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I denne brochure kan du læse om, hvordan
du sikrer dit hjem mod tyveri. Rådene kan
bruges uanset om du bor i hus eller lejlighed.



Undgå indbrud
For de fleste betyder et indbrud
ubehag, utryghed og økonomis-
ke tab. Mange indbrud kan fore-
bygges, hvis man følger nogle
forholdsvis enkle regler.

Denne brochure giver en række
gode råd om, hvordan du kan
sikre din bolig bedre og gøre
det svært for indbrudstyven at
komme ind. Hensigten er, at
tyven opgiver indbruddet på for-
hånd, eller at indbruddet tager
så lang tid og laver så meget
støj, at det opgives undervejs.

Nogle af anvisningerne omkring
sikring af døre og vinduer kræ-
ver hjælp fra en håndværker.
Tag eventuelt en fagmand med
på råd, når huset gennemgås.

Vurdér risikoen
Når du sikrer dit hus, skal du
finde en balance, hvor huset bli-
ver svært at bryde ind i – og
dog sådan at låse og alarmer
ikke gør det alt for besværligt
for dig selv at komme ind og ud.
Tryghedsfaktoren er også et
vigtigt spørgsmål. 

Hvilken risiko, vil du leve med?
Hvad er det, du nødigt vil miste
ved et indbrud? Måske har 
du værdier (smykker/sølvtøj/
frimærker m.v.), som kræver
ekstra sikring – fx i et sikrings-
skab (se side 17).

Hvordan kan tyven komme ind 
i dit hjem? Mange års indbruds-
statistik viser, at tyven går ind
på steder, der ligger tilbage-
trukket fra vejen og uset fra
nabohuset. 
Det er altså netop de steder, der
skal sikres, og kun i mindre
grad den facadedør, der vender
direkte ud til vejen, og som alle-
rede har en solid hovedlås.
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Snyd tyven
De fleste indbrud begås i dagti-
merne, hvor mange ikke er
hjemme. Derfor handler det om
at få et tomt hus til at se beboet
ud - eller at lade som om man er
hjemme, når man er ude. Som
regel kan tyven stoppes med
forholdsvis enkle midler. 

• Prøv at se på dit hjem med
tyvens øjne - hvor let vil det
være at komme ind? 

• Tænk på, hvad tyven kan se 
gennem dine vinduer. Sæt de
værdifulde ting så de ikke er 
synlige udefra.

• Sørg for at låse værktøj og 
haveredskaber inde, så tyven
ikke kan bruge det til ind-
brud. Har du en stige uden-
for, så lås den fast.

• Tænd lyset i et par værelser,
når du forlader hjemmet om
aftenen, og brug automatiske
tænd/sluk-ure, når du er bort-
rejst. Lad fx også en radio
være tændt. Lad aldrig belys-
ningen udendørs være tændt
alene. 

• Få eventuelt monteret tekni-
ske installationer, som kan
bruges i forbindelse med
belysning. Det kan fx være
lys, der tænder, når en person
nærmer sig boligen. 

• Vær opmærksom på, at
mange indbrud sker i ferie-
tiden. Undgå derfor at skilte
med, at du er bortrejst. Lad
være med at fortælle på tele-
fonsvareren, at du er bort-
rejst. Hus og have skal give
indtryk af at være i brug.
Uorden hører til dagens
orden.
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Sikkerhedsslutblik

Jernpladeforstærkning
Det er en god idé at
montere et sikker-
hedsslutblik i kar-
men for at forstærke
låseriglens/fallens 
indgreb. 

Jernpladeforstærkninger,
som bukkes i karmtræets
profil, kan bruges til at for-
stærke svage karme. 

Det er vigtigt at 
sikkerhedsslutblik-
ket fastgøres med 
skråtstillede skruer 
ind i karmen.

Solide døre
og karme
Når du gennemgår huset
for at sikre det mod ind-
brud, så start med dørene. 
En god dør skal være solid 

og slutte tæt til karmen.
Mindre modstandsdygtige
døre - fx døre med fyld-
ninger - kan forstærkes
med en metalplade eller 
en krydsfinérplade, der
fastgøres på dørens ind-
vendige side. 
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Profiljern

To-fløjede døre bør forsynes
med vippekantrigel for at for-
hindre at tyven kan trykke
døren ind. Riglerne skal monte-
res både ved over- og underkan-
ten. Det kan nogle steder være
nødvendigt at forstærke de ste-
der, hvor kantriglerne har ind-
greb og fastgøres. 

Nokker

Dør/karm kan også for-
stærkes med profiljern,
der monteres som vist på
tegningen.

