
säkerhet & transport

Peter Jeppsson, vd för 
TransportGruppen, var 
den som inledde konfe

rensen om säkra godstranspor
ter. Han konstaterade att kam
pen mot kriminaliteten inom 
transportbranschen är ständigt 
pågående. Detta eftersom så fort 
de brottsbekämpande krafterna 
tar ett steg framåt så gör de 
kriminella elementen också det.

– Transportvolymerna ökar 
hela tiden och arenan för trans
portstölder likaså, sade han.

Arbetsmiljöfråga
TransportGruppen är en sam
arbetsorganisation för arbetsgi
var och branschförbund inom 
transportnäringen, och Peter 
Jeppsson påpekade att stöld
problemen i allra högsta grad 
är en arbetsmiljöfråga.

– Det finns de som tycker att 
exempelvis GPS är ett hot mot 

den personliga integriteten, vil
ket står i direkt strid med det 
vi kämpar för när det gäller 
säkerheten. GPS och andra tek
niker tror jag är otroligt viktiga 
hjälpmedel för att få bukt med 
problemen, menade han.

Andra viktiga möjligheter att 
ta tillvara enligt Peter Jeppsson 
är utökade samarbeten. Till 
exempel mellan olika trans
portslag, mellan transportörer 
och varuägare eller mellan 
myndigheter och näringsliv.
Onödiga stölder
Näste man att tala var Luca 
Urciuoli, teknologie doktor i 
teknisk logistik vid Lunds tek
niska högskola. Han menar i en 
avhandling att godsstölder sker 
helt i onödan. Hans kartlägg
ning visade att de få svenska 
transportörer som investerade 
i bättre säkerhet utsattes för 
mindre brott.

– Det finns mycket på mark
naden när det gäller teknik, 
manualer och liknande som 
innebär lönsamma investering
ar. Ändå inträffar det mängder 

av stölder. Det beror på att vi är 
dåliga på att skydda våra trans
porter, konstaterade han.
Enkla lösningar bäst
Luca Urciuolis undersökning
ar baseras bland annat på en 
enkät som gjordes 2010. Han 
fick 210 svar, och det visade 
sig att 100 av dessa bolag inte 
investerade någonting alls i 
säkerhet. Medelstora bolag var 
bäst på att investera i säkerhet 
i relation till antalet säkerhets
incidenter.

– De enklaste lösningarna 
är de mest kostnadseffektiva 
och har störst chans att betalas 
tillbaka. Det krävs egentligen 
väldigt lite för att uppnå stora 
förbättringar. Företag bör till 
exempel introducera enkla led
ningsprocesser på strategisk 
nivå och rutiner och tekniker 
på operativ nivå. Regeringen 
bör, genom tullen och Trans
portstyrelsen, stödja transport
säkerhet och främja träning 
och utbildning. Det ska göras 
lika mycket med landtranspor
ten som det görs för sjö och 
luftfart, menade Luca Urciuoli.
Polis vill bli tjuv
Från polisen kom kriminal
kommissarie PerArne Nils
son. Han är aktiv i EUprojek
tet Prevention of Cargo Crime 
som polisen i Västra Götaland 
driver sedan 2009. Projektet 
syftar till att stimulera trans
portnäringen till att ta sin del 
av ansvaret bland annat genom 
att i större utsträckning vidta 
brottsförebyggande åtgärder.

– Så länge branschen envi
sas med att exponera sitt gods 
sker impulshandlingar, och det 
räcker med en fickkniv för att 

skära upp ett kapell. Min upp
maning är att köpa bra grejor. 
Det finns bra utrustning för att 
skydda sig. Det är väldigt dumt 
att ha skåp för miljontals kro
nor, samtidigt som man har lås 
för en hundring, sade han.

