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Den 11–12 november arrangeras Sectech på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan. Under 
två intensiva dagar kommer 96 utställare att visa det allra senaste när det gäller tjänster, 
produkter och hela säkerhetslösningar. 

Eventet innefattar även konferensprogram i fyra delar, som spänner över allt från osäker 
larmkommunikation och terrorism till en svårbegriplig kameraövervakningslag samt sam-
spelet mellan väktare och polis.

Lägg därtill seminarier och presentationer som hålls kostnadsfritt av utställarna under 
vinjetten Open Forum.

DET ANALOGA TELENÄTET digitaliseras allt mer och det finns risk att många analoga larm inte 
fungerar. Både Säkerhetsbranschen, Telia och MSB säger att det inte går att lita på att den 
analoga larmkommunikationen. Sid 4

Securitas Direct sätter 
en ny larmstandard

DET HÄNDER ATT INBROTTSTJUVAR kringgår larm- 
system, exempelvis genom att bryta sig in genom  
väggar och tak för att nå centralenheten och 
slå ut systemet utan att passera några detektorer. 
Nu har Securitas Direct introducerat en ny lös-
ning där larmet går inom inom 2,5 minuter även 
om detta händer.

AddSecures Sverige-chef vill 
inte förlita sig på slumpen
PETER SÄÄV, SVERIGE-CHEF på Addsecure, är kritisk 
mot att det fortfarande installeras analog utrust-
ning för larmkommunikation. 

– Användningen av det analoga nätet minskar 
snabbt och därför bör säkerhetsföretagen upp-
höra att leverera analog utrustning för larmkom-
munikation, säger han.

Stor osäkerhet  
om larmet går fram
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 – årets säkerhetshändelse
Så får vi ett  
tryggare samhälle 
Brottsbekämpning och trygghetsfrågor 
blir allt viktigare. Samtidigt är polisens 
resurser hårt beskurna. Situationen 
är ohållbar, menar Björn Eriksson, 
ordförande för Säkerhetsbran
schen, som vill att säkerhets
företagen ska avlasta polisen från 

”ickepolisära” uppgifter.      Sid 8

Unik svensk teknik minskar 
bandbredd och lagringsbehov 
Axis unika Zipstreamteknologi minskar bandbredd 
och lagringsbehov i IPbaserade kamerasystem för 
säkerhetsändamål.           Sid 2

Uppdatera passersystemet  
med biometrisk kontroll
Men med AreffBio kan man enkelt höja säkerheten 
i ett existerande passersystem genom att lägga till en 
biometrisk kontroll. Lösningen är enkel och mycket 
kostnadseffektiv.           Sid 3

Säkerhetschefens tre ”måsten”
Kettil Stenberg, vd för Stanley Security i Sverige, lyfter  
fram tre säkerhetstekniska trender och tre ”måsten” 
för säkerhetschefer som vill ligga i framkant.    Sid 7

Han ska tala om Breivik
Terrorexperten, forskaren och författaren 
Tore Bjørgo kommer till konferensen på 
Sectech den 12 november. Han ska där 

bland annat berätta om hur Anders 
B. Brevik planerade och resonerade 

innan han genomförde sina förödande terrorhand
lingar den 22 juli 2011.         

Terrorforskaren Hans Brun: 
”Sverige har dålig beredskap”
Den 12 november talar terrorforskaren 
Hans Brun på Sectechkonferensen i 
Älvsjö. Rubriceringen på konferenspasset 
är ”Terrorism – hur kan vi skydda oss?”

– Mycket kan göras inom ramen för 
den lagstiftning som redan finns, 
säger han.   sid 18

Kopparkabel längst järnvägen  
i Sverige DNA-stöldmärks
Trafikverkets upphandling gällande stöldmärkning 
av kopparkabel med MärkDNA, även kallat DNA
märkning, är nu avslutad. Smartwater i Sverige är 
exklusiv leverantör.           Sid 11

Kompakt och mycket fackfolk. För åttonde gången i Sverige arrangeras Sectech i Stockholm. Räknar man in arrangemangen  
i Oslo och Köpenhamn så har Sectech arrangerats 22 gånger. Det är skandinaviskt rekord när det gäller antal säkerhetsevent.

Sid 18



VILL DU HA koll på säkerhetshot och brottsbekämpning i Sverige och Danmark – www.SecurityUser.com

2 ANNONSANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL 2015

Säkerhet Plus produceras av: 

AR Media International AB  
Västberga Allé 32, 126 30 Hägersten  

Tel: +46  8  556 306 80, fax: +46  8  19 10 11  
info@armedia.se, www.armedia.se

Tryck: Bold Printing Stockholm, Bold Printing Malmö
Bold Printing Borås, Daily Print Umeå 2015

Terrorism – hett  
tema på Sectech
Sectech den 11–12 november 
är ett arrangemang som speglar 
hoten mot vårt samhälle, men 
också möjligheterna som dagens 
utvecklade säkerhetslösningar 
har att erbjuda. 

Terroristhotet är numera en 
verklighet även i Sverige. Det som 
hände i Köpenhamn och i Paris 
kan lika väl hända i Stockholm, 
Göteborg eller i Malmö. Terro
rism ett globalt hot som fått re
geringar över hela världen att öka 
på sina budgetar för säkerhetsåt
gärder. Därför är det naturligt att 
Sectech tar upp frågan och gör 
det utifrån ett brett perspektiv. 

Terrorism är inte synonymt 
med fundamentalistiska islamis
ter. Terrorhotet kommer även 
från extremister på både höger 
och vänsterkanten samt andra 
håll, exempelvis djurrättsaktivis
ter. På konferensen med rubriken 
”Terrorism – Hur kan vi skydda 
oss?” talar terrorexperterna Hans 
Brun och Tore Bjørgo från Sve
rige respektive Norge och ger sin 
syn på terrorhotet i Skandinavien.

Ett mindre känt hot som tas 
upp på Sectech är hur den på
gående digitaliseringen av tele
nätet kan medverka till att larm, 
baserade på analog teknik, inte 
når fram till sina mottagare. Att 
trygghetslarm inte har fungerat 
och att människor till och med 
har avlidit på grund av icke
fungerande kommunikation 
har blivit känt. Men hur fung
erar kommunikationen i våra 
inbrottslarm, utrymningslarm, 
överfallslarm och driftlarm? Det 
är verkligen en fråga som berör 
oss alla och ett intressant kon
ferenstema på Sectech. Andra 
teman handlar om Kameraöver
vakningslagen och frågan om 
huruvida väktare ska avlasta po
lisen från enklare arbetsuppgifter 
som inte kräver polisutbildning. 

Att Sectech därtill inbjuder till 
en utställning där nyttan med den 
allt mer användarvänliga säker
hetstekniken påvisas, gör evene
manget till årets absolut viktigaste 
säkerhetsevent. Missa det inte!

Lennart Alexandrie,
vd för säkerhetsförlaget  

AR Media International AB

Under de senaste 10 åren har vi 
sett hur IPkameratekniken 
erbjuder allt bättre bildkva

litet med större detaljrikedom. 
Dagens kameror har Megapixel 
och full HDTVupplösning och 
de första modellerna med 4K Ultra 
HD finns nu på marknaden. Vide
ohastighet med upp till 60 bilder 
per sekund är inte ovanligt. ”Wide 
Dynamic Range”teknik möjliggör 
detaljrika bilder även i komplexa 
scener med stora kontraster, som 
när solljuset skapar både starka 
ljusa områden och mörka skuggor i 
samma bild. Avancerade bildsenso
rer möjliggör också video i färg även 
i extremt låga ljusförhållanden. Men 
fler detaljer och mer funktionalitet 
innebär också att mer information 
ska överföras, vilket ökar kraven på 

bandbredd och lagring av bildma
terialet. Detta faktum har orsakat 
en hel del press på systemansvarig 
personal. Nätverksinfrastruktur och 
lagringsresurser måste kunna hante
ras på ett smart sätt och det är inte 
en lätt uppgift. När allt kommer 
omkring är det inte mycket lönt att 
satsa på kameror med hög kvalitet 
om bildhastigheten, upplösningen 
eller bilder per sekund minskas till 
en nivå där viktiga detaljer inte läng
re kan fångas på bilden och videon 
inte kan ge några klara bevis.

H.264-standarden
De flesta IPbaserade trygghetska
merasystem idag baseras på H.264
videokomprimeringsstandarden, en 
öppen videostandard som sänker 

bandbredd och lagringsbehov. Det 
uppnås genom att minska och kom
primera överflödig information. Vi
deokomprimeringsalgoritmen iden
tifierar delar i videon som redan har 
överförts och inte behöver sändas 
igen, men denna teknik kan för
bättras ytterligare.

Förbättrar H.264
Axis såg möjligheten att ta H.264 
komprimeringsstandarden till näs
ta nivå genom att utveckla Axis 
Zipstream teknologi. Denna tek
nologi är fullt kompatibel med 
existerande H.264 infrastruktur 
och radikalt mer effektiv vad gäl
ler att spara bandbredd och lag
ring, i genomsnitt med 50 procent 
eller mer. Besparingarna uppnås 

genom att en ny modul läggs 
in i videokomprimeringsmotorn 
i nätverkskameran. Modulen tar 
bort eller jämnar ut onödig data 
från videoströmmen som vita väg
gar, gräsmattor och buskar, medan 
viktiga detaljer som ansikten, tatu
eringar och nummerplåtar isoleras 
och bevaras. 

Kunder kan använda Axis 
Zipstream teknologi tillsammans 
med andra Axis nätverkskameratek
nologier, som Wide Dynamic Range 
– Forensic Capture och Lightfinder. 
Axis Zipstream teknologin är fullt 
kompatibel med H.264 kompres
sionsstandarden och kan användas 
med de senaste Axis kameramo
dellerna, Axis Camera Companion 
mjukvaran och tredjeparts mjukva
ror, utan extra kostnad.

Konstant inspelning
Nattetid, mycket brus i bilden och glest mellan bilar 
och människor i rörelse.
Zipsteam styrka: hög.
Besparing i bandbredd: 90 procent.

Stadsmiljö
Dagtid översikts vy, många bilar/objekt och rörelse 
i bilden nästan hela tiden.
Zipsteam styrka: hög. 
Besparing i bandbredd: 50 procent.

Butiksmiljö
Väl upplyst inomhusscen, glest befolkat med 
medelhög nivå av rörelse.
Zipsteam styrka: låg.
Besparing i bandbredd: 25 procent.

Ny Axis-teknik minskar 
bandbredd och lagringsbehov
Axis unika Zipstream-teknologi erbjuder en revolutionerande lösning för att optimera användningen 
av HD-kamerabaserade säkerhetssystem. Zipstream minskar inte bara bildlagringsbehovet utan 
medverkar också till en väsentlig bandbreddsbesparing, i genomsnitt mer än 50 procent. Detta ger 
stora fördelar för den som vill ha ett kamerasystem som levererar viktiga detaljer i bilderna så att 
videon kan leverera klara bevis om en oönskad händelse inträffar.
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I takt med att verksamheter växer eller för
ändras, ändras också olika behov och krav. 
Exempelvis kan ett tidigare utmärkt passer

kontrollsystem plötsligt vara otillräckligt eller 
bristfälligt. 

Skälen kan vara många. Det kan vara 
anställda som rör sig i utrymmen där de 
egentligen inte behöver eller borde vara. Pas
serkort kommer på drift, eller lånas ut till 
obehöriga. Tillgängligheten till vissa lokaler 
måste kanske minska när de fylls med känslig 
apparatur. Sist men inte minst kan kunder 
och klienter kräva bättre säkerhet i server
hallar och journalarkiv där för dem känslig 
information lagras.

Ökad säkerhet med biometri
Ökad säkerhet förutsätter i regel en övergång 
till ett system baserat på biometri. Fördelen är 

att biometrisk information inte kan avslöjas, 
delas eller kopieras, i motsats till exempelvis 
ett magnetkort eller en pinkod. Men ett 
teknikskifte betyder också att hela det existe
rande passerkontrollsystemet måste bytas ut, 
vilket blir mycket dyrt.

Komplettera befintliga system 
AreffBio tar sig runt problemet. Den bio
metriska accessläsaren kan anslutas till samt
liga förekommande passerkontrollsystem på 
marknaden. Med AreffBio förhöjer du alltså 
säkerheten i det befintliga systemet genom 
att komplettera med biometrisk kontroll. 
Systemet är skalbart och behöver bara instal
leras på just den eller de dörrar där behovet 
finns. Det gör lösningen mycket flexibel och 
kostnadseffektiv. 

