
iLOQ hjälper 
Cellnex
att stärka säkerheten 
genom att centralisera 
behörighetskontrollen 
för alla anläggningar 
över hela Sverige.  

 



Cellnex Sverige är ett oberoende företag specialiserade på 
mobilmaster. Totalt hanterar de 2 500 platser över  
hela Sverige och tillhandahåller säkra och välskötta 
anläggningar för mobiloperatörer, sändningar, IoT, Wi-Fi  
och fiberleverantörer. Cellnex Sverige är en del av Cellnex 
Telekom, Europas ledande operatör av trådlös kommunikation.



2 500 unika anläggningar och hundratals nycklar 
i omlopp  
Efter att ha förvärvat 2 300 anläggningar 
från Hi3G Access AB behövde Cellnex  
kontrollera åtkomsten till de nya platserna. 
De visste att det skulle finnas en mängd 
gamla nycklar i omlopp som inte gick att 
kontrollera. 

Cellnex valde därför att byta ut alla ex-
isterande lås och cylindrar och vände sig 
till iLOQ för att få hjälp med att sätta upp 
en modern, säker och centraliserad be-
hörighetshantering.



Säkrar åtkomst över hela Cellnex-nätverket
Cellnex valde iLOQ för den helt digitala 
lösningen som erbjuder centraliserad 
behörighetshantering för elektroniska 
nycklar, NFC-aktiverade låscylindrar samt 
hänglås. 

”iLOQ erbjöd den bästa helhetslösningen 
för våra behov: digitalt och självförsörjande 
vad gäller energi, enkelt att integrera till 
befintliga system och smidig att använda”, 
förklarar Staffan Lindbäck, VD på Cellnex 
Sverige. 

Cellnex ville undvika en batteridriven 
lösning då det kan bli mycket kostsamt 

när batterier måste bytas regelbundet. En 
annan viktig faktor i beslutsprocessen var 
att iLOQ kunde hjälpa Cellnex globalt.

Samarbetet är uppdelat i flera faser och 
man är i nuläget i fas ett av tre. Än så länge 
har 1 200 iLOQ-cylindrar samt cirka 500 
hänglås och tillbehör installerats. 

Övergången från mekaniska lås till digital 
behörighetshantering har gått smidigt för 
Cellnex. ”Det enda knepiga är att vinna 
över vissa teknikers förtroende genom att 
bevisa tillförlitligheten och funktionalitet för 
iLOQs lösning”, lägger Staffan till.



Smidig administration och omedelbar översikt över 
åtkomsten till anläggningarna 
När iLOQ-systemet är helt färdigt i alla 
anläggningar kommer Cellnex ha en 
kontaktpunkt för att hantera alla  
behörigheter. Varje individuell 
behörighetsbegärare registreras och blir 
direkt godkänd. Digitala lås för tillfällig eller 
permanent användning kan delas direkt. 

Det kommer inte längre behövas signeras 
papper och hämtas ut nycklar från avlägsna 
platser. Det kommer inte heller längre 
vara problem med förlorade eller glömda 
nycklar. Smidigheten och den omedelbara 
behörighetshanteringen kommer innebära 
stora kostnadsbesparingar på lång sikt. 

Staffan Lindbäck 
VD på Cellnex Sverige

Genom att implementera iLOQs lösning har vi lyckats 
öka säkerheten drastiskt på våra anläggningar. Eftersom 
varje nyckel är registrerad till en specifik användare eller 
mobiltelefon vet vi alltid vem som har varit på plats och när. 
Detta är otroligt viktigt om något skulle hända.

ILOQs digitala lösning gör 
säkerhetshanteringen enkel och väldigt 
mycket säkrare för Cellnex. De är så 
pass nöjda med iLOQ att de beslutat att 
implementera samma system på alla nya 
anläggningar framöver. Man planerar även 
att utöka samarbetet ytterligare framåt. 
Cellnex märkte snabbt att de även kunde 
använda iLOQs lösning för andra syften, så 
som att möjliggöra stora lagringslösningar 
med enkel, digital behörighet. 



iLOQ – Making life accessible

iLOQ erbjuder smarta och säkra lås- och 

passersystem för byggnader och utrymmen 

som används i dagligt bruk. iLOQ tillgodoser 

även industri- och försörjningssektorn 

med mobila, digitala lösningar för effektiv 

behörighetshantering och administration. 

Som en av branschens ledande innovatörer 

har vi en stark portfölj av säkra och hållbara 

produkter designade för att göra vardagen 

enklare. 

www.iloq.com


