott varje dag och att en bostad
utan säkerhetssystem löper tre gånger större
risk att drabbas av inbrott. Att förebygga skadan
är definitivt bättre än att reparera den i det
här fallet.

Säkerhet är
numera en
ledningsfråga

– Vi har växt upp i ett samhälle där säkerhetshänsyn inte har haft högsta prioritet. Vi tror inte
att vi själva någonsin ska bli utsatta för ett rån.
Vi tror att det vi hör på tv och läser i tidningarna
bara är statistik. Men att drabbas av inbrott är
något som kan hända vem som helst. Samtidigt

Saumyajit Gangopadhyay är ansvarig för Affärsområdet
Bank Security & Secure Storage i Gunnebo Indien.

TEMA INDIEN

#2 2011

Enkel kontroll
Terrorattackerna i Mumbai för
tre år sedan fick ledningen för
Essar-koncernen att ägna extra
omsorg åt säkerhetsfrågorna.
Högst på dagordningen stod
tillträdeskontroll.

Säkerhetslösningar som uppfyller de senaste standarderna är ett måste för IDBI Bank.

Vägledning till den senaste tekniken
IDBI Bank är en bank som tillhör den offentliga sektorn i Indien. Det innebär att de måste följa
de säkerhetsföreskrifter som fastställs av Reserve Bank of India (centralbanken). Under den
senaste tiden har banken infört valvdörrar, bankfack och annan säkerhetsutrustning i samtliga
lokaler och kontor.
TEXT

Linda Gårdlöv

– Lösningarna för säker förvaring som nyligen har
installerats av Gunnebo följer de riktlinjer som satts
upp av RBI, vilket var en av anledningarna till att vi
valde säkerhetsprodukter från Gunnebo, säger Sudhir
Kulkarni, AGM, IDBI.
I egenskap av bankföretag förväntar sig IDBI service av allra högsta kvalitet, punktliga leveranser och
inga driftstopp. Samtliga av dessa kriterier är av stor
vikt när det gäller att möta kundernas förväntningar.
Säkerheten ger bankverksamheten ett mervärde
eftersom kunderna känner sig trygga när de vet att
de kan lita på att deras värdesaker förvaras på ett
säkert ställe.

– Vi vill göra våra lokaler säkrare. I framtiden ska vi
överväga att ta till oss ny teknik och införa de senaste
säkerhetsuppgraderingarna – ett område där vi
hoppas att Gunnebo ska kunna vägleda oss, tillägger
Sudhir Kulkarni.
Säkerhetsstandarder är ytterligare en viktig sak att
ta hänsyn till, enligt IDBI.
– De hjälper oss att vinna våra kunders förtroende.
Standarderna ska uppdateras i enlighet med säkerhetsbehoven och följas till punkt och pricka, avslutar
Sudhir Kulkarni.

– Tidigare hade Essar-koncernen en
avslappnad inställning till säkerhet
och klarade sig med ett mindre antal
säkerhetsvakter som var stationerade
på olika platser i lokalerna. Men efter
utbyggnaden var ett av de största
bekymren hur man skulle kunna
kontrollera inpasseringen till anläggningen.
– Vi behövde någonting riktigt
säkert, säger Basil Keelor, Group
Head Administration för Essarkoncernen. – Vi riktade särskilt in
oss på snabbgrindar och vändkorsgrindar av glas, och vi är mycket
nöjda med de lösningar som har
installerats.
– När vi letade efter säkerhetsleverantörer i Indien, fortsätter han,
stod vi till slut med två alternativ:
Gunnebo och en konkurrent. Vi såg
att Gunnebo höll en mycket hög
kvalitet, och den återkoppling vi fick
från andra användare var bättre än
återkopplingen för konkurrenten. Så
valet föll på Gunnebo.
Att uppgradera säkerheten och
införliva de senaste teknikerna är
också en viktig aspekt för Essar.
Som koncern strävar Essar ständigt
efter att tillämpa den allra senaste
utrustningen för att öka säkerheten
och produktiviteten.
Om någonting behöver förbättras
så tror Keelor att det kan behövas
mer utbildning inom den fysiska
säkerhetssektorn, för att säkerställa
att en utbildad säkerhetsstyrka
finns tillgänglig framöver.
– Eftersom vi är ett dynamiskt
företag med breda affärsintressen
spelar säkerheten en viktig roll
för oss, från att kontrollera flödet
av människor i våra lokaler till att
kontrollera de olika processerna vid
våra fabriker, avslutar Keelor.
– Kort sagt förbättrar säkerheten
allt som vi gör.