En annan fördel med AreffBio är att nöd

vändig data enbart lagras i det krypterade 
minnet på användares personliga kort. Vid 
autentisering matchar läsaren vid dörren 
den krypterade biometriska informationen 
på kortet med det verkliga fingeravtrycket i 
läsaren. Avsaknaden av central datalagring 
betyder inte bara att systemet har ett väldigt 

bra integritetsskydd där enbart användare be
stämmer om och när kortet ska användas. Att 
matchningen sker helt och hållet lokalt och 
inte gentemot en stor databas betyder också 
att systemet blir snabbt och tillförlitligt.

AreffBio finns installerat på bland annat 
gymanläggningar och webbhostingföretag.

Ibland uppstår ett behov att höja säkerhetshetsnivån i hela eller 
delar av ett befintligt passerkontrollsystem. Det brukar stanna  
vid en önskan, eftersom lösningarna blir för tekniskt komplicerade  
eller oöverkomligt dyra. 
  Men med AreffBio kan du enkelt höja säkerheten i ett existerande 
passersystem genom att lägga till en biometrisk kontroll. Lösningen 
är enkel och mycket kostnadseffektiv. 

Skärp befintliga passerkontrollsystem 
med biometrisk säkerhet

caverion.se

Rikstäckande inom säkerhet 
och skydd

Vi fortsätter att leverera moderna, integrerade säkerhetslösningar med flexibla 
och öppna gränssnitt till marknaden. Våra lösningar är framtidssäkra och 
kostnadseffektiva över tiden. Med en kontinuerlig utveckling av tjänster  
är vi en samlad resurs för morgondagens säkerhetslösningar redan idag.

Kontakta oss gärna på 020-40 20 10 eller sakerhet@caverion.se
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Säkerhetsbranschen uppskat
tar att det finns en halv mil
jon larm som går genom det 

analoga telenätet. Men det är kon
struerat för talkommunikation och 
när det optimeras skär man i frek
vensbandet, vilket drabbar modem
signaleringen. För några år sedan 
uppmärksammades problemet stort 
och Telia gjorde förbättringar. Men 
osäkerheten om de analoga larmen 
finns kvar.

”Den analoga tiden är över”
Håkan Brood, enhetschef för mark
nad och kommunikation av Rakel 
på MSB (Myndigheten för Sam
hällsskydd och Beredskap), menar 
att larmkommunikation går att 
jämföra med att köpa försäkring.

– Hur mycket vill du ha och 
vad är du beredd att lägga, frågar 
han sig. 

Att investera i analoga larm i dag 
tycker han låter lite 80tal:

– Jag tror att man måste hänga 
med och den analoga tiden är över. 
Man ska inte investera i analog ut
rustning i dag, då måste någon be
visa att det är mycket bättre och det 
är det inte. 

Niklas Sundler är ansvarig för 
Telia Healthcare och håller med:

– Jag vill inte rekommendera ana
loga larm, jag skulle välja digitala. 

Det behöver dock inte innebära att 
det är mobilt.

Han menar däremot att de delar 
av det analoga nätet som finns kvar 
är lika säkert som det alltid har varit.

– Utmaningen är att det finns 
en förändring i samhället där vi går 
mot digitala och mobila tjänster och 
användningen av det gamla analoga 
nätet minskar snabbt, säger han.

Opålitliga larm
Varken Håkan Brood eller Niklas 
Sundler vill svara ja på frågan huru
vida det går att lita på analoga larm.

– Det kan hända saker med alla 
larm, oavsett om det är vårt Rakel
nät eller via en GSMoperatör, till 
exempel om det blir strömavbrott 
i området. Ingenting är hundrapro
centigt, säger Håkan Brood.

Niklas Sundler anser att det finns 
två sätt att se på frågan.

– Rent tekniskt handlar det om att 
larmet kommer fram och för det an
dra om man har kontroll när det inte 
fungerar. Digitala plattformar har en 
helt annan möjlighet att kontrollera 
och övervaka, där finns en utmaning 
med de analoga larmen. Fördelen 
med de analoga är att plattformen 
är lite stabilare, i de digitala plattfor
marna konkurrerar larmen med så 
mycket annat och det finns ett större 
behov av övervakning, säger han.

Socialstyrelsen varnade
För ett år sedan publicerade So
cialstyrelsen en kartläggning som 
visade att mer än 30 procent av 
kommunerna använder enbart 
analoga trygghetslarm och att näs
tan var femte larm aldrig når fram. 
Socialstyrelsen uppmanade kom
munerna till att snabbare gå över 
till digitala larm. Kartläggningen 
visade också att bara 8 procent av 
kommunerna hade gått över till 
digitala larm medan 38 procent 
hade beslutat sig för att göra det 
senast 2016.

Vem ska ta ansvar för om ett larm 
fungerar? Niklas Sundler menar att 

den part som tillhandahåller en 
tjänst måste veta om tjänsten fung
erar eller inte, oavsett om det är ett 
analogt eller digitalt larm.

– Som kund måste man vara 
medveten om risken man tar. Det 
går inte att förlita sig helt på larmet 
och tänka att man är helt säker, 
säger Håkan Brood.

En fråga som har diskuterats länge 
är när det analoga telenätet kommer 
att försvinna. Niklas Sundler tror 
inte att det finns kvar om tio år. 

– Tittar vi på utvecklingen i 
dag, till exempel hur många som 
slutar med hemtelefon, så går det 
vansinnigt snabbt. När ingen vill 
köpa en viss tjänst så kommer det 

heller inte att finnas någon som 
levererar tjänsten.

Hitta mervärden
Niklas Sundler efterlyser att kom
muner och andra inte bara ser di
gitaliseringen som en ökad kostnad 
för samma tjänst.

– Öka tryggheten, öka frihets
graden! En person kanske inte kan 
trycka på larmknappen efter att 
ha ramlat, så varför inte inkludera 
fallarm? Om vi försöker göra en di
gitalisering av samma produkt och 
samma erbjudande får vi inte nya 
affärsmodeller och nya upplägg på 
tjänsterna, säger han.

Det analoga telenätet digitaliseras allt mer och det 
finns risk att många analoga larm inte fungerar. Både 
Säkerhetsbranschen, Telia och MSB säger att det inte 
går att lita på att den analoga larmkommunikationen.

Stor osäkerhet  
om larmen fungerar

Torbjörn Ferndahl menar att det 
inte går att lita på att analoga 
larm via telenätet fungerar.

– Nej. Den teknik som analoga 
larmuppringningar använder har 
inte formellt stöd i telenätet. Och 
tjänsten som man köper från sin 
leverantör innehåller inte de funk
tionerna formellt sett.

På företagssidan uppskattar han 

att 70 procent av nyinstallationerna 
av olika typer av larm är IPbaserade 
i dag, men det finns väldigt många 
existerande larm som måste uppgra
deras till IP i framtiden.

Han är noga med att betona att 
det inte går att säga hur många larm 
som inte fungerar.

– Det finns inte så många exem
pel på larmanläggningar där man 

vet att det absolut inte har fungerat. 
Det är inget akut problem men det 
kan bli.

Säkerhetsbranschen har fortfaran
de några medlemsföretag som säljer 
analoga larm, men de minskar.

– Vi har gått ut med information 
och vi har seminarier, jag tror att de 
flesta i branschen har nåtts av vårt 
budskap. Man ska sälja en produkt 

där det finns ett formellt stöd för de 
funktioner man säljer och det har 
man inte i dag om man installerar 
en analog lösning, säger Torbjörn 
Ferndahl.

Han räknar med att det kom
mer tar många år att bygga bort de 
analoga larmen, men fokus just nu 
är att nyinstallationerna ska vara 
IPbaserade.

Lösningen på osäkerheten med larmkommunikation stavas IP. Det menar Säkerhetsbranschens vd  
Torbjörn Ferndahl och uppmanar installatörer till att sluta sälja analoga larm. 

– Ta kontakt med en larminstallatör och byt till ett IP-baserat larm. Det finns många leverantörer  
och det råder ingen brist på lösningar, säger han.

”Så tryggar vi att larmen fungerar”
Säkerhetsbranschen: 

Både Håkan Brood på MSB och Niklas Sundler på Telia Healthcare Beredskap är eniga om att analog 
larmteknik bör ersättas med digital. 

Torbjörn Ferndahl, vd  
för Säkerhetsbranschen.
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Ditt analoga villa-  eller företagslarm behöver inte bli omodernt eller sluta fungera bara 
för att det analoga telenätet nu  avvecklas. Dualtech IT har nämligen utvecklat en ny 
generation säkerhetsroutrar som digitaliserar befintliga installationer. Det innebär ökad 
säkerhet och fler smidiga trygghetslösningar, utan att du behöver göra dyra investeringar.

Vår nya serie DALM Säkerhetsroutrar och plattformen EasyWebManager 2.0 PRO ger dig 
tillgång till tjänsten EagleEye. Med den kan du bland annat ansluta kameror,  fjärrstyra och 
överblicka hela ditt larmsystem via din mobil, läsplatta eller dator.

Läs mer om framtidens larmkommunikation på dualtech.se

Installera en bra affär.
För säkerhets skull.

Redan i slutet av 2008 uppmärk
sammade Peter Sääv de stora 
förändringarna som har gjorts 

i telenäten.
– Man trodde exempelvis att 

larmöverföringen skulle fungera i 
GSMnäten, vilket det gjorde in
ledningsvis. I takt med att opera
törerna gjorde förändringar, fram
förallt på grund av antalet ökande 
smartphoneanvändare, medförde 
förändringen ett högre beslastat nät 
än tidigare. Detta resulterade i att 
operatörerna införde begränsningar 
i utrymmet för analog kommunika
tion. Larmöverföringen slutade att 
fungera för flertalet användare, utan 
deras vetskap, som har anslutningar 
via GSMnäten.

Analogt har blivit digitalt
Peter Sääv menar att problemati
ken gäller all analog larmöverfö
ring, både via fasta telelinjer och 
via GSM näten, dels för att kopp
lingsstationer försvinner på grund 
av att det är dyrt att underhålla 
och reparera, men också för att 
larmsignalen måste ta olika vägar, 
beroende på att det analoga nätet 
har blivit ”digitalt”

– Utvecklingen har fortsatt och 
de analoga näten lever på lånad 

tid. Användningen av det analoga 
nätet minskar snabbt och därför 
bör säkerhetsföretagen upphöra att 
leverera analog utrustning för larm
kommunikation, säger Peter Sääv.

Så säkras larmet
Peter Sääv menar att en IPbaserad 
larmkommunikation med kontinu
erlig funktionsövervakning borde 
vara en självklarhet 2015.

– Att använda analog larmkom
munikation är som att använda fax 
istället för mejl. Det är en föråldrad 
teknik och invaggar användaren i 
falsk trygghet.

Kan man då vara säker på att IP
larmkommunikationen fungerar?

– Om man överför larm via en 
övervakad förbindelse, antingen IP 
via mobilnäten eller via fast kom
munikation och kombinerar det 
med en alternativ förbindelse, då är 
man rätt säker, vill jag påstå. Fram
förallt får man besked om när even
tuellt förbindelsen inte fungerar och 
kan agera därefter.

För larminnehavaren är detta 
problem vanligen okänt. När an
läggningen provas vid en årlig be
siktning kan larmöverföringen vara 
fungerande, men hur den är vid öv
riga tidpunkter är en helt annan sak. 

– Det kan finnas kunder som tror 
de har haft larmkommunikation 
under flera år, utan att egentligen 
haft någon, säger Peter Sääv.

Branschen måste ta ansvar
Peter Sääv är noga med att poängtera 
att den här larmproblematiken är ett 
omfattande trygghetsproblem, fram
för allt för att många som använder 
larm kan invaggas i en falsk trygghets
känsla, i tron att det alltid fungerar. 

– Larmsändaren kan se ut att 
fungera på rätt sätt, men trycker 
man exempelvis på överfallslarmet 
kommer det inte fram.

Vad händer om inte larmet når 
fram från en samhällskritisk funk
tion, exempelvis om vår vatten
försörjning hotas? Ska vi verkligen 
förlita oss på slumpen och hoppas 
att larmet går fram? frågar han sig 
och tar därefter upp ansvarsfrågan.

