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Tillträdeskontroll handlar om identiﬁering och behörighet,
ﬂöde och kontroll, funktion och design. Det ﬁnns många
parametrar att ta hänsyn till och det är inte alltid lätt att
hitta rätt balans.
I det här numret av Global delar tre säkerhetsexperter med
sig av sina bästa tips på allt från hur man bäst skyddar en
offentlig byggnad till hemligheten bakom en effektiv säker
hetssluss – dessutom presenterar vi den nya trenden inom
butiksgrindar.
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Tillträdeskontroll i
offentliga byggnader: 5
viktiga misstag att undvika
Effektiv tillträdeskontroll i offentliga byggnader är mer komplicerat
än det låter. Oavsett om det handlar om bibliotek, museum, järnvägsstationer eller stadshus finns det många riskfaktorer att ta hänsyn till, allt från stöld och vandalism till civil olydnad och terrorism.
Global har pratat med Tim Ward, en brittisk säker
hetsexpert som arbetar med att ta fram säkerhetslös
ningar för offentliga byggnader och högriskanlägg
ningar.
– Till skillnad från kontorsbyggnader och myndig
heter är offentliga byggnader öppna för vem som
helst som har ett ärende dit, vilket innebär en stor
och varierad besöksmassa.
– När det gäller den här typen av byggnader måste

arkitekter och säkerhetschefer göra en noggrann
planering för att besökarna ska kunna släppas in och
ut på ett smidigt sätt. Annars riskerar de att installera
en lösning som förvirrar eller till och med stänger ute
delar av allmänheten. I värsta fall kan det resultera i
oavsiktliga säkerhetsluckor som bjuder in oönskade
och farliga inkräktare till lokalerna.
Här delar Tim Ward med sig av fem säkerhetsmissar
som är viktiga att undvika i offentliga byggnader.
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1. Att gå över till nya
säkerhetslösningar
för snabbt
Tänk dig att du ansvarar för säkerheten på ett biblio
tek, där ett stort antal mer eller mindre regelbundna
besökare kommer och går varje dag. En morgon har
plötsligt ett komplicerat och avskräckande vändkors
system installerats. Det är ett hinder som besökarna
inte är beredda på, och de förstår inte riktigt hur de
ska använda systemet.
Den naturliga reaktionen är förstås att fråga per
sonalen om hjälp, men det visar sig att personalen
inte heller vet. De var inte med när det nya systemet
installerades, har inte fått någon utbildning och är
inte ens säkra på varför entrésystemet har instal
lerats.
Hur hade en sådan här situation kunnat undvikas?
Den smidigaste lösningen är en gradvis övergång där
allmänheten får en chans att vänja sig vid det nya
systemet och där personalen är utbildad i hur det ska
användas från dag ett. Man kan till exempel börja
med att installera delar av systemet utan att aktivera
dem, så att besökarna hinner vänja sig vid att gå
igenom dem.

2. Att välja samma
säkerhetsnivå i alla
delar av byggnaden
I nästan alla offentliga byggnader finns rum och
avdelningar som inte är öppna för allmänheten. I
byggnader som sjukhus kan dessa avdelningar till
och med vara betydligt fler än de som allmänheten
har tillgång till. Det kan till exempel handla om
expeditioner, konferensrum, förråd och hittegods
avdelningar.
I de här delarna av byggnaden bör säkerhetsnivån
vara lika hög som i motsvarande delar av ett kontors
komplex och andra byggnader som inte är öppna för
allmänheten. Beroende på hur riskbilden ser ut kan
man till exempel behöva installera lås, kortläsare
eller larm. Man kan aldrig utgå från att alla som tar
sig in genom huvudentrén i en offentlig byggnad har
goda avsikter.
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3. Att inte tänka på
balansen mellan flödet
och det förväntade
antalet besökare
När man ska installera en ny säkerhetslösning i en of
fentlig byggnad är flödet naturligtvis en viktig faktor.
Alla har vi väl sett de evighetslånga köerna som kan
bildas på flygplatser eller utanför museum och andra
sevärdheter. Om ditt system bara klarar fyra eller
fem besökare i minuten men du har tillfällen med
ett trettiotal besökare i minuten uppstår det förstås
köbildningar.
I en offentlig byggnad behöver vissa besökare
dessutom assistans av personalen för att ta sig ige
nom entrésystemet, som för dem kan vara nytt och
obekant. De här fördröjningarna måste du också ta
hänsyn till i dina flödesberäkningar.