9

10

Bank
Security
& Cash
Gunnebo
Global
#2 Handling
2011

#2 2011

De automatiska bankfacken på Middelfart Sparekasse i Danmark sparar tid åt både kunder och personal.

Fördelar med
automatiska bankfack
Kunderna på banken Middelfart Sparekasse i Danmark har tillgång till sina bankfack
dygnet runt alla dagar på året. Detta tack vare det helautomatiska systemet från Gunnebo.
– Kunderna uppskattar det nya systemet, och personalen är också positiv eftersom de inte
behöver avbryta sitt arbete för att släppa in kunderna till bankfacken, säger Vagn Christensen,
byggkonsult på Middelfart Sparekasse.

men teknikerna från Gunnebo gjorde ett fantastiskt jobb med att få allt att fungera. Nu när
bankfackssystemet är i drift känner jag definitivt
att vi har fått valuta för pengarna, säger
Christensen.

TEXT

Inte bara en service

Mats Ekendahl

DANMARK. Gunnebos bankfacksautomat
SafeStore Auto Maxi på Middelfart Sparekasse
är den femte som installerats i Danmark. Danske
Bank har redan tre liknande installationer och
Jyske Bank har en.

Investering i framtiden
Middelfart Sparekasse har gjort en stor investering på 422 180 euro med sitt nybyggda och
arkitektoniskt tilltalande huvudkontor på den
danska ön Fyn. Bankfacksautomaten har totalt
tusen fack samt möjlighet att lägga till ytterligare
tusen. Kunderna har tillgång till bankfacken
dygnet runt alla dagar på året. Själva bankfack-

en finns i ett högsäkerhetsvalv i källaren. Det
var bankens vd, Hans Erik Brønserud, som hade
noterat bankfacksautomater med självbetjäning
på andra banker i Europa.
– Han tyckte att det var en bra service för
våra kunder, så vi planerade in SafeStore Auto
Maxi i byggprojektet redan från början, säger
Christensen.

Valuta för pengarna
Middelfart Sparekasse hade redan en bra relation
med Gunnebo, så valet av leverantör var enkelt.
Systemet har varit i drift sedan 1 januari i år.
– Det förekom en del barnsjukdomar i början,

Stig Dössing är Key Account Manager för affärsområdet Bank Security & Cash Handling på
Gunnebo i Danmark. Han menar att kontraktet
med Middelfart Sparekasse är intressant och
innovativt på så sätt att en relativt liten sparbank
väljer att investera i SafeStore Auto Maxi.
– Middelfart Sparekasse såg att systemet
skulle ge avkastning på lång sikt. Man såg inte
bara SafeStore Auto Maxi som en service för
kunderna och ett sätt att minska personalens
arbetsbörda, utan också som ett affärstillfälle,
säger han.
– Vi är mycket glada över att kunna marknadsföra bankfacksautomaten framöver, avslutar
Christensen.
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Lösning uppfyller
teststandarder
Det oberoende franska laboratoriet CNPP har genomfört
lyckade tester av olika
komponenter i intrångsdetekteringslösningen SecurWave®,
vilket resulterade i certifikatet
EN 50131 Grade 3.

Gunnebos moderna högsäkerhetslås GSL 1000 har klarat några av de allra mest krävande säkerhetstesten.

Högsäkerhetslås får
prestigefylld certifiering
GSL 1000-låset hade redan certifierats av A2P och ECB•S, så allt som återstod var Verband der Schadensverhütung (VdS)-certifieringen – en av Europas mest prestigefyllda certifieringar för säkerhetsprodukter, särskilt sådana som är utformade för att skydda värdeföremål.
TEXT

Amel Loukal

FRANKRIKE. Efter en lång utvärderingsprocess och en rad tester som genomfördes av VdS, Tysklands främsta oberoende certifieringslaboratorium, stod det
klart att GSL 1000 lever upp till de mycket stränga
kraven på resistens mot obehörigt öppnande samt
kraftfullhet och pålitlighet.
De olika komponenterna som tillsammans bildar
låslösningen GSL 1000, samt utrustningen, kontrollpanelen och säkerhetsfunktionerna, testades i enlighet med de krävande standarder som satts upp av
VdS. Dessutom testade man hur väl GSL 1000 kan stå
emot strömavbrott.

