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SECURE STORAGE #3 2011

Breitlingklockorna, som ursprungligen var avsedda för flygbranschen, har blivit en populär statussymbol bland kändisar som John Travolta.

Säkerhet och service i tiden
När Breitling flyttade till nya lokaler i Stockholm behövde de en säkerhet jämförbar med Sveriges
centralbanks för att skydda de exklusiva klockorna.
TEXT Mats Ekendahl

SVERIGE. Breitlings verksamhet var tidigare inrymd i
en gammal bank med valv där man kunde förvara de
värdefulla varorna. Flytten till nya lokaler i Stockholm
innebar att Breitling måste investera i ett nytt valvrum, med en storlek på 48 kvadratmeter och en vikt
på 62 ton.
– Gunnebo specialbyggde ett valvrum och installerade det i våra nya lokaler. Allt blev färdigt i maj
och vi är mycket nöjda med hur valvrummet fungerar,
säger Stephane Dehner, styrelseordförande i
Breitling Scandinavia.
Modulpanelerna till valvrummet med säkerhetsnivå Grade VIII tillverkades i Tyskland och transporterades till Stockholm för montering.
– Vi efterfrågade högsta möjliga säkerhetsnivå
och behövde därför de bästa
produkterna
marknaden
har att
erbjuda.
Tillsammans
med larm,
mångriktade
rörelsedetektorer
och ytterväggar av
stål runt själva lagerutrymmet har vi nu ett nytt

valvrum med en säkerhet som är jämförbar med
Sveriges centralbanks, säger Stephane Dehner.
Breitling har tidigare köpt in säkerhetsklassade
kassaskåp och områdesskydd från Gunnebo.
Eftersom Stephane Dehner har varit nöjd med
produktkvaliteten var det inget svårt beslut för
honom att välja Gunnebo som leverantör igen.
– Jag är nöjd med den kundservice som Gunnebo
har gett oss under det här unika projektet. Och
produkterna motsvarar förväntningarna eftersom
de håller den goda kvalitet som Gunnebo lovade,
säger han.

Breitling fick investera i ett nytt valvrum, 48 kvadratmeter
stort och 62 ton tungt.

Om Breitling
 Berömd schweizisk klocktillverkare.
 Verksamheten grundades
1884 i Saint-Imier av Léon
Breitling.
 Tillverkar certifierade kronometrar. Merparten av klockorna har funktioner som
används i flygtrafik, men de
har i allt högre grad blivit
statussymboler snarare än
praktiska verktyg.
 Alla klockor tillverkas
i Schweiz med lokalt
producerade delar.
 Breitlings klockor kostar
mellan 25 000 och 500 000
kronor.
Visste du att …
 Breitlings modell Emergency
har en radiosändare för civilflyg med en signal som kan
mottas på upp till 90 sjömils
avstånd. Alla kunder måste
skriva under ett avtal om att
det är kunden som ansvarar
för alla kostnader för räddningsaktioner som inleds
på grund av att sändaren av
misstag har aktiverats.
 Mel Gibson, Bruce Willis,
Roger Moore, John Travolta,
Jerry Seinfeld, Wayne Gretzky
och Frankrikes president,
Nicolas Sarkozy, bär alla
Breitlingklockor.
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Väger mindre,
klarar mer
ProGuard från Chubbsafes finns
nu på alla marknader med
klassificeringen Grade III.

Chubbsafes nya sortiment skåp skyddar datamedier mot brand i upp till två timmar.

Den ultimata brandväggen
Chubbsafes DataGuard NT är ett helt nytt datamediaskåp för säker förvaring av
digitala medier. Och det enda skåpet av sitt slag på marknaden med endast en dörr.
TEXT Mats Ekendahl

Det nya Chubbsafes DataGuard NT är certifierat
enligt standarden NT Fire 017 – 120 Diskette, vilket
innebär två timmars brandskydd.
– Även om temperaturen utanför ligger på
1 000 °C kommer temperaturen inuti skåpet alltid
att vara under 50 °C, förklarar produktchefen Mark
Brookes.
DataGuard NT:s endörrskonstruktion underlättar
för användarna. Man behöver bara öppna och
stänga en dörr, medan konkurrerande produkter har
ett extra innerskåp och därmed två dörrar.
– Om du först måste stänga en innerdörr kan
du inte vara 100 procent säker på att den verkligen
är stängd när du sedan har låst den yttre dörren.
Med DataGuard NT behöver du inte oroa dig för
sådant om en eld skulle bryta ut.
Den nya produkten är heller inte så utrymmeskrävande som tidigare skåp..
– DataGuard NT har upp till 60 procent större
förvaringsutrymme än datamediaskåp av samma

storlek från andra tillverkare, säger Mark Brookes.
Målgruppen för Chubbsafes DataGuard NT är
främst småföretag och hemmakontor. Skåpet finns
i fyra storlekar, från 25 till 120 liter. I standardutrustningen ingår utdragbara lådor för till exempel
DVD- och CD-skivor, och skåpet kan börja användas
så snart man har fått det på plats.

– Den nya modellen med inbrottsskydd av Grade III är ännu kraftigare
än sina föregångare, trots att den är
över 20 procent lättare, säger Andy
Rymill, produktchef inom Secure
Storage på Gunnebo.
Det är tack vare ett nytt spärrmaterial som man har kunnat göra
värdeskåpet kraftigare och samtidigt
lättare. Det blir därigenom ett
lämpligt val även för högre våningsplan i fastigheter där det finns en
gräns för hur hög belastning golvet
klarar av. Värdeskåpet har också
större förvaringsutrymme än
Grade II-modellen som det bygger på.
Grade III-modellen har utvecklats
för att möta efterfrågan på de tyska
och engelska marknaderna. Det är
på dessa marknader som ProGuard
först lanserades, men nu finns den
tillgänglig på alla marknader.
–Våra kunder är främst återförsäljare och distributörer, säger
Andy Rymill.
Gunnebo har nyligen vunnit
nya upphandlingar och förnyat
befintliga kontrakt, främst tack vare
fördelarna med de nya värdeskåpens
lägre vikt.

SECURE STORAGE
#3 2011
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Efter över 40 år i tjänst vurmar Roger Bergman fortfarande för allt som rör säker förvaring.