– Teleoperatörerna ansvarar bara 
för att kommunikation som an
vänds såsom de är avsedda för 
fungerar, inget annat. De har inget 
intresse att massmedialt meddela 
att larmöverföringen inte fungerar 
på grund av förändringar i näten. 
Se bara vad som hänt med alla 
trygghetstelefoner som våra gamla 
har för sin säkerhet.

Därför måste vi i branschen tydli
gare informera våra kunder om beho
vet att säkra upp kommunikationen.

– Allra bäst vore att Säkerhets
branschen fortsätter att tydligt upp
mana medlemsföretagen, men detta 
gäller betydligt fler aktörernen en
dast säkerhetsföretagen, att upphöra 
att leverera analog larmkommunika
tion och att istället aktivt kontakta 
sina kunder för att ersätta gammal 
larmteknik med ny modern och 
betydligt säkrare IP baserad teknik.

Gör vi det är mycket vunnet, kon
kluderar Peter Sääv.

Fotnot

AddSecure, med 130 anställda är 
Nordens största leverantör av säker 
kommunikation.

AddSecure består av företagen Mul-
ticom Security AB, Safetel AB, Se-
curinet AS och Safetel AS och ägs 
av GMT Communications Partners 
LLP; Viking Venture AS, Follum In-
vest AS samt B. Skaugen AS.

Digitaliseringen av telenätet och de problem som det kan medföra för larm-
kommunikation och annan kritisk kommunikation, har länge varit känt, men  
talats tyst om. En som tidigt slog larm om situationen var Peter Sääv, numera 
Country Manager för AddSecure, Skandinaviens ledande leverantör av säkra  
kommunikationslösningar. Han ser fortfarande stora problem.

– Här måste säkerhetsmarknaden vakna till. Kunderna ska ha en lösning  
som de kan lita på och den är IP-baserad, säger han.

”Ska vi verkligen 
förlita oss på slumpen?”

Peter Sääv, AddSecure, om analog larmkommunikation:

Peter Sääv, Country Manager för AddSecure, Skandinaviens ledande 
leverantör av säkra kommunikationslösningar.
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Säkerhetsbranschens  
tryggaste leverantör

Dagens samhälle kräver ökad säkerhet inom kritisk kommuni-
kation. Det gäller säkerhetsanläggningar inom brand, inbrott 
och hiss såväl som kommunikation inom fastighetsbranschen.

Som ett svar på utvecklingen har de tre ledande specialist-
företagen Multicom Security, Safetel och Securinet gått ihop 
och bildat AddSecure – Nordens tryggaste leverantör av säkrad 
kommunikation. Med samlade kompetenser kan vi erbjuda tek-
niska lösningar, god support och smarta tjänster som verkligen 
svarar mot marknadens efterfrågan. 

Prova oss gärna och se hur det går till när vi lever upp till vår 
devis ”Have a safe day”. 

STOCKHOLM • OSLO • GÖTEBORG • MALMÖ • ÖREBRO

WWW.ADDSECURE.SE

STOCKHOLM • OSLO • GÖTEBORG • MALMÖ • ÖREBRO

WWW.ADDSECURE.SE

AddSecure säkrar kritisk  
kommunikation

Besök oss på 

Sectech 11-12 november 

Monter 03:71

Kraven för Larmklass 2 med dubbel överföring är att larmet går senast 5h efter att central
enheten är förstörd. Med Securitas Directs standardlösning tar det 2,5 min.

2,5 5

Skillnaden om centralenheten förstörs

MINUTER 
TILL LARM

TIMMAR 
TILL LARM

LARMKLASS 2

KRAVEN FÖR LARMKLASS 2

För den som vill skydda sig mot dagens allt 
mer avancerade brottslighet, är övervakad 
larmöverföring av avgörande betydelse, 

säger Jan Lockner, MD Securitas Direct.
Dagens inbrott är ofta noggrant planerade 

och utförs av välutrustade, inte sällan organi
serade grupper. I accelererande hastighet ser 
vi hur inbrottstjuvar kringgår de mest om

fattande larmsystem, till exempel genom att 
bryta sig in genom väggar och tak för att nå 
centralenheten och slå ut systemet utan att 
passera några detektorer. Det här innebär nya 
risker för de flesta företagare. 

– Tidigare har främst företag med specifika 
krav från sitt försäkringsbolag skaffat övervak
ning av larmöverföringen, berättar Lockner. 
Tjänsten har de fått beställa av ett annat före
tag som installerat skyddet och skött övervak
ningen. Det har inneburit stora installations
kostnader och ytterligare en månadsavgift. 

– Många tror att om någon skulle slå sön
der larmets centralapparat så upptäcks det di
rekt, säger Lockner. Så är inte fallet. Med ett 
traditionellt larmsystem kan det ta flera dygn 
innan någon ser att signalen är bruten. Med 
vår nya standard tar det högst 2,5 minut. Det 
här är vi helt ensamma om. 

Nya funktioner i appen
Securitas Direct kommer med fler nyheter i 
sitt nya standardpaket. De lägger också till 
nya funktioner i sin app.

– Den ena är möjligheten att slå av och på 
larmet från mobilen, förklarar Lockner. Den 
andra är att kunden kan se vem som larmar 
av och på, vid vilken tid. Det kommer att 
göra livet både enklare och säkrare för många 
företagare. 

Har länge varit steget före
Securitas Direct har en lång tradition av att bry
ta ny mark i branschen. De var först med att er
bjuda ett färdigpaketerat larmsystem till ett pris 
som gjorde det tillgängligt för alla. Sedan var de 
först ut med GPRS som standard. Nästa nyhet 
var att erbjuda kameran och bildveriferingen till 

 ett riktigt bra pris. Och nu har de introducerad 
en ny standardlösning som vida överträffar kra
ven för larmöverföring larmklass 2. 

Kameran gör enorm skillnad
– Vi hinner knappt informera kunderna om 
dagens nyheter innan det är dags att berätta 
om nästa, säger Lockner. Jag tror inte företa
gare har fått klart för sig vilken stor skillnad 
kameratjänsten Observer Direct gör när det 
gäller att förhindra och klara upp brott. Fram
för allt tror man inte att det går att få ett 
operatörsövervakat kamerasystem till det låga 
pris som vi erbjuder idag.

Securitas Direct sätter  
ny standard – igen
Nu befäster Securitas Direct sin position som det ledande säker-
hetsföretaget när det gäller nya lösningar som följer samhällets 
förändringar och gör livet enklare för kunden. Säkerhetsföretaget 
erbjuder nu larmöverföring larmklass 2 som standard. 

Jan Lockner, MD Securitas Direct.
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Kaba analyserar dina behov utifrån ett 360° helhetsperspektiv byggt på kompetens, 
gedigen kunskap och lång erfarenhet. Schweizisk kvalitet oavsett om det gäller 
elektroniska- , mekaniska-, fysiska passersystem eller system för tidredovisning. 

Kort sagt – säkerhetslösningar i världsklass!

Unika företag – unika säkerhetslösningar

Besök oss i monter 03:02 på Sectech 2015 i Älvsjö den 11-12 november
Spara annonsen i din telefon och använd 

QR koden till att öppna en PAS-gate! 

www.kaba.se

1 IP-kameror. De går att använda 
befintliga nätverk för att nyttja 
befintlig nätstruktur. Smart på 
många sätt! IPkameror kan fjärr

hanteras som gör både drift och underhåll 
snabbare och billigare, med det ger också 
vinster för miljön eftersom det blir färre resor 
till kameraplatsen.

Det man alltid behöver tänka på är syftet 
med kameran för att välja rätt funktion till 
rätt pris. Vad ska kameran övervaka och 
hur viktigt är det med att kunna identifiera 
respektive bara övervaka? Behöver man lägga 

till någon form av videoanalys i kameran 
och vad krävs då för processorkraft?. Är 
det mycket motljus, är det dåligt ljus? Hur 
stor del av upptagningsområdet skall vara i 
fokus? Syftet är alltid viktigt i val av kamera, 
men också i samband med tillståndsansökan 
för kameraövervakning eftersom det är ett 
krav i ansökan. 

2 IoS – Internet of Security? Vår 
värld blir allt mera digitaliserad. 
Säkerhetsbranschen är inget un
dantag och idag kan vi göra saker 

som var omöjliga för bara ett par år sedan. 
Ett konkret exempel är våra Real Time Loca
tion Services som vi t ex erbjuder sjukhus. 
Med den typen av tjänster kan vi i realtid 
följa med hur maskiner och människor rör 
sig inom sjukhuset och var de befinner sig. 
Vi kopplar även ihop fler och fler olika typer 
av sensorer till vår larmcentral. Sensorer som 
inte nödvändigtvis behöver ha något med 
traditionell säkerhet att göra men som t.ex. 
mäter luftfuktighet, temperatur, lufttryck, 
potentiella gaser eller föroreningar, vätskeni
våer osv. 

Vårt svar på den ökade digitaliseringen är 
ett omfattande initiativ som vi kallar Stanley 
Advanced Technology Solutions – ett europe
iskt/globalt intiativ som innehåller en mängd 
olika lösningar för ett utökat användnings
område för säkerhetslösningar.

Fortsatt och mer fjärr! fjärradmi
nistrativa tjänster av inbrottslarm 
och passersystem används i stor 
utsträckning sedan länge. Det är 

ett bevis på att alltfler tar bort lokal säker
hetsadministration och vill skapa mer tid till 
att utföra sin kärnverksamhet. Det har länge 
pratats om SaaS – Security As A Service, och 
genom att alltfler köper funktionen säkerhet 
så kommer alltmer ske på distans, via fjärr
hantering, från larmcentraler i huvudsak.

Det som ökar just nu är säkerhetslösningar 
för ensamarbetare som exempelvis trygghets

knappar för hot och nödsituationer. Vi ser 
att en rad verksamheter har ett ökat behov av 
detta skydd då klimatet generellt i samhället 
har blivit hårdare men också att resurser har 
blivit färre. Det kan vara allt ifrån systemtek
niker som arbetar ensamma i produktion till 
vårdpersonal på ungdomshem.

STANLEY Securitys Säkerhetscenter, som 
vi kallar vår larmcentral, erbjuder allt från 
traditionella larmcentralstjänster och avan
cerade kameratjänster, till unika tjänster för 
brandlarm och krisjourstjänster för att stötta 
kundens verksamhet i ett akutläge.

Vad är säkerhetschefens ”must-have” just nu? Kettil Stenberg,  
vd för STANLEY Security i Sverige, lyfter fram tre saker som är  
hett inom säkerhetsteknik och tre säkerhetschefens måsten för  
att ligga i framkant.

Säkerhetschefens tre ”måsten” just nu

Fortsätt hålla dig uppdaterad om vad som är på gång genom att prenumerera på STANLEY 
Securitys nyhetsbrev. Registrera dig här under Stanley Update: www.stanleysecurity.se

STANLEY Security Säkerhetscenter bemannas dygnet runt, alla dagar på året.

Kettil Stenberg, vd för STANLEY Security  
i Sverige. 3
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Björn Erikssons scenario är att 
säkerhetsföretagen ska bistå 
polisen genom att ta över vissa 

av dessa ickepolisära arbetsuppgifter.
– Nyckeln till ett tryggare sam

hälle är att polisens får använda sin 
kompetens på rätt sätt. Polisen ska 
inte behöva hålla på med hittegods
hantering eller ta hand om bort
sprungna husdjur, säger han och 
ger sedan fler exempel på uppgifter 
som säkerhetsföretag skulle kunna 
hantera förtjänstfullt.

– Trafikövervakning och nyk
terhetskontroller är exempel på 
arbetsuppgifter som väktare skulle 
kunna sköta under polismans led
ning liksom patrullering i brottsut
satta områden. Transporter till och 
från häkten, kriminalvårdsanstalter, 
psykiatriska avdelningar kan också 
med fördel utföras av väktare, hävdar 
Björn Eriksson.

– Det är egentligen inte kon
stigare att säkerhetsföretagen med 
framgång sedan många år sköter 
ordningshållningen i tunnelbanan 
i Stockholm. 

Rättsäkerheten
Björn Eriksson anser att polisens 

effektivitet är en grundpelare för 
rättssäkerhetssamhället. Men han 
skulle också vilja se en lagändring 
som gör det enklare att få fram bevis 
mot skyldiga.