På døre med udvendige 
hængsler kan man monte-
re nokker i hængselsiden
én ved hvert hængsel. 
På den måde kan man 
imødegå indbrud, hvor
hængslerne saves over
eller lignende, så døren
kan åbnes i hængselsiden. 

Vippekantrigle



Suppleringslås,
her som kasse-
lås med indven-
dig vrider.

Tilholderlås, 
der indstemmes 
i døren.

To låse i yderdøren gør tyvens
arbejde mere besværligt

Gode låse
Alle yderdøre bør være
solide og forsynet med
gode og sikre låse. En sup-
pleringslås i en dør gør
tyvens arbejde mere
besværligt.
Suppleringslåsen skal
monteres mindst 40 cm
fra hovedlåsen. Husk at en
lås slides. Der er god
grund til at få låsen under-
søgt og skiftet ud, hvis den
er flere år gammel, eller

hvis der er tegn på slid.
Ved udskiftning af låse, bør
der købes en lås med bore-
beskyttelse i cylinderhus og
tromle, og en lås som har
høj dirke- og kopieringssik-
kerhed. Lad en fagmand
montere den nye lås. Det
kan anbefales at montere
en lås, som kan låses fra
begge sider. Det betyder, at
tyven, som er kommet ind
gennem et vindue, har
svært ved at komme ud af
huset med store genstande
- fx fjernsyn.
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Cylinderen skal sikres 
med en cylinderring
eller et sikkerhedslangskilt. 
Det forhindrer at cylinder
en kan vrides ud. Dækkraven
og langskiltet må ikke kunne 
fjernes udefra.

Hovedlås,
her vist
som cylin-
derlås

Både i en 
tilholderlås og 
i en cylinderlås 
bør fallen/
riglen 
have mindst 
10 mm´s 
indgreb 
i slutblikket i 
karmen, når 
døren er låst.

Der findes to typer 
cylinderlåse: Som kasse-
lås, der skrues fast på 
den indvendige side 
af døren, eller som 
indstukken lås.
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Kasselåse findes i to udgaver:
som "smæklås" med falle og
som "tvangsstyret" lås med
rigel. Vrideren i smæklåsen bør
kunne blokeres ved at man 
udefra sætter nøglen i låsen og
drejer modsat. 

Man kan også montere skud-
rigler indvendig på døren som
supplement. Skudriglens skruer
skal være kraftige og lange, 
så beslagene sidder solidt for-
ankret.                

Smæklås
med falle

Husk! Kun den 
sidste, der forlader
hjemmet må blo-
kere låsen, så man
ikke risikerer at
låse nogen inde

Skudrigel, indvendig 
på dør

Hængelås med 
sikringsbeslag

Døre i pulterrum og
udhuse bør sikres med
gode låse. Hvis man bru-
ger en hængelås, skal
den være solid.
Beslagene til hængelåsen
skal fastgøres med gen-
nemgående bolte eller
kraftige skruer, der ikke
kan fjernes udefra (fx
envejsskruer, se side 14).
Man kan desuden bruge
særlige hængelåsbeslag,
fx et beslag, hvor hænge-
låsbøjlen er sikret i besla-
get. 



Mange indbrud sker gennem
terrassedøren, og derfor er det
vigtigt at sikre netop disse døre. 
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Indvendig lås på terrassedør

Svinghagerigellås

Hæve/skydedør
kan også sikres
med et indven-
digt beslag, der
kan låses

Terrassedøre 
bør kunne 
aflåses indefra

Til at sikre skydedøre 
kan man bruge en
svinghagerigellås med
indvendig aflåsning.



Paskvillås der lukker over 
3 punkter samtidig. 
Her vist med hagekolve
øverst og nederst. 

Paskvillukke

Paskvilbeslag med lås
• 2 punkt hagekolve med 

rigellås  
• kan anvendes til udvendige

døre
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Visse typer udvendige døre kan
sikres med paskvilbeslag. Be-
slaget skal være med hagekolver
samt en solid indstukken rigel-
lås. Låsen bør kunne aflåses
indefra med nøgle. I karmsiden
bør anvendes sikkerhedsslutblik
både ud for kolver og lås.



Haspesikring

Vindueslås med nøgle

Vinduessikring med 
skrue - kan også anvendes
ved døre.
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Vinduer
Vinduer i kælder og i stueplan
er lette indbrudsveje, og der-
for skal man være omhyggelig
med at sikre disse. Alle vindu-
er bør have solide hasper, helst
med låseanordninger eller
særlige haspesikringer. Husk
altid at sætte alle hasper på og 

lås vindueslåsen, inden du for-
lader boligen. 
Ruder af polycarbonat kan
også bruges som forstærkning
i fx kældervinduer. Ruderne
kan modstå kraftige slag og
knuses ikke som almindeligt
glas, hvis de er monteret 
korrekt. Lad en fagmand
montere dem. 

