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Vad skulle traditionellt 
räknas som högrisk
anläggningar?
– Dels verksamheter där det finns något värdefullt 
som innebär en uppenbar stöld- eller spionagerisk, 
som lyxjuvelerare eller forsknings- och utvecklingscen-
ter.

Dels anläggningar där farliga ämnen lagras eller han-
teras. Dessa kallas Sevesoanläggningar och ses som 
högriskanläggningar eftersom en olycka kan få allvar-
liga konsekvenser för omgivningen. I EU finns ett tio-

tusental Sevesoanläggningar, framför allt inom kemi, 
petrokemi, logistik och metallraffinering, som alla är 
hårt reglerade.

Vad har förändrats?
– I dag ses många fler sorters anläggningar som po-
tentiella terroristmål och är därför mer utsatta. 

De kan också delas in i två grupper: kritisk infrastruk-
tur, som kraftverk, vattenverk och datacentrum, och 
offentliga områden, som idrottsarenor, järnvägssta-
tioner, flygplatser, köpcentrum och skolor, där stora 
folkmassor rör sig.

Högriskanläggningarnas

nya risker
När terrorhotet ökar behöver anläggningar som tidigare inte 
har bedömts som utsatta se över sina säkerhetsnivåer. 

Global har träffat Jean-Charles Proskuryn, som bor i Paris och är expert på skydd för 
 högriskanläggningar, och pratat om de utmaningar som många anläggningar står 
inför i dag.

Rob Suddaby

JEAN-CHARLES PROSKURYN

KONTAKT jean-charles.proskuryn@gunnebo.com

Jean-Charles bor i Frankrike och har arbetat inom säker-
hetsbranschen i nästan tjugo år. Han började som expert 
på elektronisk säkerhet och ansvarar numera för affärs-
utveckling och Gunnebos marknadsstrategi för områ-
dena industri, transport och myndighet i Frankrike. 
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Gör en säkerhetsrevision 
 eller riskbedömning
– eftersom alla verksamheter är olika 

behöver du hitta rätt nivå och typ av 

skydd för just din verksamhet.

Investera i säkerhetslösning-
ar som håller verksamheten 
 flytande 
– affärskritiska processer måste kunna 

fortlöpa även om en attack inträffar

Välj ett system som kan utvecklas 
– på så sätt kan du utöka och

uppgradera systemet efter behov och

öka möjligheten till sammankoppling

Integrera alla säkerhetslösningar i 
samma system 
– det gör systemet mer effektivt och hjälper 

dig att identifiera potentiella hot snabbare 

Dra nytta av sakernas internet 
– information som samlas in av smarta 

säkerhetssystem kan ge värdefulla insik-

ter om din verksamhet

Gör säkerheten till en naturlig 
del av verksamheten
 – ta hänsyn till säkerheten i den dagliga

verksamheten

Kom ihåg att du aldrig kan 
förhindra en attack, oavsett 
hur hög säkerheten är 
– men du kan fördröja den

Låt personalen hålla koll
 – personalen kan lära sig att känna igen 

potentiella hot och fungera som ett

tidigt varningssystem

8 TIPS FÖR HÖGRISKANLÄGGNINGAR

LÅG HÖG

MEDEL
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Hur bedömer man risk
nivån och vilken säkerhet 
som behövs?
– Det finns ett antal nyckelfaktorer som avgör vilka 
säkerhetsåtgärder som krävs:

Vid en riskbedömning bör man identifiera hotbilder, 
risker och sårbarhet med den här informationen som 
utgångspunkt. Det är ett nödvändigt steg för att 
kunna skapa en övergripande säkerhetsplan. 

Krävs olika sorters säker
hetsåtgärder för olika 
 sorters verksamheter?
– Inom kritisk infrastruktur har man ofta redan bra 
koll på säkerheten. Anläggningar som kraftverk och 
datacenter delar ofta upp säkerheten i ett antal lager 
eller zoner. De börjar med områdesskyddet – stäng-

sel, grindar och övervakning – och rör sig inåt. Nästa 
lager handlar om tillträdeskontroll, i första hand till 
själva lokalen och i andra hand till olika delar av lo-
kalen.