Han är galen i skåp
Roger Bergman har servat kunder – däribland kungligheter – i över 40 år. Varje år förnyar
han sin serviceteknikerlicens för att hålla sig à jour med utvecklingen i branschen. Han
medger att hans intresse för säker förvaring och lås är ”en aning osunt”.
TEXT Hanna Lindahl

SVERIGE. Roger Bergman började på Gunnebo
som lärling 1968. Han var då 17 år, och elektroniska bankfack var senaste modet. I dag kan
han mycket om avancerade lösningar för säker
förvaring.
– Jag intresserar mig för kassaskåp på fritiden
också. Framförallt mekaniska lås är spännande
– det är otroligt vilka funktioner de har, säger
Roger Bergman.
I sitt jobb som servicetekniker har han ibland
hamnat i intressanta situationer, som när han
blev ombedd att hjälpa prinsessan Lilian med
hennes kassaskåp.
– När jag var klar med uppdraget satt jag ned i
en fåtölj som hade tillhört prins Bertil och drack en
kopp kaffe med prinsessan. Det var en upplevelse

utöver det vanliga, berättar Roger Bergman.
Men kunden måste inte vara prinsessa för att
ett uppdrag ska bli minnesvärt.
– Jag har lätt för att komma ihåg olika jobb.
Mötet med olika människor är behållningen med
jobbet, och jag gillar att kunna vara till hjälp och
ge en bra service.
Rogers känsla för service verkar vara genetisk.
Hans farfarsfar började arbeta på Rosengrens,
som nu ingår i Gunnebo, när företaget grundades
i Stockholm på 1880-talet. Han stannade på
företaget i över 30 år och arbetade under en tid
tillsammans med sin son, Rogers farfar.
– Min farfar Ragnar arbetade på Gunnebo
i 52 år. Jag fick ärva guldklockan som han fick
efter 50 års tjänst, säger Roger Bergman.

Även Rogers far och bror jobbade på företaget i
många år. Roger har inte många år kvar förrän
han själv får en guldklocka. Att så många
stannar kvar länge på företaget tror han beror
på den vänskapliga och trevliga atmosfären.
– Jag uppskattar också att arbetet är så
självständigt och att ingen dag är den andra lik,
tillägger han.
När Roger för några år sedan firade att han
hade jobbat 40 år på företaget bakade han en
stor tårta som han bjöd sina arbetskamrater på.
Hur den såg ut? Som ett kassaskåp, naturligtvis...
– Tårtan hade samma form som ett kassaskåp
som heter ’40/40’. Jag är galen i kassaskåp, som
du märker.
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Flygresandet har förändrats snabbt de senaste åren, och det har även vår inställning till säkerheten på flygplatserna. Säkerhetschefen på London Luton Airport, Mr Sinclair, kontaktade Gunnebo 2010 med önskemål
om en envägssluss för att hindra passagerare från att gå tillbaka till flygplanet från ankomsthallen.

TEMA STORBRITANNIEN #3 2011

Paul Wakeling, ansvarig för Airport Entrance Control på Gunnebo UK, bidrog i hög grad till att London Lutons nya envägssluss
blev en succé.

L

ösning var PasSec HSW Wide Lane, inställd på
“Free Flow” – en envägssluss med integrerad
elektronisk säkerhet och möjlighet att ansluta
CCTV-kameror från andra tillverkare.
Det var från början ett pilotprojekt – London Luton
hade för avsikt att senare installera fler slussar på
andra områden av flygplatsen. Man ville inte beställa
alla PasSec-slussarna på en gång, utan valde att först
testa en sluss grundligt och få transportavdelningens
muntliga godkännande.
– Vi undersökte alternativ från flera leverantörer,
men valde Gunnebos sluss på grund av den tekniska
konstruktionen och att den enkelt kan integreras med
våra CCTV- och brandalarmsystem, säger Mr Sinclair.

Nya rutiner för passagerarna
Enligt Mr Sinclair visar de flesta passagerarna uppskattning för flygplatsens investeringar i ny teknik.
– De upplever ingen större skillnad mot tidigare,
och med tanke på att säkerheten höjs är detta verkligen en lyckad investering.

En säkerhetsleverantör
som Gunnebo skulle
kunna ha intressanta
lösningar att erbjuda
på flera områden enligt
min åsikt.

TEXT Linda Gårdlöv

– Passagerarna kan gå i normal takt genom slussen,
från plattan till ankomsthallen, och samtidigt tillhandahåller slussen den säkerhet som flygplatsen
behöver, förklarar han.
PasSec HSW-lösningen på London Luton Airport
har nu varit i drift sedan januari 2011. Eftersom den

första slussen har fungerat så bra fick Gunnebo i
juni 2011 en beställning på ytterligare tre PasSec
HSW-slussar som ska placeras i den internationella
ankomsthallen.
Gunnebo har nu installerat över 300 PasSec-slussar
på flygplatser runtom i världen, och diskussioner
pågår med flera andra brittiska flygplatser som har
behov av liknande utrustning.

Utrymme för förbättringar
På London Luton Airport har man identifierat andra
förbättringsområden för att effektivisera flygresandet. Gunnebo har i dagsläget långt framskridna
diskussioner med London Luton Airport för nästa
projekt som omfattar ett annat produktsortiment.
– En säkerhetsleverantör som Gunnebo skulle
kunna ha intressanta lösningar att erbjuda på flera
områden enligt min åsikt, som tidig säkerhetskontroll (kontroll av boarding card), avgångar och
ankomster. Om andra flygplatser skulle fråga mig
om Gunnebos lösningar skulle jag rekommendera
dem, säger Mr Sinclair.

Fakta om London Luton Airport
 L ondon Luton Airport är Storbritanniens femte
största passagerarflygplats.
 F lygplatsen trafikerades av nära nio miljoner
passagerare 2010.
 D
 en har 500 egna anställda och runt 8 000
anställda via bemanningsföretag.
 F lygplatsen har ett brett utbud av reguljär lufttrafik och chartertrafik med frekventa avgångar
till över 90 destinationer, bland annat flyg till
Europa, Afrika och Mellanöstern, med flygförbindelser till Mumbai, Hongkong, Johannesburg,
Beijing och Bangkok via Tel Aviv.
Källa: www.london-luton.co.uk
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Valvrummet försågs med specialdörrar för att gaffeltruckar skulle kunna köra in och ut.

