
SALTO CASE STUDY - SKÖVDE KOMMUNE

Skövde er en by med gode kommunikationsforbindelser, der ligger 
centralt mellem Sveriges største søer; Vänern og Vättern. 60.000 
mennesker bor, lever og trives sammen her.

Læs hvordan man øger sikkerheden og bekvemmeligheden i 
kommunen ved hjælp af SALTO SPACE.
 
skovde.se
saltosystems.dk



Skövde kommune tænker sikkerhed, bekvemmelighed og 
omkostningseffektivitet under ét. I 2017 indså man mere og mere 
problemerne ved administration af mekaniske nøgler, risikoen for 
mistede nøgler og omkostningerne ved at skulle skifte cylindre, 
når en nøgle blev væk. Man havde i forvejen et adgangssystem på 
indgangsdøre, men ønskede at øge sikkerheden, selv når disse stod 
åbne i dagtimerne. 

Man ledte efter et system, der var fleksibelt for både administratorer 
og brugere, og hvor administrationen kunne deles ud på afdelinger 
eller bygninger. Desuden ledte man efter et system med stor 
bredde, så man kunne bruge flere forskellige typer af elektroniske 
låse i samme system, for at passe til forskellige miljøer - ude, inde 
og i særligt udsatte og følsomme miljøer. 

I 2017 begyndte man at teste SALTO SPACE adgangssystem og 
elektroniske låse.

I dag er der næsten 1.000 døre, flere tusinde brugere og de fleste 
produktvarianter i systemet - væglæsere, langskilte, skabslåse, 
elektroniske cylindre og hængelåse. 

Systemet har stor geografisk spredning i kommunen, men en fælles 
database med kunder, gør det nemt og effektivt at administrere.

Skövde Kommune anvender SALTO SPACE med SVN - SALTO 
Virtual Network - hvilket betyder, at de ikke behøver at føre kabler 
eller have nogen forbindelse mellem samtlige bygninger, læsere 
eller døre. Brikkerne har en smart-chip som både skriver og læser 
information - fra brik til læser og fra brik til systemet, når brugerne 
præsenterer den på en væglæser, som er tilsluttet systemet via 
netværket. 

SKÖVDE KOMMUNE SKABER ET TRYGT MILJØ FOR BØRN OG ÆLDRE

LÆS MERE OM SALTO SPACE:
www.saltosystems.dk
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FORDELE

Den største fordel er naturligvis øget 

tryghed for elever, personale og 

beboere. Man får et bedre overblik 

over, hvem der færdes i lokalerne - 

sker der noget, kan man downloade 

loghændelser fra låsene. 

På lang sigt sparer man mange 

omkostninger til udskiftning af 

cylindre og tildeling af nye nøgler, hvis 

nogen mister en hovednøgle, hvilket 

kan blive en dyr fornøjelse, 

For SALTO SPACE  er der ingen 

omkostninger i forbindelse med 

opgradering af systemet - når man 

én gang har købt det, følger der nye 

versioner med.

Ved at installere SALTO SPACE på 

kommunens skoler, ældreboliger, 

bofællesskaber og aftenskoler er man 

sluppet for det administrative arbejde 

ved mekaniske nøgler. Låsene monteres 

på indvendige døre som klasselokaler, 

fællesrum og beboelsesværelser. Dørene 

åbnes med en brik, der kan programmeres 

til at kunne låse/åbne på bestemte tider af 

døgnet. På demensboliger åbner beboerne 

dørene ved at vise et berøringsfrit 

silikonearmbånd. Døren kan altid åbnes 

indefra ved at trykke håndtaget ned som 

normalt. Afdelingerne administrerer selv 

deres døre, da de har kendskab til, hvem 

der skal have adgang til hvilke døre/rum og 

hvornår. Skabe til personlige ejendele eller 

medicin kan også åbnes med en brik.                                              

Når sikkerhedskravene øges på f.eks.en 

skole eller et plejehjem er det vigtigt, at 

personale, elever og beboere har det godt, 

med den sikkerhedsløsning de vælger. 

