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Den 14–16 öppnar Stockholmsmässan dörrarna till SKYDD, Nordens största säkerhetsmässa. Cirka 
200 utställare visar då det senaste när det gäller tjänster, produkter och hela säkerhetslösningar. 

Till skillnad mot tidigare upplagor är seminarierna gratis och flyttade till scener på utställnings - 
golvet för att göra hela programmet tillgängligt för så många som möjligt.

Stockholmsmässan den 12 – 14 oktober 

BJÖRN ERIKSSON, ORDFÖRANDE FÖR Säkerhetsbranschen, vill att polisen ska överlåta 
enklare arbetsuppgifter på säkerhetsföretagen samt att kameralagen revideras och 
blir mindre restriktiv så att polisen får tillgång till mer teknisk bevisning än de har 
idag vid brottsutredningar. Sid 7

En tidning från                     om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens industri oktober 2014

Farväl PAS Card! Välkommen neXus!
PAS 140910 SäkerhetPlus Banner 252x30-D

I oktober byter PAS Card namn till neXus. För dig som kund innebär det  
att du får ännu närmare till en helhetslösning för fysisk och digital access.

Securitas tror  
på intelligent  
övervakning
80-ÅRSJUBILERANDE SECURITAS FÖRKNIPPAS främst 
med bemannad bevakning. Men allt fler av upp-
dragen sköts numera på distans via intelligenta 
säkerhetskameror.

Axis äntrar  
ny marknad
AXIS LANSERADE 1996 VÄRLDENS första 
IP-baserade säkerhetskamera. Nu 
lanserar företaget en nätverksbaserad 
dörrkontrollenhet och äntrar marknaden 
för passersystem.

Säkerhetsbranschen  
vill avlasta polisen

Bransch i omvandling
Säkerhetsföretagens huvudspår är tjänstefiering och 
integration, skriver Lennart Alexandrie i ledaren.  
            Sid 2

Kamerabaserad kundräknare
Med en kamerabaserad kundräknare kan butiker 
enkelt tillse att kassabemanningen är rätt och om 
marknadsföringen lett till ökade besökssiffror. 
Bakom tjänsten står Securitas Direct.          Sid 4       

Ny säkerhetsplattform  
för Nya Karolinska
Den öppna, överordnade säkerhetsplattformen  
Pacom Unison utgör grunden för säkerhetslös
ningen som implementeras på Nya Karolinska  
i Solna.            Sid 8

Säker övervakning
Där säkerhet och övervakning står i fokus gör  Saabs 
lösningar arbetet både säkrare och effektivare.   Sid 9

Kameratjänster ger helhetsgrepp
Bevakningsföretaget Rapid har adderat molnbase
rade kameratjänster till sitt kunderbjudande.   Sid 10

Fusion bäddar för expansion
Multicom Security och Safetel går ihop och bildar 
marknadsledare inom larmkommunikation.  Sid 10

Kammarrätten tryggas  
med kamerasystem
Kammarrätten i Göteborg har låtit installera  
kameror och därmed skapat en säkrare miljö. Sid 11

Bizgo hittar egen nisch 
Att endast leverera säkerhetslösningar baserade 
reaktiv är inget för Bizgo som tar säkerheten 
mycket längre.         Sid 15

”Slå vakt om rättssäkerheten”
Sträng kameralag hotar rättssäkerheten, enligt tanke
smedjan SNOS.         Sid 23

Årets Trygghetsambassadör
Socialdemokraten Morgan Johansson är årets 
mottagare av utmärkelsen Årets trygghets
ambassadör.        Sid 23
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En bransch i omvandling  
visar upp sig på SKYDD
Den 14–16 oktober arrangeras 
SKYDD 2014 på Stockholms
mässan med över 200 utställare och 
ett massivt seminarieprogram som 
belyser säkerhet ur alla tänkbara 
perspektiv. Det blir ett kunskaps
forum utöver det vanliga för alla de 
som inser hur viktig säkerhet fak
tiskt är för kontinuitetsplanering 
och säkerställande av lönsamhet. 
Att trygga verksamhetsdriften för 
företag och andra organisationer 
är trots allt säkerhetsbranschens 
huvudsakliga uppdrag.

Det tydliggörs inte minst 
på tema området Safe City på 
SKYDD. Där presenterar säker
hetsföretag lösningar för olika 
verti kalmarknader på lättnavige
rade interaktiva skärmar. Här är 
det fokus på funktionerna och 
tjänsterna samt dess effekter på 
verksamheters drift och lönsamhet.

Säkerhetsindustrin idag präglas 
mycket av globalisering och kon
solidering. I Skandinavien har flera 
intressanta bolagsförvärv gjorts de 
senaste månaderna. I juni förvär
vade Canon det danska företaget 
Milestone Systems, världsledande 
utvecklare av Video Management
systems (VMS). En månad senare 
köpte det norska hemlarmsföre
taget Sector Alarm hela G4S verk
samhet i Sverige. Ett annat norskt 
bolag, Nokas, köpte i september 
Svensk Bevakningstjänst. Ännu 
en intressant svensknorsk affär 
skedde då de nordiska marknads
ledarna inom larmkommunika
tion Multicom Security, med HK 
i Stockholm gick samman med 
norska Safetel.

Gemensamt för samtliga dessa 
konstellationer är att de avser 
öka tjänsteaffärerna. Säkerhets
branschen har länge varit kvar i 
produkt orienterade affärsmodeller. 
Nu vinner Security as a Service 
(SaaS) mark. 

Ska man inför SKYDD 2014 
sammanfatta säkerhetsföretagens 
budskap i två huvudspår så är 
det så är det tjänstefiering och 
integration. 

Lennart Alexandrie,
vd för säkerhetsförlaget  

AR Media International AB

Inom området kamerabaserade 
system har Axis ständigt kommit 
med nya innovationer. Exempel på 

det är den första termiska IPkameran 
och den så kallade lightfindertekno
login som gör det möjligt att se färg
bilder i mycket mörka miljöer.

I september 2014 lanserade före
taget en ny innovation på den euro
peiska marknaden, AXIS A1001, en 
nätverksbaserad dörrkontrollenhet. 
Lanseringen är ett naturligt steg i 
företagets utveckling. 

– Det finns en stark koppling 
mellan passersystem och video
övervakning. Nu tillämpar vi vår 
nätverksexpertis på marknaden för 
passagekontroll, en marknad som nu 
är beredd att övergå till öppen IP
teknik, säger Ray Mauritsson, VD 
för Axis Communications.

Den fysiska passerkontrollmarkna
den värderas till ca. 3 miljarder USD 
och kommer öka till ca. 4,2 miljar
der USD till år 2017. Det innebär 
en årlig tillväxttakt med 7 procent, 
enligt det internationella marknads
analysföretaget IHS och dess rapport 
”IHS CCTV and Video Surveillance 
Equipment – World – 2013”.

Den nätverksbaserade dörrkontrol
len, AXIS A1001, kompletterar Axis 
befintliga sortiment med innovativa 
nätverksvideoprodukter, och skapar 
unika integrationsmöjligheter för 
partners och användare. AXIS A1001, 
är marknadens första passersystem ba
serat på öppen IPplattform och är en 
produkt för två olika lösningar. 

Två lösningar
AXIS Entry Manager, AXIS A1001 
med inbyggd programvara, är en fär
dig lösning för små och medelstora fö
retag som har ett grundläggande behov 
av passerkontroll. kontor, industrier 
och butiker med upp till tio dörrar. 

För mer omfattande system kan 
applikationsutvecklingspartners 
(ADPs) till Axis skapa kundspeci
fika lösningar med hjälp av AXIS 
A1001 öppna plattform. I dagsläget 
erbjuder 25 ADP partners lösningar 
som inkluderar videointegration 
med avancerade passerkontrollfunk
tionaliteter.

Enkel integration
Den nätverksbaserade dörrkontrol
lens öppna arkitektur medger enkel 
integration av video, intrångsde
tektering och andra system.  Den 
har dessutom stöd för PoE (ström
försörjning via nätverkskabel) som 
eliminerar behovet av nätkablar, 
nätadapter etc. Data över kortin
nehavare och systemkonfigurationer 
lagras automatiskt och synkroniseras 
mellan de olika styrenheterna, och 
enheterna kan administreras från 
valfri dator i systemet. 

Klarar de flesta  
kortläsartyperna
AXIS A1001 ger också möjlighet till 
en styrenhet för varje dörr och ett 
fast pris per dörr. Lösningen är helt 
skalbar och fri från den begränsning 

av 4, 8, 16 eller 32 dörrar som tra
ditionella centrala passersystem har.  
Den öppna plattformen stödjer de 
flesta befintliga kortläsartyper samt 
standardtyper av dörrlås och dör
ravläsningssensorer. En annan fördel 
är installationsguiden och de färg
kodade anslutningarna som avsevärt 
underlättar för installatörerna att 
installera systemet och verifiera att 
dörrlås, läsare och övrig utrustning 
är korrekt anslutna. 

Hög kompabilitet
Lägg därtill att produktens API – 
det vill säga regeluppsättningen för 
hur en programvaran kan kommu
nicera med annan programvara – 
är förberett för industristandarden 
ONVIF Profil C. Det säkerställer att 
klienter och enheter i passersystem 
samt nätverksbaserade videosystem 
från olika leverantörer, kan användas 
tillsammans.
Framgångsrik USAlansering

Europalanseringen av AXIS A1001 
Network Door Controller startade på 
Essen Securitymässan i Tyskland och 
var en konsekvens av förra årets fram
gångsrika lansering i USA. 

– Lanseringen i USA var fram
gångsrik, och vi har fått positiv 
feedback från såväl våra partner som 
slutanvändare. Vi förväntar oss lika 
stora framgångar på de europeiska 
marknaderna, säger Bodil Sonesson, 
internationell försäljningschef vid 
Axis Communications.

Nominerad till  
prestigefyllt pris
Enligt den Europeiska branschtid
ningen Detektor International är 
Axis satsning på nätverksbaserad 
passerkontroll inte bara intressant ur 
ett produktperspektiv.  Tidningen 
tror att lanseringen är början på en 
utveckling från dagens proprietära 
system till öppna lösningar. System. 
Tidningen nominerade nyligen AX
IS A1001 till den prestigefyllda ut
märkelsen ”Detektor International 
Award” i kategorin ”Access Control” 
med motiveringen att produkten är 
revolutionerande och bekräftar Axis 
positionering som ”den drivande 
kraften för en öppen teknologi ”.

Som världsledare inom nätverksvideo har Axis Communications spelat en viktig roll 
i konvergensen från analoga till IP-baserade kamerabevakningssystem. Ända sedan 
1996 och lanseringen av världens första IP-baserade säkerhetskamera, har företa-
get presenterat flera revolutionerade innovationer. 

Nu bockar Axis av ännu en milstolpe då företaget lanserar marknadens första 
passersystem som är baserat på en öppen IP-plattform.

Axis revolutionerar  
marknaden för passerkontroll

Ray Mauritsson, VD för Axis 
Communications (till vänster) och Bodil 
Sonesson, internationell försäljningschef 
vid Axis Communications (ovan).
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VILL DU VETA mer om säkerhetsbranschens trender, teknik och affärer – använd www.SecurityWorldHotel.com

BÄTTRE SÄKERHET 
FÖR KUNDER OCH 
PERSONAL!

Hemköp Hamnen Gustavsberg

”Med D-Links kompletta 
kameraövervakningslösning 
� ck vi bättre kontroll och säkerhet 
för våra kunder och personal.”
Stephan Johnsson, Hemköp Gustavsberg

D-Link kan hjälpa företag att skapa kostnads-
e� ektiva IP-kameralösningar som skyddar deras 
verksamhet och ger sinnesfrid. Vi har ett 
komplett sortiment av IP-kameror för inomhus- 
och utomhusbruk samt produkter inom 
infrastruktur, switching, trådlöst, videolagring 
och Video Management. 
 
Du får en � exibel lösning som är lätt att 
installera och använda, har hög skalbarhet och 
kapacitet. Med våra nya innovativa Cloud-
baserade IP-kameror kan du också enkelt, 
via en mobiltelefon eller dator, få åtkomst till 
inspelningen och administrera kamerorna var 
du än be� nner dig.

För mer information kontakta:

Geir Simonsen
mob:  +46 (0)706 15 85 56
email:  geir.simonsen@dlink.com 

dlink.com/se

D-View 
Cam–

med varje kamera

Den 14-16 oktober pågår nordens största och viktigaste mötesplats för Säkerhetslösningar, då finns vi givetvis på 
plats. Om du vill prata om vad moderna och kostnadseffektiva lösningar kan göra för din verksamhet redan idag, kom 
in i vår monter så berättar vi mer.

Kontakta oss gärna på 020-40 20 10 eller  
sakerhet@caverion.se

Vi ses på skyddsmässan

caverion.se

Axis revolutionerar  
marknaden för passerkontroll
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VILL DU HA koll på säkerhetshot och brottsbekämpning i Sverige och Danmark – använd www.SecurityUser.com

TRÅDLÖS DETEKTOR 
SERIE FI700/RF
Trådlösa detektorer för digital 
tvåvägskommunikation med 
brandvarningssystemets cen-
tralapparat via konventionellt 
RF Interface.

www.kamicsecurity.se

Smarta trådlösa brandlarm
Med Kamic Securitys trådlösa brandlarm förstärks brandskyddet och du når en säkrare brandmiljö.

B R A N D L A R M  •  I N B R O T T S L A R M  •  PA S S E R S Y S T E M  •  C C T V  •  H E M S Ä K E R H E T

RF-EXPANDER  
FI700 FI700/RF/CWE
Genomtänkt ”mottagare”/ 
port mellan radioenhetsserien 
FI700/RF och brandvarnings-
systemets centralapparat.

BIBRANDSSKÅP  
FI700/RF/MCP
Larmtryckknapp som kom-
municerar med brandvarnings-
systemets kontrollpanel via 
konventionellt RF Interface.

LARMDON  
RF FI700/RF/WM/SOUX
Trådlösa sirener slår larm vid 
händelse av brand. Kommuni-
cerar med kontrollpanelen via 
konventionellt RF Interface.

V i har länge haft fokus på att utveckla 
och paketera våra tjänster allt smar
tare så att kunderna får mer trygg het 

 för pengarna, säger Agneta Janfalk, Business 

Manager på Securitas Direct Professional. Men 
vi vill att kunderna ska ha det bra på jobbet på 
fler sätt! Därför har vi funderat mycket kring 
nya, smarta vägar att använda den uppkoppling 

kunderna redan har till oss. Nu utvecklar vi alltså 
helt nya tjänster, som kan hjälpa och avlasta våra 
kunder i sin affärsverksamhet.

Besöksräknaren ger bättre  
planering och ökad lönsamhet
Ett bra exempel på Securitas Directs nya 
tjänster är den kamerabaserade besöksräknaren 
Observer Direct Optimera. Eftersom kameran 
registrerar besökare mycket mer exakt än tra
ditionella besöksräknare får kunden tillförlitlig 
statistik som kan användas för att styra plane
ringen effektivare. Behöver bemanningen ökas 
eller minskas? Ger marknadsföringen effekt i 
form av ökade besökssiffror? 