Ett tecken på överlägsenhet
– Vi fokuserar alltid på våra produkters kvalitet, och
GSL 1000-låset har utvecklats för att möta de allra
strängaste säkerhetskraven, förklarar Dominique
Auvray, Electronic Security Marketing Manager för
Gunnebos affärsområde Bank Security & Cash
Handling.
– Som en av huvudaktörerna på den internationella säkerhetsmarknaden har vi haft stora förväntningar på oss från våra kunder att skaffa den här
certifieringen, och vi är väldigt glada över att vi har

lyckats leva upp till de ytterst stränga kraven i standarden. Det kommer att öka värdet på vår lösning
och utgör ett bevis på att våra kunder verkligen kan
förlita sig på oss.

Konkurrensfördel
VdS-certifieringen bekräftar lösningens höga och
beständiga kvalitet och säkerhet. Den ger också ökad
framgång för de högsäkerhetsprojekt som Gunnebo
arbetar med, särskilt inom bank- och kontanthanteringssektorerna.

FRANKRIKE. Certifikatet är ett
resultat av flera månaders arbete
och visar tydligt att de olika fysiska
utrustningsdetaljer som tillsammans utgör lösningen, däribland
huvudenheten, strömförsörjningen,
styrenheten WavePad och modulerna för bussgränssnitt, uppfyller
de krav som definieras i standarden.
Man har genomfört omfattande
tester av systemets säkerhets- och
tillgänglighetsnivåer samt hur det
reagerar på obehörig användning.
Systemmiljön, strömförsörjningen
och strömoberoendet, den elektromagnetiska kompatibiliteten samt
den tillgängliga tekniska dokumentationen blev också godkänd.
– Märkningen EN 50131 är en
internationell måttstock och en
teknisk garanti vad gäller kvalitet
och prestanda för elektronisk säkerhet. Att SecurWave nu har testats
för EN 50131 Grade 3 innebär att
vi nu kan utvidga vår lösning till
att omfatta nya sektorer och nya
länder, säger Gilbert Korchia, Head
of Electronic Security för Gunnebos
affärsområde Bank Security & Cash
Handling.
EN-testen stärker SecurWaves
position och bekräftar Gunnebokoncernens starka position inom
den här sektorn samt vårt engagemang i att kontinuerligt förbättra
våra lösningar i en ständig strävan
efter att leverera maximal kvalitet.
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Säkerhet som
betalar sig själv
Rånarna ratar bensinstationer
i danska storstadsområden.
Orsakerna är Gunnebos
kontanthanteringssystem
SafePay™ och allmänt bättre
säkerhet.

Två år utan rånförsök
Knut Lislegaard driver fyra butiker i den norska dagligvarukedjan Bunnpris. Han har
investerat i det slutna kontanthanteringssystemet SafePay™ i alla affärerna. – Jag är väldigt
nöjd. För mig finns inga alternativa lösningar, säger han.
TEXT

Mats Ekendahl

ILLUSTRATION

Lisa Lackéus

NORGE. Den fjärde butiken öppnade i mars. Den har
precis som de tre andra SafePay. Trots att enskilda
butiker i Bunnpris-kedjan använder en konkurrerande produkt.
– Jag har så god erfarenhet av SafePay att jag inför
det systemet ändå, säger Knut Lislegaard.
Innan han installerade SafePay var det i snitt ett
rån per år mot varje butik.
– Men efter att jag köpte SafePay har vi inte haft ett
enda rån de senaste två åren. Visst är servicen till kunderna viktig men personalsäkerheten kommer först.
Entreprenören Knut Lislegaard tycker att det automatiska och slutna kontanthanteringssystemet ger
bra valuta för pengarna. Speciellt som det är smidigt
att använda i praktiken.
– SafePay är mer lätthanterligt än konkurrerande
produkter. Det krävs till exempel bara en inmatning i
sedelenheten, och dessutom fungerar det att slänga
i alla mynt samtidigt. Kunderna slipper mata in ett i
taget, säger han.
Den höga säkerheten med ett helt slutet system
är också en faktor som Knut Lislegaard värderar högt.

FOTO

Anne Sudgarden

– I SafePay hamnar pengarna i säkerhet direkt i
kassaskåpet som finns i bakgrunden. Och vi behöver
bara tömma systemet en gång per vecka.
Butiksinnehavaren investerade i två kassaenheter
och en tömningsanordning i den nyöppnade butiken
i Oslostadsdelen Grünelukka.
– Både affärsansvariga och teknikerna hos Gunnebo
ger bra service. Inte minst är det trevligt folk som
sköter support, säger Knut Lislegaard.