Det gods som stjäls i störst 
utsträckning är livsmedel, 
hemelektronik, hygienartiklar, 
verktyg, alkohol, tvättmedel 
och datorer. Anledningen till att 
stölderna är så vanliga är, enligt 
PerArne Nilsson, den generellt 
lågt prioriterade säkerheten 
kring godstransporterna som 
ökar godsets lättåtkomlighet. 
Lägg därtill en nästan försum
bar upptäcktsrisk och ett lågt 
straffvärde.

– Enklare sätt att stjäla finns 
inte i dag. I mitt nästa liv ska 
jag bli transporttjuv, sade han.
Säkerhetsstandard
Den världsomspännande 
säkerhetsorganisationen för 
transportbranschen, TAPA 
(Transported Asset Protection 
Association), har som syfte 
att höja säkerheten och för
hindra stölder av högvärdigt 
gods. På plats för att berätta 
mer om denna organisation 
fanns Lars Zetterström, vd för  
Kronan Säkerhet.

TAPA bildades av några 
amerikanska elektronikföretag 
år 1996 och har idag över 700 
medlemmar. TAPA:s regelverk 
utgör en branschstandard och 
består numera av fyra olika del
standarder: TSR (Truck Securi
ty Requirements), FSR (Freight 
Security Requirements), PSR 
(Parking Security Require
ments) och TACSS (TAPA Air 
Cargo Security Standards). 
Modern teknik
I ett gemensamt inlägg visade 
Göran Eriksson från Multi
com Security och Kjell Hans
son från Zenita upp praktiska 
exempel på hur mobil larmö
verföringsteknik kan nyttja 
olika kommunikationssätt och 
hur smart teknik kan kombine
ra skydd för eftertraktat gods 
och personskydd för förare.

För företag som frekvent 
nyttjar transporttjänster för att 
distribuera ut sina varor blir 
säkerheten allt viktigare. De 

Stölder av transportgods är ett stort problem som i Sverige beräknas 
omsätta över en miljard kronor årligen.  

Den 18 oktober tillägnade SecurityUser en halvdagskonferens på  
Rica Talk Hotel i Älvsjö kring just denna problematik.  

Det är för enkelt att stjäla transportgods idag, hävdade Luca Urciuoli, 
teknologie doktor i teknisk logistik vid Lunds tekniska högskola och fick 
medhåll av kriminalkommissarie Per-Arne Nilsson.
Av Henrik Paulsson

Luca Urciuoli, teknologie doktor i teknisk logistik vid Lunds  
tekniska högskola konstaterar i en avhandling att godsstölder 
sker helt i onödan.

Kriminalkommissarie Per-Arne 
Nilsson vill bli transporttjuv i 
sitt nästa liv, eftersom det är 
så enkelt att stjäla gods.

Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen, 
inledde konferensen om säkra godstransporter.

Allt för enkelt att stjäla 
transportgods i Sverige

Transportvoly-
merna ökar hela 
tiden och arenan 

för transportstölder likaså. 

Det finns mycket 
på marknaden när 
det gäller teknik, 

manualer och liknande 
som innebär lönsamma 
investeringar.

Så länge bran-
schen envisas 
med att exponera 

sitt gods sker impuls-
handlingar.



Mats Lindmark vid The Absolut 
Company menade att det är viktigt att 
ställa krav på transportörerna.

utsätts för stölder och ju mer åtråvärt 
gods – det vill säga varor som är enkla 
att avyttra på den svarta marknaden – 
desto större är risken att företagen blir 
måltavlor för organiserad kriminalitet. 
På senare år har därför allt fler företag 
skärpt arbetet med förebyggande säker
het och även sett över det upptäckande 
skyddet, både med hjälp av teknik och 
rutiner, menade de.