4. Att välja en
onödigt komplicerad
entrélösning
Alla säkerhetslösningar ger inte ett välkomnande
intryck. En del moderna vändkors och slussar kan
rentav kännas skrämmande för att de ser så stora
och komplicerade ut, och det kan ta ett tag innan
besökarna vänjer sig vid dem.
Detta är oftast inget problem vid högriskanlägg
ningar, men det är något man helst vill undvika i
offentliga byggnader. Ett avskräckande entrésystem
saktar inte bara ner besöksflödet, utan kan dessutom
ge intrycket av att byggnaden är mer utsatt än vad
den egentligen är. Det kan få besökarna att känna
sig obekväma, inte bara när de går in i byggnaden
utan under hela besöket, vilket förstås ger en sämre
helhetsupplevelse. Här fyller entrelösningens design
och estetik också en viktig funktion.
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TIM WARD

5. Att låta personalen
ignorera eller kringgå
säkerhetsreglerna
Slutligen är det riskabelt att utgå från att en säker
hetslösning i en offentlig byggnad bara är avsedd
för besökarna. Att låta personalen eller ledningen
passera fritt genom ett automatiserat eller manuellt
system sänker säkerhetsnivån i hela byggnaden och
ökar risken för allvarligare överträdelser.
När man installerar en ny lösning är det viktigt
att personalen förstår att de också är en del av sä
kerhetsstrategin. De måste vara uppmärksamma
på att systemet används korrekt, rapportera all
misstänksam aktivitet och följa samma regler som
allmänheten.

Tim Ward har varit aktiv inom säkerhetsbran
schen i nästan trettio år och har arbetat på
Gunnebo i Storbritannien mer än hälften av
den tiden. Han specialiserar sig på att ta fram
skräddarsydda säkerhetslösningar för kommer
siella byggnader och högriskanläggningar som
myndigheter, kraftverk och petrokemiska verk.

KONTAKT

tim.ward@gunnebo.com
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Alltid öppet,
aldrig utsatt:

fem tips för att välja
bästa säkerhetsslussen

SÄKERHETSSLUSSAR:
Faktorer att ta hänsyn till
• För kunderna eller personalen?
– eller båda?
• Hur ser riskbilden ut?
• Detektering och kontroll
• Lagstiftning
• Design och estetik
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Oavsett om du vill skydda en byggnad från en kleptoman eller en kalasjnikov
kan lösningen vara en säkerhetssluss som alltid hålls stängd.
David Crouch

I sin enklaste form består en säkerhetssluss av två dörrar som
är sammankopplade elektroniskt så att den ena dörren måste
stängas innan den andra kan öppnas. Detta innebär att säkerhetspersonal har flera sekunder på sig att kontrollera om
personen mellan dörrarna har rätt att ta sig in eller ut och att
personen är ensam.
Global har pratat med Thierry Guth, en av Gunnebos säkerhetsexperter som specialiserar sig på fysisk säkerhet för

byggnader, om vad man ska tänka på när man väljer en säkerhetssluss.
– När det gäller tillträdeskontroll är en säkerhetssluss det
säkraste systemet som finns, men det är viktigt att kunna
välkomna rätt personer samtidigt som man håller fel personer borta, säger han.
Thierry Guth menar att det finns fem viktiga faktorer som
man bör ta hänsyn till när man väljer slussystem.