All besöksdata från Optimera distribueras 
sedan via kundportalen ”Mina Sidor”. Här 
hanterar man som kund även många andra av 
Securitas Directs tjänster. 

På möbelbutiken Store i Göteborg har den 
nya besöksräknaren nu använts under mer än 

ett halvår. Och effekterna har inte låtit vänta 
på sig:

– En stor effekt när vi installerade Optimera 
besöksräknare var att vi upptäckte att vi fak
tiskt hade fler kunder än vad vi trodde att vi 
hade haft, berättar Stores vd Martin Luther.

– Vi trodde nästan att det var fel på den nya 
räknaren, vilket gjorde att vi ”provgick” den 
flera gånger, och kunde konstatera att den är 
väldigt exakt, fortsätter Martin Luther.

Rätt väg att gå
Agneta Janfalk är säker på att ett ökat fokus på 
kundnyttan är helt rätt väg att gå:

– Det här är bara början. Fler smarta tjäns
ter och funktioner är redan under utveckling, 
och säkert kommer vi att tillsammans med 
våra kunder hitta ytterligare sätt att öka 
deras effektivitet, trygghet och lönsamhet. 
För om våra kunder har det bra på jobbet, 
så har vi det.

Securitas Direct förknippas traditionellt med säkerhetslösningar. Inte så konstigt, eftersom det varit  
företagets huvudsyssla och grunduppdrag i över 25 år. Men erbjudandet växer hela tiden i takt med  
kundernas behov. Idag erbjuder Securitas Direct tjänster som stärker och förenklar företags verksamhet 
i vardagen och bidrar till ökad lönsamhet. Målet är helt enkelt att kunderna ska ha det – bra på jobbet.

”Det handlar om  
att öka kundnyttan”

Eftersom Observer Direct Optimera registrerar besökare mycket mer exakt än traditionella 
besöksräknare får kunden mycket tillförlitlig information, och därmed verktyg för att jobba 
så effektivt som möjligt.

– Det här är bara början, säger 
Agneta Janfalk, Business Manager 
på Securitas Direct Professional. Marknadsledaren inom

Critical Connectivity®

@CSLDualComwww.csldual.com ©Copyright CSL DualCom

CSL DualCom är den mest betrodda och tillförlitliga plattformen med
Global nätverksinfrastruktur i över 250.000 vitala M2M applikationer

Fast fakturering på Era managerade SIM

I samarbete med

Smarter SIM ad September 2014 v10-SWE-252x358.indd   1 11/09/2014   10:55
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VILL DU PRENUMERERA på Skandinaviens ledande säkerhetstidning – Detektor – logga in på www.detektor.com

www.golfgamebook.com

#1 
Scorekort 

i golf.

Ta hem segern 
och låt alla 

få veta…
Nu fi nns matchspel som ny spelform 

i Golf GameBook. Det är dags att 
lära dina golfkompisar en läxa 

och dela resultatet med världen. 
Utmana. Vinn. Ha kul. 

Intuitivt scorekort  Live leaderboard  24 populära spelformer  chat 
funktioner, på och utanför banan  Dela foton  Statistik och historik 
 Utmaningar och tävlingar  Social leaderboard  Dela resultat och 

leaderboards enkelt via Facebook och Twitter  Events och turneringar 
 Tävlingar med fi na priser  Ranking av banor  Lovordad support  

Gratis att använda

Till Securitas kameracentraler ansluts videoanalysbestyckade kameror 
från säkerhetssystem i hela Sverige.

Det har runnit mycket vatten 
under broarna sedan Erik 
PhilipSörensen lade grunden 

för Securitas 1934. Idag omsätter 
Securitas koncernen närmare 66 
miljarder kronor. 

Bemannade bevakningstjänster 
står fortfarande för merparten av 
omsättningen, men området teknik
tjänster växer. Vid 2015 års utgång 
ska de utgöra 18 procent av bolagets 
globala fakturering. Om progno
sen infrias kommer försäljningen 
av tekniktjänster uppgå till nära 12 
miljarder kronor under 2015.

Hög tillväxt
En stor del av intäkterna kommer 
att komma från abonnemangsba
serade kameratjänster. I Sverige är 
processen redan i full gång. 

– Vi har antagit utmaningen sedan 
lång tid att med vår mix av beman
nade och teknikbaserade tjänster le
verera helhetslösningar som erbjuder 
bättre säkerhet till ett lägre pris, säger 
Joachim Källsholm, som på senare år 
sett stora förändringar på marknaden. 

– Vi vill vara och är i framkant av 
utvecklingen. Idag har 55 procent 
av all vår nyförsäljning ett teknik
innehåll så vi är rejält på gång. 

– Vi har målet att 46 procent av 
vår portfölj ska utgöras av rena tek
niktjänster lösningsbaserade tjänster 
år 2020 samt nå en omsättning på 5 
mdr samma år, fortsätter han.

Globalt kompetenscenter  
i Malmö
Att ”intelligenta” teknikbaserade säker   
hetstjänster har hög prioritet märks 
på de investeringar som företaget 
gjort i sitt center för tekniska tjäns
ter i Malmö. Här finns en modern  

larmcentral, men framför allt en 
uppdaterad kameracentral, som 
tar emot och hanterar bilder från 
proaktiva säkerhetskameror med 
intelligent videoanalys så att brott 
och andra oönskade händelser kan 
upptäckas så snabbt som möjligt. 
Här finns också RVS (Remote Vi
deo Solutions) – Securitas globala 
kompetenscenter kring intelligent 
kamerabevakning och fjärrstyrda 
kameratjänster. Här utvecklas lös
ningar och hit vänder sig också 
Securitas olika landsorganisationer 
i världen när de behöver stöd. 
Securitas har också byggt ett Ex
perience Center i samma fastighet. 
Det är en permanent utställning 
med fysiska miljöer som repre
senterar olika typer av säkerhets
lobjekt, exempelvis banker och 
butiker. Tanken är att besökare 
(kunder och partners) ska känna 
igen sig och inspireras av de idéer 
och säkerhetslösningar som Securi
tas kan presentera på plats. 

Mer säkerhet för pengarna
Joachim Källsholm är noga med att 
betona att Securitas inte kommer bli 

någon teknikleverantör i den me
ningen att de ska sälja prylar. 
– Vi är ett säkerhetsföretag och då 
måste vi värna om att det finns en 
stabil bas av människor kvar annars 
har tekniken i sig själv inget värde 
om ingen kan utföra åtgärder som 
är kopplat till detta.

– Det handlar om att utnyttja den 
senaste tekniken för att skapa skalbara 
tjänster som kompletterar manuell be
vakning och kan ge kunderna en op
timalt kostnadseffektiv helhetslösning 
till en fast månadsavgift, säger han.

– Med kameror som använder 

intelligent videoanalys har vi ett 
proaktivt verktyg som gör att vi kan 
snabbt reagera och sätta in relevanta 
åtgärdsinsatser för att hindra eller 
minimera skadorna vid oönskade 
händelser.

– Den springande punkten för 
vår fokusering på säkerhetstjänster 
torde sålunda inte vara hur många 
timmar vi offererar i framtiden utan 
vilket värde den ger kunden, genom 
att i stället sätta ett pris som speglar 
den nytta som kunden upplever 
att tjänsten ger, menar Securitas vd 
avslutningsvis.

80-årsjubilerande Securitas är för många förknippat med manuella  
bevakningstjänster. Men allt fler av uppdragen sköts numera på  
distans via intelligenta säkerhetskameror. 

Stora teknikinvesteringar bäddar för förbättrade säkerhetstjänster till 
mer hållbart pris, säger Joachim Källsholm, vd för Securitas Sverige. 

Pigg 80-åring leder utvecklingen av säkerhetstjänster 

Joachim Källsholm.
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” När det gäller integritetshotet från säker-
hetskameror på allmänna platser kan det 
ju faktiskt förefalla löjeväckande med 
tanke på att varenda människa bär på en 
kamera och kan filma fritt var som helst.

Förr var han rikspolischef. Nu verkar han 
för att polisen ska avlastas av säkerhets
företag och att rättsväsendet i högre grad 

ska få tillgång till bildmaterial i samband med 
brottsutredningar. 

Först var du landets högste polischef och 
nu den ledande före trädaren för Säkerhets-
branschen. Är inte det att byta sida?
– Det är det verkligen inte, tvärtom. Jag vill att 
polisen ska få så bra förutsättningar som möjligt 
för att utöva sin kärnverksamhet. Idag finns 
en mängd enklare arbetsuppgifter som polisen 
utför i onödan. Det tar en massa resurser i 
anspråk, som annars skulle kunna användas för 
effektiv brottsbekämpning. Det är synd.

Exempel på onödiga arbetsuppgifter som 
säkerhetsföretagen skulle kunna ta över?
Transporter till och från häkten är ju ett bra 
exempel, nykterhetskontroller är en annan, 
avspärrning av brottsplatser och patrullering i 
cityområden är bara några exempel.

Är det här verkligen  
en stor fråga för samhället? 
– Absolut, en av orsakerna till polisens bristande 
effektivitet när det gäller brottsuppklarning är ju 
att de fått omöjliga förutsättningar av politiker
na. Polisen ska inte tvingas att sätta upp stängsel 
kring nedlagda gruvhål, transportera psykiskt 
sjuka och fångar, utbilda vakter, besiktiga tivo
lianläggningar och ta hand om bortsprungna 
husdjur. De ska ägna sig åt kärnverksamheterna, 
att upprätthålla lag och ordning vilket inbegri
per att förebygga och klara upp brott. 

Tycker ni att Säkerhetsbranschen  
har fått gehör hos politiker?
– Ja, i en skrivelse till justitieministern krävde 
vi i våras att man måste tillsätta en utredning 
kring polisens arbetsuppgifter. En månad se
nare meddelade regeringen att en sådan är på 
gång. Det tycker jag är god respons.

Vilka andra frågor ser du som viktiga  
för säkerhetsföretagen och för samhället?

– En lag med större tolerans för användning 
av säkerhetskameror på exempelvis allmänna 
platser ligger högt på vår lista. Den nya 
kameralagen som infördes förra året är inte 
genomtänkt. Restriktionerna mot använd
ningen av kameror med inspelning är väldigt 
försvårande ur ett brottsbekämpande per
spektiv. Många upplever idag att brottslingars 
integritet värnas mer än brottsoffret och det 
är en farlig väg att slå in på. 

Men tillstånden för säkerhets kameror på 
allmän plats har ju ökat de senaste åren? 
– När tillstånd för kamerabevakning på allmän 
plats ges är det ofta så att själva inspelningen 
inte får ske förrän något händer. Det säger sig 
självt att det blir väldigt svårt att klara upp 
brott om man bara får spela in under eller efter 
att händelsen ägt rum. 

Datainspektionen menar att en säkerhets-
kamera alltid utgör ett integritetsintrång. 
Överdrivs integritetshotet?

– När det gäller integritetshotet från säker
hetskameror på allmänna platser kan det ju 
faktiskt förefalla löjeväckande med tanke på 
att varenda människa bär på en kamera och 
kan filma fritt var som helst, utan något som 
helst uppsåt att bidra till en tryggare miljö som 
faktiskt säkerhetskamerorna gör. 

– I flera av varandra oberoende undersök
ningar bekräftas att allmänheten välkomnar 
säkerhetskameror, både som trygghetsfaktor 
och som ett hjälpmedel för brottsuppklarning. 
Och allra mest positiva till säkerhetskameror 
på allmän plats är kvinnor. Jag tycker att po
litikerna bör lyssna på opinionen och se över 
lagen en gång till.

Varför är kameror så  
viktigt att det är en nyckelfråga i sig?
– För att de kan medverka till brott blir lösta, 
att skyldiga blir lagförda och att oskyldiga 
kan avföras från listan på misstänkta. Vi
dare är kamerorna viktiga för att vi ska ha 
ett fungerande rättsväsen. Idag ställs höga 

beviskrav för att fälla någon i rätten. Har vi 
bild bevis blir det så mycket lättare. Om det 
är svårt att fälla skyldiga, vem ska då våga 
vittna mot dem?

Så kamerorna  
medverkar effektiviserat polisarbete?
– Får vi en lag som möjliggör ökad använd
ning av säkerhetskameror kommer ännu fler 
brott klaras upp, men det förutsätter att po
lisen får tid att gå igenom bildmaterial och 
verkligen ägna sig åt att utreda brott. Alltså 
måste polisen avlastas från en massa icke
polisiära uppdrag.

Så de här frågorna hänger alltså ihop?
– Ja, och svaren finns ju. Om samhället verk

ligen vill bekämpa brott så finns resurserna att 
hämta hos säkerhetsföretagen. Säkerhetsbran
schen är redan ett nyttigt komplement till po
lisen och en viktig trygghetsfaktor i samhället. 

Men att göra ingripanden  
med tvångsmedel är väl ändå polisens  
ansvar och inte väktarnas?
– Ja, i de flesta fall. Men ska man vara ärlig 
är våldsmonopolet i praktiken avskaffat. Sä
kerhetsföretagen gör ju ett föredömligt arbete 
i exempelvis tunnelbanan där de svarar för 
ordningshållandet med tillämpning av tvångs
medel vid dagliga ingripanden. 

Lennart Alexandrie

Förre rikspolischefen Björn Eriksson vill att polisen ska överlåta enklare arbetsuppgifter på 
säkerhets företagen samt att de ska ha tillgång till mer teknisk bevisning än de har idag vid brotts-
utredningar. Men så är han också numera ordförande för Säkerhetsbranschen och därmed företrädare 
för de privata säkerhetsföretagen. Säkerhet Plus har träffat Björn Eriksson för en intervju.

”Om samhället vill  
bekämpa brottslighet  
så finns resurserna”

Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetbranschen:
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VILL DU VETA mer om säkerhetsbranschens trender, teknik och affärer – använd www.SecurityWorldHotel.com

Nya Karolinska Solna är projekt
namnet för ett helt nytt univer
sitetssjukhus som är toppmo

dernt i flera avseenden, med Skanska 
som totalentreprenör. 

För att kunna möta kraven från 
framtidens sjukvård och forskning 
har projektet valt ett koncept där 
patienten är i fokus. Detta märks 
inte minst av satsningen på patient, 
besökar och personalsäkerheten. Pa
com Unison har blivit valt till att 
utgöra grunden för all säkerhetsöver
vakning i termer av passer, larm, 
video – och porttelefonihantering.

Sjukhusets ca 4 500 dörrar, över 
25 000 larmpunkter, kameror och 
porttelefoner kommer att hanteras 
från den öppna, fristående säker
hetsplattformen Unison.

– Unison har varit ett självklart 
val för flera sjukhus främst tack 
vare sin öppenhet vilket gör syste
met helt oberoende av tillverkarens 
hårdvara. Detta tillåter plattformen 
att integreras med ett brett urval 

kända systemleverantörer med vilka 
Unison har djup integration. Uni
sons användarvänlighet och smar
ta funktioner så som automatisk 
uppladdning av konfigurationsdata 
och smart AutoCad länkning gör 
systemet väldigt effektivt i sådana 
här omfattande installationer, säger 
Stefan Engman, projektchef hos 
Skanska Installation AB.