Hur skapar man säkra 
 offentliga platser? 
 – Nu handlar det om platser där stora folkmassor 
rör sig och som måste vara öppna för allmänheten, 
till exempel köpcentrum och tunnelbanestationer. 
Här måste man alltid utgå från besöksflödet. I ett 
köpcentrum vill man varken hindra kunder från att 
komma och gå eller installera avskräckande säker-
hetslösningar – hela handelsbranschen hänger på 
kunderna. Här behövs mer diskreta övervakningssys-
tem och uppmärksam säkerhetspersonal på plats.

– På en tunnelbanestation är biljettspärrarna en 
uppenbar säkerhetsåtgärd, men det är viktigt att 
de inte hämmar passagerarflödet. Passagerarna 
måste kunna visa upp sina biljetter utan att det blir 
långa köer. Det är besöksflödet som avgör vilken 
säkerhetsnivå som behövs. Dubbel identifiering, som 
ofta används på platser som datacentrum, skulle 
till exempel inte fungera på en tunnelbanestation. 
I framtiden kanske vi kan använda biometri för att 
höja säkerhetsnivån ungefär på samma sätt som det 
används på flygplatser i dag.

Vad är …?
Säkerhetszoner

Säkerheten kan delas in i zoner, som börjar utifrån och rör sig 
inåt, för att minska risken för olyckor och attacker genom att 
bara ge behöriga personer tillträde till vissa delar av en lokal 
och stänga ute resten. 

De här zonerna, eller lagren, omfattar områdesskydd, 
övervakning, intrångsdetektering, tillträdeskontroll och 
fysiskt skydd, som tillsammans höjer verksamhetens över-
gripande säkerhet genom att antingen förhindra, upptäcka 
eller fördröja en attack.

i) Typen av verksamhet
ii) Omgivningen 
iii)  Hur besökare tar sig till, från och runt på området
iv) Hur fort utryckningsfordon kan vara på plats
v)  Tänkbara effekter av en olycka eller attack på verk-

samheten och dess rykte

GLOBAL    #4
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Röster från omvärlden
Mikael Sundebäck, Nordisk säkerhetsexpert, Sverige

– Bränslet till terrorismen är rädslan det sprider. Förr var det lättare att identifiera vilka 
sorters platser eller folkgrupper som var mest utsatta, men i dag vill terrorister orsaka 
så mycket kaos som möjligt, vilket gör hotet mer oberäkneligt.

I riskzonen, där man tidigare hittade ambassader, militärbaser och kontantcenter, 
finns numera även nattklubbar, skolor och järnvägsstationer.

Hittills har Sverige varit relativt förskonat från terrorism, men många påverkas av 
det som händer runtom i Europa. Vi behöver känna oss trygga, men när hotnivån höjs 
stiger även oron.

Chetanya Vali, expert på områdesskydd, India

– I Indien är tillträdeskontrollen en av högriskanläggningarnas största utmaningar. 
Det handlar om allt från identifiering till övervakning och kartläggning av besökarnas 
rörelser.

De flesta vill ha större kontroll och vara bättre förberedda på eventuella risker, så 
jag tror att säkerheten med hjälp av larmcentraler kommer att tas till en ny nivå un-
der de kommande åren.

Laurie Mugridge, expert på tillträdeskontroll, Australien

– Precis som i många andra delar av världen ses andra sorters byggnader nu-
mera som högriskanläggningar. Listan har utökats från platser som ambassader, 
militärbaser och fängelser till datacenter och tidningsredaktioner.

I Australien gäller hotbilden framför allt väpnade attacker, så många verk-
samheter installerar skottsäkra dörrar och fönster.

Internet of Things (IoT)
The Guardian beskriver IoT som ”när man kopplar samman 
enheter via internet och låter dem prata med oss, olika program 
och varandra.” 

Ericsson beskriver IoT som ”när man kopplar ihop allt och gör 
de här sammankopplade enheterna ’smarta’.”

Vad innebär det här för säkerhetsvärlden?

– Det som tidigare var en enskild produkt kommer att bli en del 
av ett system med sammankopplade produkter, eller ett system 
där flera system ingår, och där övervakning, fjärrstyrning, opti-

mering och självstyrning hänger samman.
De här produkterna kan dessutom samla in information om 

kunderna som kan användas som värdefull affärsdata, förklarar 
Sdrjan Malbasic, Director of Solutions Development på Gun-
nebo.

