
                                                                                                                

 

 

SikkerhedsBranchens anbefalinger vedrørende køb af sikringsskabe 

SikkerhedsBranchen ved af erfaring, at det for den almindelige kunde kan være svært at orientere sig på 

markedet for sikringsskabe. Derfor ønsker vi med denne skrivelse at give en kort og overskuelig vejledning i, 

hvad man skal overveje, når man vil købe sikringsskabe. 

SikkerhedsBranchen anbefaler, at det første, man gør, når man overvejer at købe sikringsprodukter, er at 

gøre sig sine risici og eventuelle krav til produkterne klart. 

En risikovurdering indebærer, at man tager udgangspunkt i sandsynlighed og konsekvens. Det vil sige, at 

man skal vurdere risikoen for at ens værdier bliver stjålet, brænder eller på anden måde går tabt. Dernæst 

skal man se på, hvilke konsekvenser tabet får for organisationen.  

Endelig skal man se på, om der stilles krav fra myndigheder, forsikringsselskaber eller andre til niveauet for 

sikringen.  

Disse parametre er afgørende for hvilket sikringsprodukt, i dette tilfælde altså sikringsskab, man skal købe. 

Der findes mange typer sikringsskabe, afhængig hvad man vil sikre, f.eks. findes der skabe til våben, 

kontanter eller bærbart elektronisk udstyr.  

Når man skal afgøre, hvad man skal vælge, findes der hjælp at hente på forsikringsselskabernes 

brancheorganisations hjemmeside. På siden ligger Sikringskataloget, hvori kapitlet om 

værdiopbevaringsenheder er relevant: 

www.forsikringogpension.dk/virksomheder/fpsikring/tyveri/Documents/sikringskatalog%20kapitel%208%2

0værdiopbevaringsenheder.pdf 

Heraf følger det, at ”Skabe, der anvendes som indbrudssikring, har varierende modstandsevne over 

for indbruds-angreb. Modstandsevnen er afhængig af skabenes aflåsning og konstruktion samt det værktøj 

og den eller de angrebsmetoder, der anvendes. Hovedskillelinjen går mellem de såkaldte indbrudstestede 

skabe og de øvrige skabe”. 

 

De skabe, der er testet efter danske eller europæiske standarder, fremgår også på Forsikring og Pensions 

hjemmeside: 

http://www.forsikringogpension.dk/virksomheder/fpsikring/tyveri/produkter/Sider/mekaniske_sikringspro

dukter.aspx.  

Her kan man også se den klassificering det enkelte skab har fået ved testen. Klassificeringen er udtryk for 

skabets modstandsevne overfor opbrud. 

 

Der findes ingen dokumentation for modstandsevnen af ikke-testede og/eller uklassificerede skabe. Derfor 

anbefaler SikkerhedsBranchen, at man altid vælger et testet skab, som er registreret hos Forsikring og 

Pension. 
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