Knut Lislegaard driver fyra butiker i den norska dagligvarukedjan Bunnpris.

DANMARK. Flertalet av bensinstationskedjorna som Statoil, Shell och
Q8 har installerat SafePay vilket har
visat sig vara väldigt effektivt för att
förebygga rån. Vinsten är tryggare
personal, speciellt på kvällar och
nätter då de flesta rån utförs, och
givetvis mindre ekonomiska förluster
för företagen.
Rånförsöken mot både bensinstationer och annan detaljhandel
ökade kraftigt under ett par år men
de senaste åren har en markant
minskning skett. Vid en jämförelse
mellan de första halvåren för 2010
och för 2009 märks en minskning
med 34 procent av antalet rån mot
bemannade bensinstationer.
Statoil driver cirka en tredjedel av
Danmarks tankställen. Deras kommunikationschef Per Brinch säger
till Dansk Handelsblad att installationen av kontanthanteringssystemet SafePay och en allmänt
förbättrad säkerhet på stationerna
är de bakomliggande orsakerna till
den positiva utvecklingen.
– Tidigare skedde 60 procent
av rånen mot våra stationer i storstäderna Köpenhamn, Odense och
Århus. Därför installerade vi SafePay
där först. Och det fungerade! Under
2009 utfördes bara tre av 22 rån mot
oss i storstäderna, säger han.
Problemet flyttade alltså ut ur
storstäderna till mindre orter där
SafePay inte hade hunnit installerats. Men nu har alla stationerna fått
det smarta och säkra systemet för
att använda kontanter i butikerna.
Hos Q8 har rånen också minskat
rejält. Företaget gjorde en riskutvärdering och efter att olika säkerhetsåtgärder infördes fick de också
avsevärt färre besök av kriminella
än tidigare. Säkerhet lönar sig.
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INVESTIGATE

Laga även det som inte är trasigt
Gör om och förbättra även sådant som fungerar – gör vi inte det kan vi aldrig konkurrera
med dem som gör det. Så lyder det enkla men kraftfulla budskapet bakom Kaizen-filosofin.
TEXT

Linda Gårdlöv

ILLUSTRATION

Lisa Lackéus

JAKARTA. Vid Gunnebo-fabriken i Jakarta, där 500
kassaskåp och tio valvdörrar tillverkas och skickas ut
varje vecka, låter sig medarbetarna inspireras av Kaizen-filosofin i sin ständiga strävan efter förbättring.
Över 300 personer arbetar på fabriken där filosofin
sedan ett och ett halvt år tillbaka är en av huvudingredienserna i receptet på en framgångsrik verksamhet. Det här tänkesättet hjälper alla medarbetare
att känna sig värdefulla, eftersom varje persons
initiativ är viktiga och varje liten förbättring räknas.

Ett nytt sätt att tänka

fabriken. Var fjärde månad träffas Kaizen-gruppen
och utvärderar inkommande förslag. Resultatet är
fem förbättringsområden som kommer att stå i
fokus under de kommande fyra månaderna.
– Det är viktigt att understryka att förslagen på
åtgärder ska komma från fabriksgolvet, inte från
ledningen eller någon annanstans ifrån. Som en
morot har vi infört ett belöningssystem, och vi har
tre personer i Kaizen-kommittén som är ansvariga
för att publicera information om de överenskomna
åtgärderna och beröm till den person som kom med
idén, säger Bogi W Jatmiko.

Tjugo medarbetare som jobbar på fabriksgolvet har
utsetts till att genomföra en Kaizen-utbildning varje
kvartal, så att alla får en introduktion till filosofin.
– Vår inställning är att fokusera på de små förbättringarna, där förslagen kommer från folk som jobbar
direkt i produktionen, säger Bogi W Jatmiko, Production
Manager vid fabriken i Jakarta.
– Hittills har vi gjort många förbättringar. Till exempel
har vi installerat en automatisk stoppfunktion med
sensorer på bockningsmaskinerna för att minska
risken för defekta hörn på kassaskåpen, och så har vi
tillverkat särskilda hyllor för förvaring av delar.

Alla får säga sitt
Kaizen-initiativet leds av en kommitté bestående av
representanter för samtliga ansvarsområden på

De anställda vid Gunnebos fabrik i Jakarta är ständigt
delaktiga i att förbättra verksamheten.