Entréspärrar är ett exempel. Trafikdata kan kartlägga möns-
ter i besöksflödet och besökarnas beteende. Det här är särskilt 
användbart inom handeln eftersom det bland annat kan mäta 
antalet kunder, besökstid och konverteringsgrad. Detta kan till 
exempel användas för att avgöra hur effektiva olika kampanjer 
är eller beräkna personalbehovet.

 GLOBAL    #4   



Snabbguide    

Sevesoanläggningar
SEVESOKATASTROFEN 

Vid en olycka i en kemisk fabrik nära Seveso i Italien 
1976 släpptes sex ton kemikalier ut i luften. Invånarna 
utsattes för höga koncentrationer av det giftiga ämnet 
TCDD.

Den allvarliga olyckan gav upphov till en europeisk 
lagstiftning som skulle hjälpa till att förebygga och 
kontrollera den här typen av olyckor. Syftet med Seveso-
lagstiftningen var att höja säkerheten på anläggningar 
med stora mängder farliga ämnen. 

BAKGRUND

Den första lagstiftningen trädde i kraft 1982 och 
uppdaterades 1996 och 2012. Den nuvarande lagstift-
ningen – Seveso-III eller EU-direktiv 2012/18 – har tagit 
hänsyn till nya regler kring hur kemikalier klassificeras 
och medborgarnas ökade tillgång till offentliga hand-
lingar inom EU.

RESULTAT

Trots EU:s industrialisering har Sevesolagstiftningen 
lyckats bidra till att hålla nere antalet allvarliga olyckor. 
Lagstiftningen har dessutom blivit ett riktmärke för 
många länder utanför EU.

2000–2002 2003–2005 2006–2008 2009–2011
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ANTALET ALLVARLIGA OLYCKOR INOM EU

Källa: EU-kommissionens rapport om Sevesolagstiftningen (2013)
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HÖGRE OCH LÄGRE KRAVNIVÅER

Beroende på mängden farliga ämnen delas anläggning-
arna in i en högre eller en lägre kravnivå. Anläggningarna 
på den högre kravnivån har större skyldigheter.

OLIKA TYPER AV SEVESOANLÄGGNINGAR

Lagstiftningen omfattar numera över tiotusen  
 industrianläggningar över hela EU, framför allt inom 
kemi, petrokemi, logistik och metallraffinering. 
Seveso anläggningarna delas in i 49 olika verksamhets-
kategorier.

Hälften av anläggningarna omfattas av sju av dessa 
kategorier.

Militär verksamhet och kärnkraftverk omfattas inte av 
lagstiftningen. Militär verksamhet ingår inte eftersom 
det skulle offentliggöra information som skulle kunna 
innebära ett nationellt säkerhetshot. Säkerhetskraven 
för kärnkraftverk regleras redan av annan lagstiftning.

HUVUDKRAVEN PÅ EN SEVESOANLÄGGNING

Sevesoanläggningar måste vidta nödvändiga åtgärder
för att förebygga allvarliga olyckor och begränsa effekterna på 
hälsa och miljö. Dessa åtgärder omfattar bland annat:

• Att meddela alla berörda parter
• Att utveckla en omfattande skyddspolicy  
•  Att framställa en säkerhetsrapport för anläggningar på den högre 

kravnivån
•  Att framställa interna beredskapsplaner för anläggningar på den 

högre kravnivån 
• Att tillhandahålla information vid eventuella olyckor

•  Bränsleförvaring (inklusive uppvärmning, 

 försäljning etc.) 

• Grossister, lager och distribution (förutom gasol)

 • Gasollager 

• Allmän kemikalieproduktion 

• Produktion av organiska kemikalier 

• Produktion, leverans och distribution av el 

• Produktion, avtappning och distribution av gasol 

EU-kommissionens webbplats 
EU-rapporter, Wikipedia

KÄLLOR
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2 000

Högre kravnivå Lägre kravnivå
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Källa: diagrammet visar läget 2011, enligt 
EU-kommissionens rapport om Seveso-
lagstiftningen (2013).
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Säkerhet inifrån: Bensinstationen
Kameraövervakning kan vara tillräckligt för obeman-
nade bensinstationer, men när det finns en butik krävs 
betydligt större säkerhetsåtgärder. Förutom tradi-
tionell övervakning behöver man också lösningar för 
kontanthantering och tillträdeskontroll. I illustratio-
nen nedan visas utsatta områden på en bensinstation 
och hur de kan skyddas.