Myndigheter ställer
krav på solida valvrum
Ett viktigt villkor för att få tillstånd att lagra och distribuera narkotikaklassade substanser i
Storbritannien är att man har ett säkert valvrum. Unidrug Distribution Group (UDG) har byggt
ett av landets, ja kanske Europas, största valvrum någonsin.
TEXT Mats Ekendahl

Förvaringen av narkotikaklassade substanser regleras
i Storbritannien av inrikesdepartementet. Ett av
villkoren för att få tillstånd att hålla narkotikaklassade
substanser i lager är att varorna måste förvaras i
valvrum som minst uppfyller kraven i standarden
EN 1143-1 Grade VI.
– Vi insåg att endast Gunnebos valvrum uppfyllde
dessa krav, och vi visste också från tidigare projekt att
företaget erbjuder en utmärkt kundservice, förklarar
Mark Langton, Director of Operations på UDG.

Med höga krav på sig
UDG är den största distributören av narkotikaklassade
substanser i Storbritannien, och verksamheten växer
för varje år. De senaste 12 månaderna har man haft
en tillväxt på 25 procent.
– Utrymmet i våra befintliga valvrum för narkotikaklassade substanser räckte inte längre till, och vi ville
tillfredsställa det ökande behovet hos våra kunder
och samtidigt bereda plats för nya kunder, fortsätter
Mark Langton.
Gunnebo konstruerade och installerade det
nya valvrummet som i volym är ett av de största i
Storbritannien och förmodligen även i Europa.

Under projektet konstruerade man specialdörrar för
att höga gaffeltruckar ska kunna komma in och köra
i gångarna.

Inbyggd i en befintlig struktur
Det enorma fastbultade valvrummet är en utbyggnad
av det befintliga Gunnebo Cennox-rummet från
2001. Till utbyggnaden har man använt paneler och
dörrar av märket Centurion. Utbyggnaden installerades och säkrades innan man tog fram en öppning
mellan det gamla och det nya rummet. På så vis kunde man uppfylla inrikesdepartementets villkor och
förvara de narkotikaklassade substanserna säkert i
det befintliga rummet under själva byggnationen.

Om valvrummet
 Det är den största utbyggnaden av ett valvrum som
Gunnebo någonsin utfört i
Storbritannien
 Utbyggnadens yttermått
(HxBxL): 10,67 m x 8,26 m
x 25,87 m
 Total storlek, inklusive
utbyggnad (HxBxL): 10,67 m
x 8,26 m x 51,74 m
 Lagerutrymme totalt:
860 pallar
 Antal paneler, utbyggnaden:
390
 Panelyta: 841 kvadratmeter
 Byggtid på plats: 6 veckor

Utan uppehåll
– Metoden innebar också att vi inte behövde göra
några avbrott i vår verksamhet, säger Mark Langton,
som är mycket nöjd med lösningen och samarbetet.
– UDG har solida affärsförbindelser med Gunnebo
och vi överväger faktiskt tre olika alternativ för ytterligare ett valvrum, som till och med blir större än det
vi just har byggt.

Om UDG
 UDG är ett samriskföretag
ägt av Alloga och United
Drug som säljer till grossister. Det håller ett lager av
och distribuerar läkemedel
och receptfria mediciner i
Storbritannien.

TEMA STORBRITANNIEN #3 2011

Berömd trofé
på turné
Låssmeder har genom tiderna visat unika prov på hantverksskicklighet.
Det elegantaste exemplet av alla är förmodligen Aubintrofén. I september
visades det fascinerade föremålet på en utställning i England.
TEXT Hanna Lindahl

Aubintrofén är ett enastående exempel på tidig ingenjörskonst inom låsmekaniken.
Upphovsmannen, Charles Aubin från Wolverhampton i England, formgav och
konstruerade trofén till den första världsutställningen i Hyde Park i London 1851.
Trofén är uppbyggd av 44 lås i olika modeller. Alla låsen kan låsas och låsas
upp var för sig. Men de är också kopplade till varandra så att man kan låsa upp
alla samtidigt.
Den nedersta sektionen av trofén är sexkantig. Den bär upp tre runda plan
med olika antal lås: 16 på det nedersta planet, 12 på det mellersta och 9 på det
översta. Konstruktionen är krönt av ett bramahlås.
Charles Aubin använde över 3 000 delar till den komplicerade låsmekanismen.
Den unika uppfinningen har ett stort skönhetsvärde men fyller ingen praktisk
funktion.
Gunnebo äger i dag Aubintrofén och tog tillfället i akt att visa upp den på
Master Locksmith Association Exhibition i Telford i England.
Den lockade många besökare till Gunnebos monter, där företaget träffade
kunder och presenterade de senaste produktnyheterna.
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”Vi utnyttjar Data and Network Operating Center-tjänsten
för kontanthantering med SafePay-systemet i våra butiker.
Gunnebo ansvarar för driften, så vi behöver inte bekymra oss
över den. Vad gäller vår support så har Gunnebo har tillgång
till servern och kan enkelt åtgärda fel. I tjänsten ingår också
ett förebyggande arbete, som att ringa upp en butik om någon användare har gjort något fel och att utföra nödvändigt
underhåll. Våra servicekostnader kommer säkert att bli lägre.
På det hela taget får vi god valuta för pengarna.”
Klas Bølle, IT-chef
OK-Plus, Danmark

Låt någon annan gör
I vanliga fall vill du inte att någon ska titta dig över axeln. Men det ändras
med Gunnebos Data and Network Operating Center.
TEXT Mats Ekendahl

Nederländerna. Med hjälp av tjänsten Data
and Network Operating Center (DNOC) kan
kunder överlåta onlineövervakningen av sina
kontanthanteringssystem åt Gunnebo. Kunderna kan även välja att låta Gunnebo sköta hela
systemdriften, vilket innebär att kontanthanteringssystemets mjukvara finns installerad på en
datacentral på Gunnebo.
– Stora företag vill vara försäkrade om en
felfri systemdrift och välfungerande processer i
varje enskilt system, men de kan stöta på
logistiska problem med att själva sköta system-

övervakningen, säger Patrick van Aart, Country
Manager, Gunnebo Nederländerna.
Det är med andra ord lättare att låta någon
annan göra jobbet.