Fakta
 Kaizen grundades i Japan
efter andra världskriget.
 Ordet betyder ”ständig förbättring”.
 Filosofin används som ett
system för kontinuerlig förbättring av kvalitet, teknik,
processer, företagskultur,
produktivitet, säkerhet och
ledarskap.
 Alla medarbetare är med –
från högsta ledningen till
städpersonalen.
 Alla uppmuntras att regelbundet komma med förslag
på små förbättringar. I de
flesta fall handlar det inte
om några stora förändringar.
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Ny entrélösning
om minskar stölder

När den svenska stormarknadskedjan Coop hade en öppen entré i en Stockholmsbutik stals massor av färdigmat
vid ingången. Men nu är det slut på svinnet. – Två Coop-anpassade SpeedGates med höga glaspaneler och en
fullhöjds GlasStile förhindrar att tjuvarna smiter ut ur affären, säger butikschefen Ulrika Andersson.

Entrance Control

U

nder butikens första halvår var entrén helt
öppen, med uniformerade vakter som
emellanåt övervakade ingången. Men den
lösningen blev till slut ohållbar, eftersom stölderna
ökade väldigt mycket av framför allt färdigmat nära
ingången.
Ulrika Andersson är butikschef för Coop Extrabutiken vid Medborgarplatsen i Stockholm med
65 anställda och långa öppettider.
– När entrén var obevakad tog individer ofta sig
friheten att hämta en lunch-portion och promenerade sedan ut ur butiken utan att betala. Agerandet
uppfattades nog inte riktigt som stöld av tjuvarna
eftersom vägen ut låg öppen, säger hon.
Coop Extra-butiken hade tidigare installerat
Gunnebos lösning för sluten kontanthantering –
SafePay. Under det projektet rekommenderade
stormarknadskedjans centrala administration entrélösningen SpeedGates för Coop Extras problem.
– Traditionella butiksgrindar skulle inte erbjuda det
skydd som butiken behövde. Därför ritades två par av
SpeedGates och en fullhöjds GlasStile för inpassering
av skrymmande gods in i butikens planlösning, säger
Ulrika Andersson.
Sagt och gjort. Nu har affären två SpeedGates med
höga glaspaneler och en fullhöjds GlasStile, som
förhindrar att tjuvar smiter ut ur butiken utan att
passera kassorna. Entrélösningen är kundanpassad i
form av att den har Coop Extras röda färg.
Utöver att tjuvarna stoppas ser Ulrika Andersson
andra fördelar med installationen.
– Tidigare kunde kunderna bevittna stölder vilket
skapade upprörda stämmor.
Nu är situationen en helt annan. Dessutom tycker
jag att entrélösningen är riktigt snygg och ser
inbjudande ut, vilket är en extra bonus eftersom
säkerheten naturligtvis stod i fokus, säger hon.

TEXT

Mats Ekendahl / Unn Granfelt

FOTO

Sara Nordgaard
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Framgång
som banar väg
Vietnams första SpeedStile BP har installerats.
Premiären skedd vid Vietnam Petroleum
Institute (VPI) Tower i Hanoi.
TEXT

Mats Ekendahl

VIETNAM. – Vi valde Gunnebos produkter för att de
håller hög kvalitet och har en bra säljservice, säger
Nguyen My Huong, chef för avdelningen Sales and
Planning på PetroVietnam Mechanical & Electrical JSC.
Det var Gunnebo Singapore och dess vietnamesiska
agent, som samarbetar med PetroVietnam Mechanical
& Electrical JSC, som såg till att landets första
SpeedStile BP installerades i VPI Tower i Hanoi. VPI är
en institution för vetenskaplig och teknisk forskning
som tillhör PetroVietnam. Detta framgångsrika projekt
utgör det första steget mot att föra in produkten
SpeedStile BP på Vietnams expansiva marknad.
Med en ständigt växande kultur och modern teknik
på frammarsch i Vietnam blir kunden en måttstock
genom att man introducerar och lär ut snabbslusstekniken till allmänheten.
Pilotprojektet med SpeedStile BP uppskattades av
kunden, som har kommit med positiv återkoppling
och sagt sig vilja utöka projektet med fler passager.
– Vi valde Gunnebos produkter för att de håller hög
kvalitet och har en bra säljservice. Vi hoppas att kvaliteten fortsätter att förbättras och att produktpriset
kommer att sjunka i rimlig utsträckning. För tillfället är
vi mycket nöjda med kvaliteten på Gunnebos produkter,
säger Nguyen My Huong.
Vi räknar med att det framgångsrika projektet
kommer att bana väg för fler liknande projekt i
framtiden.
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Teknikerna som flyger jorden runt
I Polen finns 18 tekniker som arbetar med affärsområdet Services. De deltar i några av
Gunnebos viktigaste projekt.
TEXT