Avancerade videoteknik
Anders Karlsson från Bosch Security 
Systems visade med praktiska exempel 
upp vad dagens teknik kan göra i form 
av övervakning av uppställningsplatser 
för godstransportfordon och leverantö
rers varulager. Med avancerad videotek
nik blir skyddet betydligt effektivare än 
tidigare. De falska larmen kan filtreras 
bort och övervakningen kan bli mer pre
cis och mer ekonomiskt optimerad. Den 
främsta orsaken till de senaste årens tek
niska framsteg är användningen av kame
rasystem med videoanalys och de allt mer 
kostnadseffektiva värmekamerorna.

– Videoanalysen gör att man kan mini
mera den manuella bevakningen och 
detektera hot innan skada inträffar. Vär
mekamerorna i kombination med dessa 
intelligenta videoövervakningssystem 
ger ett utomordentligt perimeterskydd 
där man med precision kan förebygga 
stölder och vandalisering innan angrep
pet påbörjats. Värmekameror kan se 
sådant som andra inte ser, och de behö
ver i många fall inte heller tillstånd från 
länsstyrelsen, sade Anders Karlsson.

Eftertraktad vodka
Näst siste man att tala på godskonferen
sen var Mats Lindmark, chef för säkerhet 
och risk management, V&S Vin & Sprit 
AB, The Absolut Company. Hans stånd
punkt var att allt tuffare konkurrens och 
mindre marginaler i kombination med 
allt högre krav på transportörerna ofta 
medför att säkerhet och kvalitetsaspekter 
får ge vika för lönsamhetskrav.

Absolutfabriken i Åhus producerar 
cirka 600 000 flaskor per dag. Tio lastbi
lar om dagen transporterar den åtråvärda 
drycken på vägarna, och det innebär 
naturligtvis risker. Därför är det viktigt 
att använda sig av bra transportörer.

– Som transportbeställare gäller det 
att noga utvärdera partners och tydligt 
reglera säkerhetsaspekterna, exempelvis 
i en särskild bilaga till det kommersiella 
affärsavtalet, sade Mats Lindmark.

Några av de skadeförebyggande 
åtgärder han pekade extra på i den sär
skilda bilagan var direktiv vid använ
dande av underentreprenörer, krav på 
lås, plombering och lastbärare, krav på 
skåpbilar (inte kapellbilar) och rätt posi
tioneringsteknik.

– Vi har extrema säkerhetskrav på våra 
transportörer, och vi försöker välja part
ners väldigt noggrant. Skador på vårt 
varumärke slår hårt mot ägarna, kon
staterade Mats Lindmark.

Brottsligheten rör på sig
Siste talare var Mikael Johansson, säker
hetsexpert och talesman för Sweguard. 
Denna branschorganisation för bevak
ningsföretag har under flera år arbetat med 
att göra värdetransporter säkrare, vilket 
medfört att antalet värdetransportrån  
minskat i antal och att summan av det 
förlorade värdet minskat kraftigt.

– Värdet av det stulna är extremt lågt. 
Det är i princip värdelöst att råna värde
transporter eftersom tekniken är så bra.

Ett ökat skydd av värdetransporter har 
också inneburit att den grova krimina
liteten flyttat sin verksamhet till andra 
områden i samhället, exempelvis män
niskorov av företagsledare, bedrägerier 
i form av bluffakturor och rån mot guld
butiker eller just godstransporter.

– Man kan likna den organiserade 
brottsligheten vid ett företag som måste 
hitta intäkter för det man budgeterat för. 
När det gäller transportstölder göder vi 
denna brottslighet genom att ha så dålig 
säkerhet, sade Mikael Johansson.

– Vi har pratat om problemet med 
transportstölder under många år. Det 
har bara lett till att vi gjort reklam om 
hur lätt det är att angripa transporter. 
Det går inte att prata bort problemen, 
det krävs handling nu, avslutade Mikael 
Johansson.– Vi har pratat om problemet 
med transportstölder sedan många år 
tillbaka. Det har bara lett till att vi gjort 

”reklam” om hur lätt det är att angripa 
transporter. Det går inte att prata bort 
problemen, det krävs handling nu, 
avslutade Mikael Johansson.