Effektivitet och mervärde
Kunder med kontanthanteringssystem som
SafePay™ som vill ha full kontroll över genomförda transaktioner och värdet de motsvarar kan
öka sin effektivitet och få ett högre mervärde
med tjänsten DNOC och tillhörande mjukvara,
utvecklad av Gunnebo.

– Att titta över axeln på kunden för att skydda
kundens affärer innebär ett nytänkande, ett nytt
koncept. Det är verkligen en smart uppsättning
tjänster som bland annat förhindrar onödiga
avbrott och dröjsmål i våra kunders verksamhet,
förklarar Patrick van Aart.
Om det uppstår problem i det externövervakade systemet har Gunnebos servicetekniker två
alternativ: antingen kan de lösa problemen med
fjärråtkomst eller åka till kunden och lösa dem
på plats.

Suverän serviceanda
Ten Brink Foodretail i Nederländerna har använt
sig av DNOC i fyra år. Företagets VD Edwin ten
Brink talar uppskattande om samarbetet: – Jag
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”I stadsförvaltningen har vi använt Data and Network Operating Center (DNOC) i ett och ett halvt år och det fungerar
mycket bra. Systemets huvuduppgifter är att hantera och
övervaka transaktioner när personer vill betala för körkort,
pass och andra tjänster med kontanter. Tack vare SafePay och
DNOC behöver våra anställda inte hantera kontanter längre.
Både säkerheten och arbetseffektiviteten har förbättrats.”

ra jobbet!
måste säga att jag är nöjd med den service
Gunnebo erbjuder med DNOC. Jag kommer
ihåg en gång när en av Gunnebos medarbetare
stod utanför vår affär före öppningstid och
förklarade att han hade upptäckt ett problem i
vårt system. Då kände vi inte ens till problemet
själva! Gunnebo genomsyras av en serviceanda
utan motsvarighet hos andra leverantörer på
den nederländska marknaden.
DNOC-tjänsten finns att tillgå även i
Storbritannien, Danmark, Frankrike och
Grekland och kommer att introduceras på
fler marknader.

Mark Jager, arbetsledare
Stadsförvaltningen i Gemeente Zaanstad, Nederländerna

Om DNOC
Gunnebo erbjuder huvudsakligen tre sorters tjänster via
DNOC, i första hand avsedda
för bankverksamheter och
detaljhandel:
1) Tillhandahållning av applikationer/mjukvara (cloud computing) i en extern databas
hos Gunnebo
2) Övervakning av maskinernas
tekniska status via onlineanslutning
3) Övervakning och leverans av
kontanthanteringsdata via
onlineanslutning

De tre tjänsterna ger kunderna
fördelar som:
 En säker miljö
 Minskade kostnader för
serviceåtgärder
 Fjärrservice
 Flexibel infrastruktur
 Resurser för back-up av data
 Förbättrad prestanda
 Automatiska larm till serviceteam eller extern part
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Fitness World i Danmark växer snabbt och har nu runt 200 000 medlemmar, vilket ställer höga krav på tillträdeskontrollen.

Förbättringar för
medlemmar på gym
Fitness World är Danmarks största gymkedja. För att över 200 000 medlemmar snabbt ska kunna
passera in och ut ur gymmet – och för att hindra de som inte är medlemmar från att komma in
– har snabbslussar installerats.
TEXT Mats Ekendahl

DANMARK. På sex år har Fitness World växt från
ett träningscenter till 65. I skrivande stund har
55 snabbslussar (SpeedStile FP och SpeedStile
FPW) installerats i 24 av dem.
Snabbslussarnas sensorer upptäcker rörelser
och förhindrar intrång och obehörigt tillträde.
Syftet med dem är att stoppa personer utan
giltiga träningskort och medlemmar som glömt
sitt kort, men som kanske försöker smita in
ändå utan att betala den extra avgiften. Snabbslussarna gör också att strömmen av människor
kan styras enklare.
– Om vi kan stoppa de som försöker smita in

får våra medlemmar som sköter sig större utrymme, slitaget på gymutrustningen och omklädningsrummen minskar och dessutom blir
vattenförbrukningen lägre, säger Per L Nielsen,
VD för Fitness World.
Han tycker att samarbetet med Gunnebo
har varit bra och lyfter fram fördelarna för
Fitness World.
– De som jobbar på Gunnebo är mycket
flexibla, och precis som vi finns de över hela
Danmark.
Det är också viktigt att snabbslussarna kan
kopplas till befintliga säkerhetssystem.

– Vi kopplade brandlarmet till snabbslussarna
så att de öppnas automatiskt om larmet går,
förklarar Henrik V Hansen, försäljningschef,
Gunnebo Danmark. Och receptionisterna kan
öppna slussarna med en fjärrknapp om det
skulle behövas.
Fitness World kommer snart att ha sammanlagt nära 100 snabbslussar som anpassats för
Fitness Worlds egna kortläsare. Vid de senaste
fem installationerna har Gunnebo samarbetat
med andra leverantörer för att ta fram tillträdeslösningar med ytterligare funktioner.
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Säker i ytterligare ett årtusende
Att installera en säkerhetsdörr i en niohundraårig kyrka är en komplicerad uppgift – och
naturligtvis en stor ära att få göra. Gunnebo fick uppdraget att montera en dörr i ett av
valven i Lunds domkyrka.
TEXT Hanna Lindahl

SVERIGE. En natt för två år sedan bröt sig tjuvar
in i Lunds domkyrka och stal den unika biskopsstaven. Säkerheten i kyrkan fick därefter hög
prioritet och Gunnebo fick i uppdrag att tillverka
och installera en dörr i valvet till Silverkammaren
där domkyrkans dyrgripar förvaras.
– Det var ett spännande och prestigefyllt uppdrag. Det är inte ofta man borrar i väggar som
restes på 1100-talet, och det kändes naturligtvis
lite nervöst, säger Christer Olsson, Account
Manager på Gunnebo.
Dörren som mäter nästan en meter i bredd och
något mer än två meter i höjd är rundad upptill för
att passa in i valvet. Den väger runt ett ton, och det
tog fyra personer tre dagar att få den på plats.