Anna Sadlowska

ILLUSTRATION

Lisa Lackéus

POLEN. Varenda en av dem har teknisk utbildning och lång erfarenhet av att installera säkerhetslösningar.
– Vi installerar alla typer av Gunnebo-lösningar,
från de allra enklaste till de mest tekniskt avancerade, säger Dariusz Wesołowski, en av de
polska teknikerna.
I juni 2008 levererade Gunnebo över 1 000
kassaskåp till 128 kontor i 125 olika länder över
hela världen. Tack vare det polska teknikerteamets
effektiva arbetsinsats blev projektet en stor
succé. Deras hårda arbete gjorde att installationen kunde genomföras på bara 18 månader.
Under 2009–2010 genomförde tre team säkerhetsinstallationer som tillträdeskontroll, CCTV,
inbrottslarm och brandlarm i länder som Azerbajdzjan, Kamerun, Kanada, Indonesien, Israel,
Mauretanien, Marocko, Saudiarabien och USA.

– Att utföra en fullständig installation före en
bestämd tidpunkt är ett komplicerat företag,
men vårt främsta mål är alltid kundfokus och
nöjda kunder, säger Henryk Trzęsowski, Service
Technician.

inte var helt lätt. Temperaturen låg på 49 °C och
godset satt fast i tullen i två veckor. Som tur var
hjälpte kunden oss att få in produkterna i landet.
När vi äntligen fick produkterna var det tack vare
de erfarna teknikerna som jobbet blev klart i tid,
säger Krzysztof Kurczaba, Service Coordinator
för affärsområdet Services.

1 000 kassaskåp
levererade till
128 kontor
i 125 länder
Att genomföra den här typen av installationer
kräver erfarenhet, bra planering och förmåga att
hantera oväntade problem. En av installationerna
i Saudiarabien är ett bra exempel på det.
– Väderförhållandena gjorde att installationen

En del av det polska teknikerteamet som ansvarar för
installationer över hela världen
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Med 4,7 miljoner försändelser varje vecka i 200 länder över hela världen är TNT Express (TNT-koncernen) marknadsledande i Europa inom expressleveranser.

Ökad medvetenhet om brott
och skyddsåtgärder
För att optimera sin säkerhetspolicy beslöt TNT Frankrike att centralisera alla sina säkerhetsresurser. Som en del av denna handlingsplan kommer Gunnebo att installera, utöka och underhålla
systemen för CCTV, tillträdeskontroll och inbrottslarm vid alla TNT-anläggningar i hela Frankrike.
TEXT

Aurelia Gilbert

FRANKRIKE. – Gunnebos pålitlighet och expertis,
deras kostnadseffektiva erbjudande, omfattande
kunskaper och fördelaktiga referenser gjorde
hela skillnaden, säger Jean-Jacques Richard,
Director of General Affairs (Security, Purchasing,
Internal Audit & Controls and Quality) på TNT
Express i Frankrike. – Vi förväntar oss att vår
partner ska vara mycket uppfinningsrik när det
gäller utmaningen att ständigt förbättra säkerheten – och vi tvivlar inte ett ögonblick på att
Gunnebo kommer att klara uppgiften.
Antalet tillfällighetsstölder har minskat tack
vare att man har vidtagit förebyggande åtgärder.
TNT driver sitt eget kontrollcenter som är aktivt
dygnet runt och bemannas av 54 anställda
med säkerhetsuppgifter. Allt är helt internt och

bygger på CCTV, fjärrövervakning, inbrottslarm,
tillträdeskontroll och satellitspårning.
– Den senaste tiden har vi dock haft en
ökning av antalet angrepp från organiserade
brottslingar – med ökat våld mot våra anställda.
Detta är delvis kopplat till den internationella
ekonomiska krisen, och sannolikheten för att
dessa brott kommer att upphöra är liten, säger
Jacques Richards.
– Att göra alla medarbetare delaktiga på alla
nivåer är ett av de främsta målen med vår säkerhetspolicy, tillägger Richards. – Det omfattar
bland annat en särskild ”säkerhetshandbok”
som delas ut till alla anställda, utbildning i
säkerhetstänkande och regelbundna uppdateringar av ledningens lista över möjliga hot.