Enklare sätt att stjäla finns 
inte i dag.  I mitt nästa liv 
ska jag bli transporttjuv.

Det är väldigt dumt att ha 
skåp för miljontals kronor, 
samtidigt som man har 

lås för en hundring.

Vi har pratat om proble-
met med transportstölder 
under många år. Det har 

bara lett till att vi gjort reklam 
om hur lätt det är att angripa  
transporter.



Säkerhetsproblem  
hämmar kollektivtrafiken

SL:s saneringskostnader  
motsvarar inköp av 
antingen 285 nya bussar, 

25 nya tunnelbanetåg eller 12 
pendeltåg. Pengar som skulle 
kunna användas för att för
bättra kollektivtrafiken måste 
alltså istället läggas på att hålla 
rent. Räknar man in all brotts
lighet blir summan enormt 
mycket större, och resenärernas 
trygghet, som inte kan mätas i 
pengar, drabbas negativt.
Trafikutskottets  
ordförande inledde
Konferensen i oktober hade 
rubriken ”Så säkras transporter 
av passagerare” och målet var 
att uppmärksamma och presen
tera lösningar på de problem 
som kollektivtrafiken ständigt 
drabbas av. 

Konferensen inleddes av 
Anders Ygeman (S), trafik
utskottets ordförande. Riks
dagens trafikutskott bereder 
ärenden om bland annat vägar 
och vägtrafik, järnvägar och 
järnvägstrafik, hamnar och 
sjöfart, flygplatser och luft
fart. Ygeman delade i sitt korta 
inledningstal med sig om sin 
syn på hur politiken kan för
bättra transportsäkerheten till 
nytta för både transportköpare, 
transportnäringen, anställda 
inom transportbranschen och 
resenärer.

– Infrastrukturen är själva 
blodomloppet för transportsek
torn, men vi måste ha hårdare 
kontroller på åkerierna. Ord
ning och reda i transportbran
schen ökar transportsäkerheten, 
sade han.

Ygeman identifierade också 
alkolås som en annan viktig 
detalj för att öka säkerheten. 
Han ansåg att dessa borde bli 
obligatoriska för tung trafik, 
och i förlängningen också för 
annan trafik.

– Jag vill också se fler kame
ror vid skolor, rödljus och lik
nande. Denna teknik måste vi 
utveckla, konstaterade han.
Sex miljoner resenärer
Från politiken togs konferens
deltagarna ut på havet när Tony 
Öhman, teknisk direktör och 
säkerhetsansvarig för Viking 
Line, tog över talarpodiet. 
Viking Line bedriver passa
gerar och lasttrafik med sju 
fartyg på Östersjön och över 
sex miljoner människor åker 
årligen med bolaget.

Säkerhetsberedskapen ombord 
på Viking Lines fartyg och i de 
hamnar man trafikerar baserar 
sig på ISPSkoden (Internatio
nal Ship and Port Facility Secu
rity Code) som fastställts av 
FN:s sjöfartsorgan IMO. Alla 
fartyg och hamnar har dess
utom en egen skyddsplan som 
baserar sig på en skyddsutred
ning. Planen identifierar bland 
annat hotbilder, motiv och 
eventuella scenarier som kan 
uppstå. Planen innehåller också 
alla tänkbara åtgärder som kan 
behövas vid säkerhetstillbud.

– Denna skyddsplan får 
inte ens finnas på hårddisk, 
så konfidentiell är den, sade 
Tony Öhman.
Dagliga säkerhetsövningar
Fartygens besättningar bildar 
en egen säkerhetsorganisation 
som bland annat består av en 
ledningsgrupp, brandgrupper 
och utrymnings och evakue
ringsgrupper. Denna organisa

tion utbildas i hotbilder, igen
känning och upptäckt av vapen, 
farliga ämnen och anordningar, 
visiteringsteknik med mera. 
Övningar sker ofta.