– Vi har en rättssäkerhet som 
bygger på höga beviskrav och devi
sen bättre fria än fälla. Det är bra, 
men för att det ska fungera krävs 
det att den som driver brottsmål 
får möjlighet att producera bevis så 
att skyldiga brottslingar kan dömas 
rättvist. Kameror skulle där kunna 
spela en avgörande roll om de bara 
fick användas, men vi har en kame
raövervakningslag som är så hårt 
reglerad att den utgör ett hinder 
för effektiv brottsuppklarning, säger 
Björn Eriksson. 

– Ett färskt exempel på hur kame
raövervakningslagen fungerar är att 
polisens tillstånd att kameraövervaka 
hårt brottsbelastade platser i Rinkeby 
och Spånga drogs in med hänvisning 
till integritetsaspekter. Rinkeby som 
helhet har 64 procent högre vålds
brottslighet per 100 000 invånare än 
genomsnittet i övriga Stockholms län. 
Vad krävs för att trygghetsaspekterna 
ska väga tyngre än integritetsbehovet? 
undrar Björn Eriksson retoriskt.

Felaktigt fokus i lag
Björn Eriksson och Säkerhetsbran
schen menar att kameraövervak
ningslagen bör förändras så att 
fokus läggs på hur bildmaterialet 
hanteras.

– Kameran utgör ingen risk för 
integritetsintrång Det är de inspe
lade bilderna som lagstiftningen bör 
fokusera på. Man kan exempelvis 
tänka sig att endast polis och auk
toriserade larmcentraler ska ha möj
lighet att hantera bilder från vissa 
miljöer, säger han.

Positiva tecken
Torbjörn Ferndahl, vd för Säker
hetsbranschen håller med Björn 
Eriksson och ser redan nu positiva 
tecken på förändringar som bygger 
på samverkan. 

– I södra Stockholm finns ut
märkta exempel på samarbete mel
lan kommun, polis, räddnings
tjänst och bevakningsbolag där 
man med gemensamma insatser 
minskat skadegörelse och bränder 
i skolmiljön. Sådana samarbeten 
hoppas jag att vi får se fler av i 
framtiden, säger han.

Brottsbekämpning och trygghetsfrågor blir allt viktigare. Samtidigt är polisens 
resurser hårt beskurna. Situationen är ohållbar, menar Björn Eriksson, ordförande 
för Säkerhetsbranschen.

– Polisen har idag många arbetsuppgifter som har inget eller väldigt lite att 
göra med det som vi traditionellt kallar polisarbete. De måste få möjlighet att 
fokusera på sin kärnverksamhet, att förebygga och klara upp brott, säger han.

Så får vi ett  
tryggare samhälle

Säkerhetsbranschen: 

Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.

Missa inte årets event!

Stockholm 11–12 november 2015
För info och anmälan www.sectech.nu

• UTSTÄLLNING

• KONFERENSER

• OPEN FORUM

• SÄKERHETSBANKETTEN
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The access control company you can rely on
www.saltosystems.com
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Krypterad data mellan telefon och lås innebär en säker autentisering.
SÄKERT

ENKEL ATT ANVÄNDA
Med vår enkla App kan användaren få tillgång till sin nyckel online,
när som helt, var som helst.

PASSAR ALLA DÖRRAR
Vårat stora utbud av läsare täcker i princip alla typer av dörrar på marknaden.

EN BÄTTRE UPPLEVELSE FÖR GÄSTEN
Checka in online.•
Utöka din vistelse utan att behöva besöka receptionen.
Byt rum utan att behöva besöka receptionen.•
Personliga kampanjer.

HANTERING AV HOTELLRUMMEN
Minimera kostnaderna för borttappade nycklar.
Maximera din personals tillgänglighet för att öka gästens upplevelse.
Positionera ditt hotell som ett Smart Hotell som är i teknologins framkant.

 
  

Min TELEFON
är min
RUMSNYCKEL
ANVÄND DIN SMARTPHONE
SOM NYCKEL OCH GLÖM
INCHECKNINGSKÖER OCH
BORTTAPPADE NYCKLAR.

www.evvasalto.se

SUPER
PAKETET

Superpaketet! Superpakete
t!
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The Interview
Martin Gren, co-founder of Axis

W
W

W
.D

E
T

E
K

T
O

R
.C

O
M

 •
 T

H
E

 G
L

O
B

A
L

 S
E

C
U

R
IT

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E

 •
 P

R
O

D
U

C
E

D
 B

Y
 A

R
 M

E
D

IA
 IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

 A
B

 •
 N

O
 3

  •
 S

E
P

/O
C

T
 2

0
1

5 Top trends for the  access control market 
How to minimize EMI impact on 
mission critical video surveillance

Sponsored bySECURITY  ACADEMYHow to minimize EMI impact on mission critical video surveillance 
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Ledare

Sectech blir allt viktigare 

Säkerhetsmarknaden

Terrorhot skapar tillväxt på 

den globala säkerhetsmarknaden

Branschkommentar

Dags för säkerhetsbranschen  

att prata hållbarhet

Företag & affärer

Ny ledning i Nexus

Produktnyheter

Ny Q17-serie IP-kameror från Axis

Branschintervju

• Joe Grillo, vd för Vanderbilt

• Julian Rutland, marknadsdirektör för Canon i Europa
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• Norautron har fullført oppkjøpet  

 av Svensk Säkerhetsvideo

• 245 millioner installerte  

 sikkerhetskamera i verden 

• Mer svinn – organisert krim øker

• Actas – årets sikkerhedsvirksomhed 

• Poul Hasbeck – årets sikkerhedschef

• ADI lancerede SaaS-platform

• Nyt biometrisk ADK-system fra Gunnebo 

•  Over 3.000 besøgte Security User Expo

Fra side 57

Fra side 50

P     
Missa inte

Allt inför Sectech

– läs om konferenserna och utställningen11–12 November på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan
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Teckna din helårsprenumeration på Skandinaviens 
ledande facktidning, Detektor Scandinavia (6 nr) 
idag – för endast 470:- exkl moms.

Som premie får du hela SUPERPAKETET, dvs en 
årsprenumeration (4 nr) på den globala facktidningen 
Detektor International (ord pris 470:- exkl moms) som  
speglar säkerhetsindustrins affärer och teknik ur ett 
europeiskt perspektiv. Dessutom bjuder vi dej på en 
årsprenumeration (4 nr) av den svenska tidningen  
SecurityUser (ord pris 89:- exkl moms).

Missa inte det unika tillfället att få en total täckning  
på vad som händer inom säkerhet i Skandinavien  
och i världen. 

Beställ idag!08-556  306  80
info@armedia.se 
– Erbjudandet gäller endast  

t o m 29 november 2015 –

AR Media International AB • Västberga Allé 32 • 126 30 Hägersten  

+46 8 556 306 80 • info@armedia.se • www.armedia.se

470:-
exkl moms

470:- + 470:- + 89:- = 1029:-
Detektor Scandinavia 7 nr Detektor International 4 nr Security User 6 nr

 Prenumerera på  
Detektor Scandinavia  
så får du Detektor International och SecurityUser på köpet

För den som vill hålla koll är SUPERPAKETET lösningen!

SUPER
PAKETET

Teckna din helårsprenumeration på Skandinaviens 
ledande facktidning, Detektor Scandinavia (6 nr) 
idag – för endast 470:- exkl moms.

Som premie får du hela SUPERPAKETET, dvs en 
årsprenumeration (4 nr) på den globala facktidningen 
Detektor International (ord pris 470:- exkl moms) som  
speglar säkerhetsindustrins affärer och teknik ur ett 
europeiskt perspektiv. Dessutom bjuder vi dej på en 
årsprenumeration (4 nr) av den svenska tidningen  
SecurityUser (ord pris 89:- exkl moms).

Missa inte det unika tillfället att få en total täckning  
på vad som händer inom säkerhet i Skandinavien  
och i världen. 
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OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 3 • 2015

EN PRODUKT FRÅN

Sectech vänder sig till alla som arbetar med säkerhet och verksamhetsskydd. De två intensiva dagarna på Scandic Talk 

Hotel/Stockolmsmässan inkluderar konferens, seminarier och utställning. Smarta säkerhetslösningar för att bekämpa allt 

från vardagsbrott till terrorism presenteras.

Färre anlagda bränder  med kameror & väktareSäkerhetskameror och väktarronder är exempel på åtgärder som har redu-cerande effekt på anlagda skolbränder, enligt en studie från Göteborgs universitet.      SIDAN 12

Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen          SIDAN 8

Åke Andersson,  SNOS-ordförande                   SIDAN 2

Terrorforskaren Tore Bjør-go (bilden) kommer den 12 november till Stockholm och Sectech för att berätta om hur Anders Brevik planerade och resonerade 
inför sina förödande terrorhandlingar den 
22 juli 2011 i Oslo och Utøya.   SIDAN 18

SIDAN 4

Roger Haddad,  
Folkpartiets rättspolitiska talesman

Kameror i T-banan minskade brottenInförandet av säkerhetskameror på 
tunnel banestationerna i Stockholms 
innerstad har reducerat brottsligheten 
med cirka 25 procent, enligt en studie 
från Stockholms universitet.    SIDAN 10

Vi försöker inte bli poliser

SUCCÈ I ALMEDALEN FÖR SÄKERHETSPAVILJONGEN ....................... SIDORNA 6–7

En justitieminister på heltid behövs

Kameraöverakningslagen måste ändras
Dick Malmlund och Lennart Alexandrie från Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) respektive 

SecurityUser.com förklarar i en debattartikel varför de i Dagens Industri lät publicera ett öppet brev till 

justitieminister Morgan Johansson och varför kameraövervakningslagen måste ändras. 

I huvudet på en TERRORIST

Den 11–12 november arrangeras Sectech på Scandic Talk Hotel/Stock-

holmsmässan i Älvsjö. Här bjuds på en kompakt utställning, fulladdad 

med smarta säkerhetslösningar och exponering av världsledande teknik. 

Lägg därtill ett spännande konferensprogram som behandlar allt från 

terroristhot till hur digitaliseringen av telenäten påverkar larmsystemen. 

                   SIDORNA 17–25

Möt oss i monter 03:58 på Sectech!

neXus 2015-10-01 SecurityUser-se (Nr3 2015) 221x31

Årets viktigaste säkerhetsmässa den 11–12 novemberSECTECH 2015

Svinn för 9 miljarderSvinnet i svensk detaljhandel har kostat 
nio miljarder kronor det senaste året, en 
ökning med nästan en miljard kronor på 
bara ett år.      SIDAN 28

SIDAN 15

Öppen för översyn av  kamera övervakningslagen

– med fokus på smart säkerhet

SecurityUser_SE_3_2015.indd   1

2015-10-22   13:52
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Publisher´s Comment      Access control in the limelight
Technology in Application     Bosch secures Turkish airport

Security Technology Market   Big changes ahead for access control market
Business News     
Nice sells physical security businessProduct News     Axis unveils Q86 PT camera series

The Interview
Martin Gren, co-founder of Axis
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5 Top trends for the  access control market 
How to minimize EMI impact on 
mission critical video surveillance

Sponsored bySECURITY  ACADEMYHow to minimize EMI impact on mission critical video surveillance 
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Ledare

Sectech blir allt viktigare 

Säkerhetsmarknaden

Terrorhot skapar tillväxt på 

den globala säkerhetsmarknaden

Branschkommentar

Dags för säkerhetsbranschen  

att prata hållbarhet

Företag & affärer

Ny ledning i Nexus

Produktnyheter

Ny Q17-serie IP-kameror från Axis

Branschintervju

• Joe Grillo, vd för Vanderbilt

• Julian Rutland, marknadsdirektör för Canon i Europa

   

www.detektor.com • SÄKERHETSBRANSCHENS FACKTIDNING • NR 5 • 2015 • ÅRG 27 • UTGES AV AR MEDIA INTERNATIONAL AB • PRIS 98:-

w
w

w
. d

e
t

e
k

t
o

r
. c

o
m

 •
 S

Ä
K

E
R

H
E

T
S

B
R

A
N

S
C

H
E

N
S

 F
A

C
K

T
I D

N
I N

G
 •

 N
R

 5
 •

 2
0

1
5

 •
 Å

R
G

A
N

G
 2

7
 •

 U
T

G
I S

 A
V

 A
R

 M
E

D
I A

 I N
T

E
R

N
A

T
I O

N
A

L
 A

B
 •

 P
R

I S
 9

8
: -

• Norautron har fullført oppkjøpet  

 av Svensk Säkerhetsvideo

• 245 millioner installerte  

 sikkerhetskamera i verden 

• Mer svinn – organisert krim øker

• Actas – årets sikkerhedsvirksomhed 

• Poul Hasbeck – årets sikkerhedschef

• ADI lancerede SaaS-platform

• Nyt biometrisk ADK-system fra Gunnebo 

•  Over 3.000 besøgte Security User Expo

Fra side 57

Fra side 50

P     
Missa inte

Allt inför Sectech

– läs om konferenserna och utställningen11–12 November på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan

Omslag1_sverige.indd   1
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Den 25 augusti avgjordes SkyddGolfen Detektor Open på Vidbynäs GC 
i Nykvarn, Sveriges största endagsevenemang när det gäller företags-
golf. Med 230 spelare anmälda och spel på golfanläggningen båda 
banor, South Course och North Course, var konkurrensen som vanligt 
mycket hård. Men efter drygt fem timmar och ett särspels avgörande 
stod Mikael Faltin, från IPS Alarm, som segrare i slaggolftävlingen.