Jacques Richard, Director of General Affairs på TNT
Express i Frankrike
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Från klarhet till klarhet

Ett gyllene
tillfälle
Mellanöstern. Ett
privat företag i Mellanöstern ville försäkra sig
om en trygg förvaring
för sin privata guldreserv. Gunnebo valdes
ut för att leverera en
valvdörr som var tillräckligt stor och tillräckligt
stark för att möta de
stränga säkerhetskraven.
Det här kan vara den
största valvdörren som någonsin
tillverkats. – Det här är en mycket
prestigefylld beställning för
Gunnebo, säger Jacob Touma,
Regional Manager för Gunnebo
Mellanöstern. Vi är ett av ytterst
få företag som kan leva upp till
de höga krav som ställs för att
tillverka en sådan här dörr.
Valvet för guldreserven har
totalt tolv dörrar, varav tio standarddörrar för de mindre valven
som finns inuti det stora. Dörren
till det stora valvet har en diame-

ter på 3,2 meter och är utrustad
med särskilda ”krangångjärn” på
grund av den cirkelrunda formen.
Den har byggts för att kunna stå
emot angrepp med blåslampor
och borrar, och den beräknade
vikten för hela enheten, inklusive
en tunnel genom den flera meter
tjocka väggen, är 70 000 kg.
Dörren kommer att tillverkas
vid en av Gunnebos europeiska
produktionsanläggningar, med
en beräknad leveranstid på sex
månader.

KINA. I januari invigdes en ny
produktionsanläggning i Kina av
koncernens vd och koncernchef.
Målet är att stärka Gunnebos
position som ledande leverantör
av lösningar för tillträdeskontroll
på den blomstrande kinesiska
marknaden för kollektivtrafik.
Den nya fabriken ligger i
Kunshan, cirka 40 kilometer utanför Shanghai, där Gunnebo har
haft en säljorganisation sedan
augusti 2010. Produktionen
kommer att inriktas på klaffspärrar,
en lösning för tillträdeskontroll
som Gunnebo utvecklade särskilt
för den kinesiska marknaden för
några år sedan.
– Tack vare den här investeringen kommer Gunnebo att
fortsätta att stärka sin marknadsposition i Kina, framförallt
på marknaden för kollektivtrafik,
säger Mats Johansson, Country
Manager för Gunnebo Kina.

– Framöver kommer vi naturligtvis också att titta närmare
på möjligheten att tillverka fler
Gunneboprodukter i Kunshan. Att
ha en stabil plattform för lokal
produktion är avgörande om vi
ska kunna konkurrera och ta vår
andel av andra intressanta segment på den växande kinesiska
marknaden, säger Per Borgvall,
Gunnebos vd och koncernchef.
– Etablerandet av en industriell
plattform i Kina ligger helt i linje
med vår strategiska agenda för
att öka koncernens organiska
tillväxt, och det garanterar oss
rätt förutsättningar för att vara
en proaktiv aktör inom vårt expertområde på världens tillväxtmarknader.
Vid invigningen närvarade
kunder, partner, leverantörer och
delegater från Kinas regering, liksom journalister från en mängd
inflytelserika tidningar.

Tredubbelt skydd krävs i Irak
IRAK. För att tillgodose behoven
hos banker och offentliga myndigheter i Irak har man utvecklat
den särskilda högsäkerhetsdörren
Optema.
Lösningen är specialdesignad
för att skydda entréerna till officiella högriskbyggnader som
departement, offentliga förvaltningsbyggnader och banker. Dörren har ett tredubbelt skydd mot
inbrott, angrepp med blåslampa
och skott. Den är också utrustad
med en motoriserad låsfunktion,
vilket innebär att den kan styras
med hjälp av ett system för tillträdeskontroll.
– Gunnebo har ett stort kunnande när det gäller att förse
krävande kunder med högsäkerhetsdörrar och lösningar för
tillträdeskontroll, säger Myriam
Bevillon, Head of Physical Security
för Gunnebos affärsområde Bank
Security & Cash Handling.
Prototypen för den här specialdörren tog bara en månad

att utveckla och presenterades
för kunden vid en av Gunnebos
fabriker i Frankrike. En beställning
på 70 dörrar kom strax därefter,
och produktionen satte igång
omedelbart.
– Gunnebo kunde ta fram en
skräddarsydd lösning som uppfyllde kundens specifika säkerhetskrav, tillägger Bevillon, och
det gör att Gunnebo skiljer sig
från mängden.