Lunds domkyrkas kamrer Mats Persson var i
början något oroad över att domkyrkans golv
och inredning skulle komma till skada under
installation.
– Men Gunnebo utförde ett utmärkt arbete,
med noggranna förberedelser. När dörren väl
var på plats gick installationen smidigt. Domkyrkan kunde fortsätta med sin verksamhet som
vanligt, och av hänsyn till församlingen gjorde
teknikerna avbrott i arbetet under gudstjänsterna, säger Christer.
Dörren ska nu kläs i ekpanel för att smälta in i
domkyrkans inredning. Därefter ska den skydda
dyrgriparna i ytterligare 900 år. Minst.

Uppsving för gruvindustrin
I delstaten Western Australia har gruvindustrin fått sig ett uppsving och
många företag i staden Pearth investerar i tillträdeskontroll.
TEXT Bhargav Bharadwaj

AUSTRALIEN Framgångarna för Gunnebo under
2011 har främst berott på projekt i Perth där tillväxten är fortsatt stark inom gruvindustrin. De har föregåtts av goda resultat för Gunnebo i området i slutet
av 2010, då man bland annat slöt ett viktigt avtal
med Woodside, en av världens ledande producenter
av kondenserad naturgas. Företaget ville ersätta

Fyra OptiStile-slussar och fyra AutoSec-dörrar har
installerats på one40william i Perth.

sin dåvarande utrustning för tillträdeskontroll med
Gunnebo SpeedStiles.
Därefter fick Gunnebo i mars 2011 uppdraget att
leverera och installera ett betydande antal SpeedStiles
och GlasStiles i det stora och prestigefyllda projektet
Raine Square i Perths affärskvarter.
I april slöts ett rekordavtal med BHP Billiton, världens största gruvbolag. Avtalet gällde 17 GlasStilegrindar och 25 SpeedStile-slussar, vilket gör det till
den största enskilda beställningen av SpeedStileslussar någonsin i Australien.
Mer nyligen genomfördes en särskilt betydelsefull installation av fyra OptiStile-slussar och fyra
AutoSec-dörrar på one40william, ett nytt, stort
butiks- och kontorscentrum i Perth. Den är viktig inte
bara för att byggnaden är omtalad på grund av sin
moderna och miljövänliga arkitektur utan också för
att det är första gången som OptiStile-slussar tas i
bruk i Australien.
Bland andra projekt som nyligen genomförts i
delstaten kan nämnas installationen av SpeedStileslussar på Melville Aquatic Centre, Western Australian Treasury och BHP Billiton i Collie. Gunnebo har
även levererat säkerhetsdörrar till Argyle Diamonds
i Perth.

Om Perth
 Perth är huvudstad och
den största staden i den
australiska delstaten
Western Australia och
den fjärde mest folkrika
staden i landet.
 Den ligger på Australiens
sydvästkust och vetter mot
Indiska oceanen.
 Perth är affärscentrum i det
resursrika Western Australia
och har genomgående en
högre tillväxt än landsgenomsnittet.
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Branddörrar speglar
exklusiv design
Style Outlets är ett inspirerande
och innovativt köpcenter i
den spanska staden A Coruña.
Byggnadens moderna arkitektur
ställde krav på en ny typ av
branddörr som skulle passa in i
de elegant utformade gångarna
inomhus.
Fórum är ett spännande byggnadsverk i Barcelona som rymmer det naturvetenskapliga museet.

Natt på museet
Naturvetenskapliga museet i Barcelona är inrymt i en nyskapande byggnad,
som behövde nyskapande entréer – specialdesignade svarta SpeedStiles.
TEXT Manuel Latorre Marin

SPANIEN. För det här uppdraget formgav Gunnebo
en ny modell av SpeedStile FL i svart som harmoniserar med museets interiör.
Museet har nyligen flyttat till Fórum, en av de
modernaste byggnaderna i Barcelona. Den kallas
också Museu Blau och var centrum för evenemanget
Universal Forum of Cultures 2004.
En av de främsta anledningarna till att Gunnebo
anlitades för uppdraget var företagets förmåga att
integrera tillträdeskontrollen i den befintliga inredning. Man åstadkom detta genom att anpassa formen och finishen på SpeedStile FL-lösningen.
Uppdraget genomfördes i samarbete med Arcon,
ett systemintegreringsföretag specialiserat på kortläsare för tillträdeskontroll. Företaget levererade och
integrerade streckkodsläsare och beröringsfria läsare
i SpeedStile-slussarna.
– Vår förmåga att anpassa snabbslussarnas design
och konstruktion till de arkitektoniska förutsättningarna uppskattades mycket av kunden. Det var

tack vare detta vi vann i konkurrensen om projektet,
säger Vicente Arteaga, General Manager på Arcon
System.

Specialdesignade svarta SpeedStile i museets entréhall.

SPANIEN. Det nyinvigda köpcentret
Style Outlets i A Coruña har något
att erbjuda alla: man kan strosa
runt, koppla av en stund, roa sig
med barnen och naturligtvis gå i
mängder med affärer. På grund av
byggnadens moderna arkitektur
som samspelar med den omgivande
naturen ville man inte installera
branddörrar av traditionellt slag.
Dörrarna måste dock fortfarande
uppfylla de spanska brandskyddskraven för offentliga byggnader.
Gunnebos innovativa förslag var
att tillverka branddörrar i högblankt
stål som besökarna kunde spegla
sig i när de passerade. Det var
denna egenskap som fick Gunnebos
förslag att sticka ut från de andra
tillverkarnas och som gjorde att
Gunnebo fick i uppdrag att formge,
tillverka och installera branddörrarna.
I projektet ingick inte bara branddörrarna av rostfritt stål inuti köpcentret, utan också branddörrar av
galvaniserat stål och metalldörrar
på byggnadens utsida.
Båda kunderna – byggmästaren
och slutkunden som valde speciallösningen – har nu ett samarbete
med Gunnebo för nya byggnadsprojekt över hela Spanien.
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International Bank Vaults (IBV), ledande inom privat valvförvaltning, erbjuder lyxkunder förvaringsutrymmen med hög säkerhet.