Sjukhus har ofta fysiska säker
hetskomponenter så som passer
kontroll, larm, video och HR sys
tem och så länge som dessa hanteras 
som separata system är det svårt att 
få en överblick över all information 
som kommer från dessa system. 
Detta i sin tur leder till högre risk 
att man inte kan agera på en hän
delse på det mest effektiva sättet 
och operationell ineffektivitet kan 
uppstå. Pacom Unison samlar all 
information på en plattform och 
tillhandahåller en överblick över 
alla pågående aktiviteter vilket leder 
till att rätt åtgärder kan vidtas.

– Pacom har en medveten strategi 
att förstå sjukhussektorn. Vi har noga 
kartlagt de behov och utmaningar 
som sjukvården står inför när det 
kommer till säkerhet och anpassat vår 
säkerhetslösning därefter. Idag ser vi 
resultat av detta då flera stora sjukhus 
både i Sverige och internationellt har 

insett hur väl Unison möter deras 
behov och valt att implementera den 
övergripande plattformen. Att Nya 
Karolinska Solnaprojektet har valt 
att installera Unison är därför för 
oss ett bevis på att sjukhuset verkli
gen värdesätter patienters, besökares 
och anställdas säkerhet, säger Hå

kan Björkman, säljchef hos Pacom i 
Norden.

Leveransen av säkerhetslösningen 
för detta projekt utförs av STANLEY 
Security Solutions som har mång
årig erfarenhet av och expertis inom 
installation, driftsättning och tek
niskt underhåll.

Den öppna, överordnade säkerhetsplattformen  
Pacom Unison utgör grunden för säkerhetslösningen 
som implementeras på Nya Karolinska i Solna.

Pacom Unison – Nya Karolinskas 
överordnade säkerhetsplattform

TILLSAMMANS BIDRAR VI 
TILL ETT SÄKRARE OCH 
BRANDSÄKRARE SVERIGE
Brandskyddsföreningen Sverige, SSF Stöldskyddsföreningen och Svensk Brand- och Säkerhetscertifi ering, 
har tillsammans  en unik erfarenhet  och kompetens. Vi är en stark och pålitlig partner  inom säkerhet- och 
brandområdet.

I vår monter får du fördjupad information om bland annat

 Utbildning

 Förlag

 Konsult

 Rådgivning

 Normer och Regelverk

 Certifi ering

Rådgör gärna med oss inför beslut om stora eller små säkerhetslösningar. Idag hjälper vi företag och 
organisationer  på fl  era sätt.  Allt för att göra det lättare att nå rätt säkerhetsnivå i verksamheten.

 VI SES PÅ SKYDD!

                                    

Monter
A24:10

Nya Karolinska använder Pacom Unison som säkerhetsplattform.
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VILL DU HA koll på säkerhetshot och brottsbekämpning i Sverige och Danmark – använd www.SecurityUser.com

Saabs system för civil säkerhet 
och övervakning består av en 
mängd funktioner som både 

kan kopplas ihop med varandra och 
skräddarsys för olika behov. Några 
huvudfunktioner är kommunikation, 
beslutsstöd, resurshantering, plane
ring och centraliserad övervakning.

– Systemet ger de som ansvarar 
för att göra vår vardag lite tryggare 
de verktyg som behövs för att kunna 
möta både vardagens utmaningar 
och plötsliga kriser på ett optimalt 
sätt, säger Tommy Eklund på Saab 
Critical Systems and Communica
tion Solutions.

Centralt nät
Saabs lösning är byggd kring en 
central funktion som fungerar som 
spindeln i ett nät. Här hanteras in
kommande samtal, man prioriterar 
och klassificerar larm samt skickar ut 
resurser på uppdrag. Funktionen kan 
kopplas samman med andra system, 
exempelvis radiokommunikationssys

tem och plattformar för mobila en
heter som polisbilar och ambulanser.

– Plattformen för mobila enheter 
hanterar inte bara kommunikation 
utan även navigation, dokumenta
tion, planering och beslutsfattande 
– allt i ett. Plattformen används av 
de flesta av Sveriges landsting, vilket 
bland annat leder till ökad patient
trygghet, säger Tommy Eklund.
– Vårt radiokommunikationssystem 
täcker all kommunikation mellan 
centralen och de olika enheterna 
men också mellan enheterna. Sys
temet används av olje och gasindu
strin över hela världen, tillägger han.

Komplexa miljöer
Saabs lösning omfattar även radio
nätverk som klarar att upprätthålla 
kommunikation över mycket stora 
ytor och i svåra miljöer som i tunn
lar och kulvertar – nog så viktigt i 
ett stort fängelse eller på en flygplats.
Men säkerhet är inte bara reaktio
ner på larm och upprätthållande 

av kommunikation. Lika viktigt är 
det att arbeta förebyggande. Därför 
finns även funktioner som skapar 
översiktlig spårbarhet och statis
tik, vilket gör det möjligt att fatta 
välinformerade beslut. Till opera
törens stöd finns funktioner som 
dynamiska frågeträd och checklis
tor som anpassar sig till händelse
situationen. 

Saabs säkerhetslösningar an
vänds av företag som kräver stabila 
24/7/365system för kritiska verksam
hetsflöden. Lösningarna finns bland 
annat på Arlanda och Bromma flyg
plats för säkerhets och resurshan
tering, på fängelser i Sverige, Nya 
Zeeland och Australien för larm och 
säkerhetsövervakning, på värdetran
sportsbolag för ruttoptimering, pla

nering och övervakning, på larmcen
tralen för det svenska nationella infor
mationsnumret 11313, i räddnings
tjänstens fordon och larmcentraler för 
planering och optimering av utryck
ning samt i ambulanser i nästan alla 
Sveriges kommuner och landsting för 
navigering, planering och beslutsstöd.

www.saabgroup.com/visstedu

Där säkerhet och övervakning står i fokus gör  
Saabs lösningar arbetet både säkrare och effektivare. 
Text: Karin Strand

Säker övervakning
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Mats B. Adman är en välkänd 
branschprofil med ett brin
nande engagemang i olika 

frågor som rör säkerhetsmarknaden. 

Kan du berätta om ert koncept 
för molnbaserade kameratjänster?
– Rapid Cloud är frukten av vårt 
samarbete med Bosch Security So
lutions och innebär att vi på ett 
smart sätt kan koppla intelligenta 
säkerhetskameror till vår larmcen
tral och erbjuda trygghetstjänster till 
marknaden. Vi ser det som ännu ett 
led att leverera det vi kallar innovativ 
trygghet och säkerhet. 

Kan du ge exempel på de tjänster 
som erbjuds via Rapid Cloud?
– Vi har tre molnbaserade grund
tjänster idag: Larmverifiering, 
Trygghets och säkerhetsrondering 
samt Assistans.

Varför är det då bra med ert kon-
cept, Rapid Cloud Base Solution?
– Om vi ser till tjänsten ”Larmve
rifiering” innebär den att inkomna 
larm verifieras via bilder från kame
rorna. Våra operatörer har då möj

lighet att se vad som händer på plats 
och utifrån bildinformationen fatta 
beslut om ”rätta åtgärdsinsatser”. 

Vad menar du med  
”rätta åtgärdsinsatser”?
– Är det ett pågående inbrott, ring 
polis och skicka ut väktare men är det 
exempelvis en vattenläcka i samband 
med att larm inkommer eller skade 
görelse kan vi verifiera detta och an
passa åtgärden efter aktuell skada, till 
exempel skicka ut fastighetsjour. För 
våra kunder innebär snabb och korrekt 
åtgärd stora skadekostnadsbesparingar.

– Dessutom undviks kostsamma 
falsklarmutryckningar, vilket också 
är bra ur ett miljöperspektiv.

Vad innebär tjänsten Trygghets 
och säkerhetsrondering? 
– Att vi på distans säkerställer att 
allt är i sin ordning i det övervakade 
området, att kameror fungerar och 
att inga obehöriga är på plats. 

Och tjänsten Assistans?
– Assistanstjänsten ökar tryggheten 
för företagens personal och kunder, 
exempelvis en butiksanställd som 
upplever en olustig situation, men 
kanske inte vill eller kan trycka på 
överfallslarmet. Med ett tryck på 
assistansknappen är våra operatörer 
uppkopplade och kan följa händel
sen via kamerorna för att besluta om 
åtgärdsinsats.

Intelligent videoanalys (IVA)  
används ju för att kamerorna  
ska vara proaktiva och reagera 
på något specifikt. Blir det inte 
mycket falsklarm?
– Vi har hanterat kamerabilder i 
vår larmcentral sedan 1992 och till
räckligt länge med IVA för att få 
erfara problem med system som 
”överlarmar”. Nu har vi, tillsam
mans med våra utvecklarpartners, 
Bosch Security och Tennotech, ska
pat de förutsättningar som krävs för 
att ge marknaden de lösningar som 
alla pratar om, nämligen intelligenta 
kameratjänster som fungerar. 

På vilket sätt är då Rapid  
unikt när det gäller intelligenta 
kamerabaserade tjänster?
– Det är vårt helhetserbjudande. Vi 

har en komplett larmcentral som 
i en och samma miljö kan hantera 
alla typer av larm tillsammans med 
säkerhetskameror, samtidigt som vi 
kan erbjuda bemannad bevakning.

Rapid är ett säkerhetsföretag som profilerat sig starkt när det gäller bemannade 
bevaknings- och larmcentralstjänster. Nu har företaget adderat molnbaserade  
kameratjänster i sitt kunderbjudande. 

– Vi ser det som ett led i vår ambition att utveckla våra tjänster inom bevakning 
och larmcentralverksamhet, säger Mats B. Adman, vd för Rapid Bevakning och  
Rapid Larmcentral.

Molnbaserade kameratjänster ger 
Rapid helhetsgrepp om säkerheten

För personer med säkerhets
ansvar finns en app så att de enkelt 
kommer åt kamerabilderna i sina 
mobiler.

Mats B. Adman, vd för Rapid 
Larmcentral och Rapid Bevakning.

Stefan Albertsson, vd för Multicom 
Security, ska leda det nya bolaget.

Inom segmentet larm på säkerhets
marknaden pågår en accelererande 
och nödvändig migration från ana

log till digital larmkommunikation, 
vilket har skapat en stark tillväxt
marknad. 

Multicom Security och Safetel har 
genom åren på olika sätt profilerat 
sig som ledande skandinaviska leve
rantörer av säkra larmkommunika
tionslösningar med fokus på Sverige 
och Norge. Nu får de gemensamma 
ägare och kommer i och med sam
manslagningen ha 100 000 kunder 
och omsätta ca 400 miljoner svens
ka kronor. Koncernen blir därmed 
det sjätte största säkerhetsföretaget i 
Skandinavien.

För Stefan Albertsson, som till
trädde tjänsten som vd för Multicom 
Security så sent som i januari i år, blir 
det en stor utmaning att leda det nya 
bolaget. 

Vad är ambitionen med  
det nya säkerhetsföretaget? 
– Det är att bli en ledande nordeu
ropeisk aktör inom övervakade larm 
och mobila datatjänster. 

Och varför sker det nu?
– Därför att det pågår en konso

lidering inom säkerhetsbranschen 
och för att möta denna utveckling 
som leverantör behöver vi storlek, 
professionalism på alla nivåer samt 
innovationskraft. Framtiden kom
mer att kräva ökade investeringar i 
produkt och marknadsutveckling. 
Den nya koncernstrukturen gör att 
vi kan möta de ständiga förändring
arna på marknaden effektivare och 
möta kundernas behov.

På vilket sätt är Multicom Security 
och Safetel en bra mix?
– Båda parter ser tydliga synergier, 
eftersom bolagen har komplette
rande produkter och överlappande 
kundportföljer. Vi har därmed goda 
förutsättningar för att gemensamt 
möta de tekniska och marknadsmäs
siga förändringarna.

Ni ska bli en ledande  
Nordeuropeisk aktör, säger du, 
kan du utveckla det?
– Tillsammans blir vi väl positionera

de för att ytterligare ta marknadsan
delar i Skandinavien och expandera 
på nya marknader i norra Europa. 
Genom att kombinera erfarenhet, 
teknik och stark tillväxt kommer 
vi att uppnå större effektivitet och 

lönsamhet och därmed öka möjlig
heterna till produkt och marknads
utveckling.

– Genom sammanslagningen är vi 
helt enkelt redo för expansion på en 
stark tillväxtmarknad.

För en tid sedan meddelade Multicom Security och Safetel – Skandinaviska mark-
nadsledare inom larmkommunikation – att de avser gå samman för att gemensamt 
skapa en stark europeisk spelare på en allt mer intressant tillväxtmarknad.

Säkerhet Plus har intervjuat Stefan Albertsson, vd för Multicom Security, och den 
som också ska leda det nya bolaget.

Multicom och Safetel fusioneras:

”Redo för expansion på  
en stark tillväxtmarknad”

FAKTA OM…

Multicom Security AB
Multicom Security är ett ledande företag inom övervakade larm och 
mobila datatjänster i Skandinavien. Vi har cirka 80 medarbetare 
på kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Örebro och Lund. Sedan  
början av 1970talet har vi hjälpt företag och organisationer att säker  
ställa överföring av kritisk information. Våra tjänster skyddar liv, egen
dom och samhällskritiska funktioner samt effektiviserar arbetsflöden. 
Multicom Security äger och driver Multicomnätet, ett övervakat 
fast larmnät. I Norge bedrivs verksamheten genom dotterbolaget 
Securinet AS. Mer information finns på www.multicomsecurity.se

Om Safetel AS
Safetel etablerades 1996 och har idag vuxit till cirka 60 anställda. 
Huvudkontor ligger i Bryn, Oslo och bolaget har säljare över hela 
Norge. Dotterbolaget i Sverige (Safetel AB) har sitt huvudkontor  
i Stockholm och försäljningskontor i Höör (Skåne) samt Göteborg. 
I Danmark säljer Safetel produkter och tjänster via G4S. Safetel 
har avtal med stora leverantörer inom säkerhetsbranschen och kan 
överföra larm till alla stora larmcentraler i

Fusionen med Safetel
Avsikten är att Multicom Security och Safetel ska fusioneras i början 
av 2015. Ägandet sker genom ett nybildat holdingbolag som ägs av 
GMT Communications Partners LLP Viking Venture AS, Follum 
Invest AS, B. Skaugen AS och en grupp mindre ägare.
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VILL DU PRENUMERERA på Skandinaviens ledande säkerhetstidning – Detektor – logga in på www.detektor.com

237 spelare av 261 anmälda var  
på plats på Vidbynäs den 
26 augusti för SkyddGolfen 

Detektor Open. Hälften av delta
garna spelade South Course och 
den andra hälften spelade på North 
Course. Huvudtävlingen i SkyddGol
fen Detektor Open 2014 var slaggolf 
där alla spelade på sitt vanliga handi
cap med en reduktion på 15 procent.

Segrade gjorde Daniel Nilsson 
från Team Guardab, som i och med 
vinsten tog hem en golfvecka för 

två personer på hotell Elba Playa 
Capricho som ligger i Costa Almeria 
i Spanien. Daniel, med hcp 6, note
rades på 71 slag och blev tvåa på den 
knixiga North Coursebanan, där 
tävlingens bästa spelare Ola Lind
berg (69 slag) från Rapid vann. De 
två fick sedan i ett särspel möta de 
två spelare som presterade bäst slag
golf på South Course, Henrik Nord
lund (HCP 9) och Peter Linder 
(HCP 13) som båda representerade 
Mysec och noterade 72 slag. 