#1 KASSALINJE

KONTANTDEPONERING
Kontanter kan deponeras snabbt och smidigt 
i en enhet under disken.

KONTANTRECIRKULERING
Ett system som också lämnar växel till 
kunden och därför inte behöver tömmas lika 
ofta.

PASSAGEKONTROLL 
Behörig personal tar sig in bakom disken 
med ett kort eller en PIN-kod.

NATTLUCKA
Kunder kan betjänas på natten även om 
butiken är stängd.

#2 ENTRÉ

INTRÅNGSDETEKTERING &
LARM
System som utlöser ett larm om någon tar 
sig in på obehörigt område. Rök- och brand-
varnare ingår också i systemet.

#3 KAMERAÖVERVAKNING

ÖVERVAKNINGSKAMEROR
Strategiskt utplacerade kameror spelar in och 
analyserar aktivitet både ute och inne. 

FJÄRRÖVERVAKNING
Potentiella hot övervakas på distans via ett 
övervakningssystem på en larmcentral.

#4 KASSAKONTOR

VÄRDESKÅP
Med ett certifierat värdeskåp med elek-
troniskt lås är kontanterna i tryggt förvar i 
uppräkningsrummet.

#5 VÄRDETRANSPORTER

TÖMNINGSENHET
Värdetransportören använder en engångskod 
för att hämta kontanter från en tömningsen-
het i anslutning till uppräkningsrummet.

 GLOBAL    #4   
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Från hammare och stämjärn till fasta sprängämnen – när brottslingarna höjer 
insatserna får bankerna kämpa för att skydda sina bankomater.

Rob Suddaby

Smash and grab
Bankomater under attack

Bankomater fungerar mer eller mindre likadant över 
hela världen – de är lättåtkomliga och fulla av pengar. 
Därför är det kanske inte så konstigt att de har varit en 
populär måltavla i nästan femtio år.

 – Vi kan se att bankomatattackerna följer en tydlig 
cykel. Brottslingarna väljer en attackmetod som de 
utvecklar med tiden. Branschen reagerar genom att ut-
veckla nya sorters skydd mot den här typen av attacker, 
brottslingarna anpassar sina metoder. Och så fortsätter 
cykeln, säger Pieter de Vlaam, certifieringsspecilist för 
skåp på Gunnebo.

Den här utvecklingen kan man se över hela världen. 
Det börjar alltid med enkla verktyg som blir mer avan-

cerade allt eftersom bankomaterna i landet utvecklas.
– När man tittar närmare på cykeln blir det tydligt att 
brottslingarna ligger steget före. Äldre bankomater 
kunde till exempel brytas upp med enkla el- eller vär-
meverktyg som vinkelslipar och gassvetsar. När man 
började installera värdeskåp med högre säkerhets-
krav lärde sig brottslingarna att pumpa in gas för att 
spränga bort dörren i stället.

Den senaste generationens bankomater är ett svar 
på det senaste hotet – fasta sprängämnen.

– Bankomater är ofta inte tillräckligt skyddade av 
ekonomiska skäl, men det får man förstås betala för om 
bankomaterna blir attackerade, säger Pieter de Vlaam.

KONTAKT

Pieter de Vlaam har arbetat i säkerhetsbran-
schen i över 30 år, inom områden som teknisk 
utveckling, produktutveckling, drift, produkt-
ledning, produkttest och certifiering. 

I dag driver han Gunnebos webbaserade utbild-
ningscenter samtidigt som han föreläser om 
säkerhetsledning och aktivt arbetar med att ta 
fram internationella standarder för certifiering-
en av inbrotts- och brandskyddsprodukter.