kunderna eller
Hur ser riskbilden ut?
1 För
2
personalen? Eller båda?
Kunderna ska aldrig behöva känna sig utpekade när de
går in på en bank eller i en exklusiv butik. Därför är det
viktigt att säkerhetssystemet är diskret.
– De ska känna att entrésystemet är till för att skydda
dem snarare än att skydda företaget från dem. Därför är
slussdörrar för allmänheten ofta tillverkade av glas och
enkla att använda så att besökarna kan passera smidigt,
naturligt och intuitivt, säger Thierry Guth.
För personal som har tillgång till information, pengar
eller värdesaker krävs hårdare säkerhetsåtgärder. I sådana
fall är det troligare att dörrarna är mindre och kontrolleras med hjälp av kodlås eller kortläsare.
Med dagens teknik kan man få det bästa av båda
världarna, menar Thierry Guth.
– Man kan växla mellan olika funktioner: på morgonen
kan man höja säkerhetsnivån genom att använda dubbla
dörrar, och när personalen väl är på plats i byggnaden och
risken är mindre kan man använda enkla dörrar.
Slussar kan också anpassas för att klara stora personflöden, till exempel på ett huvudkontor eller en forskningsanläggning där många anställda rör sig, tillägger
han. En säkerhetssluss klarar att släppa igenom upp till
åtta personer i minuten.

– Eftersom oron för terrorism har ökat den senaste tiden
får jag många förfrågningar om lösningar som skyddar
mot maskingevär, berättar Thierry Guth.
Säkerhetsslussar kan tillverkas i olika certifierade
säkerhetsklasser. De kan till exempel skydda mot släggor
och kofötter, men också mot skjutvapen och explosioner.
En säkerhetsklass som skulle kännas överdriven på vissa
platser kan till exempel vara nödvändig på ambassader
eller vid entréer in till datahallar.
Det är viktigt att göra en riskanalys, menar Thierry
Guth. Man bör ställa sig själv frågor som: Hur lång tid tar
det innan polisen kan ingripa? Är mina dörrar och fönster
tillräckligt motståndskraftiga? Är personalen utbildad att
hantera aggressivt beteende? – Om det tar 8–12 minuter för polisen att komma dit måste systemet hålla i 15
minuter.
Därför bör man välja certifierade produkter som
uppfyller definierade krav för att vara säker på att säkerhetsnivån motsvarar de risker man ställs inför. Om man
inte har kompetensen att fatta ett sådant beslut på egen
hand är det bättre att anlita ett professionellt säkerhetsbolag, säger han.
Det är också viktigt att se upp för produkter där certifierat glas har monterats i en vanlig karm – själva karmen
måste också ha testats och certifierats enligt kraven i EN
(Europa) eller UL (USA) för att uppnå ett samverkande skydd.
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Detektering och kontroll

Säkerhetsslussar kan skräddarsys så att de detekterar,
kontrollerar och kommunicerar med personen innanför.
En metalldetektor ökar till exempel chansen att upptäcka
skjutvapen, medan en snabbtelefon låter besökare prata
med personalen när de befinner sig i slussen.
Med hjälp av biometri kan man identifiera ansikten,
ögon eller fingeravtryck och skapa en mer sofistikerad
lösning.
– Röstigenkänning är ett alternativ till att trycka på
knappar och läsa av kort som gör upplevelsen trevligare.
Ett sådant här system är automatiskt, men om besökaren
utlöser ett larm kopplas det om till manuell kontroll, til�lägger Thierry Guth.

5

Design och estetik
Till sist kan det vara bra att fundera på hur du vill att modellen ska se ut: Klart eller frostat glas? Pulverlackerade
eller anodiserade karmar? Sväng- eller skjutdörrar?
– Förutom standardmodellerna kan säkerhetsslussarna
skräddarsys för att smälta in i alla slags miljöer, säger
Thierry Guth.
Men det huvudsakliga syftet med en skräddarsydd lösning är förstås att öka säkerheten.
– Vi känner till kunder som tidigare utsatts för flera
rånförsök tills de installerade en säkerhetssluss – sedan
dess har det inte hänt en enda gång.

4 Lagstiftning

Lagstiftningen för säkerhetsslussar skiljer sig från land till
land, men i allmänhet gäller följande:
• De ska vara tillgängliga för funktionshindrade personer,
både genom att vara tillräckligt breda för rullstolar och
ha utrustning som dörrhandtag och knappar placerade
så att de enkelt kan nås av någon som sitter ner.
• De ska vara värmeisolerade enligt gällande miljölagar
för att inte slösa energi.
• Systemet och byggnaden ska kunna utrymmas i nödfall,
med motoriserade lås som öppnas automatiskt vid
strömavbrott, eller ett nödhandtag som gör att dörren
kan öppnas manuellt.