Exklusiva valv par excellence
International Bank Vaults (IBV) affärskoncept är att tillhandahålla
förvaringsfack åt allmänheten i exklusiva köpcenter.
TEXT Mats Ekendahl

SYDAFRIKA. – Eftersom affärsbankerna hade en
lång väntelista till sina bankfack drog jag slutsatsen att Sydafrika behövde ett alternativ
till banken för privatpersoner, säger Ashok
Sewnarain, IBV:s ägare.
IBV:s första säkerhetsvalv med deponeringsfack byggdes i Gateway, ett exklusivt köpcentrum
i Durban i Sydafrika. Kort därefter byggdes ett
andra valv i Nelson Mandela Square, ett köpcentrum i Sandton.
Gunnebo levererade och installerade förvaringsfacken, säkerhetsvalvets dörrar, nödutgångarna, säkerhetsslussar, skottsäkra skärmar
och dörrar.
– Vi valde att låta Gunnebo sköta installationerna på grund av företagets höga anseende

i säkerhetsbranschen. De förstod också IBV:s
vision, förklarar Ashok Sewnarain.
IBV:s kärnverksamhet är säkerhet, och företagets anseende och framgångar vilar just på
denna grundläggande och icke förhandlingsbara
egenskap, säkerhet.
– Gunnebo förväntades leverera enligt dessa
högt ställda krav, vilket de lyckades med.
Ashok Sewnarain är nöjd med lösningen och
anser att han har fått valuta för pengarna.
– Jag är säker på att säkerhetsfunktionerna är
tillförlitliga och bäst kan beskrivas som ’par excellence’, vilket gör oss till ledande inom privat
valvförvaltning.
De två skräddarsydda säkerhetslösningarna
har utrymme för närmare femton tusen kunder.

Varje valvanläggning har flera till varandra
kopplade säkerhetssystem som levererats av
Gunnebo och andra viktiga leverantörer i säkerhetsbranschen, vilket innebär att kunden måste
bli godkänd av flera system innan han eller hon
får tillträde till sitt fack.
IBV undersöker nu möjligheterna att expandera nationellt och internationellt.
– Vi kan med säkerhet säga att Gunnebo även
fortsättningsvis kommer att vara en av våra
mest uppskattade leverantörer, säger Ashok
Sewnarain.
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Antalet rån har minskat markant sedan Crédit Agricoles bankkontor blev kontantlösa.
Längst ned till höger: Pierre-Henri Deresse, chef för Human Relations and Corporate Resources på Crédit Agricole.

Kontantlöst
förändrar branschen
Efter att ha implementerat det nya Oxygen-konceptet för 100 procent kontantlösa kontor
kontrakterar Crédit Agricole nu Gunnebo för att förbättra den elektroniska säkerhetshanteringen i det regionala nätverket för Loire Haute-Loire.
TEXT Jocelyne Benisri

FRANKRIKE. Med Gunnebos innovativa SecurWave
centraliseras alla säkerhetsfunktioner så att de kan
styras lokalt eller med fjärråtkomst. Under en tidsperiod på nio månader införlivade man samtliga
158 kontor i ett gemensamt nätverk utan att tumma
på säkerheten.
Vi träffade Pierre-Henri Deresse, chef för Human
Relations and Corporate Resources på Crédit Agricole
för att diskutera projektet.

funktioner motsvarar våra krav: driftsäkerhet,
teknisk innovation, moduluppbyggnad och anpassningsförmåga. Alla användare blev genast imponerade över tillämpningens verkan på vår kärnverksamhet. De uppskattade också rapportfunktionerna
som bidrar till att vår enhet för nätverkssäkerhet
snabbare kan ge svar på frågor från lokalkontoren.
Och vi värdesätter att samarbeta med partners som
Gunnebo som verkligen förstår sig på bankvärlden.

Varför valde ni ett centraliserat
säkerhetssystem med fullskalig flexibilitet och
långsiktig anpassningsförmåga?

Har ni märkt några positiva effekter?

– Bankverksamhetens tekniska utveckling ställer nya
krav. Vi måste ha en god prestationsförmåga, men
också en högre driftsäkerhet för att tillgodose våra
kunder. Vi måste vara tillgängliga dygnet runt. På
samma sätt som en butik inte kan ha tomma hyllor
kan vi inte stänga ned på grund av svagheter i
säkerhetssystemen.

Varför valde ni SecurWave
och SecurManager ?
– Den övergripande hanteringen av alla säkerhets-

– Bankkontorens övergång till att vara kontantlösa
har lett till att rånförsöken har minskat dramatiskt.
Skadegörelse och förargelseväckande beteende kan
nu övervakas i realtid av både vår säkerhetsavdelning
och närmaste fjärrövervakningsansvarig. Möjligheten
att från två håll reagera på incidenter av det slaget
ökar vår effektivitet samt innebär en större trygghet
för övervakningspersonal utan säkerhetsutbildning.
Då och då sker angrepp mot våra uttagsautomater.
Vi arbetar för närvarande med att förbättra den
passiva säkerheten på detta område med Gunnebos
lösningar för fysiskt skydd.

En kombination
av funktioner och tjänster
SecurWave är ett innovativt
koncept som inkluderar ett
heltäckande sortiment säkerhetsfunktioner, med nya verktyg för lokal administration och
fjärradministration.
Ett antal funktioner och
tjänster ingår –
intrångsdetektering, tillträdeskontroll, CCTV-system och hantering av elektroniska lås – med
fullständigt säker access till
fjärradministrerad övervakning
och underhåll av alla systemfunktioner dygnet runt.
SecurManager är praktiskt
webbgränssnitt för att visa,
övervaka och administrera
SecurWaves alla system och
processer.
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Snabb deponering
av kontanter
Ett av världens största cateringföretag har valt att utrusta
200 av sina restauranger med
en av Gunnebos lösningar för
säker förvaring, Millium Deposit
Express. Investeringen ingår i en
större satsning för att effektivisera värdetransporttjänsterna.

I maj invigdes ett ultramodernt BEA-bankkontor i Alger med en ceremoni där finansdepartementets stabschef
Omar Bouguerra och dess generaldirektör AAMI Hadj Baba deltog.