Särspelet skedde på ett korthål  
(52 meter) inför hundratals åskådare 
(spelare och sponsorer) och med en 
birdie i särspelets andra omgång 
avgjorde Daniel Nilsson.

Baserat på bästa resultat brutto 
korades också säkerhetsbranschens 
bäste golfare. Vinnare där blev Ola 
Lindberg som i detta särspel ställdes 
mot Karl Leffler från TL Detect. 
Det var andra året i rad som Ola 
plockade hem den titeln.

Dagen avslutades med middag 
och prisutdelning där tävlingens 
sponsorer bidrog med en mängd 
fina priser. SkyddGolfen Detektor 
Open är Sveriges största endagars 
event när det gäller företagsgolf och 
arrangeras av facktidningen Detek
tor och Skydd.

Skyddgolfen Detektor Open 2014 arrangerades i regn 
och rusk på Vidbynäs GC i Nykvarn. Ola Lindberg från 
Rapid vann bruttotävlingen och korades därmed till 
säkerhetsbranschens bäste golfspelare. Daniel Nilsson 
från Team Guardab vann huvudtävlingen, dvs slaggolfen.

SkyddGolfen Detektor Open

AR Medias försäljningschef respektive vd, Deniz Baykal och Lennart Alexandrie sågs flankera vinnarna av 
SkyddGolfen Detektor Open som i år heter Daniel Nilsson (slaggolfen/huvudtävlingen) respektive Ola Lindberg 
(bruttotävlingen/bästa golfare).

Tack alla sponsorer!

Arrangörer:

Prissponsorer:

AR Media International • Assa • D-Link • Infralogic • Kaba  
• Multicom Security / Safetel • Mysec • Rapid Larmcentral/
Bevakning • Skoda • Solresor • Sony Nordic • Vidbynäs 
Golfklubb • Vidbynäs Gård • Vidbynäs kök • Skydd

Vinnarna av

K ammarrätten i Göteborg invig
des 1972 och är belägen i cen
trala Göteborg. Organisationen 

har runt 150 anställda och varje år får 
Kammarrättens lokaler besök av över 
5000 personer. De har traditionellt sett 
enbart använt sig av säkerhetsvakter 
och väljer nu att komplettera med ett 
kamerasystem för första gången.

Ökat behov
Bakgrunden till installationen av ka
meror är ett antal incidenter som 
fick Kammarrätten att inse att man 
måste förbättra övervakningen. Tidi
gare användes endast säkerhetsvakter 
där man såg behov av bevakning. På 
senare tid har organisationen saknat 
nödvändiga resurser för att placera 
vakter i de publika områden som 
består av flertalet oövervakade rum 
och gemensamma platser. När ett 
antal incidenter inträffade insåg or
ganisationen att man måste få en 
övervakning som täcker alla lokaler 
dit allmänheten äger tillträde, inklu
sive väntrum.

Implementering av kamerasystem 
och utbildning av personal genom
fördes av Gate Security under 2014. 
Den kompletta lösningen bestod 
av IPnätverkskameror (Sony SNC
EM630) samt klientstationer från 
Milestone Systems.

Trygghetsverktyg
Kamerasystemet har integrerats med 
kammarrättens larmsystem, som ge
nererar larm om det blir fel i kame
rautrustningen (exempelvis om en 
kamera sprayas eller täcks över på 
annat sätt) Varje larm skickas di
rekt till säkerhetspersonal och larm
centralen, vilket gör att lösningen 
garanterar full säkerhet för såväl 
anställda som för besökare.

Det nya kameraövervakningssys
temet verkställdes och uppfyller var
je krav ställt av både Domstolsverket 
och Kammarrätten, enligt Thomas 
Rasi på Gate Security.

– Kamerautrustningen som vi har 
installerat kommer alldeles säkert att 
öka känslan av trygghet i kammar

rättens lokaler. Vi är stolta över att ha 
fått förtroendet att leverera en använ
darvänlig säkerhetsprodukt med hög 
kvalitet till en så viktig samhällsinsti
tution som Kammarrätten i Göteborg

Brottsförebyggande
Magnus Corneskog, teknikspecialist 
på säkerhets och tjänsteavdelningen 
vid Domstolsverket verkar också 
nöjd med resultatet.

– Utrustningen uppfyller våra krav 
och ger kameraövervakning med 
hög kvalitet. Innan hade vi problem 
med vissa vinklar, skrymslen och 
pelare i våra lokaler, vilket gjorde 
att personalen i receptionen hade 
problem med att se vissa publika 
utrymmen. Men den nyinstallerade 
kameralösningen täcker i praktiken 
hela lokalen”, säger han och betonar 
kamerornas värde som förebyggande 
och trygghetsskapande verktyg.

– Domstolen behöver hantera si
na ärenden effektivt och rättssäkert. 
Därför är det viktigt att arbetsmiljön 
känns trygg för anställda och där 

spelar kameraövervakningssystemet 
en viktig roll. Den verkar både som 
skydd för individer och inventarier, 
men även avskräckande då otillbör
ligt beteende minimeras inom rät
tens lokaler, hävdar han och får stöd 
av Christer Johnsson, servicechef 
på administrationsavdelningen vid 
Kammarrätten i Göteborg.

– Lösningen är ett användbart verk
tyg för våra säkerhetsvakter, eftersom 
de inte längre behöver vara närvarande 

i väntrummen i de fall där det krävs en 
mer restriktiv hållning, säger han. 

Men framför allt, skapar lösning
en en känsla av säkerhet för recep
tionspersonalen då de får överblick 
över alla allmänna utrymmen. Detta 
var en av de främsta anledningarna 
till att införa övervakningskameror, 
säger Christer Johnsson och beto
nar sammanfattningsvis att kame
rainstallationen skapat en säkrare 
arbetsmiljö för personalen.

Kammarrätten i Göteborg  
tryggas med kamerasystem
Kammarrätten i Göteborg har nyligen låta installera sitt första kamerabaserade säkerhetssystem. Från att 
enbart ha använt sig av säkerhetsvakter till att nu komplettera med säkerhetskameror har Kammarrätten nu 
skapat en säkrare miljö för både besökare och anställda. Leverantör av  
systemet är Gate Security.

Faktaruta om Gate Security

• Nordisk leverantör av CCTV system

• Etablerad 2003

• Högsta kreditrating, AAA

• Certifierad anläggarfirma  
CCTV SSF 1061 Klass 3 och 4

• www.gatesecurity.se

Milestones mjukvara används på 
Kammarrätten i Göteborg.
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Säkerhetsmarknadens Inköpsguide
Inköpsguiden visar vem som är distributör, tillverkare av olika produkter/varumärken och vilka företag som är verksamma inom respektive  

produkt/tjänsteområde (säkerhetsbranschens leverantörer). Inköpsguiden är en unik översikt över vem som säljer vad.
 

Hedengren Security
Tel 08-23 16 00

info@hedengrensecurity.se

Kamic Security AB,  
Drivhjulsv. 22, 126 30 Hägersten
Tel 08-603 38 00,  
info@kamicsecurity.com

www.kamicsecurity.com

Inbrottslarm, brandlarm, 
passersystem, cctv och 
hemsäkerhet

 
 

Ekholmsvägen 36
127 48 Skärholmen

Tel 08-556 465 50  
Fax 08-556 465 59 

Integrerade system

Affärsområde Säkerhet

Tel. vxl: +46 (0)8 705 32 00

Kundtjänst: +46 (0)20 40 20 10

E-mail: sakerhet@caverion.se

www.caverion.se

Minska administrationen 
och öka informationen

Gamla Trelleborgsvägen 66, 
245 93 StaffanStorp

Tel 040-542 245
Fax 040-542 249

diforga@diforga.se, www.diforga.se

Kamic Security AB,  
Drivhjulsv. 22, 126 30 Hägersten
Tel 08-603 38 00,  
info@kamicsecurity.com

www.kamicsecurity.com

Inbrottslarm, brandlarm, 
passersystem, cctv och 
hemsäkerhet

Detektor SE – Inköpsguiden - Identitetskort
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neXus • contact@nexusgroup.com  
Tel. 08-685 45 60  • nexusgroup.com

Alla typer av 
Foto-ID och  
personkort 
enkelt via  
webbeställning

ID-kortsystem

din

partner

Areff Systems AB I 0455-616600
info@areff.se I areff.se I printerwebshop.se

Inbrottslarm

Lerkrogsvägen 21
126 79 Hägersten
Tel 08 410 113 50
Fax 08 649 02 52

info.se@adiglobal.com
www.adiglobal.com/se

Tillgängligheten 3
417 01 Göteborg
Tel 031 65 22 85 
Fax 031 51 07 06

goteborg.se@adiglobal.com
www.adiglobal.com/se

Indkøbsguide_SE_2011.indd   1 12-03-2012   10:43:21

 

Södra Kungsvägen 59 
181 32 Lidingö

Tel 08-765 25 15
Fax 08-765 96 83

larm@elektrotekniska.se
www.elektrotekniska.se

Consilium Säkerhet Väst AB
Marieholmsgatan 64, 415 02 göteborg

Tel 031-710 79 00, Fax 031-710 79 99

Consilium Säkerhet Öst AB
Hammarby Fabriksv. 25, 120 33 StockhoLm

Tel 08-563 05 200, Fax 08-563 05 279

Consilium Säkerhet Syd AB
Topplocksgatan 3, 212 41 maLmö

Tel 040-36 50 60, Fax 040-36 50 61 
www.consiliumsakerhet.se

Hedengren Security
Tel 08-23 16 00
www.hedsec.se 

info@hedengrensecurity.se

Kamic Security AB,  
Drivhjulsv. 22, 126 30 Hägersten
Tel 08-603 38 00,  
info@kamicsecurity.com

www.kamicsecurity.com

Inbrottslarm, brandlarm, 
passersystem, cctv och 
hemsäkerhet

Schrack Seconet
Botvid Business Center

14584 Norsborg

Tel 08-680 18 60
Fax 08-711 12 60

info@schrack-seconet.se
www.schrack-seconet.se

Gaslarm

Consilium Säkerhet Väst AB
Marieholmsgatan 64, 415 02 göteborg

Tel 031-710 79 00, Fax 031-710 79 99

Consilium Säkerhet Öst AB
Hammarby Fabriksv. 25, 120 33 StockhoLm

Tel 08-563 05 200, Fax 08-563 05 279

Consilium Säkerhet Syd AB
Topplocksgatan 3, 212 41 maLmö

Tel 040-36 50 60, Fax 040-36 50 61 
www.consiliumsakerhet.se 

Identitetskort

Batterier

Tel 08-766 75 50
Fax 08-766 57 25

Kontakta oss för katalog!
www.batterigrossisten.com

Norgegatan 1, 164 32 kiSta

Tel 08-445 78 70 • Fax 08-445 78 78
www.celltech.se • info@celltech.se

Besöksbrickor

Bevakning 

RAPID BEVAKNING AB
Box 2046 • 174 02 Sundbyberg

Tel 08-564 20 200
Fax 08-733 06 28

 info@rapidbevakning.se
www.rapid.nu

Brandlarm

Affärsområde Säkerhet

Tel. vxl: +46 (0)8 705 32 00

Kundtjänst: +46 (0)20 40 20 10

E-mail: sakerhet@caverion.se

www.caverion.se

Kameraövervakning

Lerkrogsvägen 21
126 79 Hägersten
Tel 08 410 113 50
Fax 08 649 02 52

info.se@adiglobal.com
www.adiglobal.com/se

Tillgängligheten 3
417 01 Göteborg
Tel 031 65 22 85 
Fax 031 51 07 06

goteborg.se@adiglobal.com
www.adiglobal.com/se

Indkøbsguide_SE_2011.indd   1 12-03-2012   10:43:21

Axis Communicatons AB
Emdalavägen 14, 223 69 Lund

Tel +46 46 272 18 00
Fax +46 46 13 61 30

 sales-se@axis.com
www.axis.se • www.axis.com

CameraVision Sweden AB

Starrbäcksgatan 17
172 74 Sundbyberg

Tel 08-623 06 00
Fax 08-623 0600

info@cameravision.se
www.cameravision.se

CCTV Support
Varlabergsvägen 21
434 39 kungSbacka

Tel 0300-319 20
Fax 0300-317 75

staffan@cctv-support.com
www.cctv-support.com

Hedengren Security
Tel 08-23 16 00
www.hedsec.se 

info@hedengrensecurity.se
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VILL DU PRENUMERERA på Skandinaviens ledande säkerhetstidning – Detektor – logga in på www.detektor.com

Spjutvägen 5, hus B
175 61 JärfäLLa 

Tel: 08-564 727 00 
Fax: 08-564 727 27

Info.sakerhet@infratek.se

 www.infratek.se

MKS Sverige AB

Tel 042-20 21 22
Fax 042 15 15 16

 info@mks.se • www.mks.se

 
 

Ekholmsvägen 36
127 48 Skärholmen

Tel 08-556 465 50  
Fax 08-556 465 59 

Nytorpsvägen 4, 183 71 täby

Tel 08-544 734 00, Fax 08-544 734 01

www.svensksakerhetsvideo.se

Larmcentral
Se även ”kameracentral”

RAPID LARMCENTRAL AB

Box 2046 • 174 02 Sundbyberg

Tel 08-564 20 200
Fax 08-733 06 28

info@rapidlarmcentral.se
www.rapid.nu

Larmkommunikation

CONTAL Security AB

Olskrogsgatan 32
416 66 göteborg

Tel 031-703 06 50 
Fax 031-703 06 59

www.contal.se

Multicom Security AB

         Box 44055
100 73 Stockholm

Tel 08-685 15 00
Fax 08-685 15 01

info@multicomsecurity.se
www.multicomsecurity.se

Säkra din säkerhet

 

Safetel AB
 Finlandsgatan 62

164 74 kiSta

Tel 08-410 475 00
Fax 08-451 624 42

info@safetel.se, www.safetel.se

Lås

Evvasalto Access AB
Elektravägen 22

126 30 Hägersten
Tel. + 46 (8) 555 982 00

E-mail: sverige@evvasalto.se
www.evvasalto.se

Kaba AB
Filargatan 12, P O Box 353

Se-631 05 eSkiLStuna

tel +46 16 16 15 00, fax +46 16 16 15 73

info@kae.kaba.com, www.kaba.se

Passerkort/tillbehör

ExpoGraf CardKeep
Tel: 0302-680 600 
info@cardkeep.se
www.cardkeep.se

We keep your card safe!

Mark-up  
Scandinavia AB
Per Brahevägen 16 
599 31 Ödeshög 
0706-99 75 88 

info@mark-up.se 
www.mark-up.se

Passersystem

 

CDVI Sweden AB   
Box 9011

400 91 göteborg  

Tel 031-760 19 30, Fax 031-748 09 30
info@cdvi.se, www.cdvi.se

Evvasalto Access AB
Elektravägen 22

126 30 Hägersten
Tel. + 46 (8) 555 982 00

E-mail: sverige@evvasalto.se
www.evvasalto.se

Kamic Security AB,  
Drivhjulsv. 22, 126 30 Hägersten
Tel 08-603 38 00,  
info@kamicsecurity.com

www.kamicsecurity.com

Inbrottslarm, brandlarm, 
passersystem, cctv och 
hemsäkerhet

Person-/överfallslarm

TJEDERS INDUSTRI AB
Box 23 • 642 06 maLmköping

Tel 010-49 49 900

Fax 0157-205 26

info@tjeders.se • www.tjeders.se

Skalskydd

Alarmtech Sweden AB

Box 7079, 192 07 Sollentuna
Tel: 08-631 06 11
Fax: 08-35 17 21 

E-post: info@alarmtech.se
www.alarmtech.se

Satsa på säkra kontakter!