THIERRY GUTH
Thierry Guth har arbetat inom säkerhets
branschen de senaste tjugofem åren, och har
huvudsakligen ansvarat för säkerhetsprojekt
och fokuserat på forskning och utveckling.
Han har arbetat med säkerhetsslussar sedan
mitten av 90-talet och är expert på fysisk sä
kerhet för byggnader. I dag arbetar han som
Global Product Manager för säkerhetsdörrar
och säkerhetsslussar på Gunnebo.
KONTAKT

thierry.guth@gunnebo.com
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Säkerhetsslussar kan
skräddarsys så att de detekterar,
kontrollerar och kommunicerar
med personen innanför.

Vad är en säkerhetssluss?
En säkerhetssluss fungerar som ett bås där man identifierar sig för att gå in
genom den första dörren, som därefter måste stängas innan man släpps ut
genom den andra.

Säkerhetsslussar är särskilt effektiva för att förhindra att två personer
tar sig in samtidigt.

Det är vanligt att personer försöker ta sig in på ett förbjudet
område genom att smita in efter någon som har tillträde till
byggnaden. Det här kan ske både med och utan den auktori
serade personens samtycke.
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En glasklar lösning
Nya generationens
butiksgrindar sprider
sig i Skandinavien
EFTER

FÖRE

ICA Maxi Stormarknad Lindhagen
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Automatiska snabbslussar har blivit en vanlig syn i
entréerna till tunnelbanor, idrottsarenor och stora
kontorsbyggnader. Nu tar de steget in i detaljhandeln.
Livsmedelsbutikerna kan vara nästa mål för smart skandinavisk design. Mikael Sundebäck,
säkerhetsexpert på Gunnebo, berättar att en ny generation rörelsekänsliga butiksgrindar
framgångsrikt har introducerats på den nordiska marknaden. De eleganta snabbslussarna
blir allt mer populära bland detaljhandlare som söker en modern lösning för att göra sina
butiker både öppnare och säkrare.

David Crouch

Nya generationens butiksgrindar
• Modernt och lyxigt utseende
• Hög säkerhet som minimerar svinn
• Tar mindre plats i butiken
• Skapar en öppen och välkomnande atmosfär
• Minskat behov av övervakning vid ingången
• Robusta, ger minskade underhållskostnader
• Möjlighet till exakt besöksräkning
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SÄKRARE
Den nya generationens grindar är väldigt säkra, vilket förstås är en stor fördel för butikscheferna. Ett högt säkerhetsglas förhindrar att personer som stjäl tar ut varor ur
butiken via ingången, eftersom grindarna varken går att
hoppa över eller krypa under. Om någon försöker ta sig ut
bakvägen går ett larm, vilket innebär att personalen kan
känna sig trygg utan att behöva hålla koll på grindarna.
På ICA Maxi i Borås valde handlaren att installera automatiska snabbslussar.
– Det var viktigt för oss att hitta en säker lösning som
fungerar även när ingången är obevakad. Grindarna ger
butiken en modern och välkomnande känsla samtidigt
som de hindrar snattare från att ta sig ut genom den obevakade ingången, förklarar Mikael Carlsson, butikschef.
Det är en investering som snabbt lönar sig eftersom
svinnet minskar och man slipper underhållskostnaderna
för traditionella grindar som lätt går sönder.

SMIDIGARE
Ett viktigt argument för mindre butiker är att den nya
tekniken tar mindre plats än mekaniska grindar, vilket ger
mer plats för försäljning.
– De är både snyggare, hållbarare och säkrare än traditionella svänggrindar, säger Mikael Sundebäck.
Även om snabbslussar kan vara något bredare går de
inte lika djupt in i butiken som de system med dubbla
grindar som ofta används i detaljhandeln idag.
Snabbslussarna är dessutom kopplade till ett brandsystem, så att de öppnas automatiskt både vid brandlarm
och strömavbrott.