Modernisering på gång
External Bank of Algeria (BEA), Afrikas sjätte största bank, har stora ambitioner. Gunnebos teknik för
kontanthantering har avgörande betydelse för moderniseringen av bankens 93 kontor i Algeriet.
TEXT Aurelia Gilbert

ALGERIET. Det nya bankkontoret visar vägen för
BEA:s framtida kontor.
– Det var en lovande upptakt. Till slutet av 2012
ska ytterligare trettio bankkontor runtom i landet
moderniseras på samma sätt som detta, säger
Mohamed Loukal, BEA:s VD.
– Tidigare kunde affärsinnehavare inte sätta
in sin dagskassa på banken samma dag eftersom
bankerna inte har samma öppettider som affärerna.
Genom att installera DLX- och CLX-automater i självbetjäningsområdet kan affärsinnehavarna sätta in
dagskassan, ta bort handlingar som remburser samt
ta ut stora mängder kontanter, förklarar Mohamed
Benrabah, General Manager på HTS.
Banken är utrustad med maskiner för kontanthantering och är Algeriets första bank med självbetjäning
– kunderna har tillgång till banktjänster dygnet om,
sju dagar i veckan. Två produkter från Gunnebo, av
märket Fichet-Bauche, har installerats som en del
av lösningen: en DFX (en deponerings- och överföringsautomat) på utsidan av banken och en CLX (en
automatisk deponerings- och överföringsautomat
med låsbara komponenter) inuti lokalerna, för uttag
av större summor.

I samarbete med specialist
Uppdraget utfördes av High Tech Systems (HTS), en
av Gunnebos sammarbetspartner i Algeriet.

– Närhet till kunderna, produktkvalitet och service
var de avgörande faktorerna för att vi skulle vinna
kontraktet, säger Mohamed Benrabah.
Företaget HTS är specialiserade på kontanthanteringssystem med lösningar som omfattar
sedelräknare, bankomater (1 700 installerade), självbetjäningskassor (2 000 installerade) och sedellampor.
Företaget finns representerat över hela Algeriet
med viktiga kunder inom förvaltning, bankverksamhet
och detaljhandel. HTS har ett långsiktigt samarbete
med Gunnebo och över 3 300 Gunneboprodukter
finns installerade på finansinstitut och andra kontor
i Algeriet.
– Det tog några år innan BEA övertygades om
självbetjäningskonceptet, säger Dominique Girard,
Export Manager på Gunnebo Frankrike.
I kontraktet ingår leasing i tre år, med förhoppning
om att konceptet sprids till hela BEA:s nätverk.
Den algeriska marknaden växer med rekordfart
och enligt Dominique Girard finns all anledning att
vara optimistisk.
– Bankerna känner väl till utvecklingen och kommer
att spela en betydande aktiv roll i den. Framtiden ser
mycket ljus ut.

FRANKRIKE. Under slutet av 2010
ökade antalet beväpnade rån mot
cateringföretaget under vilka personalen hotades med pistol.
– För att sätta stopp för sådana
angrepp satsade man på att rationalisera kontanthanteringen
i samarbete med ett värdetransportföretag. Det blev bland annat
obligatoriskt att installera deponeringsskåp. Syftet med dessa är
att personalen inte längre ska ha
fysisk tillgång till kontanter, säger
Gilles Bombré, Account Manager på
Gunnebo Frankrikes avdelning för
detaljhandel och säker förvaring.

Tillförlitlig och utrymmessnål
Utrymmet var ganska begränsat
på kundens restauranger.
– Med hänsyn till platsbristen
och de specificerade arbetsrutinerna
var Millium Deposit Express (MDE)
det lämpligaste skåpet; det som
bäst uppfyllde kundens behov och
förväntningar. Produkten är såväl
tillförlitlig som utrymmessnål. Att
vi alltid finns till kundens och platschefernas förfogande hade också
avgörande betydelse.
Det första MDE-skåpet installerades på prov på Eurodisney Resort
öster om Paris i slutet av 2010. Det
blev mycket uppskattat.
Det första kontraktet omfattar
100 skåp som ska installeras på
kundens viktigaste anläggningar.
– Ytterligare 100 skåp ska levereras under andra
hälften av 2011,
säger Gilles Bombré
avslutningsvis.

17

18

GUNNEBO I VÄRLDEN #3 2011

ENI har installerat en integrerad säkerhetslösning på sitt nya gasverk i Caparuccia

Centraliserad säkerhetsövervakning
ITALIEN. Italiens största bolag,
den internationella olje- och
energijätten ENI, har valt ett SMI
Server-system från Gunnebo för
säkerhetshanteringen på det
nya gasverket. Det teknologiskt
och strategiskt viktiga gasverket
i Caparuccia utvinner gas på ett
djup av upp till 4 500 meter och
behandlar den sedan för vidare
distribution i gasnätet.
I SMI Server-systemet ingår en
rad övervakade säkerhetsfunktioner. Systemet är kopplat till lokalt
installerade intelligenta styrenheter som utför säkerhetsåtgärder
och fjärrkontroller. Det omfattar
tillträdeskontroll, intrångsdetektering, CCTV, externa applikationer och extern utrustning.
I det integrerade säkerhetssystemet på ENI:s anläggning i
Caparuccia ingår områdesskydd
mot intrång med infraröd strålning samt mikrovågs- och magnetisk detektering.

I säkerhetslösningen ingår också
ett CCTV-system med svängbara
kameror för digital videoinspelning.
Alla larmsignaler och videobilder skickas till en fjärrövervakningscentral med dygnet runtbemanning för att säkerheten
ständigt ska vara övervakad. Möjligheten att fjärrstyra kamerorna
från fjärrövervakningscentralen
innebär att man på elektronisk
väg kan utföra inspektioner och
övervaka händelseförloppet för
att upptäcka sådant som är på
väg att hända eller se händelserna i realtid.
Anläggningens säkerhet måste
vara utformad och genomförd i
enlighet med de grundläggande
säkerhetsnormer som fastställts
av UNMIG – Det nationella
kontoret för kolväten och
geotermisk energi.