Tillställningen var som vanligt en succé, sär
skilt eftersom spelarna i år slapp det regn 
och rusk som drabbade tävlingen i fjol.

– Det var bästa tänkbara förhållande med 
strålande sol, och på så sätt var alla 230 täv
lande vinnare säger Deniz Baykal, projektan
svarig för Skyddgolfen Detektor Open.

Hälften av deltagarna spelade på South 
Course och den andra hälften spelade på 
North Course. Slaggolf var som vanligt hu
vudtävlingens spelform i SkyddGolfen Detek
tor Open 2015. Alla spelade alla på sitt vanliga 
handicap med en reduktion på 15 procent.

IPS Alarm – vinnare
Segraren, Mikael Faltin från IPS Alarm, var 
med 74 slag fyra efter 18 hål och därmed 
klar för finalen, det spännande särspelet där 

han inför hundratals åskådare på ett korthål 
(52 meter) besegrade, Roger Pettersson från 
Mysec (70 slag), Rikard Pettersson, från 
Bravida Säkerhet (69 slag) och Jonathan 
Karlsson från Galore Electro (72 slag). Där
med fick han motta den stora vandringspo
kalen samt årets första pris, en golfresa för 
två till Spanien.

– Det har gått fantastiskt bra, men visst är 
jag överraskade av att vinna hela tävlingen, sa 
Mikael när han slagit in den vinnande putten.

Bästa golfaren
Baserat på bästa resultat brutto korades också 
säkerhetsbranschens bäste golfare. Vinnare 
där blev Emil Torsen, från Karlsson El, som 
efter 18 hål noterades på 79 slag och fick 
möta Stefan Brovall Acumo 78 i finalen.

Vinnaren av SkyddGolfen Detektor Open 
2015 Mikael Faltin, från IPS Alarm, med 
segerpokal och förstapriset: en golfresa 
till Spanien. 

Han vann SkyddGolfen

Detektor Open 

Tack alla sponsorer!

Arrangörer:

Prissponsorer:

Vidbynäs Golfklubb • Vidbynäs Gård • Vidbynäs kök • Acumo • Kaba 
AddSecure • AR Media International • Skydd • Axis Communications 
Securitas Sverige • Skoda Stockhom • Vanderbilt • Rapid Larmcentral

Spänd förväntan inför kanon
starten. Årets SkyddGolfen 
Detektor Open samlade 230 
spelare.

Äntligen är 
den borta...
Spänningen alltså. Och oron. Med Bravida Integra W7, en av 

marknadens kraftfullaste och mest effektiva säkerhetsplattformar kan 

vi lova dig lugn och ro när du lämnar kontoret. Däremot är alla nya 

smarta funktioner ganska spännande. Men det är ju en helt annan sak. 

Läs mer på bravidafi reandsecurity.com

VILL DU VETA mer om säkerhetsbranschens trender, teknik och affärer – www.SecurityWorldHotel.com
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Stöldskyddsmärkningen av järn
vägens koppar är sedan en tid 
tillbaka påbörjad och genom

förs nu på nationell nivå.
– Vi ser enormt potential med 

avtalet och är mycket stolta över 
att leverera MärkDNA till Tra
fikverket. Det känns också extra 
roligt att kunna bidra med sam
hällsnytta vilket stöldmärkningen 
definitivt ger. Smartwater skyddar 
sedan lång tid tillbaka järnvägen 
i andra länder mot kopparstölder 
och vi har dokumenterad effekt i 
Sverige med upp till 100 procent 
minskning av just kopparstölder 
vid järnvägen då pilotstudier har 
genomförts, säger Björn Manne
ring, VD för Eurosafe Security 

Solutions AB som är distributör 
för Smartwater i Sverige. 

– Av erfarenhet avskräcker den 
här typen av stöldmärkning efter
som andrahandsvärdet av märkt 
koppar minskar och de som hante
rar den märkta kopparn kan kopp
las till ett brott, säger Björn Man
nering, VD för Eurosafe Security 
Solutions AB som är distributör för 
Smartwater i Sverige.

Vid Olskrokens bangård i Gö
teborg har stölderna upphört helt 
efter att Smartwater för 2,5 år sedan 
använts för att stöldmärka koppar. 
Sedan flera år tillbaka stöldmärks 
även koppar i Sverige längst vårt 
fasta telefonnät, vid kyrkor, elstatio
ner och industrier.

Vid Olskrokens bangård i Göteborg har stölderna upp-
hört helt efter att SmartWater för 2,5 år sedan använts 
för att stöldmärka koppar. Trafik  verkets upphandling 
gällande stöldmärkning av kopparkabel med MärkDNA, 
även kallat DNA-märkning, är nu avslutad. Efter avslutad 
upphandling står det klart att Smartwater i Sverige är 
exklusiv leverantör. Avtalet gäller i minst två år med 
möjlighet till två års förlängning.

Vid Olskrokens bangård i Göteborg har stölderna upphört helt efter att SmartWater för 2,5 år sedan använts 
för att stöldmärka koppar. 

Kopparkabel längst järnvägen  
i Sverige DNA-stöldmärks

neXus  
Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten 
Tel. 08-685 45 60   |  contact.se@nexusgroup.com   |   nexusgroup.com/sv

Identity of Things

neXus lösningar för maskin-till-maskin-
kommunikation och sakernas internet  
hjälper organisationer att ta kontroll  
och förvandla enheterna till säkra och  
fullvärdiga internetmedborgare.

Vi hjälper er att ta den digitala säkerheten  
till den fysiska världen.

#dynamicID

neXus 2015-10-12 Di / Säkerhet Plus 248x171-B
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11–12 november på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan

LookC: UR Fog – Dimgenerator
LookC Säkerhetssystem har tecknat avtal för 
distribution av den italienska dimgeneratorn 
UR Fog. Företaget beskriver den som en av 
marknadens snabbaste, och framhåller att den 
är energisnål samt mycket lätt att installera.

Smash and grabkupper har blivit allt 
vanligare. Tjuvar bryter sig in i en lokal, och 
rensar den på värdesaker inom loppet av mi
nuter. Då kan en dimgenerator vara en bra 

förebyggande enhet. Lookc:s UR Fog finns i 
fem olika modeller, som fyller rum från 210 
m3 till 2 200 m3 med dimma. Urvalet av 
modellerna ger kunden flexibilitet och möj
lighet till att få precis rätt modell för dennes 
användningsområdet, menar företaget.

– Det som gör våra dimgeneratorer unika 
är att de är en av marknadens snabbaste, har 
dubbla behållare med vätska, och att de har 

tio års garanti på mekaniken. Vidare har de 
sabotageskyddat munstycke och är också 
mycket enkla att installera. Driftkostnaderna 
är överraskande låga och maskinerna har 
möjlighet till busintegration, säger Tor
björn Halstensen på Lookc Säkerhetssystem.

Den Största modellen, Fast 012C, fyller 
ett 1800 m3 stort rum med dimma på under 
60 sekunder och väger endast 22 kilo.

UR Fog – Dimgenerator.

Kompakt och mycket fackfolk. För åttonde gången i Sverige arrangeras Sectech i Stockholm. Räknar man in arrangemangen i Oslo och Köpenhamn så har Sectech arrangerats 22 
gånger. Det är skandinaviskt rekord när det gäller antal säkerhetsevent.

På Sectech kommer besökarna 
få en inblick i hur man med 
dagens smarta säkerhetslös

ningar kan trygga både stora och små 
verksamheter samt offentliga miljöer. 
Dessutom erbjuds ett konferens och 
seminarieprogram som täcker in allt 
från terroristhot till hur kameraöver
vakningslagen ska tolkas. 

– Sectech är ett kompakt evene
mang, både vad gäller tid och rum. 
Mycket ska hända under bara två 
dagar på en relativt liten yta. Inga 
döda ytor och ingen dödtid, det är 
vårt motto., säger Lennart Alexan
drie, vd för AR Media International, 
som tillsammans med Stockholms
mässan är arrangör av Sectech.

Skandinaviskt rekord
I våras arrangerades säkerhets
mässan Sectech i Oslo och förra 
hösten var det Köpenhamn som 
stod som värdstad. Nu är det 
Stockholms tur igen. Det är den 
tjugoandra gången sedan starten 
2001 som evenemanget äger rum. 
Därmed är Sectech den säkerhets
mässa som har arrangerats flest 
gånger i Skandinavien. 

Och konceptet fungerar bättre än 
någonsin att döma av efterfrågan 
när det gäller att ställa ut på Sectech 
i Stockholm.

– Trots att vi har utökat ytan och 
antalet montrar kan vi inte ta emot 
fler utställare nu. Det är fullt, säger 

Deniz Baykal, försäljningschef på 
AR Media International och pro
jektchef för Sectech.

Terrorism och kameralag
Liksom tidigare upplagor av Sec
tech kommer årets event även 
innefatta ett konferenspass, upp
delat på fyra olika teman. Det 
är ett spännande program som 
omfattar allt från terrorism till 
kameraövervakningslagen och hur 
vi kan vara säkra på att larmkom
munikationen fungerar, säger Len
nart Alexandrie som är ansvarig 
för konferensinnehållet.

– En intressant programpunkt är 
paneldiskussionen om huruvida 

säkerhetsföretagen ska tillåtas av
lasta polisen från vissa ickewpoli
siära uppgifter som idag tar stora 
resurser från det som bör vara 
polisens kärnverksamhet, att klara 
upp brott och upprätthålla lag och 
ordning, kommenterar Alexandrie 
avslutningsvis.

Fotnot

Sectech-konferensen är uppdelad i fyra 
delar så att besökarna kan välja vilka 
pass de vill deltaga på. För mer info 
om programmet, se sidorna 14–15.

Sectech arrangeras den 11–12 november på Scandic 
Talk Hotel/Stockholmsmässan. Utställningen är större 
än någonsin, med 126 montrar som bokats av 96 före-
tag. Här ska besökarna få ta del av smarta säkerhets-
lösningar och teknik i absolut världsklass.

Därutöver arrangeras en spännande konferens, upp-
delad i fyra olika teman.

Sectech – större än någonsin
Skandinaviens ”mesta” säkerhetsmässa tillbaka i Stockholm 

Alla är där! Minglet inför Säkerhetsbanketten är alltid bra. På den kompakta utställningen på  visas alla tänkbara lösningar för att förebygga eller 
upptäcka oönskade händelser, såsom brott och bränder.

VILL DU VETA mer om säkerhetsbranschens trender, teknik och affärer – www.SecurityWorldHotel.com
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11–12 november på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan

Larmsystem

På den professionella marknaden har IP
baserad larmkommunikation öppnat nya 
möjligheter. Tjänstefiering och utnyttjande 
av den skalbara IPtekniken erbjuder möj

ligheter som innebär att kunderna kan få 
sina specifika behov bättre tillgodosedda 
och därmed en möjlighet att koppla ett 
större grepp kring sin säkerhet och sin 
riskhantering.

På Sectech finns många goda exempel på 
att se vad som händer inom larmkommu
nikationsområdet. Det är bara att besöka 
de verkliga specialisterna, främst Addsecure, 
Dualtech IT och CSL Dualcom, men också 
Contal och FOAB, har en väl profilerad 
verksamhet kring larmkommunikation. 
Lägg därtill de stora distributörerna ADI 
och Teletec som också erbjuder lösningar 
inom området.