FÖRE

EFTER

ICA Maxi Stormarknad Lindhagen
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SMARTARE
Den nya generationens butiksgrindar är snygga och
moderna – en stor kontrast mot de enkla svänggrindar i
stål som många förknippar med dagens stormarknader.
Färg och design kan enkelt anpassas efter olika miljöer
och varumärken.
– Som kund får man en helt annan bild av butiken –
den inger mer respekt, säger Mikael Sundebäck.
En rad infraröda sensorer på vardera sidan om grinden
känner av hur snabbt kunderna rör sig och om de kör en
kundvagn eller håller ett barn i handen. Tack vare lång
erfarenhet av att tillverka grindar för kollektivtrafikens
stora passagerarflöden har Gunnebo kunnat utveckla
riktigt robusta och pålitliga system.
En del kunder kan känna sig obekväma när grindarna
installeras, men eftersom de flesta stöter på den här
sortens grindar i andra sammanhang vänjer de sig efter
några besök, menar Mikael Sundebäck. Tack vare sensorerna kan grindarna anpassas för att minimera risken för
barn och äldre.
Trots de många fördelarna gentemot traditionella mekaniska grindar återstår det att se om den nya teknikens
framgång i Skandinavien sprider sig till resten av världen
– Allt har med inställningen att göra. Sådana här
snabbslussar används i alla möjliga sammanhang, men
inom detaljhandeln är det fortfarande få utanför Norden
som har tagit steget, säger Mikael Sundebäck.

MIKAEL SUNDEBÄCK
Mikael Sundebäck har arbetat med skräd
darsydda säkerhetslösningar för den nordiska
marknaden under de senaste 15 åren. Idag
arbetar han i nära samarbete med svenska
kunder inom många olika områden, från butiker
och banker till flygplatser och kommersiella
byggnader.
KONTAKT mikael.sundeback@gunnebo.com

17

18 GLOBAL #3

NYBÖRJARGUIDE

BIOMETRISK IDENTIFIERING

ORDET ”BIOMETRI” KOMMER FRÅN
GREKISKANS BIO SOM BETYDER ”LIV”
OCH ME’TRON SOM BETYDER ”MÅTT”.

Biometri bygger på principen att varje individ kan identifieras
utifrån sina unika fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper.
Biometriteknik används ofta för tillträdeskontroll.

3 saker du inte visste om biometri
1 I Indien finns världens största biometriska databas.
I Indien pågår världens största nationella id-projekt. Målet är att varje invånare ska tilldelas ett
tolvsiffrigt personnummer, ett så kallat Aadhaar. 1 januari 2016 hade man samlat in fingeravtryck,
irisbilder och fotografier av över 950 miljoner invånare (75 % av befolkningen) – varav många inte
hade haft någon form av personbevis tidigare.

2 Snart kommer man att kunna betala med ögonen
Ögonigenkänning har länge använts på flygplatser och andra högriskanläggningar. Nu har tekniken
spridits till smarttelefoner, som kan låsas upp med en ”ögonselfie”. Ögonigenkänning kan också
användas för att logga in i appar och godkänna mobila betalningar.

3 Ansiktsigenkänning avgör vilken reklam som visas
I detaljhandeln används redan ansiktsigenkänning på reklamskyltar för att visa målgruppsanpassat
innehåll för kunderna. En kamera högst upp på skärmen avgör kundens ålder och kön och kombinerar det med information om platsen och tiden för att avgöra vilken reklam som visas.
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Biometritekniker kan delas upp i två huvudkategorier
Fysiologi

Beteende

Fingeravtryck
Ögon – näthinna/
iris
Ansikte
Vener i handflata

Gångstil
Gester
Textinmatning
Pekmönster

Dessutom finns:
• Kemisk biometri (DNA)
• Doftanalys
• Röstbiometri

Tre förutsättningar för
biometrisk identiﬁering
1 En avläsningsenhet
2 Programvara som konverterar den inscannade informationen till digital form
3 En databas eller lokal lagring på passerkort som den biometriska informationen
kan jämföras med

KÄLLOR
http://www.biometricsinstitute.org/pages/
types-of-biometrics.html
http://searchsecurity.techtarget.com/
definition/biometrics
http://www.theguardian.com/technology/2014/
sep/17/10-things-to-know-about-biometrics
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KONTAKT OCH INFO

GUNNEBOKONCERNEN
Gunnebo är en globalt ledande leverantör av säkerhetsprodukter,
tjänster och lösningar inom kontanthantering, säkerhetsskåp och
valv, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet till banker, detalj
handel, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga och kom
mersiella fastigheter samt industri och högriskanläggningar.
Vi gör din värld säkrare.
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