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dormakaba Group 
dormakaba for smart og sikker tilgang. Som ett av tre ledende selskaper i bransjen, er dormakaba en pålitelig partner for produkter, 
løsninger og tjenester for tilgang til bygninger og rom – alt fra ett og samme sted. dormakaba er representert i mer enn 130 land 
over hele verden. dormakaba er oppført på SIX Swiss Exchange, har hovedkontor i Rümlang (Zürich/Sveits), ca 15 000 ansatte og 
en omsetning på 2,5 milliarder CHF i året 2020/2021. SIX Swiss Exchange: DOKA 
Du finner mer informasjon på www.dormakaba.com 
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dormakaba leverer sikkerhetsløsning til Avinors 
flyplasser i Norge 

Avinor og dormakaba Norge har signert en rammeavtale om levering av en ny generasjon 
enveissluser til Avinors flyplasser rundt om i Norge. En-veis sluser er nødvendig for 
flyplasser da de forhindrer inntrenging av uvedkommende i sikkerhetsklarerte områder. 
Rammeavtalen har en maksimum verdi på NOK 150 millioner i kontraktsperioden. 

"Vi er stolte over å ha fått fornyet tillit fra Avinor til å levere flere en-veis sluser til Norske 
lufthavner i løpet av de neste 4 årene med en mulig forlengelse på 2 + 2 år," sier Bjarte 
Karlsen, Head of Solution Sales i dormakaba. Vi har hatt et godt samarbeid i 20 år både 
innen nybygg og ombygging. Teknologien bak en-veis slusene er godt utprøvd, og vi har 
installert over 100 sluser på flyplasser bare i Norge. Nå er det neste generasjon 
sluseteknologi som skal leveres i årene som kommer.» 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dormakaba.com%2F&data=02%7C01%7Ctherese.lundberg%40dormakaba.com%7Cdfcb6e2a6abd476a441108d7af90ee07%7Cb0f69499bd40437dbef2d41cf6f6a50e%7C0%7C0%7C637170909307100030&sdata=Bg%2FsFksMPhBEIe%2B7BtJSiSeeAM6bZ90rCNwr8PDwKvM%3D&reserved=0


 

   
 

 
 

Side 2 / 2 

dormakaba leverer sikkerhetsløsning til Avinors flyplasser i Norge 
 

 
 
 
dormakaba Group 
dormakaba for smart og sikker tilgang. Som ett av tre ledende selskaper i bransjen, er dormakaba en pålitelig partner for produkter, 
løsninger og tjenester for tilgang til bygninger og rom – alt fra ett og samme sted. dormakaba er representert i mer enn 130 land 
over hele verden. dormakaba er oppført på SIX Swiss Exchange, har hovedkontor i Rümlang (Zürich/Sveits), ca 15 000 ansatte og 
en omsetning på 2,5 milliarder CHF i året 2020/2021. SIX Swiss Exchange: DOKA 
Du finner mer informasjon på www.dormakaba.com 
 
 

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16 | 3036 Drammen | 06866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no 

«Våre en-veis sluser hjelper Avinor til å sikre at personer som ikke er sikkerhetsklarert 
kommer inn på områder de ikke skal ha tilgang til. I tillegg sikrer slusene en god flyt, slik at 
passasjerer raskt og trygt kan flyttes mellom anviste områder på flyplassen, fortsetter Bjarte. 
Vi er takknemlige for at Avinor har stor tillit til oss, vår kompetanse og våre 
sikkerhetsprodukter, slik at vi kan bidra til å styrke sikkerheten til både ansatte og reisende 
på Avinors flyplasser.» 
 
 
For mer informasjon:  
 

 
 
Bjarte Karlsen 
Head of Solution sales, dormakaba AS 
Telefon: +47 93 00 05 43 
E-post: bjarte.karlsen@dormakaba.com 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dormakaba.com%2F&data=02%7C01%7Ctherese.lundberg%40dormakaba.com%7Cdfcb6e2a6abd476a441108d7af90ee07%7Cb0f69499bd40437dbef2d41cf6f6a50e%7C0%7C0%7C637170909307100030&sdata=Bg%2FsFksMPhBEIe%2B7BtJSiSeeAM6bZ90rCNwr8PDwKvM%3D&reserved=0