Säkerhetsteknisk trendspaning 
Sectech är ett fönster mot säkerhetsmarknadens teknikbaserade lösningar. Här ges en statusin dikering 
på var säkerhetsindustrin befinner sig när det gäller innovation och produktutveckling.

Detektor har listat några av årets tekniktrender som till stora delar också kommer märkas av under 
Sectech-dagarna. Videoövervakning, märkDNA, larm och passerkontroll är exempel på vad som presen-
teras på Sectech.

Övrigt
Integration är naturligtvis en fortsatt över
gripande trend som gäller alla teknikområ
den, även om utvecklingstakten kan variera 
sinsemellan. Ska man tala om ett nytt pro
duktområde som blir allt mer intressant så 
är det märkDNA, som används för att spåra 
stulet gods eller för att identifiera en rånare. 
På Sectech finns Eurosafe och SSF Stöld
skyddföreningen på plats för att berätta mer.

Passerkontroll
På passerkontrollsidan går utvecklingen 
sakta mot öppna IPplattformar, en trend 
som Axis startat, men vi ser också en 
utveckling mot allt fler offlinesystem på 
marknaden. Intressant är också att det 
kommer allt fler lösningar där man kan 
använda sin Smartphone för att verifiera 
sin tillträdesbehörighet, exempelvis för till
träde till hotellrum eller för access till faci
liteter i universitet. 

På Sectech finns i det närmaste alla bety
dande specialister när det gäller passerkon
troll, exempelvis Assa Abloy, RCO Security 
och Evvasalto.

Videoövervakning
På videoövervakningsområden är det HD
TV och 4Kstandarden som varit den stora 
trenden sedan 2014. Alla stora tillverkare 
har 4Kkameror; Bosch, Sony, Panasonic 
och Axis. Och Avigilon har tagit ett steg 
till och lanserat en 7Kkamera. En annan 
trend är panoramakamerorna som blir allt 
vanligare också. Allt bättre ljuskänslighet är 
också en trend.

OPEN FORUM – SÄKERHETSLEVERANTÖRERNAS ARENA

ONSDAG 11 NOVEMBER  

11:30–12:15 No worries by Bravida Fire & Security (sal T4) 
Förhandsanmälan: integraw7@bravida.se
Arrangör: Bravida Fire & Security 

11:45–13:45 Upphandling för Brand- och Säkerhetsleverantörer i praktiken (sal T3) 
Förhandsanmälan: www.sbsc.se 
Arrangör: Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)

13:30–14:30 Who Secures Your Security Systems? (sal T4) 
Förhandsanmälan: event.se@nexusgroup.com
Arrangör: Nexus ID Solutions

14:00–15:00 Öppen IP-baserad access kontroll med trådlösa lås (sal T3) 
Förhandsanmälan: Mathilda.Jurjaks@axis.com
Arrangör: Axis Communications 

TORSDAG 12 NOVEMBER  

11:45–13:45 Säkerhetsskydd – en introduktion (sal T3) 
Förhandsanmälan: www.sbsc.se 
Arrangör: Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)

Mer info om Open Forum-programmets innehåll: www.sectech.nu

Förutom utställning och konferens kommer Sectech också inbjuda besökarna till Open Forum 
där utställare arrangerar egna miniseminarier. Fri entré gäller till Open forum.

DNA SmartWater.

A8004VE.

NeoKit.

Sony SNC XM631.
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 För anmälan till konferenserna: www.sectech.nu

 För anmälan till konferenserna:  www.sectech.nu

 ONSDAG 11 NOVEMBER     11:00–14:20

1 Säkerhetsföretagen  
 – resurs för ökad trygghet i samhället? 

Anna Nellberg DennisBjörn Eriksson

Polisen hinner inte med att lösa brott på grund av bristande resurser. Kan säkerhets-
företagen avlasta polisen från uppgifter av icke-polisär karaktär? Med den betydligt 
lägre timkostnaden för en väktare kan samhällsnytta minska betydligt utan negativ 
påverkan på kvaliteten, menar intresseorganisationen Säkerhetsbranschen

Exempel på sådana åtaganden skulle kunna vara nykterhetskontroller i 
trafiken, persontransporter till och från häkten, kriminalvårdsanstalter och 
psykiatriska kliniker. Vill polisen ha den hjälpen? Och hur ser polisförbundet 
på att arbetsuppgifter outsourcas till de privata säkerhetsföretagen? Och hur 
kan säkerhetsföretagen och polisen samverka i övrigt för att skapa en större 
trygghet i samhället?

11:00 Därför bör säkerhetsföretagen avlasta polisen
Säkerhetsbranschens styrelseordförande, Björn Eriksson, inleder med sin syn på 
hur säkerhetsföretagen kan bidra till att polisen blir mer effektiv och till att vi får 
ett tryggare samhälle.

11:15 Hur ska polisens effektivitet och  
samhällets trygghet öka – hur kan säkerhetsföretagen bidra?
Paneldiskussion med Lars Sjöberg, verksamhetsansvarig Rättsavdelningen på  
Rikspolisstyrelsen, Anna Nellberg Dennis, förste vice ordförande vid Polisförbundet 
samt Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen. 

12:15 Avslutning
Arrangör: AR Media International och Säkerhetsbranschen.
Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.

2 Osäkerhet i telenätet – kan vi  
lita på att det larmar om något händer? 

Niklas Sundler Håkan BroodTorbjörn Ferndahl

Samhället står inför stora utmaningar när telenätet moderniseras och analog 
teknik ersätts med digitala lösningar. Kommuner och socialstyrelsen har visserligen 
uppmärksammat att de analoga trygghetslarmen brister i funktion när de skall 
kommunicera i det numera digitala telenätet. Problemen stannar dock inte vid 
trygghetslarm, utan omfattar alla typer av larm som skickas via telenätet till 
larmcentraler. Hur vet vi om våra inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm, 
temperatur- och flödeslarm fungerar?

Årets hetaste konferens inom      säkerhet
Programmet uppdelat i fyra teman – välj vad som         intresserar dig

13:00 Vi måste ta tag i problemet nu – vem tar ansvaret?
Förändringarna i telenätet kan ha påverkan på ca 550 000 larmanläggningar 
över hela Sverige. Vilka larm fungerar och vilka fungerar inte? Hur vet vi det? 
Och hur säkerställer vi att larmkommunikationen inte upphör? Idag saknas tydliga 
direktiv och initiativ kring hur ska problemet lösas och på vem eller vilka ansvaret 
ligger. Säkerhetsbranschens vd, Torbjörn Ferndahl inleder programmet med en 
kort redogörelse för branschorganisationen ser på problemet och vilka lösningar 
som står till buds.

13:20 Hur säkra är våra larm – hur gör vi dem säkrare?
Niklas Sundler, ansvarig för Telia Healthcare, Håkan Brood, enhetschef marknad 
och kommunikation av Rakel på MSB och Torbjörn Ferndahl, vd för Säkerhets-
branschen diskuterar problem och lösningar kring säker larmkommunikation 
idag och imorgon.

14:20 Avslutning
Arrangörer: AR Media International och Säkerhetsbranschen.
Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.

 TORSDAG 12 NOVEMBER     09:15–16:20

3 När är det tillåtet att kameraövervaka? 
Datainspektionen reder ut begreppen 

Malin Ricknäs Adolf SlamaAgneta Runmarker

Kameraövervakningslagen som började gälla i juli 2013 har kritiserats för sin 
otydlighet, inte minst av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle 
(SNOS) och säkerhetsföretagens intresseorganisationen Säkerhetsbranschen.

I det här halvdagspasset tar Datainspektionen (DI) bladet från munnen för 
att belysa regelverket och reda ut begreppen som inryms i Kameraövervak-
ningslagen.

09:15 Inledning
Kort presentation av Datainspektionens arbete med kamerafrågor och särskilt 
överklaganderollen. Varför överklagar Datainspektionen länsstyrelsernas beslut?
Talare: Agneta Runmarker.

09:30 Hur man blir en bra sökande
DI går igenom vad man ska tänka på när man ansöker om tillstånd till kameraö-
vervakning samt vanliga fel och brister i ansökningarna.
Talare: Malin Ricknäs.

09:45 Integritetsvänlig teknik, IVT
Vad är integritetsvänlig teknik och hur kan sådan teknik göra det lättare att få 
tillstånd till kameraövervakning? DI går igenom några beslut och domar där 
användandet av IVT har påverkat möjligheterna att få tillstånd.
Talare: Agneta Runmarker och Adolf Slama.

10:00 Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning
Vilka krav ställs på den som kameraövervakar att skydda bild- eller ljudmaterialet 
så att ingen obehörig kan komma åt det? DI reder ut frågan.
Talare: Adolf Slama.
Arrangör: AR Media International och Säkerhetsbranschen.
Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.
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DI går igenom vad man ska tänka på när man ansöker om tillstånd till kameraö-
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09:45 Integritetsvänlig teknik, IVT
Vad är integritetsvänlig teknik och hur kan sådan teknik göra det lättare att få 
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användandet av IVT har påverkat möjligheterna att få tillstånd.
Talare: Agneta Runmarker och Adolf Slama.

10:00 Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning
Vilka krav ställs på den som kameraövervakar att skydda bild- eller ljudmaterialet 
så att ingen obehörig kan komma åt det? DI reder ut frågan.
Talare: Adolf Slama.
Arrangör: AR Media International och Säkerhetsbranschen.
Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.

20 EVENT

Fo
to

: P
er

ni
lla

 T
of

te
.

Årets hetaste konferens inom      säkerhet
Programmet uppdelat i fyra teman – välj vad som         intresserar dig

10:15 Kort paus

Martin HembergSara Smeds

10:30 Gränsdragning mot personuppgiftslagen
Ibland gäller andra lagar istället för kameraövervakningslagen. DI går igenom 
när personuppgiftslagen blir aktuell i fråga om säkerhetssystem, t.ex. om man 
använder sig av kamerabilder eller andra personuppgifter i ett passersystem.
Talare: Sara Smeds.

10:40 Aktuella överklaganden
DI går igenom några uppmärksammade överklaganden som rör teknik som används 
på ett nytt sätt, t.ex. kameraövervakning med drönare och så kallade dashcams, 
samt kameraövervakning av gator och torg i bostads- eller nöjesområden.
Talare: Martin Hemberg.

11:05 Tid för frågor och svar
Datainspektionens experter svarar på frågor från deltagarna.
Arrangör: Datainspektionen. Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.

4 Terrorism  
 – hur kan vi skydda oss? 

Hans BrunTore Bjørgo

Terrorism är ett hot mot vår trygghet och mot vårt demokratiska samhälle. Hur kan 
vi förebygga terrorism? Hur rustat är vårt samhälle för att möta terroristhotet.

Sist, men inte minst, hur tänkte och planerade egentligen Anders B. Breivik 
inför de förödande terrorattackerna i Oslo och Utöya den 22 juli 2011? Det är 
några av frågorna som det här konferenspasset behandlar.

14:00 Hur allvarligt är terroristhotet?
Hur ser terrorhotet ut i Sverige. Och varifrån är hotet störst, från islamistiska 
fundamentalister eller från extremister på den politiska höger- och vänsterskalan? 
Påverkar flyktingvågen terrorhotet mot Sverige? Terrorforskaren Hans Brun 
levererar svaren på dessa och många andra aktuella frågeställningar.

15.00 Hur kan terrorism förebyggas och motverkas?
Tore Bjørgo, professor på polishögskolan i Oslo och författare till boken 
”Strategies for preventing Terrorism”, presenterar en modell för hur man kan 
förebygga och motverka terrorism.

15:40 I huvudet på en terrorist – hur tänkte Breivik?
Tore Bjørgo berättar om hur Anders B. Breivik tänkte och planerade innan han till 
slut utförde sina terrordåd. Hur valde han måltavlor? Hur kom han fram till sitt 
tillvägagångssätt för sina terrorhandlingar? Tore Bjørgo går igenom vilka faktorer 
som påverkade Breiviks handlingsval samt varför han började med att värdera runt 
50 attackmål och slutligen valde att angripa två av dem, regeringskvarteret i Oslo 
och Utøya. Bjørgo har tillsammans med Cato Hemmingby författat en nyligen 
utkommen bok om Breivik och hans väg fram till den 22 juli 2011.