TV-bevakning

se rubrik ”Kameraövervakning”.

Utrymning/nödbelysning

Hedengren Security
Tel 08-23 16 00
www.hedsec.se 

info@hedengrensecurity.se

Utvägen
Tel 018-56 80 80
Fax 018-56 80 90

info@utvagen.se
www.utvagen.se

Utrymningslarm/
talande utrymningslarmUtrymningslarm/
talande utrymningslarm

SAC Nordic AB
Prästtorpsvägen 16

341 51 LAGAN
0372-35 000

info@sacnordic.com
www.sacnordic.com

0372-35000 
info@sacnordic.com
o�ert@sacnordic.com

Huvudkontor/ Lager
Prästtorpsvägen 16
341 51 LAGAN 

Varularm  

MKS Sverige AB

Tel 042-20 21 22
Fax 042 15 15 16

 info@mks.se • www.mks.se

En samlad kraft  
– nu finns vi –
www.sakerhetsbranschen.se
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VILL DU VETA mer om säkerhetsbranschens trender, teknik och affärer – använd www.SecurityWorldHotel.com

ASIS Swedens styrelse arbetar 
alla ideellt och rapporterar 
såväl till årsmötet som hålls 

i november samt till ASIS centralt 
i USA. Styrelseordförande är Ann
Sofie Ljungfelt, CPP.

Personcertifiering
Inom ASIS kan du personcertifiera 
Dig och därmed öka såväl din kom
petens som din status inom yrket. 
ASIS erbjuder tre certifieringar:
CPP – Certified Protection Professional.
PSP – Physical Security Professional.
PCI – Professional Certified Investigator.
Samtliga certifieringar har mycket 
hög status internationellt såväl som 
nationellt.

Seminarier
I Stockholm, Malmö och Göteborg 
anordnas flera seminarier med olika 
teman. Här finns stora möjligheter 
till nätmingel och kompetenshöj
ning. Exempel på seminarier under 
hösten är ”Retorik för säkerhetsche
fer”, ”Hotbilder, perimeter och bygg
nadsplanering” samt ”Molntjänster 
– juridiska hinder och möjligheter.

Young Professionals
Young Professionals är ett nätverk av 
branschkollegor som kan lotsa dig 
som ny inom säkerhetsbranschen 
och hjälpa dig till att bli en bra och 
stark ledare inom ditt yrke.

Vår arbetsgrupp arbetar för att 
möta behoven hos ASIS medlem
mar som är nya i säkerhetsbran
schen – oavsett ålder! Vi kan hjälpa 
dig att hitta mentorer inom just ditt 
område och därmed expandera ditt 
personliga nätverk, något som stär
ker och utvecklar din kompetens 
oavsett din bakgrund eller om just 
detta är början på din yrkesverk
samma karriär.

För att säkerhetsbranschen ska 
fortsätta utvecklas och vara kon
kurrenskraftig krävs såväl nytänk 
som erfarenhet men också mång
fald. Vi är övertygade att om vi kan 
stötta de som är nya inom säker
hetsbranschen på olika sätt så kom
mer ASIS att kunna bidra till just 
detta – en ledare som är rustad för 
framtidens utmaningar och snabba 
utveckling inom säkerhetsområdet.

ASIS Sweden  
Säkerhetsstipendie
Varje år delas ASIS Swedens säker
hetsstipendie ut. Nytt för i år är att 
det finns två stipendier att söka för 
de som är medlem i ASIS. Det stora 
stipendiet är på 30000 kronor och 
det lilla på 15000 kronor. Syftet med 
stipendiet är att bidra till nytänkan
de i säkerhetsarbetet, utveckling av 
säkerhetsbranschen men framför allt 
stärka den individuella kompetensen 
hos den sökande. 

Medlemskap
Verkar ASIS spännande och utveck
lande för Dig så tveka inte att ansöka 
om medlemskap. Gå in på ASIS.se 
för ansökan och mer information 
eller mejla på info@asis.se så hjälper 
vi dig. Välkommen!

ASIS Sweden är en del i ett globalt nätverk för personer 
med intresse för säkerhetsrelaterade frågor. Vi är idag 
ca 500 medlemmar över hela landet och erbjuder förutom 
kompetensutveckling såsom personcertifiering även 
intressanta och spännande seminarier med ett varierat 
och inspirerande innehåll. 

ASIS Chapter 197 Sweden  
– säkerhetsnätverk för Dig

Mer information finns på  
ASIS.se samt ASISONLINE.org

Styrelseordförande är AnnSofie Ljungfelt, CPP.

Tryggare kan ingen vara.
Vi är specialister på brand- och utrymningslarm. Ingen anläggning är för liten eller för stor för oss,  
och vi gör gärna ett besök på ditt företag och berättar mer om vårt erbjudande kring trygga larmsystem.  
Slå oss gärna en signal eller surfa in på vår nya hemsida för mer information. Hoppas vi ses snart!

PS. Vi tar med fikabrödet om du bjuder på kaffe! DS.

040-36 50 60  •  031-710 79 00  •  08-563 05 200
www.consiliumsakerhet.se

Alltid aktuellt men lite extra just nu: FG5000 och lanseringen av SensEye.

Vi skyddar människor, miljö  
och materiella värden.
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Bakom Bizgo står säkerhetsentre
prenören LarsÅke Andersson, 
som är VD, och företagets pro

jektchef PerMartin Hedström.
– Vi arbetar framför allt proaktivt 

med våra kunder så att riskerna för 
oönskade händelser ska minimeras. 
Sedan tar vi vårt koncept så att vi 
täcker upp med tidig upptäckt och 
rätt åtgärd om något ändå inträffar. 
Vår beredskap sträcker sig från risk 
management, över teknik och åt
gärdsservice till försäkringslösningar, 
berättar LarsÅke Andersson.

– Efter omfattande förberedelser 
har vi arbetat fram ett koncept som 
nu äntligen är redo att lanseras på 
marknaden.

– Att brandrisker är vårt huvudfo
kus beror på att det är där det stora 
hotet mot alla verksamheter finns. 
Här finns också en stor problematik 
med många ålderstigna brandlarms
system som behöver ses över, vilket 
kunderna inte är medvetna om.

   80 års erfarenhet
Själva grundidén med Bizgo är att 
erbjuda ett framtidssäkrat verksam
hetsskydd för mellanstora och större 

företag och samt även offentliga 
verksamheter. 

– Våra kunder ska inte behöva 
tänka på säkerheten utan helt kunna 
koncentrera sig på sina kärnuppgif
ter. Vi har över 80 års samlad erfa
renhet från säkerhetsbranschen och 
är proffs på att förutse och förebygga 
driftstopp samt att ta fram rutiner 
för att åtgärda dem när de väl inträf
far, säger LarsÅke Andersson.

– Genom att upptäcka säkerhets
brister i tid ser vi till att våra kunder 
kan förebygga dem med rätt åtgärd.

Bizgos affärsidé är att göra en 
översiktsbild av säkerhetshålen i sina 
tilltänkta kunders verksamhet och se
dan, utifrån sina fyra olika tjänstepa
ket, säkerställa företagets långsiktiga 
överlevnad, relaterad till fysiska risker. 

– Dessutom förenklar och kva
litetssäkrar vi kundens riskhante
ringsarbete. Den samlade lösningen 
kopplas till företagets driftbudget 
och kräver därför inte några tunga 
investeringsbeslut. Med utbildning 
av hela personalstyrkan skapar vi 
personoberoende säkerhetsrutiner 
som gynnar hela bolaget. Dessutom 
tar vi fram en kundanpassad digital 

säkerhetspärm med en total översikt 
över kundens system, avtal, försäk
ringar etc. Vi har också en specialan
passad webbaserad applikation som 
gör att kunden enkelt exempelvis 
kan anmäla incidenter och få en 
översikt över gällande avtal, berättar 
PerMartin Hedström.

4 tjänstepaket
Bizgos recept på framtidssäkrad sä
kerhet kan alltså sammanfattas i fyra 
tjänstepaket: 

Go Control – ger kunden en 
generell översikt av både säkerhets
system och försäkringar. Bizgo sam
lar all information i en digital sä
kerhetspärm, tar fram åtgärder för 
förbättringar och ger personalen en 
grundutbildning i säkerhet.

Go Fire Safe – en utökning av Go 
Control med fokus på brandsäker
het. Här adderas en översyn och 
modernisering av kundens brand
skydd. Bizgo tar också fram lämpliga 
övervakningssystem.

Go Secure – ger kunden en grun
danalys och inkluderar brandskydd 
och inbrottsskydd i ett samlat paket. 

Tjänsten ger kunden full kontroll 
över både förutsättningar och poten
tiella risker samt skyddar verksamhe
ten från ovälkomna besökare.

Go Max – kombination av alla 
Bizgos tjänster, inklusive fullservice, 
samlad rapportering med mera.

Branscherfarenhet
LarsÅke Andersson är en välkänd 
säkerhetsentreprenör. Han grundade 
Safety Line (nu en integrerad del i 
Honeywellbolaget ADI Alarm) samt 
brandlarmsföretaget Interntele och 
även Wirefree Protection Scandina
via (WPS). PerMartin Hedström 
är också luttrad, med ett förflutet i 
ledande befattningar hos hos bland 
annat Securitas och SOS Alarm.

Tre starka partners
För att kunna leverera bästa tänk
bara expertis och service har Bizgo 
tecknat avtal med Svensk Bevak
ningstjänst, Skanska Installation, 
Precendo och Willis.

– Med dessa partners har vi ett 
ojämförligt starkt team både vad 
gäller bevakning, installation, besikt

ning och service samt risk mana
gement och försäkringsskydd, säger 
LarsÅke Andersson.

Gör som Wayne Gretzky 
Vad är det då som gör att Bizgo har 
så goda förutsättningar att lyckas?

– Jag har samma svar som Wayne 
Gretzky hade på frågan om varför 
han var världens bästa ishockeyspe
lare. Han svarade att det berodde 
på att han var på den del av isen 
där ingen annan är. Jag skulle vilja 
påstå att det gäller oss också. Ingen 
annan befinner sig där vi är. Detta 
i kombination med vår samlade 
kompetens gör oss till ett unikt 
team som verkligen kan leverera 
ROI till våra kunder, säger Lars
Åke Andersson.

Fotnot 
För mer info om Bizgo www.bizgo.se

Bakom Bizgo står säkerhetsentreprenören 
LarsÅke Andersson, som är VD, och företagets 
projektchef PerMartin Hedström.

Säkerhetsbranschens företag har hittills varit fokuserad på att leverera lösningar baserade reaktiv 
säkerhet. Teknikinstallationer och åtgärdsservice har handlat om att reagera när något händer eller 
redan har hänt. Med fokus på brandskaderisker tar nystartade Bizgo säkerheten mycket längre.

Bizgo skapar en egen arena  
för framtidssäkrad säkerhet

Länka ditt företag på: www.securityuser.com

Nyhetskanalen för en tryggare arbetsplats och säkrare affärer!
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F örutom en inblick i vad närma
re 200 företag har att erbjuda i 
form av produkter, tjänster och 

lösningar för olika säkerhetssyften kan 
besökarna i år ta del av seminarier och 
andra event som äger rum på fyra olika 
scener i utställningshallen. 

– Besökarna har att välja mellan 
ett 50tal seminariepass som täcker 
in det mesta inom skydd, säkerhet, 
brand och räddning. Här finns nå
got för alla, menar Magnus Eriksson.

Sveriges brottsberedskap
Det är med en riktig kickstart Skydd 
startar den 14 oktober (11.00) då 
mässan öppnar med en debatt med 

rubriceringen ”Är Sveriges rustad för 
morgondagens brottslighet?” De
battpanelen inrymmer kriminolo
gen Jerzy Zarnecki samt politikerna 
Morgan Johansson, (S) och Johan 
Pehrson, (Fp) ordförande respektive 
vice ordförande i Justitieutskottet. 
Polisen representeras av Thomas 
Rolén och säkerhetsföretagens spjut
spets i debatten är Björn Eriksson, 
Säkerhetsbranschens ordförande. 
För att se till att panelen levererar 
svar på frågan har journalisten Ro
bert Aschberg utsetts till moderator. 

Mordet på Nils Horner
En annan intressant programpunkt 
äger rum på sista Skydddagen, den 
16 oktober och handlar om kris
hantering. Hur ska man hantera 
traumatiska händelser i en miljö där 

arbetet måste fortgå. ”När det värsta 
händer  chocken, sorgen, krisen. 
Och ändå måste arbetet rulla på” – 
så rubriceras seminariet som har 
utgångspunkten i det uppmärksam
made mordet på Sveriges Radios 
korrespondent Nils Horner. 

Det var i mars 2014 som Nils 
Horner mördades i Kabul. Sveriges 
Radios medarbetare och ledning var 
i chock och sorg. Samtidigt som ny
hetsarbetet måste fortgå som vanligt 
behövde medarbetarna tas om hand 
och säkerheten ses över. Hur hanterar 
man en så svår situation. 

Talare på seminariet är Anne La
gercrantz, chef för Ekot och Finn 
Isaksson, som är Sveriges Radios sä
kerhetschef. Programpunktens mo
derator är Johanna Kronlid, chefre
daktör på Tidningen Arbetet.

Hot och våld 
Kring marknaden för säkerhets och 
trygghetslösningar finns i Sverige flera 
intresseorganisationer som bidrar till 
det breda och spännande programut
budet på Skydd genom att arrangera 
olika tematiska seminariepass. På den 
stora scenen – mitt i utställningen 

– har exempelvis SSF Stöldskyddsför
eningen, tillsammans med Sveriges 
Kommuner & Landsting och Brand
skyddsföreningen Sverige, seminarier 
under temat ”Hot & Våld”. 

Seminarierna genomförs under en 
eftermiddag och består av tre pass 
med en avslutande debatt. Perspek
tivet är brett och innefattar inte bara 
våldet och hoten mot enskilda med
borgare utan också mot exempel
vis journalister och förtroendevalda 
politiker.

Heta ämnen 
I år finns en speciellt dedikerad scen 
som behandlar brand och räddning. 
Där hålls seminarier i regi av Brand
skyddföreningen. Bland flera intres
santa ämnen märks bland annat en 
programpunkt den 16 oktober som 
tar upp vilka lärdomar och erfa
renheter vi fick av den stora skogs
branden i Västmanland. Dessutom 
kommer Brandskyddsföreningen 
hålla ett seminariepass som berör 
försäkringsfrågor, nämligen restvär
desräddning.