Redningsåbninger
Hvis du monterer vindues-
låse eller sætter gitre for
vinduerne, så vær opmærk-
som på, at der af hensyn til
sikkerheden under brand
skal være adgang til en red-

ningsåbning fra de rum, der
bruges til beboelse. 
En redninsåbning - et vin-
due eller en dør ud i det fri -
skal kunne åbnes indefra
uden brug af nøgle.



Vinduer, som ikke skal kunne
åbnes i tilfælde af brand, kan
skrues fast med indvendige 
vinkelbeslag og/eller forsynes
med jernstænger, trådnet,
gitre eller fladjern. 

Jernstænger

Trådnet

Fladjern

Forskellige typer 
énvejsskruer
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Hvis vinduerne er forsynet med
glaslister, bør du fastgøre listerne
med énvejsskruer. På den måde
kan du forhindre, at tyven skruer
listerne af og tager glasset ud. 



15

Lyskasserist

Sikring af lyskasserist kan 
foretages med hængelåse 
som på tegningen, dog 
ikke hvis vinduet er en 
redningsåbning.

Ligesom på døre
kan man på vinduer
med udvendige
hængsler montere
nokker i hængsel-
siden - én ved hvert
hængsel.

Nokker ved
hængslerne



Nøglesikkerhed
Nøgler til hjemmet skal
behandles med omhu.
Følgende råd kan derfor
anbefales:

• Få låsene kodet om eller
udskiftet, når du flytter ind i en
ny bolig.

• Fremstil aldrig flere nøgler til
din bolig, end der er behov for.

• Nøgler som ikke er i brug,
skal opbevares på en forsvarlig
måde. Lad ikke nøgler ligge
frit fremme.

• Mærk aldrig nøglen med 
adressen.

• Sæt aldrig nøglerne til huset
og bilen i samme nøglebundt.

• Nøgler bør først udleveres til
børn, når de er store nok til at
forstå nøglens betydning. 

• Fald ikke for fristelsen til at
gemme nøglen på "et sikkert
sted" uden for huset.

Mærkning
Genstande, som er mærkede, er
svære for tyven at sælge.
Mærkning giver samtidig politiet
gode muligheder for at opklare
tyveriet. En tyv vil derfor tænke
sig om en ekstra gang, før han
stjæler ting, der er mærkede. 

Køb dit eget mærkningssæt eller
lån det hos det lokale politi. Der
er flere forskellige typer mærk-
ningssæt, fx elektrisk gravør-
værktøj, ridsepen, farvemærk-
ning eller brændemærkning. 

Det vigtigste er, at du mærker
de ting, som tyven har let ved at
sælge. Det gælder radio- og 
TV-udstyr, fotoapparater,
CD´ere, EDB-udstyr og værktøj.

EDB er blevet særligt attraktive
tyvekoster. Du kan mærke det,
enten med mærkningsudstyr
eller med ætsende pasta, der
"æder" sig ind i kabinettet og
ikke kan fjernes. Mærk det 
synligt. Så er det vanskeligt for
tyven at afsætte og dermed min-
dre attraktivt at stjæle.
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Mærkater med "Operation
Mærkning" kan du få hos politi-
et, når du har mærket dine ting. 

Det er klogt at fotografere og
registrere sine værdigenstande,
så de kan efterlyses hos politiet,
hvis uheldet alligevel er ude.

Anden sikring
Et fastgjort sikringsskab gør
det mere besværligt for tyven.
Anbring derfor dine værdier
f.eks. smykker, fotoudstyr, fri-
mærkesamlinger, sølvtøj etc. i 
et sikringsskab.
Sikringsskabe findes i handelen
i forskellige sværhedsgrader.
Det kan anbefales at købe et
skab, der som minimum svarer
til kvaliteten i et våbenskab. Søg
hjælp hos en fagmand, når du
skal købe skabet.
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Der er flere mulig-
heder, hvis du vil
sikre dit EDB-udstyr.
Du kan købe et 
sikringskabinet
til din PC, og fast-
bolte kabinettet 
forsvarligt.  
Eller du kan købe
sikringsskinner
eller wiresikring,
hvor den fastgøres
til bordet. 

Sikringsskab

Sikring af PC´er



Nabohjælp
Nabohjælp er en fornuftig måde 
at forebygge indbrud på. Et
godt forhold til din nabo kan
være en hjælp både i dagligda-
gen og i ferien.