16:20 Avslutning
Arrangör: AR Media International. Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.
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EN PRODUKT FRÅN

Sectech vänder sig till alla som arbetar med säkerhet och verksamhetsskydd. De två intensiva dagarna på Scandic Talk 

Hotel/Stockolmsmässan inkluderar konferens, seminarier och utställning. Smarta säkerhetslösningar för att bekämpa allt 

från vardagsbrott till terrorism presenteras.

Färre anlagda bränder  med kameror & väktareSäkerhetskameror och väktarronder är exempel på åtgärder som har redu-cerande effekt på anlagda skolbränder, enligt en studie från Göteborgs universitet.      SIDAN 12

Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen          SIDAN 8

Åke Andersson,  SNOS-ordförande                   SIDAN 2

Terrorforskaren Tore Bjør-go (bilden) kommer den 12 november till Stockholm och Sectech för att berätta om hur Anders Brevik planerade och resonerade 
inför sina förödande terrorhandlingar den 
22 juli 2011 i Oslo och Utøya.   SIDAN 18

SIDAN 4

Roger Haddad,  
Folkpartiets rättspolitiska talesman

Kameror i T-banan minskade brottenInförandet av säkerhetskameror på 
tunnel banestationerna i Stockholms 
innerstad har reducerat brottsligheten 
med cirka 25 procent, enligt en studie 
från Stockholms universitet.    SIDAN 10

Vi försöker inte bli poliser

SUCCÈ I ALMEDALEN FÖR SÄKERHETSPAVILJONGEN ....................... SIDORNA 6–7

En justitieminister på heltid behövs

Kameraöverakningslagen måste ändras
Dick Malmlund och Lennart Alexandrie från Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) respektive 

SecurityUser.com förklarar i en debattartikel varför de i Dagens Industri lät publicera ett öppet brev till 

justitieminister Morgan Johansson och varför kameraövervakningslagen måste ändras. 

I huvudet på en TERRORIST

Den 11–12 november arrangeras Sectech på Scandic Talk Hotel/Stock-

holmsmässan i Älvsjö. Här bjuds på en kompakt utställning, fulladdad 

med smarta säkerhetslösningar och exponering av världsledande teknik. 

Lägg därtill ett spännande konferensprogram som behandlar allt från 

terroristhot till hur digitaliseringen av telenäten påverkar larmsystemen. 

                   SIDORNA 17–25

Möt oss i monter 03:58 på Sectech!
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bara ett år.      SIDAN 28

SIDAN 15

Öppen för översyn av  kamera övervakningslagen

– med fokus på smart säkerhet
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• Norautron har fullført oppkjøpet  

 av Svensk Säkerhetsvideo

• 245 millioner installerte  

 sikkerhetskamera i verden 

• Mer svinn – organisert krim øker

• Actas – årets sikkerhedsvirksomhed 

• Poul Hasbeck – årets sikkerhedschef

• ADI lancerede SaaS-platform

• Nyt biometrisk ADK-system fra Gunnebo 

•  Over 3.000 besøgte Security User Expo

Fra side 57

Fra side 50

P     
Missa inte

Allt inför Sectech

– läs om konferenserna och utställningen11–12 November på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan

Omslag1_sverige.indd   1

2015-10-14   15:24

Teckna din helårsprenumeration på Skandinaviens 
ledande facktidning, Detektor Scandinavia (6 nr) 
idag – för endast 470:- exkl moms.

Som premie får du hela SUPERPAKETET, dvs en 
årsprenumeration (4 nr) på den globala facktidningen 
Detektor International (ord pris 470:- exkl moms) som  
speglar säkerhetsindustrins affärer och teknik ur ett 
europeiskt perspektiv. Dessutom bjuder vi dej på en 
årsprenumeration (4 nr) av den svenska tidningen  
SecurityUser (ord pris 89:- exkl moms).

Missa inte det unika tillfället att få en total täckning  
på vad som händer inom säkerhet i Skandinavien  
och i världen. 

Beställ idag!08-556  306  80
info@armedia.se 
– Erbjudandet gäller endast  

t o m 29 november 2015 –

AR Media International AB • Västberga Allé 32 • 126 30 Hägersten  

+46 8 556 306 80 • info@armedia.se • www.armedia.se

470:-
exkl moms

470:- + 470:- + 89:- = 1029:-
Detektor Scandinavia 7 nr Detektor International 4 nr Security User 6 nr

 Prenumerera på  
Detektor Scandinavia  
så får du Detektor International och SecurityUser på köpet

För den som vill hålla koll är SUPERPAKETET lösningen!

Bakom det årliga priset ”Årets trygg
hetsambassadör” står tankesmedjan 
Säkerhet för Näringsliv och Sam

hälle (SNOS) och tidningen/webbplatsen 
Security User.com

– Förra året var det Morgan Johansson som 
fick utmärkelsen och han blev ju sedermera 
justitie och migrationsministern, så priset 
kan betyda en rejäl karriärskjuts, säger Len
nart Alexandrie publisher för SecurityUser.
com, lite skämtsamt.

Utmärkelsen ”Årets trygghetsambassa
dör” instiftades 2011 av SNOS och Secu
rityUser.com och går till en person som 
envetet och framgångsrikt arbetat för att 
lyfta trygghetsfrågor i samhället. Första 

pristagaren var folkpartiets rättspolitiska 
talesman Johan Pehrson, då riksdagsleda
mot och vice ordförande i Justitieutskottet. 
Han följdes 2012 av författaren, krimi
nologen och polisprofessorn Leif GW 
Persson. 2013 var det förre rikspolischefen 
och nuvarande ordförande för Säkerhets
branschen, Björn Eriksson, som fick priset 
för sitt arbete som regeringens utvalde 
samordnare av åtgärder mot idrottsrelate
rat våld. Och förra året var det dåvarande 
ordföranden i Justiteutskottet Morgan 
Johansson, som fick priset.

Vem som utses till ”Årets trygghetsam-
bassadör” 2015 kommer stå klart på kväl
len den 11 november.

Nu utses årets  
trygghets ambassadör
Morgan Johanssons efterträdare  
presenteras på Sectech
Den 11–12 november arrangeras Sectech på Scandic Talk Hotel/
Stockholmsmässan i Sverige. Den första mässdagen avslutas 
traditions enligt med Säkerhets banketten där bland annat året mot-
tagare av utmärkelsen ”Årets trygghets am bassadör” presenteras. 

Tidigare trygghetsambassadörer

2011: Johan Pehrson. 2012: Leif GW Persson.

2013: Björn Eriksson. 2014: Morgan Johansson.

Här är årets konferensprogram    på Sectech
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Entrésponsor 

Bankettsponsor

Huvudsponsor Arrangörer

Entrébiljett

Undvik kö! 
Förregistrera dig på  
www.sectech.nu

Välkomna!

Öppettider  
11–12 november, onsdag–torsdag 09.00–17.00.

Adress  
Stockholmsmässan, Mässvägen 2, Älvsjö, 
Stockholm.

Entré 
Förregistrering via www.sectech.nu  
– fri entré. Fackmässa. 

Barn under 16 år endast i vuxens sällskap.

Sectech är evenemanget där  
säkerhetstekniken står i centrum. 

Utställning
Konferenser
Open Forum
Säkerhetsbankett

11–12 november på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan

VILL DU VETA mer om säkerhetsbranschens trender, teknik och affärer – www.SecurityWorldHotel.com
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Underlätta ditt besök på Sectech genom  
att förhandsregistrera dig gratis!  

– www.sectech.nu – 

11–12 november på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan
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Hans Brun är forskare på 
Centrum för Asymmetriska 
Hot och Terrorismstudier vid 

Försvarshögskolan och doktorand 
vid the Department of War Studies, 
King’s College, London. Hans forsk
ning är inriktad på kontraterrorism 
och asymmetriska konflikter. 

Projekt om Boko Haram 
För närvarande avslutar han sin 
avhandling om bruket av så kalla
de ”hard power policies” och deras 
eventuella inverkan på den irländ

ska terrorgruppen IRAs operativa 
förmåga. Dessutom arbetar han på 
ett projekt om den islamistiska 
gruppen Boko Haram. 

Hot från olika håll 
På Sectechkonferensen ska han be
rätta om hur terroristhotet i Sverige 
ser ut. Vilka aktörer är det som står 
för hotbilden? Hur kan olika former 
av terrorism hanteras och bemötas? 
Vad kan lokala aktörer göra för att 
minska hotet? Hur ser samhällets 
beredskap för terrorism ut? 

– Sverige har historiskt sett alltid 
haft dålig beredskap när stora kata
strofer händer. Inte bara i händelse 
av terrorattacker. Så är det, men 
visst kan den bli bättre, säger Hans 
Brun, som tycker det är viktigt 
att terrorismfrågan inte enbart as
socieras med fundamentalistiska 
islamister. 

– Högerextremister, vänsterextre
mister och djurrättsaktivister utgör 
också hot, även om de sinsemellan 
attackerar olika typer av mål, säger 
han avslutningsvis. 

Den 12 november talar terrorforskaren Hans Brun på Sectech- konferensen i Älvsjö. 
Rubriceringen på konferenspasset är ”Terrorism – hur kan vi skydda oss?” 
–Mycket kan göras inom ramen för den lagstiftning som redan finns, säger han. 

Terrorforskaren Hans Brun talar på Sectech:

Terrorforskaren Hans Brun talar på Sectech under rubriceringen 
”Terrorism – hur kan vi skydda oss”. Han kommer bland annat berätta 
om vilka aktörer som står för hotbilden och hur olika typer av terroris 
kan hanteras och bemötas.

Tore Bjørgo, är professor på 
polishögskolan i Oslo och har 
bland annat skrivit böcker om 

hur terrorism kan förebyggas. I bör
jan av november släpps boken ”The 

Dynamics of a Terrorist Targeting 
Process – Anders B. Breivik and the 
22 July Attacks in Norway”, som 
Bjørgo skrivit tillsammans med sin 
kollega Cato Hemmingby. 

Exceptionell soloterrorist 
Tore Bjørgo kallar Anders B. Breivik 
för en exceptionell soloterrorist 
och hänvisar till komplexi teten, 
brutaliteten och resultatet av hans 
handlingar. Totalt mördade han 
77 personer. 

– Breivik såg våld som ett verktyg 
för att kunna skapa en kristen och 
nationalistisk motsvarighet till al
Qaida, säger Tore Bjørgo. 

– Genom terrorhandlingar ville 
Breivik skapa uppmärksamhet för 
sin sak och optimera spridningen 
av sitt manifest. 

Fokus på ”kulturmarxister” 
Tore Bjørgo ger en bild av Breivik 
som en rationellt agerande person, 
utifrån sina högerextrema åsikter. 

– Han klassificerade muslimer 
som externa fiender. Interna fiender 
var de han betraktade som förräda
re, de han kallade ”kulturmarxister”, 
det vill säga främst journalister och 
medlemmar i Arbetarpartiet. De 
var också på dem han lade sitt fokus, 
säger polisprofessorn. 

65 måltavlor 
Breiviks noggrannhet i att kart
lägga fienderna resulterade i att han 
utvecklade ett klassificeringssystem 
med A, B och Cfiender. Utifrån 

den planlade han var han skulle 
sätta in sina terrorattacker. 

– I starten hade han 65 olika 
tänkbara måltavlor, som blev sta
digt färre, då planläggningen av 
attackerna drog ut på tiden, säger 
Tore Bjørgo. 

Ville skjuta journalister 
Utøya var således inte Breiviks högst 
prioriterade mål – istället skulle han 
utföra tre bombattacker. Ett av dem 
skulle riktas mot det Hbyggda re
geringskomplexet, ett annat skulle 
ha Arbeiderpartiets huvudkontor 
som mål och det tredje målet var 
det kungliga slottet. 

– Däremot ville Breivik inte angri
pa den kungliga familjen, eftersom 
han är rojalist, säger Tore Bjørgo 
som också nämner att Breivik också 
avsåg att besöka en konferens för 
undersökande journalistik och där 
skjuta journalister på plats. 

– Men han ändrade sina planer,  
bland annat för att han inte blev 
färdig med sin planläggning i 
tid. En fördröjande faktor var att 
bombproduktionen på gården han 
hyrt, femton mil från Oslo, tog 
mycket längre än beräknat. Dess
utom hade han inte sprängmedel 
som räckte till tre så kraftfulla 
bomber. Och han saknade pengar, 
förklarar professorn. 