Krisstöd vid katastrofer
På scenen som organisationen BYA 
delar med Säkerhetsbranschen, ar
rangeras en hel del aktiviteter. Ett 
intressant föredrag handlar om kris
stöd i samband med traumatiska 

Skydd 2014 den 14–16 oktober skiljer sig på flera sätt mot tidigare upplagor av Nordens största säkerhetsmässa. 
Evenemanget är betydligt mer koncentrerat – både i tid och rum. 
– Vi har kortat evenemanget med en dag och flyttat in seminarierna till scener på utställnings golvet för att 

göra alla delar i programmet tillgängligt för så många som möjligt, säger Skydds projektchef Magnus Eriksson, 
som framhåller att deltagande på samtliga seminarier är helt kostnadsfritt för alla mässbesökare. 
Text: lennart alexandrie

Bäddat för kunskapslyft på     säkerhetsmässan
SKYDD 2014 – seminarieprogrammet

lyxgolf i Abu Dhabi!
Golfsäkra vintern med

Njut av soliga fairways mitt i vintern på superbanorna Yas Links 
GC, Abu Dhabi GC och Saadiyat Beach GC. Solresor erbjuder 
fl era fi na hotell i Abu Dhabi med närhet till golfbanorna. Missa 
inte att besöka grannemiratet Dubai och gör ett besök i världens 
högsta byggnad - Burj Khalifa. Väl nere på marken igen fi nner du 

ett gigantiskt shoppingcentrum som tillfredställer alla smaker. 
Solresor erbjuder resor till Abu Dhabi från Stockholm, Göteborg 
och Malmö varje vecka under hela vintern. Förbokade starttider 
och gratis golfbag på fl yget ingår i resans pris.

Avresa från Arlanda 12/3 2015
Hotel Centro Yas Rotana ***+ frukost ingår.
Transfer och mat på fl yget tillkommer.
 

Köp till 3 dagars golfpaket fr 3 595:-

Abu Dhabi 1v fr.

  8795:-

Boka idag på solresor.se, eller i våra butiker:
Sveavägen 22
111 57 Stockholm
08-454 39 10

Nils Ericsonsplatsen 2
411 03 Göteborg
031-600 310

Djäknegatan 31 (4 vån)
211 35 Malmö 
040-660 95 10 Solresor är del av Primera Travel Group
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Bäddat för kunskapslyft på     säkerhetsmässan

Magnus Eriksson,  
projektchef för SKYDD 2014.

händelser och katastrofer. Det hålls 
av Alexander Tilly, leg psykolog, 
som har stor erfarenhet av krisstöd, 
bland annat i samband med mor
det på AnnaLindh och den stora 
tsunamikatastrofen. 

Låt polisen vara poliser
Säkerhetsbranschen har också lad
dat upp med ett flertal aktiviteter 
på Skydd, exempelvis en diskussion 
som går under rubriceringen ”Låt 
polisen vara poliser”. Den ifrågasät
ter om polisen gör rätt saker idag. 
Säkerhetsbranschens ordförande 
Björn Eriksson kommer tala om var
för säkerhetsföretagen kan vara en 
resurs för att effektivisera polisens 
arbete. På scenen blir han bemött av 
Lars Serenander, polisintendent på 
Stockholmspolisen.

Nolltolerans
Magnus Lindgren, generalsekre
terare för stiftelsen Tryggare hem 
kommer också finnas på plats ska 
för att berätta om hur man i ”nollto
leransens” New York fick ner brotts

ligheten med närmare åttio procent.
Säkra larm och SaaS
Lägg därtill ett föredrag om säker 

larmöverföring. De flesta larman
läggningar använder idag en teknik 
som inte stöds av teleoperatören. 
Hur framtidssäkras kommunika
tionen i ett säkerhetssystem så att 
utlösta larm verkligen når fram till 
mottagaren och att åtgärdsinsats kan 
påbörjas i händelse av brott, brand 
eller överfall?

Talare är Torbjörn Ferndal på 
Multicom Security. 

Den mest omvälvande trenden 
på säkerhetsmarknaden – Security 
as a Service (SaaS) – utgör en an
nan programpunkt. Den hålls av 
Johan Holmström från Dualtech 
och Ingvar Wernvik på Söderberg 
& Partners.

Metallstölder  
och arenasäkerhet
Branschorganisationen SWESEC 
har också ett laddat program av 
föredrag som behandlar allt från IT
säkerhet och Missing People till Are

nasäkerhet. Stor tyngdpunkt läggs 
också vid metallstölder, ett stort 
växande problem.

Stark 
Med årets seminarie
program har Skydd 
2014 bäddat för ett 
rejält kunskapslyft 
för såväl leveran
törer som bestäl
lare av säkerhet. 
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I den här förhandstitten 
fokuserar vi på produk
ter och tjänster kopp

lade till elektronisk säker
het. Här dominerar kame
rabaserade säkerhetssystem 
även om system för larm 
och passerkontroll också får 
ett relativt stort utrymme.

Nordens skyltfönster för   säkerhetsprodukter
SKYDD 2014 är Nordens största säkerhetsmässa och som skyltfönster för leverantörer av produkter  
och tjänster inom brand och säkerhet är det svårslaget. SecurityUser.com bjuder på en liten förhandstitt  
på vad som kan förväntas finnas i montrarna, baserat på utställarföretagens nyhetsflöde under året. 

KAMERABASERAD SÄKERHET

SNCXM631

Sony kommer visar hur den senaste 
4Ktekniken kan användas för att nå 
nya nivåer av bildskärpa i säkerhets
branschen.

– Eftersom vi är ett bolag som vill 
driva innovation ser vi det här som 
ett bra tillfälle att visa och ta reda på 
vilka fördelar den här tekniken inne
bär för slutanvändaren, säger Björn 
Admeus, ansvarig för Video Security 
på Sony Professional.

En ny produkt är också SNC-
XM631, det senaste tillskottet i X
serien som Sony kallar den sjätte 
generationens säkerhetskameror, 
Minidomekamerorna är utrustade 
med Ipela Engine Ex och med ett 
nytt IPnätverk som gör att SNC
XM631 levererar Full HDkvalitet 
i svåra ljusförhållanden. Dessutom 
har kameran dynamiskt omfång 
(ViewDR) och bildstabilisering.

AXIS Q1615E

Axis finns på plats har bland ny
heterna i år en mångsidig modul
serie IPminiatyrkameror med stort 

dynamiskt omfång och hög detal
jåtergivning. De diskreta HDTV 
1080p-kamerorna är designade för 
användning vid bankomater, banker, 
butiker, hotell samt krävande miljö
er såsom ambulanser och polisbilar. 

Axis visar också AXIS Q1615 och 
AXIS Q1615-E som är avsedda för 
installation i krävande miljöer och 
uppges leverera utmärkt bildkva
litet och samt uppfylla behoven 
för inomhus och utomhusövervak
ning dygnet runt. Kamerorna har 
stort dynamiskt omfång (WDR) 
och leverera bilder med HDTV
upplösning (1080p). Lägg därtill 
elektronisk bildstabilisering och 
stötdetektering.  Vidare anpassas 
inställningarna för kontrastrika 
scener och Ligthfinderläge auto
matiskt vilket gör att alla detaljer 
i både mörka och ljusa områden 
framträder. De nya kamerorna är 
dessutom första fasta kameror som 
kan filma med 50/60 bilder per 
sekund i 1080pupplösning. Detta 
är dubbelt så hög bildhastighet som 
normalt, och möjliggör ännu jäm
nare återgivning av inspelningar 
med snabbrörliga människor eller 
fordon.

Kamerorna är också utrustade 
med Axis WDR – Forenisc Capture, 
som optimerar videoupptagningarna 
för kriminaltekniska ändamål. Det 
sker genomen extremt hög detalj
nivå som visas i bilderna, både i de 
ljusa och mörka partierna av bevak
ningsområdet.

De inbyggda funktionerna avväg
ningsassistans och automatisk bild
rotering ger snabb installation och 
ögonblicklig videokvalitet. Detta 
säkerställer högsta möjliga bildkva
litet oavsett kamerastatus och den 
aktuella miljön. Tack vare stötdetek
teringsfunktionen kan kameran vid 

sabotageförsök skicka ett larm till 
personalen eller spela upp ett ljud
klipp, vilket är en praktisk funktion 
i skolor, på allmänna transportmedel 
etc. Den utomhusförberedda model
len AXIS Q1615E tål tuffa väder
förhållanden, och kamerahöljet är 
skyddat mot slag och vandalisering.

Svensk Säkerhetsvideo lanserar 
Avigilons nya HD Pro-kameror med 
extrem upplösning och mycket stora 
bildsensorer.

Avigilons nya HD Prokamera

Kamerorna finns med 8 (4K), 12 
och 16 megapixels upplösning och 
möjliggör övervakning av mycket 
stora områden under svåra ljus
förhållanden. Tack vare den ökade 
bildfrekvensen på mellan 10 och 12 
bilder per sekund lämpar sig kame
rorna även väl för applikationer där 
snabba rörelseförlopp skall kunna 
återges på ett naturtroget sätt. 

Den höga bildkvaliteten och den 
effektiva bandbredds kontrollen möj
liggörs av Avigilons nya H4 video
plattform, som förenar H.264kom
pression med Avigilons proprietära 
High Definition Stream Manage
ment (HDSM) teknik, HDSM 2.0. 
Genom att kombinera dessa tekno
logier i HD Prokamerorna uppnås 
en mycket hög bildkvalitet, en ökad 
bildfrekvens och samtidigt en smar
tare kontroll av bandbredden och 
därav även den nyttjade lagringskapa
citeten, enligt Svensk Säkerhetsvideo.

Vectis iX

Siemens Security Products lanserar 
Vectis iX, en serie fristående och mo
dulbaserade NVRenheter (Network 
Video Recorders) med stöd för in
spelning av bilder i full HD från upp 
till 16 kameror samtidigt med 25 fps 
(frames per second), samt stöd för en 
upplösning på upp till 20 megapixel.

Enheterna använder video
komprimeringsstandarden H.264 
som endast tar upp en liten del 
av bandbredden. De är dessutom 
kompa tibla med äldre standarder 
(MPEG4, MxPEG och MJPEG) för 
smidig integration med användar
nas befintliga kameror. Vectis iX har 
även stöd för den senaste ONVIF 
Profile Sstandarden som gör att 
produkterna inte bara kan användas 
med kameror från Siemens utan 
även från 90 tredjepartstillverkare.

LARMPRODUKTER

När det gäller inbrottslarmprodukter 
utlovar Siemens Security Products 
att visa världens första centralappa
rat med integrerad IPlarmsändare. 
Med den inbyggda IPlarmsändaren 
och GSM/GPRSmodulen som 
backup krävs således ingen extern 
larmöverföringsutrustning. Nu är 
Siemens SPCcentralen också certi
fierad enligt SSF114:2.

En annan intressant nyhet är 
Magic PDM-IXx12/T och PDM-
IXx18/T, kombirörelsedetektorer 
som uppges erbjuda tillförlitlig de
tektering av inkräktare och hög im
munitet mot falsklarm. Detektorer
nas Matchtecalgoritm kombinerar 
passiva infraröda kanaler (PIR) och 
mikrovågskanaler (MW) som ger 
oerhört exakt respons på rörelser i 
detekteringsområdet.

Magic  
PDMIXx12/T

Algoritmen analyserar den relativa 
styrkan hos IR och MWsignalerna 
från ett objekt i rörelse och ger där
efter relevant respons. Det går även 
att använda flera detektorer nära 
varandra, eftersom algoritmen dess
utom reducerar interferensen mellan 
MWmodulerna. Detta ger bättre 
flexibilitet i installationen.

Detektorerna lämpar sig för såväl 
privata som kommersiella miljöer 
och klarar även tuffa förhållanden, 
till exempel rum med snabba och 
extrema temperaturvariationer som 
kan leda till falsklarm.

RCO Security lanserar larmpanelen 
R-Touch 50 som erbjuder använ
daren en enkel, tydlig och säker 
larmstyrning. Panelen på 15 tum 
ger total överblick och kontroll över 
larmanläggningen eftersom man kan 
övervaka och styra såväl inbrottslarm 
som driftslarm och brandlarm – allt 
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Nordens skyltfönster för   säkerhetsprodukter
med några enkla tryck på den stora 
och intuitiva pekskärmen.

RTouch 50

Den SBSCintygade panelen R
Touch 50 består av en aluminium
ram med plåtbakstycke och härdad 
glasfront. Den är avsedd för monte
ring inomhus, en för hela fastigheten 
eller en vid varje larmområde, och 
systemet kan lätt konfigureras från 
RCO:s administrationsmjukvara R
Card M5. På ritningen över fastig
heten och dess våningsplan som syns 
på skärmen kan personal och väktare 
bland annat se olika larmpunkter, 
larmets status samt bortkopplade el
ler aktiverade larmzoner. Den stora 
pekskärmen gör systemet lättarbetat 
och med handen är det enkelt att 
zooma, panorera samt förflytta sig 
i menyerna och styra anläggningen.

Dualcom Digiair

CSL Dualcom ställer ut för för
sta gången på Skydd och kommer 
bland annat visa Dualcom Digiair, 
en ny trådlös kommunikationsenhet 
för larmöverföring. Liksom andra 
Dualcomprodukter drar Digiair 
nytta av det prisbelönade simkor
tet WorldSIM med stöd för flera 
mobilnät. Lösningen ger den bästa 
garanterade radiotäckningen, enligt 
Christian Eriksson, vd för CSL Du
alcom i Sverige, som menar att syste
met också är ekonomiskt rätt.

– Digiair utnyttjar helt enkelt ra
diokommunikation via alla mobilnät 
i stället för telefonlinjer, vilket elimi
nerar alla samtalskostnader, säger han.

Som självkonfigurerande enhet 
uppdateras Digiair automatiskt av 
Gemini Managed Network med 
nödvändiga larmcentrals och an
vändardata via det privata molnet 
när den är på plats och startas.

Dualcom Digiair har konstruerats 
för maximal kompatibilitet och i ett 
kompakt format för att passa i mark
nadens befintliga centralapparater 
och har Dial Capture som standard. 
Digiair uppges uppfylla både EN 
50136 och SSF114:2kraven.

Contal Security kommer att på 
mässan demonstrera CAT12CE, 
världens första IP/GPRS larmsän
dare med integrerat stöd för både 
inbrott och passerkontroll Med 
denna helt unika lösning kan kom
muner, industrier, energibolag, små 

och medelstora företag samt kunder 
inom detaljhandeln genomföra kraf
tiga kostnadsbesparingar då gemen
sam centralutrustning kan användas 
för flera olika användningsområden 
och behov, enligt Contal Security.

CAT12CE

– Med CAT12CE kan kunden på 
ett kostnadseffektivt och säkert sätt, 
övervaka, skydda och samla in lar
minformation från enskilda larm
objekt och sedan vidarebefordra 
antingen till lokalt drift, övervak
ningssystem eller direkt till larmcen
tral för vidare åtgärd. Larmsändaren 
arbetar parallellt med det inbyggda 
Integrerade säkerhetssystemet Con
tal Nova, vilket innebär att kund 
även erhåller en integrerad passage 
och inbrottslarmsfunktionalitet ge
mensamt med övervakad och drift
säker larmöverföring, säger Marcus 
Segerdahl, Business Area Manager 
Contal Security AB.

Larmsändaren är sedan tidiga
re intygad enligt SBF110:6 samt 
SSF114:2 klass 3–4. Den är också 
fullt kompatibel med vårt Contal 
Security’s flaggskeppssystem inom 
Public Safety, Telecall. 