Telekomjätte köper snabbgrindar
FRANKRIKE. Ett stort franskt
telekomföretag har lagt in ett
krav på tio stycken snabbgrindar
(Quick Folding Gates, QFG) i sina
tekniska specifikationer för ett
nytt datacenter.
Sju av företagen som lämnade
in anbud kontaktade Gunnebo
för att få med snabbgrindarna. En
stängselleverantör vann till slut
upphandlingen med sitt anbud
som inkluderade snabbgrindar.
Beställningen omfattar tio

snabbgrindar (QFG) och fem
högsäkerhetsslussar (SAS).
Jämfört med en vanlig skjutgrind är snabbgrinden mer
ekonomisk eftersom den kräver
mindre övervakning och är enkel
att installera.
– Vi tror att den här produkten
har potential att ta sig in på nya
marknader och nya kundsegment, säger Pascale Muller, Head
of Outdoor Perimeter Solutions
för Gunnebo Frankrike.

WORLDWIDE

ANSWERS
Om pengar
kunde göra
världen säkrare
Vi frågade fem medarbetare hur de skulle
använda en miljon euro för att göra världen
säkrare. Här är deras svar:

– Ett bra sätt att använda pengarna vore att rensa bort landminor
och annan ammunition från fält
runtom i världen, särskilt på ställen
där barn leker.
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– Jag är visserligen inte så kreativ, men om jag hade så mycket
pengar skulle jag investera i teknikforskning, till exempel för att driva
våra kortläsare och elektroniska
system (kontrollpaneler, kameror
och liknande) med solenergi.
Aurélie Forest-Boninsegna
Gunnebo Frankrike

– Jag skulle börja med att utveckla
en smart phone applikation som
kan beräkna alkoholhalt i blodet.
När en telefonanvändaren vill köra
sitt fordon med en promillehalt
som överstiger de tillåtna gränsvärdet, då ska applikationen automatiskt sända en signal till bilen
och hindra motorn från att starta.
Denna applikation ska vara gratis
och tillgänglig för alla smart phone
användare, men obligatoriskt för de som tidigare dömts för rattfylleri. Med denna telefonapplikation, tror jag att världen kommer
att vara lite säkrare för oss alla.
Shirley Tamtomo
Gunnebo Indonesia

Ruben van Praagh
Gunnebo Nederländerna

– Mitt svar är kort och koncist:
utbildning. Jag skulle lägga pengarna på att utbilda människor och
göra dem medvetna om vikten och
behovet av säkerhet i deras egna
vardagsliv men också på en nationell nivå.

– Jag skulle börja med att utveckla
lärosäten för våldsamma barn och
skolkare där de redan från tidig
ålder får möjlighet att stärka sitt
självförtroende och sin självkänsla,
och på att de kan integreras i samhället på ett bra sätt.

Isabelle Moreau
Gunnebo Frankrike

Rohit Mohankumar
Gunnebo Indien

I nästa nummer vill vi gärna höra era, våra kunders, tankar – Vad skulle du göra om
du hade en miljon kronor att göra en insats för en säkrare värld med? Skicka ditt
svar + bild på dig själv till info@gunnebo.com – Mest kreativa svaret belönas.
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Sammanhållande länk i världens näst största stad
Bandra-Worli Sea Link är en åttafilig bro som förbinder Mumbais västra förorter med stadens centrum.
TEXT

Sujata Redij

Som världens näst folkrikaste stad har
Mumbai stor glädje av Sea Link-bron som
har förkortat restiden mellan Bandra och
Worli från en dryg halvtimme till cirka sju
minuter.
Den typen av infrastruktur är helt avgörande för den indiska staden, som är
byggd på sju öar i västra delen av landet.
Gunnebo Indien har sitt kontor på en av

öarna, Salsette, i förorten Thane nordöst
om Mumbai.
Gunnebo Indien har totalt 600 anställda, varav drygt 30 servicetekniker och
ingenjörer. Kunderna är bland andra Indiabulls, Manappuram Finance, Muthootkoncernen och Western Air Command.

Fakta om Bandra-Worli Sea Link
 B
 ron är 5,6 km lång, vilket gör den till
Sydöstasiens längsta bro
 Den tog tio år att bygga och kostade
256 miljoner euro
 Varje dag korsar 37 500 fordon bron
 Den är utrustad med toppmoderna
system för vägtullar och trafikledning