Solo för säkerhets skull 
Tore Bjørgo menar att Breivik hade 
en realistisk uppfattning om hur 
han på bästa sätt skulle undvika att 
bli avslöjad innan terrorhandling
arna var satta i verket. Utifrån sin 
egen riskanalys valde han att planera 
och utföra sina dåd på egen hand. 

– Och han har rätt. Vi har gjort en 
undersökning av 14 kända terror
planer i Skandinavien mellan 2008 
och 2014. Bakom sju av dem stod 
ensamma terrorister och bakom var 
och en av de andra sju terrorplaner
na stod en grupp människor. Alla sju 
gruppbaserade terrorplanerna blev 
avslöjade på förhand, medan det 
lyckades för tre av soloterroristerna 
att genomföra sina ogärningar, kon
staterar Bjørgo i sin slutkommentar.

Fotnot 

Tore Bjørgo håller föredrag på Sectech 
den 12 november. Konferenspasset, 
som börjar klockan 14.00, går under 
rubriceringen ”Terrorism – hur kan 
vi skydda oss?” och inleds av terror-
forskaren Hans Brun. En begränsad 
upplaga av boken ”The Dynamics of 
a Terrorist Targeting Process – Anders 
B. Breivik and the 22 July Attacks in 
Norway” kommer att kunna köpas på 
plats. För mer info och anmälan till  
konferensen: www.sectech.nu 

Den Internationellt kända terror-experten, forskaren och 
författaren Tore Bjørgo kommer till konferensen på Sec-
tech den 12 november. Han ska där avhandla terrorpre-
vention, men också berätta om hur Anders B. Brevik planerade 
och resonerade innan han genomförde sina förödande 
terrorhandlingar den 22 juli 2011.

Tore Bjørgo, terrorforskare och professor vid polishögskolan i Oslo, 
talar på Sectech om hur man kan förebygga terrorism samt om hur 
Anders B. Breivik tänkte inför och planerade sina terrordåd.

”Sverige har alltid dålig beredskap  
när stora katastrofer händer”

Bjørgo talar om Breivik 
och terrorism på Sectech

11–12 november på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan
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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.

Passersystem

Access World Technic AB

Torshamnsgatan 30 A
164 40 Kista 

+ 46 (0) 8 120  594 17 

info@awtechnic.se
www.awtechnic.se

 

Evvasalto Access AB

Elektravägen 22
126 30 Hägersten

Tel. + 46 (8) 555 982 00

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

Person-/överfallslarm

TJEDERS INDUSTRI AB
Box 23, 642 06 MalMKöping

Tel 010 494 99 00

info@tjeders.se 
www.tjeders.se

 Tillverkare

Marknadens största sortiment av  
kopplingsplintar/boxar  

för tele- och larmapplikationer

Tel: +46 (0)8-798 18 60
www.fatum.se

Utrymning/nödbelysning

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 

Larmcentral

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

AddSecure
Telefonvägen 30

126 26 Hägersten
08-685 15 00

info@addsecure.se
www.addsecure.se 

  

Dualtech
Gruvgatan 8 

421 30 Västra Frölunda

Tel 031-775 63 80 • fax 031-775 39 80
www.dualtech.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

Teletec Connect A/S

Ostmästargränd 8
120 40 Årsta

Tel 08-602 16 00 
www.teletec.se

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

Telenta AB
Stockholm, Göteborg,  

Karlstad, Malmö
Tel 0770-11 22 11
Fax 0200-72 70 40

info@telenta.se, www.telenta.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

 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

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

info@hedengrensecurity.se

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

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
 
 

Ekholmsvägen 36
127 48 Skärholmen

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

Fackpress/media

Detektor International
Det globala magasinet om säkerhetsteknik.

 

En tidning från                     om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens industri november 2015
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SECTECH 2015

Sid 12 – 18

Sid 6Sid 5

Den 11–12 november arrangeras Sectech på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan. Under 
två intensiva dagar kommer 96 utställare att visa det allra senaste när det gäller tjänster, 
produkter och hela säkerhetslösningar. 

Eventet innefattar även konferensprogram i fyra delar, som spänner över allt från osäker 
larmkommunikation och terrorism till en svårbegriplig kameraövervakningslag samt sam-
spelet mellan väktare och polis.

Lägg därtill seminarier och presentationer som hålls kostnadsfritt av utställarna under 
vinjetten Open Forum.

DET ANALOGA TELENÄTET digitaliseras allt mer och det finns risk att många analoga larm inte 
fungerar. Både Säkerhetsbranschen, Telia och MSB säger att det inte går att lita på att den 
analoga larmkommunikationen. Sid 4

Securitas Direct sätter 
en ny larmstandard

DET HÄNDER ATT INBROTTSTJUVAR kringgår larm- 
system, exempelvis genom att bryta sig in genom  
väggar och tak för att nå centralenheten och 
slå ut systemet utan att passera några detektorer. 
Nu har Securitas Direct introducerat en ny lös-
ning där larmet går inom inom 2,5 minuter även 
om detta händer.

AddSecures Sverige-chef vill 
inte förlita sig på slumpen
PETER SÄÄV, SVERIGE-CHEF på Addsecure, är kritisk 
mot att det fortfarande installeras analog utrust-
ning för larmkommunikation. 

– Användningen av det analoga nätet minskar 
snabbt och därför bör säkerhetsföretagen upp-
höra att leverera analog utrustning för larmkom-
munikation, säger han.

Stor osäkerhet  
om larmet går fram
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 – årets säkerhetshändelse
Så får vi ett  
tryggare samhälle 
Brottsbekämpning och trygghetsfrågor 
blir allt viktigare. Samtidigt är polisens 
resurser hårt beskurna. Situationen 
är ohållbar, menar Björn Eriksson, 
ordförande för Säkerhetsbran
schen, som vill att säkerhets
företagen ska avlasta polisen från 

”ickepolisära” uppgifter.      Sid 8

Unik svensk teknik minskar 
bandbredd och lagringsbehov 
Axis unika Zipstreamteknologi minskar bandbredd 
och lagringsbehov i IPbaserade kamerasystem för 
säkerhetsändamål.           Sid 2

Uppdatera passersystemet  
med biometrisk kontroll
Men med AreffBio kan man enkelt höja säkerheten 
i ett existerande passersystem genom att lägga till en 
biometrisk kontroll. Lösningen är enkel och mycket 
kostnadseffektiv.           Sid 3

Säkerhetschefens tre ”måsten”
Kettil Stenberg, vd för Stanley Security i Sverige, lyfter  
fram tre säkerhetstekniska trender och tre ”måsten” 
för säkerhetschefer som vill ligga i framkant.    Sid 7

Han ska tala om Breivik
Terrorexperten, forskaren och författaren 
Tore Bjørgo kommer till konferensen på 
Sectech den 12 november. Han ska där 

bland annat berätta om hur Anders 
B. Brevik planerade och resonerade 

innan han genomförde sina förödande terrorhand
lingar den 22 juli 2011.         

Terrorforskaren Hans Brun: 
”Sverige har dålig beredskap”
Den 12 november talar terrorforskaren 
Hans Brun på Sectechkonferensen i 
Älvsjö. Rubriceringen på konferenspasset 
är ”Terrorism – hur kan vi skydda oss?”

– Mycket kan göras inom ramen för 
den lagstiftning som redan finns, 
säger han.   sid 18

Kopparkabel längst järnvägen  
i Sverige DNA-stöldmärks
Trafikverkets upphandling gällande stöldmärkning 
av kopparkabel med MärkDNA, även kallat DNA
märkning, är nu avslutad. Smartwater i Sverige är 
exklusiv leverantör.           Sid 11

Kompakt och mycket fackfolk. För åttonde gången i Sverige arrangeras Sectech i Stockholm. Räknar man in arrangemangen  
i Oslo och Köpenhamn så har Sectech arrangerats 22 gånger. Det är skandinaviskt rekord när det gäller antal säkerhetsevent.

Sid 18

Säkerhet Plus
Sveriges största säkerhetstidning.
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EN PRODUKT FRÅN

Sectech vänder sig till alla som arbetar med säkerhet och verksamhetsskydd. De två intensiva dagarna på Scandic Talk 
Hotel/Stockolmsmässan inkluderar konferens, seminarier och utställning. Smarta säkerhetslösningar för att bekämpa allt 
från vardagsbrott till terrorism presenteras.

Färre anlagda bränder  
med kameror & väktare
Säkerhetskameror och 
väktarronder är exempel 
på åtgärder som har redu-
cerande effekt på anlagda 
skolbränder, enligt en 
studie från Göteborgs 
universitet.      SIDAN 12

Björn Eriksson, ordförande 
Säkerhetsbranschen          SIDAN 8

Åke Andersson,  
SNOS-ordförande                   SIDAN 2

Terrorforskaren Tore Bjør-
go (bilden) kommer den 12 
november till Stockholm 
och Sectech för att berätta 
om hur Anders Brevik 
planerade och resonerade 

inför sina förödande terrorhandlingar den 
22 juli 2011 i Oslo och Utøya.   SIDAN 18

SIDAN 4

Roger Haddad,  
Folkpartiets rättspolitiska talesman

Kameror i T-banan 
minskade brotten
Införandet av säkerhetskameror på 
tunnel banestationerna i Stockholms 
innerstad har reducerat brottsligheten 
med cirka 25 procent, enligt en studie 
från Stockholms universitet.    SIDAN 10

Vi försöker 
inte bli poliser

SUCCÈ I ALMEDALEN FÖR SÄKERHETSPAVILJONGEN ....................... SIDORNA 6–7

En justitieminister 
på heltid behövs

Kameraöverakningslagen måste ändras
Dick Malmlund och Lennart Alexandrie från Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) respektive 
SecurityUser.com förklarar i en debattartikel varför de i Dagens Industri lät publicera ett öppet brev till 
justitieminister Morgan Johansson och varför kameraövervakningslagen måste ändras. 

I huvudet på en 
TERRORIST

Den 11–12 november arrangeras Sectech på Scandic Talk Hotel/Stock-
holmsmässan i Älvsjö. Här bjuds på en kompakt utställning, fulladdad 
med smarta säkerhetslösningar och exponering av världsledande teknik. 

Lägg därtill ett spännande konferensprogram som behandlar allt från 
terroristhot till hur digitaliseringen av telenäten påverkar larmsystemen. 
                   SIDORNA 17–25

Möt oss i monter 03:58 på Sectech!

neXus 2015-10-01 SecurityUser-se (Nr3 2015) 221x31

Årets viktigaste säkerhetsmässa den 11–12 november

SECTECH 2015
Svinn för 9 miljarder
Svinnet i svensk detaljhandel har kostat 
nio miljarder kronor det senaste året, en 
ökning med nästan en miljard kronor på 
bara ett år.      SIDAN 28

SIDAN 15

Öppen för översyn av  
kamera övervakningslagen

– med fokus på smart säkerhet
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SecurityUser.com
Nyhetskanalen för säkrare affärer.

SecurityWorldHotel.com
Här finner du information om säkerhet från  
hela världen: företag, produkter och events.  

Dessutom dagliga nyheter.
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Fullt drag hela kvällen utlovas! 

Säkerhetsbanketten
arrangeras på kvällen 11 nov.

Prisutdelning av
• Årets trygghetsambassadör  
• Detektor International Awards

För underhållningen står
Sveriges största  

internationella komiker

 Al Pitcher
och Stockholms främsta  

coverband inom  
rock och hårdrock

Collateral  
Damage
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ANMÄLAN TILL SÄKERHETSBANKETTEN

Ring Deniz Baykal: 08–556 306 80  
eller deniz.baykal@armedia.se  

Årets viktigaste 
event om säkerhet
På utställningen är det fokus på effektiva lösningar för fysisk säkerhet. Här presenteras 
det allra senaste inom exempelvis kameraövervakning, passerkontroll, larmsystem  
och integrerade säkerhetssystem. På konferensen och seminarierna behandlas allt  
från terrorhot till hur digitaliseringen av telenäten kan påverka larmkommunikationen  
i säkerhetssystemen. 

Sectech ger dig både en inblick i vilka hotbilder som finns och de möjligheter som 
dagens säkerhetsföretag kan erbjuda.

För fri entré till utställning, anmälan till konferens/ 
seminarier och övrig information: www.sectech.nu

Den 11–12 november är Sectech äntligen tillbaka i Stockholm 

n Utställning 
n Konferenser
n Säkerhetsbankett