PIETER DE VLAAM

pieter.devlaam@gunnebo.com 

GLOBAL    #4
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Den första bankomaten installerades i Storbritannien 1967 
och hann sprida sig till Sverige, Spanien, USA och Austra-
lien innan 1960-talets slut. Enligt Retail Banking Research 
finns det omkring tre miljoner bankomater i världen i dag.

OM BANKOMATEN

 
ATTACK- 
CYKELNTEKNIKEN 

UTVECKLAS
Med åren byts gammal teknik ut 
mot ny.  Brottslingarna anpassar  

sig och hittar nya sätt att  
ta det de vill ha.

ATTACKER
Brottslingar väljer en

attackmetod. Så länge gamla 
sorters skydd används kommer de 

här svaga länkarna att fortsätta 
attackeras.

OPTIMERADE 
ATTACKER

Med tiden utvecklar brottslingar 
nya metoder, och lyckade metoder 

får geografisk spridning.

NYA SKYDD 
UTVECKLAS

 Säkerhetsexperter och värdeskåps-
tillverkare hittar nya sätt att skydda 

sig mot befintliga attackmetoder 
och förbättrar sina säkerhets-

standarder.

1

4

2 

3 
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1994–2007 
Blandade attackmetoder

1994 ersattes UL-standarden, som hade använts 
över hela världen sedan 1960-talet, av den sträng-
are Europastandarden EN 1143-1.

De nya värdeskåpen certifieras enligt fyra olika 
grader och var numera starka nog att skydda kon-
tanterna från klassiska el- och värmeverktyg.

Det tog dock så lång tid att byta ut och uppgradera 
värdeskåpen i bankomaterna att UL-certifierade 
skåp fortsatte användas i en del länder. Under den 
här perioden skilde sig attackmetoderna avsevärt 
från enklare till mer avancerade metoder, beroende 
på land och andelen uppgraderade värdeskåp.

2007–2013 
Gasattackernas tid 

I de länder där UL hade ersatts av EN – och till-
gången till lättfångade pengar började avta – fick 
brottslingarna hitta på nya metoder. 

Genom att pumpa in gas i en bankomat lyckades 
de spränga bort dörren.

Den här metoden började i Italien och trots att den 
inte var särskilt lyckad spred den sig efter några års 
förfining till andra europeiska länder som Frank-
rike, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.

Bankomater 
Säkerhet genom tiderna

1960–1975 
Enkla verktyg gör jobbet

De första bankomaternas värdeskåp hade, inte helt 
förvånande, inte något kraftfullt stöldskydd.

De kunde öppnas på några minuter med verktyg 
som alla har hemma, som en hammare och ett 
stämjärn.

När attackerna ökade började bankerna skaffa 
värdeskåp med högre säkerhetsnivå.

1975–1994 
Elverktygens intåg

När allt fler banker började uppgradera sina värde-
skåp tvingades brottslingarna ta till nya metoder.

Nu började man använda diamantslipar och gas-
svetsar. Eftersom de flesta värdeskåp fortfarande 
tillverkades av rent stål gick det att skära genom 
dem som med en varm kniv genom smör.

GLOBAL    #4
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1960–1975

1975–1994

1994–2007

2007–2013

2013–i dag

Enkla verktyg 
gör jobbet

Elverktygens 
intåg

Gasattackernas
tid 

Blandade 
 attackmetoder

Utvecklingen 
fortsätter

2013–i dag 
Utvecklingen fortsätter

I dag finns värdeskåp som är tåliga nog att stå emot kraftfulla gasattacker. De är också 
konstruerade på ett så smart sätt att de kan minska gastrycket, så att dörren och låset 
sitter kvar även om värdeskåpet exploderar.

Tyvärr har dessa uppfinningar i sin tur lett till aggressivare attackmetoder med fasta 
sprängämnen. Till skillnad från gasattacker där explosionerna är begränsade till ett litet 
område orsakar fasta sprängämnen stor skada, så kallad fragmentering. Trots att det 
finns en stor risk att kontanterna brinner upp, är möjligheten att få tag på tio procent av 
sedlarna i en full automat ett tillräckligt incitament för många brottslingar.