– Vi genomför någon form 
av säkerhetsövning varje dag 
på fartygen, sade Tony Öhman.
Proaktiv lagstiftning bättre
Hav byttes sedan mot luft när 
det var dags för Anders Len
nerman, säkerhetsdirektör vid 
Swedavia, att tala. 

– Få transportsätt är så 
omgärdade av säkerhetsreg
ler som flygbranschen. Flyg
platsen, flygbolagen och alla 
andra aktörer är omgärdade 
av säkerhetsregler till stora 
ekonomiska kostnader, vissa 
mycket motiverade medan 
andra kan vara svåra att förstå, 
och då inte bara för resenären, 
sade Anders Lennerman.
Fyra händelser  
gav skärpt säkerhet
Anders Lennerman identifie
rade fyra händelser som har 
medverkat till att flygbran
schen har betydligt hårdare 
regler än andra branscher inom 
transportnäringen. Han identi
fierade fyra händelser gjort att 
flygbranschen har betydligt 
hårdare regler än andra bran
scher inom transportnäringen. 
Lockerbieexplosionen 1988 
är den första, terrorattackerna 
2001 nummer två. Den tredje 
händelsen inträffade den 26 
augusti 2006 då den brittiska 
polisen grep 25 terrormiss
tänkta och beslagtog färdiga 

bomber baserade på väteper
oxid. Händelse nummer fyra 
inträffade i december 2009 när 
en 23årig nigerian försökte 
spränga ett flygplan på väg från 
Amsterdam till Detroit med 
hjälp av sprängmedel gömt i 
kalsongerna.

– Alla dessa incidenter har 
resulterat i ytterligare säker
hetsåtgärder och ständigt ökade 
kostnader. En passagerare kan 
passera igenom tre olika säker
hetsregelverk på en flygresa 
från Moskva till New York. 
Det behövs en harmonisering 
av myndighetskrav för att våra 
resenärer ska få en positiv upp
levelse av sin resa.

Istället för att reagera på 
händelser som sker måste 
säkerhetsreglerna bli mer pro
aktiva, var en av Lennermans 
slutsatser.
Kameror tryggar
En presentation om trygghets
kameror inom offentliga trans
porter gav Stefan Holmqvist, 
Key Account Manager vid 
Lundaföretaget Axis Commu
nications AB. Ungefär 20 000 
Axisnätverkskameror finns i 
dag inom Stockholms lokaltra
fik med uppgift att förebygga 
och upptäcka olika typer av 

brott och händelser. Tack vare 
HDTVkvalitet och intelligent 
videoanalys ökar möjligheterna 
att trygga resenärerna betydligt.

Stefan Holmqvist konstatera
de att IPkameror ger möjlighet 
till en snabb och effektiv utred
ning av händelser. De ger också 
en överlägsen bild och central 
övervakning i realtid. Kollek
tivtrafiken gagnas av detta då 
kostnaderna för skadegörelse 
och stölder minskar samtidigt 
som antalet säkerhetsrelaterade 
avbrott blir färre.

– Dessutom känner sig både 
resenärerna och SL:s personal 
säkrare, och här spelar kame
rorna en central roll, sade  
Stefan Holmqvist.
Taxiresande
Taxinäringen var på konferen
sen representerad av Frederick 
Scholander, som är marknads 
och försäljningschef vid Taxi 
020 AB.  Bolaget finns i dag 
i Stockholm, Göteborg och 
Malmö/Lund. Med sina 1 300 
fordon utför företaget ungefär 
fyra miljoner taxitransporter 
om året, vilket också ställer 

Storstockholms lokaltrafik (SL) har spenderat en miljard  
kronor det senaste decenniet – enbart på att sanera klotter.  
Hot, våld och skadegörelse är samhällsproblem som drabbat  
kollektivtrafiken stort den senaste tiden. Passagerarnas  
trygghet och fungerande lösningar för en säker kollektivtrafik  
stod i centrum under en halvdagskonferens i oktober när 
SecurityUser Transport & Security Conference arrangerades  
i Stockholm.
Av Henrik Paulsson

Konferensen om säkra passagerar-
transporter inleddes av Anders Ygeman 
(S), trafikutskottets ordförande.