– Vi kommer aktivt att fortsätta 
med att erbjuda våra kunder och 
partners smarta, unika och priseffek
tiva lösningar, säger Marcus Segerdahl 
som menar att CAT12CE är ännu ett 
bevis på att Contal Security ligger i 
framkant när det gäller tekniska och 
innovativa paketerade lösningar.

Inom området larmkommunika
tion kommer naturligtivis de mark
nadsledande före tagen Multicom 
Security och Safetel också finns 
på plats. Då dessa bolag beslutat sig 
för att gå samman i ett gemensamt 
bolag blir det intressant att se hur 
de profilerar sig på Skydd.

Powerseries Neo

Teletec Connect, kommer visa en 
rad nyheter från världsledande till
verkare i sin monter A09:20. Från 
DSC, en del av Tyco Safety Pro
ducts, visas Powerseries Neo, en ny 
generation av hybrida inbrottslarm. 
Med Neo bygger DSC vidare på 
arvet från den mycket välkända 
Powerserien och tar steget in i nästa 
generation av säkerhetssystem. Ett 
par av nyckelfunktionerna är, ex
empelvis en app till iPhone och 
Android för styrning av systemet, 
en helt ny plattform för trådlös 
kommunikation, trådlös kamerade

tektor för inom och utomhusbruk 
och en trådlös LCDdisplay. Sys
temet uppfyller Larmklass 2 enligt 
SSF1014. 

I montern visas också nya innova
tiva produkter från Risco, som med 
sin molnbaserade säkerhetslösning 
Agility3 har positionerat sig som 
en ledande tillverkare av trådlösa 
säkerhetssystem för hem och mindre 
företag. Till Agility3 lanseras nu 
VUPoint, en Wifikamera med stöd 
för tvåvägsljud som visas live direkt 
i iRisco appen. Teletec kommer även 
att visa nya godkända detektorer 
från Optex. Bland nyheterna märks 
både maskeringsskydd, kombina
tionsfunktion IR/Mikrovåg och hus
djursimmunitet. En ny generation 
av linjedetektorer förberedda för 
trådlös installation och detektorer 
för perimeterlarm kommer också att 
finnas i montern.

DALM5000

Göteborgsbaserade Dualtech IT 
kommer presentera sitt utbud in
om säker IPbaserad larmkommu
nikation. Här finns bland annat 
DALM5000 IP/GPRS EWM som 
är intygad av svenska SBSC för 
såväl inbrotts som brandlarmsöver
föring i Sverige, men som också ny
ligen erhållit certifiering enligt CPR 
EN5421:2006, vilket innebär att 
produkten nu är godkänd för brand
larmsöverföring inom hela EU. 

PASSERKONTROLL

RCard M5

RCO Security finns också på plats 
med en välladdad monter. Nyligen 
presenterades version 5.37.4 av pro
gramvaran R-Card M5 som används 
för administration och programme
ring av passersystemet R-card 5000. 
En viktig nyhet i denna version är 
bland annat möjligheten till så kallad 
väsentlig funktion som innebär att 
systemet genom givare kan hantera 
kolvlägen. Tack vare funktionen kan 
man i exempelvis en butik konfigu
rera systemet så att alla nödutgångar 
måste vara olåsta innan man kan slå 
på belysningen och öppna butiken. 
På samma sätt måste alla nödut
gångar vara låsta igen innan det går 

att släcka belysningen vid butikens 
stängning. Med väsentlig funktion i 
butiksmiljö ökar alltså säkerheten för 
både allmänheten under dagtid och 
butiken nattetid. Funktionen kan 
naturligtvis användas på fler objekt 
än butiker och är inte heller begrän
sad till just belysningen.  

En annan funktion i M5, som 
infördes redan i förra versionen, är 
möjligheten att i systemdatabasen 
göra en sökning på spärrade kort 
eller kort som inte använts under 
en längre tidsperiod (användaren 
definierar själv denna tidsperiod). 
Detta innebär för administratören 
ett enkelt sätt att rensa upp i da
tabasen eftersom man snabbt och 
smidigt kan välja vilka användare 
som ska ha fortsatt behörighet och 
vilka som ska raderas – vilket natur
ligtvis ökar säkerheten.  

Installation kan göras på en fristå
ende dator eller på en server i nätverk 
med möjlighet för flera klienter/ope
ratörer att administrera systemet.

Kaba Exos

Kaba ställer ut för att visa sina 
lås och passerkontrollösningar. Här 
inbegrips exempelvis passersystemet 
Kaba Exos, baserat på en univer
siell, öppen plattform som byggs 
upp med moduler. Systemet kan 
skräddarsys helt efter behov och 
enkelt förändras genom tiden. Kaba 
exos erbjuder flera olika kommu
nikationstekniker, varav TCP/IP 
är en. Genom att ett Kaba Exos
system kan kommunicera över det 
befintliga nätverket minskar investe
ringskostnaden. Nätverket ger även 
användare och administratörer en 
hög tillgänglighet till systemet, och 
framtida utbyggnad blir smidig och 
kostnadseffektiv, hävdar Kaba. 

Från Paxton Access, visar Teletec 
Connect upp ett brett sortiment 
av produkter för säker access, ex
empelvis den helt trådlösa dörr
bladsläsaren Paxlock, helt anpassad 
för den nordiska marknadens lås
cylindrar och dörrmått. En Paxlock 
dörrbladsläsare ansluts enkelt till 
passersystemet Net2 och är alltid 
online och övervakat. Portvideosys
temet Net2Entry har fått tillskott av 
en mycket efterlängtad vandalsäker 
portapparat, som visas på mässan. 
Tack vare att portapparat, svarsap
parat och dörrcentral matas via 
PoE och kommunicerar via TCP/
IP med IPv6 är systemet mycket 
uppskattat av installatörer för sin 
enkla installation.

Evva Salto visar bland annat det nya 
elektroniska låssystemet XS4 Mini. 
Enhetens kompakta konstruktion, 

kombinerat med en modern LED
estetik, markerar ett nytt design
språk från Salto. XS4 Mini är gjord 
för att säkra och kontrollera alla 
dörrar snabbt och effektivt. 

XS4 Mini

XS4 Mini är kompatibel med Salto 
Virtual Network (SVN) och Salto 
Wireless Network, samt åtskilliga 
typer RFIDteknologier (inkluderat 
NFC).

VIDEOÖVERVAKNING

Teletec Connect kommer visa pro
dukter från Samsung, en av världens 
största tillverkare av IPkameror. Här 
inbegrips boxkameror och domeka
meror på 1,3, 2 och 3 megapixlar, 
som alla drar nytta av den flerfaldigt 
prisade WiseNetIII plattformen.

ÖVRIGT

Kopplingsboxar

Linjator är en annan utställare på 
SKYDD. De kommer bland annat 
att presentera ett koncept med kom
pletta kopplingsboxar för telekom 
och säkerhetsnät i skyddsklass IP66 
från Ensto.

ViP (Voltage in Parallell)

Alarmtech har utvecklat en unik 
serie strömförsörjningsaggregat med 
ViP (Voltage in Parallell) som på 
ett enkelt sätt löser många ström
försörjningsproblem. Spänningsfall, 
utökning av strömkapaciteten eller 
redundans är några av de stora 
problemen i anläggningar som an
vänder 12 VDC eller 24 VDC. 
Alarmtech menar att de har lös
ningen i sitt produktutbud som de 
visar på mässan.
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Ackumulator och  
Batteri Teknik i Gränna AB A01:21 
Active Armour of  Sweden AB A23:28 
Acumo AB A33:28

Adi Safety Line Security AB A06:18
www.alarmsystem.se

Aktuell Säkerhet A17:21

Alarmtech Sweden AB A15:51
www.alarmtech.se

Also A/S A18:18

Amido AB A15:30

Amigo Alarm A18:40
www.amigo.se

Amity Systems AB A21:04 
Angeno Business Solutions AB A04:05

AR Media International AB A06:28
www.armedia.se

 

®

Areff  Systems AB A12:02
www.areff.se

ASIS International Sweden A24:36

Assa AB A10:30
www.assa.se

ATECO  
– 2:a Tekniska Compagniet AB A30:02

Attendit AB A01:02

Avigilon A21:29

Axel Group AB A04:21
www.axel.se

Axema Access Control AB A10:39

Axis Communications AB A14:20
www.axis.com

B&M Systemutveckling AB A01:13

B.R.A Security A16:31

Bizzo Enterprise AB A13:13

Blue Mobile Systems A23:22

Bosch Security Systems A14:18
www.nordics.boschsecurity.com/sv

BQ Marketing/Expograf   A04:01
www.bqmarketing.se/www.cardkeep.se

Brandskyddsföreningen Sverige A24:10

Bravida Säkerhet AB A06:10
www.bravida.se

Bronto Skylift AB A32:28, UTE:01
www.bronto.se

BRP Sweden AB A32:10

Bya, Bevakningsbranschens Yrkes-  
och Arbetsmiljönämnd A01:38, A01:31

C2 Vertical Safety AB A36:21

Cautela AB A19:30

Caverion Sverige AB A06:20
www.yit.se

CCTV-Systems AB A10:11

CDVI Sweden AB A17:40
www.cdvi.se

Celab Communications AB A27:30

CN System AB A15:15
www.cnsystem.se

Cobs AB A15:48
Cold Cut Systems A30:19
Contal Security AB A21:01
Conventus Industry AB A30:25

Copiax A15:50
www.copiax.se

Corepixel A09:18
Cranford Controls Ltd A27:10

Creone AB A10:31
www.creone.se

CSL Dualcom AB A10:12
www.cslconnect.se

Cupola AB A25:10

Deltabit OY A12:50

Delta-Opti A12:51

Detector Testers A21:03

Dräger Safety A37:29

Dualtech IT A09:02

EET Security A10:10

Electrosonic AB A21:18

Elektroskandia A18:10
www.elektroskandia.se

Elrond A23:18

EOV Sverige AB A30:01

Evac+Chair International A30:02

Event Security AB A04:52

Eventa Sjukvård AB A33:21

Evvasalto Access AB A15:31
www.evva.se

Exma Säkerhetssystem AB A14:49

Extronic Elektronik AB A06:02

Dessa företag ställer ut på SKYDD, 
Stockholmsmässan, Älvsjö den 14-16 oktober 2014
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Fortsätter på nästa sida

Feco AB/Westbay Trailers A33:30

Ferno Norden AB A33:01

FOAB Elektronik AB A10:50

Securing Your WorldG4S Security Services  AB A10:19
www.g4s.se

Garderoben Sweden AB A24:01

GFS-Gesellschaft für  
Sicherheitstechnik mbH A27:14

GPBM Nordic AB A35:30

GPP Perimeter Protection A13:18

 
GPS Perimeterlarm Solutions AB A18:04
www.perimeterlarm.se

Gunnebo Nordic AB A19:30

Hammerglass AB A21:02

Handheld Scandinavia AB A23:22

Heda Skandinavien AB A14:10
www.heda-skandinavien.se

Hedengren Security AB A01:30
www.hedengrensecurity.se

Heras Stängsel AB A13:32

HIKVISION Europe B.V. A 01:20
www.hikvision.com

Holger Andreasen AB A15:02

HÅBECO Protection AB A19:39
www.habeco.se

Icas AS A12:03

Id Säkerhet A06:41

Idesco OY A09:40

Iloq Scandinavia AB A14:40
www.iloq.com

Implaser A30:02

Infralogic A06:49

Infratek Säkerhet Sverige AB A19:30
www.infratek.se

Inkom A23:18
www.inkom.se

Intergate AB A17:14

Interspiro AB A36:10

Jablotron Alarms a.s A21:23

Jowill AB A19:11

Kaba AB A06:30
www.kaba.se

Kamic Installation AB A01:18

Kassaskåpspoolen A17:10, A19:30

Kentima AB A09:28

KrisRisk i Väst AB A33:20

Linjator AB A18:01

www.linjator.se

LookC AB A13:38
www.lookc.se

Loomis Sverige AB A17:19
www.loomis.se

Loxtore RFID Systems AB A01:11

Mastervolt Sweden AB A10:51

Maxi Door AB A14:49

Mercalin AB A24:19

Midroc Electro AB A21:19

Milestone Systems A/S A10:18

Milleteknik AB A09:01
www.milleteknik.se

Multicom Security AB A09:10

Myndigheten För Samhällsskydd  
och Beredskap A30:30

Mysec Sweden AB A09:03

neXus - fd. PAS Card AB A10:20
nexusgroup.se

Nilhe AB A01:10

Nokas Värdehantering AB A13:10;A21:40
www.nokas.se

Nordic Protection AB A17:49

PAAM Systems AB A06:41
www.paam.se

Pacom A10:48

Paradox Security AB A14:21

PartnerSec AB A12:48

www.partnersec.se

Paulin Security AB A19:30

Planglasteknik Stockholm AB A23:10

PMC GROUP A33:31

PRE A32:20

Precisions Teknik Sverige AB A24:20 
Procurator AB A35:10

Prodib AB A14:29

Profsafe A15:10

Protect A/S A15:20
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RCO Security AB A09:30
www.rco.se

Roka Information AB A21:03

RSI Video Technologies A19:19

Saab AB A21:26
www.saabgroup.com

Sabtronic AB A21:21

SAC Nordic AB A18:30

Safera Oy A25:21

Safetel AB A12:01
www.safetel.se

Safetron AB A15:35

SBSC AB (Svensk Brand- och  
Säkerhetscertifiering AB) A24:10

Scandinavian Radio  
Technology AB A01:19

Scandinavian Safe AB A01:11

Scantron AB A21:20

Schneider Electric Sverige AB A06:40

Schrack Seconet AG A23:19
www.schrack-seconet.se

Securitas Direct Sverige AB A18:20

Securitas Sverige AB A04:23

Security Education Nordic AB A04:52

Sensec AB A21:10

Siemens AB, Security Products A10:41

SimonsVoss Technologies GmbH A10:49
www@simons-voss.com

Skylink AB A13:11
www.skylink.se

Skyskol AB A35:23

Smekab AB A15:40

SmokeGuard A24:29

Solar Sverige AB A10:40

Sony Professional  Europe A09:21

SOS Top Safe A23:38

Space Production AB A10:30

SSK Säkerhetsakademien AB A04:50

Standard Audio AB A15:49

Step A12:40

Swansons Telemekanik A17:11

SVB Försäljning  
Kommunikationsradio A27:02

Svebab A29:10

Swedish Radio Supply AB A29:28

Svensk BevakningsTjänst AB A05:48
www.bevakningstjanst.com

Svensk Handel AB A19:30

Svensk Säkerhetsvideo AB A12:20

Svenska  
Kommunalarbetareförbundet A32:21

Svenska Stöldskyddsföreningen A24:10

Swesec A21:30

Systemtext AB A19:30

SäkerhetsBranschen A04:41

Säkerhetsveteranerna A18:07 
Tagmaster AB A06:51

TC Connect Sweden AB A29:19

Teletec Connect AB A09:20

Tidningen Skydd & Säkerhet A23:30
Tidomat AB A14:01

Tjeders Industri AB A18:02
www.tjeders.se

TLAB WEST AB A21:11

Toleka AB A25:02

Trygg Hansa Försäkrings AB A19:30

Tyco FireProtection Products A33:10

Uts Försäljnings AB A19:30

Westermo Data Communcations AB  
 A24:21
Viking Life-Saving Equipment A/S  
 A30:20
Vimpex Interguard A30:02

Vindico Security AB A24:17

VingCard Elsafe A10:54

Vitani AB A17:20

ViTri Medical AB A29:13

VMC Elteknik A17:38

WS Software AB A19:31

Xtralis LTD A35:20

Zhejiang Dahua  
Vision Technology Co., Ltd A19:18

Zodiac Sverige AB A27:16

Utställarlista per den 21 augusti 2014
För nytillkomna utställare se: www.skydd.net

www.armedia.se

Verksamheten är fokuserad på utgivning av tryckta och 
elektroniska publikationer. Medierna vänder sig till säkerhets
marknadens samtliga läsarkategorier, från tillverkare till slutkund.