Som tur är utvecklas även skyddsnivån – det finns redan explosionssäkra värdeskåp på 
marknaden. Men eftersom det tar så lång tid att byta ut eller uppgradera befintliga ban-
komater kommer det att ta många år innan majoriteten är tillräckligt säkra. Och så länge 
det fortsätter så kommer brottslingarna alltid att ligga ett steg före.
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Säkerhetsdörrar och säkerhetsfönster ger ett förstklassigt skydd mot skjutvapen 
och sprängämnen.

Hur skiljer sig säkerhetsdörrar 
och säkerhetsfönster från  vanliga 
förstärkta dörrar och fönster?

Säkerhetsdörrar och säkerhetsglas är vanligtvis 
 certifierade och erbjuder en viss skyddsnivå vid skott och 
explosioner.

Vem har bestämt 
certifieringsnivån?

En certifierad produkt har testats enligt överenskomna 
standarder. 

I Europa har till exempel standarder för explosions-
skydd tagits fram av internationella experter som tillver-
kare, konsumenter, konsulter, ingenjörer och offentliga 
myndigheter. 

Standarderna baseras inte bara på de här experternas 
kombinerade kunskap, utan också på fältstudier och ana-
lyser av riktiga attacker.
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Säkerhetsdörrar och -fönster: 
Skott- och explosionsskydd

EN 1522 för fönster, dörrar och jalusier
Definierar sju motståndsnivåer för pistoler, 
gevär och automatkarbiner (FB1 till FB7) 
samt en för hagelgevär (FSG).

Definierar sju motståndsnivåer för pistoler 
och gevär (BR1 till BR7) och två för hagel-
gevär (SG1 och SG2). Ett säkerhetsglas som 
certifieras med ”NS” har klarat testet utan 
splitter, medan ett ”S” anger att splitter har 
förekommit.

STANDARDER FÖR SKOTTSÄKERHET

EN 1063 FÖR SÄKERHETSGLAS

Vilka slags vapen
används i testerna?

Pistoler, gevär, automatkarbiner och hagelgevär, samt 
en rad olika typer av ammunition, från mjuka kulor till 
kulor av härdat stål.

Frågor & svar
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… STÖRRE ÄN 
SUMMAN AV DELARNA
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Hur mäter man en explosion?
Vid en explosion bildas en tryckvåg, ett så kallat 
” infallstryck”. 

När tryckvågen möter ett hinder, till exempel en dörr, 
skapas en trycktopp där trycket är ungefär dubbelt så 
högt som infallstrycket. Det är trycktoppen som man 
räknar i standarderna. 

Efter tryckvågen kommer en implosion som motsvarar 
ungefär en tredjedel av trycktoppen.

Finns det flera olika sorters 
 explosioner?
Det kan vara praktiskt att skilja på korta explosioner 
(detonation) som varar i fem till tjugo millisekunder, och 
längre explosioner (deflagration) som varar i över två-
hundra millisekunder. Industriella gasexplosioner är ett 
vanligt exempel på deflagration.

Hur fungerar ett explosionstest?
Man kan testa explosionsskydd på två olika sätt: i ett rör 
eller utomhus. I det första testet släpps luft med ett visst 
tryck ut från en kammare i ett rör. Dörren eller fönstret 
som testas placeras i andra änden av röret.

Utomhustester används för att kontrollera en dörr eller 
ett fönsters motståndskraft mot en TNT-ekvivalent. Det 
föremål som ska testas placeras på ett specifikt avstånd 
från explosionen (mellan 3 och 5,5 meter). 

Test i rör för fönster, dörrar och säkerhets-
rum. Definierar fyra motståndsnivåer (EPR1 
till EPR4) för en trycktopp på mellan 0,5 och 
2 bar.

Utomhustest för fönster, dörrar och säker-
hetsrum. Definierar fem motståndsnivåer 
(EXR1 till EXR5) för sprängladdningar på 
mellan 3 och 20 kg TNT och en trycktopp på 
mellan 2,5 och 28 bar.

STANDARDER FÖR EXPLOSIONSSKYDD
EN 13123/124-1

EN 13123/142-2

Frågor & svar
TR
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TID TID

TVÅ SORTERS EXPLOSIONER

Tryckenheter: 1 bar = 10t/m2   

Tidsenhet: Millisekund (ms)

Maximalt tryck

Specifikt positivt 
tryck

DETONATION DEFLAGRATION
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