Stefan Holmqvist från Axis 
gav en presentation om trygg-
hetskameror inom offentliga 
transporter.

Säkerhetsreglerna inom 
flygbranschen måste bli mer 
proaktiva, menade Anders 
Lennerman, säkerhetsdirektör 
för Swedavia.

Vi genomför nå-  
gon form av säker-
hetsövning varje 

dag på fartygen.

I nio fall av tio är 
kollegor framme 
före polisen vid 

ett larm.
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krav på säkerheten – både för 
resenärer och förare.

Alla Taxi 020:s bilar har 
larmsystem. Om förarna känner 
sig hotade kan de på ett väldigt 
diskret sätt larma, vilket gör att 
radion och positioneringssyste
men sätts igång.

– I nio fall av tio är kollegor 
framme före polisen vid ett larm, 
sade Frederick Scholander.

År 2005 installerade bolaget 
kameror i alla bilar. Sedan dess 
har man sett en tydlig minskning 
av antalet incidenter i bilarna. 
Senaste året har man vid ett 
femtiotal tillfällen varit tvungna 
att titta på inspelade bilder för 
att reda ut inträffade incidenter. 

Motsvarande siffra för tre år 
sedan var dubbelt så hög.

– Minskad kontanthantering 
är också en förklaring. I dag 
betalar ungefär 10 procent 
av resenärerna kontant, för 
några år sedan var den siffran 
25 procent.

Frederick Scholander poäng
terade också att säkerhetssyste

men är till för att skydda båda 
resenärer och förare. Vid flera 
tillfällen har förare kunnat 
frias från misstankar tack vare 
kameror eller GPS.

– Under mina åtta år i bolaget 
har jag bara varit med om ett 
tillfälle när en av våra förare 
misskött sig, trots att vi fått 
betydligt fler anmälningar än 
så mot oss, sade han.
Kameror inte enda lösningen
Sist ut under konferensen om 
säkra passagerartransporter 
var Andrea Soehnchen, Deve
lopment Director Public Trans
port vid Securitas. Hon kon
staterade att när budgetar för 
kollektivtransport allt mer blir 
satta under press anses säkerhet 
ofta vara en kostnad som borde 
köpas in billigare.

Att enbart se säkerhetsper
sonal som åskådare som måste 
finns till eftersom något even
tuellt kan inträffa missar dock 
det faktum att specialiserad 
personal kan spela en viktig 
roll när det gäller kundvård, 
intäkter och kostnadsminsk
ningar, menade hon.

– Kameror kan inte hoppa ner 
från väggen och rädda någon. 

Det behövs säkerhetspersonal, 
och personalen ska inte enbart 
ses som en kostnad, sade 
Andrea Soehnchen.

Hon påpekade att passage
rarassistans är en viktig upp
gift som säkerhetspersonal 

kan utföra, och det kommer 
bli ännu viktigare i framtiden.

– Personalen ska inte vänta 
i hörnet på ett tillbud, de ska 
vara aktiva och hjälpa resenärer 
med exempelvis frågor eller att 
hitta rätt, sade hon.

Sedan Taxi 020 installerat kameror i samtliga bilar har man sett 
en tydlig minskning av antalet incidenter, enligt marknads- och 
försäljningschef Frederick Scholander.

”Kameror kan inte hoppa ner från väggen och rädda någon”, 
sade Andrea Soehnchen, Development Director Public Transport 
vid Securitas.

Kameror kan inte 
hoppa ner från 
väggen och rädda 

någon. Det behövs säker-
hetspersonal, och perso-
nalen ska inte enbart ses 
som en kostnad.
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