Besök vår monter: A06:28

Välkommen till AR Media på SKYDD

Prestigefyllda priset Detektor International Award 
delas ut på Skydd/Stockholmsmässan 15 okt.  
kl. 16.00 på SäkerhetsBranschens/BYA:s scen! 
Observera ny plats från i år! Alla är välkomna  
att bevittna denna kostnadsfria ceremoni.

AR Media International AB  
– förlaget med 100-procentig inriktning  

på säkerhetsinformation. 

Safe City ska på ett enkelt sätt 
visa hur säkerhetsföretagen 
på olika vertikalmarknader 

kan erbjuda smarta lösningar för att 
motsvara kundernas förväntningar 
av säkerhet, effektivitet och ROI – 
avkastning på investerat kapital. 

– Tanken är att göra Safe City till 
en inbjudande sluss, där besökarna 
kan få inspiration innan de går vi
dare för att hitta olika produkt eller 
tjänstekomponenter för sina önska
de säkerhetslösningar, säger Magnus 

Eriksson, projektledare för Skydd.
Temaområdet Safe City presente

rar säkerhetslösningar på olika sta
tioner som representerar särskilda 
branscher eller vertikalmarknader.

Säkerhet för olika branscher
Bakom presentationerna står Safe 
Citysponsorerna, där såväl mark
nadsledande systemleverantörer 
(integratörer) som produktleveran
törer (tillverkare) finns represente
rade. Deras lösningar (kundcase) 
presenteras på interaktiva dataskär
mar, som representerar olika bran
scher, exempelvis handels, trans

port eller utbildningssektorn. Be
sökarna möts av dataskärmar med 
ikoner som representerar säkerhets
objekten som de klickar på och leds 
på så sätt in i presentationen. 

Säkerhet och ekonomi
Presentationen innefattar informa
tion om säkerhetsobjektet, vilka hot 
och problembilder som finns, vilken 
lösning man har valt och vilket utfall 
som den valda lösningen har resulte
rat i – både när det gäller säkerhet och 
ekonomi (ROI). På plats kommer le
verantörernas experter finnas om nå
gon önskar hjälp med att navigera på 
skärmen eller vill ha mer information. 

– Tanken med Safe City är att 
inspirera besökarna så att de lättare 
kan tillgodogöra sig besöket när det 
går vidare i utställningshallen för att 
se vad de olika leverantörerna har att 
erbjuda. Vi vill ge dem idéer som de 
kan ta vidare för sina individuella 
behov, säger Magnus Eriksson, pro
jektchef för SKYDD. 

Drivande sponsorer 
Sponsorerna som finns på plats i 

Safe City är Securitas, G4S, Bravida 
Säkerhet, Axis, Bosch Security Sys
tems, Caverion, Milestone Systems, 
Securitas Direct, Kaba, PAS Card, 
och Säkerhetsbranschen.

– Sponsorerna har varit mycket 
drivande i utvecklingen av kon
ceptet för att göra Safe City till 
ett attraktivt och inspirerande te
maområdet är avsett att vara, säger 
Magnus Eriksson.

När SKYDD-besökarna anländer till utställningen möts de allra 
först av Safe City – ett temaområde och en fysisk portal till det 
stora utställningsområdet.

Safe City  
– inspiration till 
säkerhetslösningar
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Utmärkelsen ”Årets Trygghetsam
bassadör” instiftades 2011 av 
SNOS och tidningen Security

User.com och går till en person som 
har arbetat för att lyfta trygghetsfrå
gor i samhället. Första pristagaren var 
folkpartiets rättspolitiska talesman 
Johan Pehrson, tillika riksdagsledamot 
och vice ordförande i justitieutskottet. 
Han följdes 2012 av författaren, krimi
nologen och polisprofessorn Leif GW 
Persson och förra året var det förre riks
polischefen och nuvarande ordförande 
för Säkerhetsbranschen, Björn Eriksson, 
som fick priset för sitt arbete som reger
ingens utvalde samordnare av åtgärder 
mot idrottsrelaterat våld. Den 15 okto
ber tar Morgan Johansson emot utmär
kelsen på Stockholmsmässan i samband 
med pågående SKYDDmässa.

En vital kraft
Morgan Johansson är ordförande i 
justitieutskottet och har ett starkt 
engagemang i frågor som handlar 
om brottsbekämpning och trygg
hetsarbete. 

– I sin politiska gärning är Mor
gan Johansson en vital kraft när det 
gäller kriminalpolitiska frågor. Han 
har idéer för hur vi ska få ett bättre 
fungerande rättsväsen och inser 
också nödvändigheten med ett mer 
tillåtande regelverk när det gäller 
användning av säkerhetskameror 
med inspelning på allmänna platser, 
säger Lennart Alexandrie, SNOS 
grundare och ansvarig utgivare för 
tidningen SecurityUser.com.

Konsekvent i  
sin politiska gärning
Morgan Johansson har också ut
tryckt missnöje med regeringens sätt 
att hantera våldet och brottsligheten 
i samband fotbollsmatcher och den 
kritiken delas av SNOS. 

– Precis som Morgan anser vi att 
såväl tillträdesförbud, maskerings
förbud som ökad användning av 
kameror för identifiering av vålds
verkare bör prövas. Han var också 
tidigt motståndare till att klubbarna 
skulle betala notan för polisinsat
serna i samband med matcher och 
har klargjort att han inte ser våldet 
som ett specifikt problem för svensk 
fotboll utan ett samhällsproblem, 
säger Åke Andersson, ordförande 

för SNOS som uppskattar Morgan 
Johanssons konsekventa linje när det 
gäller synen på brottsbekämpning.  

En stark röst 
I SNOS motivering till årets val av 
trygghetsambassadör anges följande: 
”Morgan Johanssons engagemang 

präglas av klara ställningstaganden 
i såväl viktiga generella som i mer 

specifika trygghetsfrågor. Han har på 
så sätt skapat sig en tydlig identitet 
som sticker ut på ett befriande positivt 
sätt. Hans pragmatiska och resultatin-
riktade förhållningssätt när det gäller 
kriminalpolitiska frågor gör honom 
till en stark röst för ett tryggare Sve-
rige. Därför är han en utomordentlig 
välförtjänt mottagare av utmärkelsen 
Årets trygghetsambassadör 2014”.

Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och  
tidningen/webbsidan SecurityUser.com har utsett justitieutskottets ordförande,  
socialdemokraten Morgan Johansson, till Årets trygghetsambassadör 2014. 
– Det känns väldigt hedrande att bli utsedd till årets trygghets ambassadör eftersom  

jag brinner för att arbeta för ett tryggare Sverige”, säger 2014-års pristagare.

Foto: Anders Löwdin.

Årets trygghetsambassadör 2014 
– Morgan Johansson prisas på SKYDD-mässan

Vi måste få till en mer verklighets
anpassad lagstiftning om vi ska 
klara rättssäkerheten i landet. 

Så resonerar tankesmedjan Säkerhet 
för Näringsliv och samhälle (SNOS) 
som nu höjer ambitionen att via 
medierna informera om hur brister 
i lagstiftningen slår hårt mot företag 
och samhället i stort.

– Det finns en oerhörd frustration 
bland företag som inte tycker att de 
får möjlighet att skydda sig och sin 
personal mot brott och andra oönska
de händelser. Just det kommer vi ar
beta hårt för att belysa under hösten.

Kameralag hindrar rättvisan
Kameraövervakningslagen började 
gälla i juli förra året och har sedan 
dess kritiserats kraftigt av SNOS – 
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle. 

– Vår nya kameralag obstruerar 
rättvisan eftersom den förbjuder an

vändning av kameror så att skyldiga 
kan identifieras och oskyldiga kan 
avföras som misstänkta, säger Dick 
Malmlund som menar att integri
tetsaspekten många gånger har spe
lat ut sin roll.

– Om säkerhetskamerorna bidrar 
till ökad trygghetskänsla samtidigt 
som de medverkar till att lösa brott, 
bör detta väga tungt när beslut om 
tillståndsgivning ska tas, menar 
Dick Malmlund.

Efterlyser inspelning 24/7
Svårigheten att få tillstånd till 
användning av säkerhetskameror 
med inspelning på allmän plats är 
en sak.  En annan är problemen 
som uppstår när man faktiskt får 
tillstånd. 

– Oftast är liveövervakning som 
gäller. Operatören som tittar på 
skärmarna ska då slå på inspel

ning när något händer. Med denna 
reaktiva policy förloras ofta de vär
defulla bildsekvenserna för brotts
utredare. Det rimliga är att man 
får spela in hela tiden och därmed 
säkerställer att det finns bilddoku
mentation på förövare i händelse 
av ett rån, en misshandel eller en 
våldtäkt. 

Undergräver  
personalens trygghet
Att en plats måste vara ”särskilt 
brottsutsatt” innan kameror med in
spelning kan bli aktuella anser Dick 
Malmlund vara helt galet. 

– Det perspektivet väcker en vik
tigt trygghets och arbetsmiljöfråga. 
Varför ska vi ha en lag där arbetsgi
vare uppmanas att vara passiva tills 
deras anställda kommit till skada?

Dick Malmlund och SNOS anser 
att  den nya lagen uppmuntrar till 

att juridiska hårklyverier som är helt 
avgörande för om säkerhetskameror 
med inspelning ska få installeras. 

– Verkligheten är helt enkelt un
derprioriterad, konkluderar Dick 
Malmlund.

”Vilka vågar vittna?”
Även Åke Andersson, ordförande 
för SNOS, framhåller också rätts
säkerheten som ett skäl att revidera 
lagen redan nu.

– För att vi ska kunna ha ett 
rättssamhälle med höga beviskrav 
för att få fällande domar, måste det 
också kunna bevisas att någon gjort 
sig skyldig till brott. Om kameror 
inte får användas på ett effektivt sätt 
minskas den möjligheten och där
med riskeras rättssäkerheten. Vilka 
vågar vittna mot en brottsling om 
sannolikheten för att få den skyldige 
blir dömd är ytterst liten?

Hotad rättssäkerhet
Åke Andersson menar att männis
kors trygghet borde ha en högre 
prioritet hos politikerna. 

– För då skulle vi få ett säk
rare samhälle. Kamerorna behövs, 
både för att förebygga och upptäcka 
brott samt identifiera rätt förö
vare. De är trygghetsskapande och 
nödvändiga i brottsbekämpningen, 
säger han.

– Man kan säga att säkerhetshål 
i lagstiftningen hotar rättssäkerhe
ten. Politikerna måste ta aktivt an
svar för att vi får lagar som fungerar 
och tjänar sitt syfte idag. Annars är 
vi illa ute, hävdar Åke Andersson 
avslutningsvis.

Lennart Alexandrie

Brottsutredningar läggs snabbt ner i brist på bevis – ofta per omgående. Vittnen 
tvekar att träda fram och än mindre vara till förfogande i rätten på grund av hot.  

– Vi måste slå vakt om rättssäkerheten och då måste vi ha en lagstiftning som  
möjliggör att kunna identifiera skyldiga, säger säkerhetsexperten Dick Malmlund, 
drivande kraft i tankesmedjan SNOS, som kräver en reviderad kameraövervakningslag.

Säkerhet för Näringsliv och Samhälle kräver ändrad kameralag:

Åke Andersson, ordförande för SNOS (till vänster) och 
Dick Malmlund, säkerhetsexpert.

”Säkerhetshål i lagstiftningen 
hotar svensk rättssäkerhet”
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Årets säkerhetsmässa i Danmark äger rum 12–13 november på Scandic 
Copenhagen Hotel i Köpenhamn. Evenemanget lockar huvudsakligen 
danskar, men också besökare från övriga Norden. Framför allt brukar 
svenska säkerhetsproffs från leverantörs- och slutkundsledet sätta lite  
prägel på besöksströmmen. Det är en tradition som vi välkomnar även 2014.

Den kompakta utställningen fokuserar på det allra senaste när det gäller 
säkerhetstekniska tjänster och produkter. Passerkontroll, kameraövervakning 
samt olika typer av larm och integrerade säkerhetslösningar dominerar 
under två intensiva dagar.

För svenska företag som vill positionera sig på den danska marknaden 
erbjuder Sectech en möjlighet till värdefull omvärldsbevakning. Men också 
också möjligheten att hitta nya produktleverantörer. 

Nästa skandinaviska event är  
i Danmark – vi ses där!

Överenskommelsen bygger på 
ett OEMavtal och innebär att 
Panasonic initialt kommer att 

sälja Bravidas egenutvecklade system 
Bravida Integra i Storbritannien, 
Tyskland, Frankrike, Turkiet och 
Benelux, samt till Panasonics nyck
elkunder i hela Europa.

Masaki Arizono, vd Panasonic 
System Communications Company 
Europé, framhåller att Bravida Inte
gras tekniska plattform och gräns
snitt har ett mycket gott anseende.

– Bravida Integra kompletterar 
våra produkter inom säkerhet och 
kommer att integreras med våra 
brand och kameraövervaknings
plattformar. Partnerskapet med Bra
vida är avgörande för att vi ska 
kunna leverera en totallösning för 
säkerhet, kommenterar han vidare.

Samarbete om kameror 
I och med det nya samarbetet kom
mer även flera av Panasonics pro
dukter inom video och säkerhetska
meror att komplettera Bravida Fire 
& Securitys produktsortiment och 
erbjudande i Skandinavien.

– Panasonic är ledande inom sä
kerhet med sitt breda, högteknolo
giska produktutbud. Avtalet sam
manför två ledande företag och vi 
är stolta över att bli en strategisk 
partner till Panasonic i Europa, säger 
Sven Klockare, vd för Bravida Fire 
& Security.

Svenskutvecklat system
Bravida Integra har utvecklats i Sve
rige och är idag marknadsledande 
inom stora och komplexa passersys

tem i Norden. Passerkontrollanlägg
ningarna finns installerade på flera 
platser i övriga Europa. Totalt har 

2 600 Bravida Integrasystem och 
över 150 000 kortläsare av samma 
fabrikat installerats.

Bravida Fire & Security och Panasonic ingår ett strategiskt  
partnerskap på den europeiska marknaden för passerkontrollsystem.

Panasonic och Bravida  
i europeiskt samarbete på  
marknaden för passersystem

Sven Klockare, vd för Bravida Fire 
& Security.

Panasonic gör en satsning på passerkontrollsystem via ett OEMavtal 
med Bravida.