På en skole giver det megen administration, 

når 50 lærere skal håndtere nøgler til 

forskellige klasselokaler. Når elevernes 

omklædningsrum skal være aflåste og der  

installeres kodelås, som alle elever kender 

koden på en uge efter skolestart. 

På plejehjem kan det ske, at beboerne 

kommer ind i det forkerte rum. At døren 

er låst giver større sikkerhed, men det er 

ikke alle, der kan håndtere nøgler. Man vil 

også kunne garantere for både beboere og 

pårørende, at bostedet er trygt og at ingen 

udefrakommende kan komme ind på deres 

værelser.

UDFORDRINGEN LØSNINGEN
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INTERVIEW MED PÄR BLADH

Hvilke krav havde I, da I valgte 

system ? 

- “Det skulle være nemt at 
administrere og have et bredt 
sortiment – det vigtigste var, at det 
skulle være nemt for brugerne – at 
det låser og kommunikerer hurtigt 
mellem brik og lås – lyser blåt, 
grønt og så er det opdateret og 
døren åbnes. Vi kunne endda også 
bruge vores nuværende brikker.

Systemet skulle have validering af 
nye tider – brugerne skal forbi en 
væglæser for at kunne åbne de 
andre døre. Hvis man redigerer i 
systemet, kan det ikke valideres 
og brikken fungerer ikke. Det var 
vigtigt for os, at vi kunne vælge 
tidsintervallet seperat for forskellige 
adgangsgrupper. 

Hvordan har det fungeret efter 

installationen ?

Vi har god service fra vores 
entreprenør, som installerer og 
uddanner vores administratorer, 
der skal håndtere systemet. Vi er 
også tilfredse med god service 
fra dem, og de synes, at driften af 
systemet er enkel. Og det bedste af 
alt er, at intet gik i stykker! 

Er dine forventninger blevet 

indfriet ?

-”Ja, virkelig, det har overgået 
vores forventninger. Vi har testet 
andre mærker, men da SALTO viste 
hvad det kunne, forstod vi, hvor 
enkelt det var. Vi ville ikke have 
nøgler, selvom de var elektroniske. 
I dag har vi brikker og måske vil vi i 
fremtiden bevæge os mod SALTOs 
mobilnøgler, så man kan åbne 
døren med sin smartphone.

En stor administrativ fordel er, at 
opdateringer af SALTO låse kan 
gøres med en håndholdt enhed 
eller trådløst, hvis man kabler 
låsene.

Vi finder hele tiden nye anven-
delsesmuligheder, som er hurtige at 
implementere og nemme at bruge. 
Vi kan nævne hytter midt i skoven 
i Skogsmulleriket. De kan ikke 
være ulåste på alle tidspunkter af 
dagen, og det ville være umuligt at 
føre kabler eller have netværk der. 
Det kan blive minusgrader, fugtigt 
og varmt. Der har vi installeret 
batteridrevne langskilte. Der låses 
og låses automatisk op i bestemte 
tidsrum, og der kan åbnes med en 
brik, når døren er låst”.

Pär Bladh, elingeniør, er centralt ansvarlig for SALTO SPACE systemet 

i Skövde Kommune.
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KORT OM SALTO SPACE

SALTO SPACE er et netværksbaseret adgangskontrol-

system bygget på SALTO Virtual Network - SVN. 

Det betyder, at det meste af kommunikationen mellem døre 

og software kan foregå ved hjælp af kort, brikker eller en 

smartphone i stedet for kabelføring. 

Med en bred produktportefølje - alt fra batteridrevne 

elektroniske cylindre til kablede væglæsere samt med offline, 

trådløs online og kablet online i samme system, mener 

kunderne, at den største fordel er fleksibiliteten i at kunne 

tilpasse sikkerheden på hver enkelt dør, skab eller låge.
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