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Installationen 
Østjysk Våbenhandel er Nordeuropas største 
jagtcenter og har en sikringsløsning, hvis hø-
je sikkerhedsniveau er godkendt af Rigspoliti-
et. 
 
Østjysk Våbenhandel har installeret UniLock 
på alle yderdøre og på udvalgte indvendige 
døre for at sikre mod uhindret adgang fra 
butiksområdet til administration, lager og 
værksteder. 
 
Alle brandudgange er ligeledes sikret med 
adgangskontrol, så man ikke blot kan aktive-
re brandalarmen og få uhindret mulighed for 
at forlade butikken andre steder end ved ho-
vedindgangen. 
 
I kælderen findes tre indskydningsbaner, 
hvor der har været krav om særlig sikring til 
at minimere risikoen for ulykker. UniLock an-
vendes til at sikre, at ingen kan være i mål-
området, mens der er en skytte i afskyd-
ningsområdet og omvendt. 
 
Fleksibilitet har været i fokus på 1. sal, som 
er indrettet med kontorer, konference- og 
velfærdsfaciliteter beregnet til udlejning og 
arrangementer. 

UniLock og video management systemet Mi-
lestone er integreret, således at man i 
UniLock let og hurtigt kan se, hvad der er 
sket ved dørene.  
 
Sikkerhedsansvarlig: Knud Nielsen 
Midt mellem Horsens og Vejle, er Østjysk Vå-
benhandel centralt placeret i Hedensted. Her 
findes et enormt udvalg af over 3000 jagtvå-
ben, optik og beklædning. Desuden har for-
retningen eget våben-værksted og en 100 
meter underjordisk skydebane.  
 
Da man flyttede i nyt domicil i Hedensted i 
2014 var det ”myndighedernes krav om høje-
re sikkerhedsniveau og egne ønsker om at 
ekspandere, der resulterede i Nordeuropas 
største jagtcenter på 8.700 m2”, forklarer 
sikkerhedsansvarlig Knud Nielsen. 
 
”Reglerne for sikkerhed er meget omfattende 
for sådan en butik her. Det er noget af det 
højeste sikkerhed man kan få,” forklarer 
Knud. ”Nogle af sikkerhedskravene er endda 
fuldt ud på højde med de krav, der stilles til 
bankbokse.”  
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I kælderen findes en indskydningsbane. Her 
har der været krav om, at risikoen for ulykker 
skal være minimal. Med UniLock er det lavet 
således, at ingen kan være i målområdet, 
mens der er en skytte i afskydningsområdet 
og omvendt.  
 
For at modsvare de skrappe myndighedskrav 
for opbevaring af det store antal våben og 
ammunition, har vi haft behov for at finde 

frem til den maksimale sikringsløsning,” for-
klarer Knud. ”Med den valgte løsning, hvor 
UniLock indgår sammen med andre aktører, 
har vi opnået den nødvendige godkendelse 
fra Rigspolitiet. At vi så samtidig har fået et 
system, som er funktionelt og brugervenligt, 
er jo bare optimalt.”  
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Installatør: Jansson Alarm, Teknisk Chef 
Kim Andresen 
Til at udføre installation af den komplette sik-
ringsløsning, valgte Østjysk Våbenhandel 
Jansson Alarm som installatør og servicepart-
ner. Jansson Alarm er en landsdækkende sik-
ringspartner, og udgør en del af Jansson 
Gruppen, med hovedsæde i Vejle. Hele sik-
ringsprojektet omfattede en integreret instal-
lation af adgangskontrol, tyverialarm, video-
overvågning, brandalarm og mekanisk sik-
ring. ”Det var en lidt speciel og udfordrende 
opgave at være med til,” udtaler Kim Andre-
sen, teknisk chef hos Jansson Alarm. 
 
”Det er første gang, jeg har arbejdet med en 
installation, der skulle godkendes af Rigspoli-
tiet. Vi løser ofte komplekse opgaver, og den-
ne var afgjort lidt speciel, men det er en stor 
fornøjelse at udfordre et system som UniLock 
adgangskontrol,” siger Kim. 
 
”UniLock er kendt for at være enkelt både at 
montere og anvende, men har samtidig en 
høj grad af funktionalitet, som gør det anven-
deligt til at løse mangeartede opgaver. Vi 
havde glæde af UniLocks fleksibilitet og evne 
til at integrere med andre systemer, som i 
dette tilfælde video management systemet 
Milestone. UniLock er helt klart et system, 
der vokser med opgaven.” 
 

 
”Jeg arbejder næsten dagligt med UniLock,” 
siger Kim, ”jeg har en god dialog med medar-
bejderne ved Unitek, når jeg har behov for 
det. I tilfældet her, har vi nok talt lidt mere 
om tingene. Alle parter syntes, det var inte-
ressant, at få tingene til at spille max. Og det 
mener vi faktisk er lykkedes ganske godt.” 
 
Og Kim supplerer: ”det er en af de store for-
dele ved at anvende et danskudviklet system, 
at man kan få support direkte ved producen-
ten.” – ”Vi er aldrig langt fra en god løsning.”  
 