Nabohjælp handler om, at man
er opmærksom på hinandens 
boliger og holder øje med, om 
der sker noget usædvanligt i 
nabolaget. 
Sørg for at naboen kender "din
dagligdag".

Når naboen er bortrejst, må
huset ikke se tomt ud. 
Du kan fx: 

• Tømme postkassen/sørge for,
at der ikke stikker post ud af
brevsprækken

• Fylde affald i affaldsposen
• Slå græsplænen
• Parkere bilen foran huset

eller i carporten
• Hænge vasketøj til tørre på

tørresnoren

Og selvfølgelig bede naboen om
at gøre det samme, når du er
bortrejst.

Et godt naboskab forebygger
kriminalitet i jeres område og
skaber tryghed.

Mærkater med nabohjælp fås
hos dit lokale politi, som også
kan give dig yderligere vejled-
ning om indbrudssikring.

Tyverialarmer -
et supplement
til lås og slå
En alarm kan være et godt sup-
plement til husets øvrige sik-
ringsforanstaltninger. Før du
køber en alarm skal du vurdere
risikoen som beskrevet på side 4.

En alarm i sig selv forhindrer
ikke indbrud, men det stresser
tyven, når alarmen går i gang.
Der bør være en reaktion i for-
bindelse med alarmen. Enten en
nabo som observerer og evt. 
tilkalder politiet eller et vagtsel-
skab, der møder op på stedet.

Installation af en alarm kræver 
en fagmand. Brug derfor de 
faguddannede, der leverer kva-
litetsudstyr.

Der findes flere typer tyverialar-
mer. Det kan du læse mere om
i Det Kriminalpræventive Råds
pjece "Tyverialarm i privat
beboelse". Før du anskaffer en
alarm vil det også være klogt at
søge hjælp hos en af de
kriminalpræventive sektioner.
Adresserne findes på side 19.
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Råd og 
vejledning
Ønsker du yderligere råd og
vejledning om tyverisikring
henvises til Det
Kriminalpræventive Råds
hjemmeside: 
www.crimprev.dk. 
Du er også velkommen til at
ringe til en af
Rigspolitichefens kriminalpræ-
ventive sektioner.

Rigspolitiets 
kriminalpræventive sektion

Øst for Storebælt
Rigspolitichefen, afdeling A
Kriminalteknisk Afdeling
Kriminalpræventiv sektion
Slotsherrensvej 113
2720 Vanløse
tlf 38 74 14 48 lokal 7204

Nordjylland
Rigspolitichefen, afdeling A
Kriminalteknisk Afdeling
Kriminalpræventiv sektion
Jyllandsgade 27
9000 Ålborg
tlf 96 30 14 69

Sydjylland
Rigspolitichefen, afdeling A
Kriminalteknisk Afdeling
Kriminalpræventiv sektion
Domhusgade 22 C
6000 Kolding
tlf 75 52 28 00 lokal 6200

Midtjylland
Rigspolitichefen, afdeling A
Kriminalteknisk Afdeling
Kriminalpræventiv sektion
Fredensgade 25
8000 Århus C
tlf 87 31 14 48 lokal 5050

Fyn
Rigspolitichefen, afdeling A
Kriminalteknisk Afdeling
Kriminalpræventiv sektion
Overgade 60
5000 Odense C
tlf 66 14 14 48 lokal 493
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Brandflugtveje:

Vær opmærksom
på, at døre til fæl-
les flugtveje i
beboelsesejen-
domme skal kunne
åbnes indefra,
uden at bruge nøg-
ler. Flugtvejene
skal kunne bruges
i tilfælde af brand.
Dette sætter nogle
begrænsninger til
de låsetyper, der i
praksis kan anven-
des til disse døre. 
De kriminalpræ-
ventive sektioner
kan rådgive om,
hvad man bør gøre.

Redningsåbninger:

Redningsåbninger
er de vinduer,
lemme og døre 
i ydervægge og
tagflader, som per-
soner skal kunne
reddes ud af i 
tilfælde af brand.
Gitre, skodder og
lignende må ikke
spærre for red-
ningsåbninger.
Hvert opholdsrum
skal have mindst
en redningsåbning
til det fri. En red-
ningsåbning skal
kunne åbnes inde-
fra uden brug af
nøgle eller værktøj
og må derfor ikke
aflåses.



Det Kriminalpræventive Råd

Odensegade 5, 2. sal
DK-2100 København Ø
Telefon 35 43 23 00
Telefax 35 43 09 12
E-mail dkr@crimprev.dk
www.crimprev.dk

Det behøver ikke være dyrt eller
svært at sikre sin bolig bedre mod
indbrud. Brochuren giver en række
gode råd og anvisninger på, hvordan
man forebygger at tyven bryder ind.
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