Slutar sälja stängsel och staket
SVERIGE. I juli tecknades ett avtal
om att sälja verksamheten inom
Gunnebo Perimeter Protection till
Procuritas Capital Investors IV.
Försäljningen beräknas vara
avslutad under tredje kvartalet
2011.
Perimeter Protections verksamhet utgörs primärt av tillverkning,
försäljning av och projekt som
omfattar högsäkerhetsprodukter,
grindar, stängsel, stolpar samt
tillhörande tjänster i Tyskland,
Frankrike, Sverige, Norge, Danmark,
Finland och ett antal exportmarknader. Verksamheten har 400
anställda och omsätter årligen

cirka 70 miljoner euro. Gunnebo
kvarstår med en mindre ägarandel
och en viss finansiering.
– Försäljningen av Perimeter
Protection är i linje med vår
strategi som går ut på att fokusera på och renodla koncernens
kärnverksamhet: Bank Security &
Cash Handling, Entrance Control,
Secure Storage och Services.
Med Procuritas Capital Investors IV som ägare får Perimeter
Protection de rätta förutsättningarna att vidareutveckla sin
verksamhet enligt en egen tydlig
agenda, säger Gunnebos VD och
koncernchef Per Borgvall.
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Storbank förstärker sina kontor
FRANKRIKE. En större fransk bank
inför ett nytt koncept på sina
lokala bankkontor. Vart och ett av
de 2 200 kontoren kommer att få
ett helt säkert utrymme utrustat
med två pansrade säkerhetsdörrar.
Utrymmet där kontantresurserna ska förvaras ska skyddas
genom att endast ett begränsat
antal anställda, värdetransportpersonal och bankomattekniker
ska få tillträde till det.
De behöriga kommer, beroende på vilken kategori de tillhör,
att få gå igenom olika procedurer

Bank investerar i
fjärrstyrda bankfack
ARMENIEN. Gunnebo har levererat bankfack till ACBA Group
Crédit Agricole Bank i Erevan i
Armenien.
Sammanlagt har 664 bankfack
installerats, och de kommer att
administreras med SafeControl,
Gunnebos system för bankfack.
Via systemet får de bankanställda
en realtidsöversikt, status på
alla lås med uppgifter om när de

har öppnats och stängts samt
antalet behöriga användare för
varje fack.
– Med administrationssystemet SafeControl kan kunden
fjärröppna bankfacken. Detta har
stor betydelse för banken eftersom det sparar värdefull tid för
personalen, säger Michał Jesmanski, Department Manager CIS på
Gunnebo Östeuropa.

i enlighet med alla regler som
gäller för värdetransport och
brandsäkerhet samt kundens
egna säkerhetsföreskrifter.
– Gunnebo vann det här kontraktet i ett anbudsförfarande.
Nyckeln till vår framgång var
MagTek S4, som motsvarade
alla kravspecifikationer, samt
Gunnebos ansedda tekniska
standarder och know-how, säger
Thierry Pignon, Key Account
Manager Bank i Frankrike.

Grön logistikcentral
ITALIEN. När DHL Global Forwarding byggde sitt nya huvudkontor
och logistikcentrum gav man
projektet namnet ”Go-Green” för
att understryka företagets miljöengagemang. Ytterligare en viktig
angelägenhet var att installera en
öppen och flexibel säkerhetslösning som ger möjlighet att implementera nya tekniker allteftersom
kundens behov utvecklades.
Gunnebo vann ordern och
kommer att ta hand om säker-

hetssystemets och dess subsystems utformning och integrering.
I systemet ingår intrångsskydd,
CCTV, tillträdeskontroll och ett
centralt brandskyddssystem som
administreras via en gemensam
plattform. Ordern är värd runt
en miljon euro.
Det nya logistikcentret byggs
i Pozzuolo Martesana (Milano)
i Italien. Ytan kommer att bli
80 000 kvadratmeter och antalet
anställda 1 000 personer.

Förvärv stärker plattformen
SYDAFRIKA. Alltech är marknadsledande inom tillträdeskontroll i
Sydafrika. Förvärvet ger Gunnebo
en starkare plattform för att
utveckla och lansera ett världsledande utbud av tillträdeskontroll
på alla Afrikas marknader.
Det Johannesburgbaserade
Alltech, grundat 1999, har en
årlig omsättning på 3,7 miljoner
euro och 28 anställda. Företaget
huvudsakliga verksamhet är att
utveckla, tillverka, sälja och instal-

lera höga och låga vändkors, spikhinder och bomavspärrningar.
– Alltechs produktportfölj
kompletterar Gunnebos starka,
världsledande utbud inom tillträdeskontroll. Förvärvet stärker
därmed koncernens affärer
globalt, säger Martin Houseman,
Regional Director för Gunnebo
Afrika och Mellanöstern.
Alltech kommer att integreras
i Gunnebo Sydafrika under 2011
enligt planerna.
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Gammal är äldst inom säker förvaring
Ett av Gunnebos äldsta och solidaste märken inom säker förvaring – Chubbsafes –
kommer från England och firade förra året 175 år i säkerhetsbranschen.
TEXT Rob Suddaby

Chubbsafes har sina rötter i hjärtat av
England. Charles och Jeremiah Chubb
startade 1818 verksamhet i Wolverhampton
och fick 1835 patent på sitt första kassaskåp. Än i dag är Wolverhampton starkt förknippad med Chubbs historia, och när man
passerar genom staden ser man namnet
Chubb på flera av de äldre byggnaderna.
I Wolverhampton ligger också huvudkontoret för Gunnebo Storbritannien.

Chubbsafes har från sitt enkla ursprung
växt till ett globalt varumärke och är förutom i Storbritannien välkänt i Sydafrika,
Indien, Malaysia, Kanada och Australien. I
dag kan Chubbsafes erbjuda ett komplett
sortiment högkvalitativa kassaskåp, ett
sortiment som bygger på nära tvåhundra
år av erfarenheter.
Gunnebo Storbritannien ansvarar för
leveransen av säkerhetslösningar till den

brittiska marknaden från Gunnebos fyra
viktigaste affärsområden: Bank Security &
Cash Handling, Entrance Control, Secure
Storage och Global Services.
Mer information finns på
www.chubbsafes.com och
www.gunnebo.co.uk

