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CHECKLISTA INBROTT, STÖLD OCH TILLTRÄDESSKYDD
INVENTERING AV RISKEN

EJ AKTUELLT

Är byggnaden eller delar av byggnaden avsides
t ex vid skogsparti?
Är byggnaden tillfredsställande belyst?
Utgör objektet och dess omgivning ett ”tillhåll”?
Finns insynshinder till området? (buskage, träd, etc)
Är byggnaden tillfredsställande belyst?
Finns det stuprör, cykelställ eller liknande som man
kan klättra på?
Är verksamheten i markplan?
Vilken konstruktion har ytterväggarna?
Finns vinklar på fasaden där man kan ”gömma” sig?
Är dörrar och fönster dolda av vegetation?
Är det lätt att backa till med bil?
Behöver byggnaden/delar av byggnaden vara tillgänglig
för allmänheten? Dagtid/dygnet runt?
Är verksamheten bemannad dygnet runt? Dag? Natt?
Finns behov av att röra sig fritt i lokalen?
Är datorer och AV-utrustning synliga utifrån?
Finns övrig stöldbegärlig egendom i byggnaden?
Finns särskilt dyrbar utrustning i verksamheten?
Hanteras känslig information i byggnaden?
Finns verksamhet i byggnaden som kan vara utsatt
för ”hot och våld”?
Finns det tekniska försörjningssystem/IT-system som
kan vara mål för sabotage i byggnaden?
Finns en hantering av strömförsörjning vid strömbortfall, gäller både tekniska system och vanlig drift?

ÅTGÄRD KRÄVS

KOMMENTAR

SKYDDSÅTGÄRD, MEKANISKT SKYDD

EJ AKTUELLT
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ÅTGÄRD KRÄVS
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Väggar, utförande?
Dörrar, utförande?
Fönster och väggpartier av glas, utförande?
Behövs inkrypningsskydd? Brandventilatorer,
andra luckor/öppningar?
Behövs områdesskydd; stängsel, grindar?
Finns behov på olika låsnivåer?
Hur hanterar man kontroll på nycklar?
Finns det behov av stöldskyddad förvaring; skåp eller
att bygga in skyddat utrymme?
Finns behov av förvaringsskåp för brand- och/eller
stöldskydd? Placering, montering, typ av skåp?
Dokumentskåp, datamediaskåp, säkerhetsskåp,
stöldskyddskåp, värdeskåp
Låsbar förvaring för personal/besökare?
Skyddsåtgärd, inbrottslarm?
Finns behov av inbrottslarm i hela eller delar
av byggnaden?
Finns behov av överfallslarm i hela eller delar
av byggnaden?
Finns behov av punktskydd för ex värdeskåp, tavellarm,
läkemedelsförråd mm?
Finns behov av områdeslarm ex lastkajer mm?

SKYDDSÅTGÄRD, TILLTRÄDESSKYDD

EJ AKTUELLT

Vilken tillträdeskontroll behövs i skalet?
Behövs passagesystem?
Vilka lokaler inne i byggnaden kräver tillträdeskontroll?
Behövs passagesystem?
Kan befintligt låssystem användas?
Hur hanteras besökare avseende tillträdeskontroll?
Kan delar av byggnaden vara öppen under vissa tider?
Hur ska passersystemet styras och administreras?
Fristående enheter eller sammankopplat system?
Om installation av passersystem ska ske – har en
kravspecifikation upprättats?
Behövs säkerhetsentréer någonstans i byggnaden?
Slussar, entréspärrar mm

SKYDDSÅTGÄRD, KAMERAÖVERVAKNING EJ AKTUELLT
Ska kameraövervakning användas i någon del av
byggnaden eller i anslutning till byggnaden?
Vad är syftet/användningsområdet med kameraövervakningen? T ex grindbevakning, porttelefon,
ID-kortskamera, områdesbevakning, överfallsbevakning,
videolarmsystem, annat?
Finns det en åtgärdskedja för kameraövervakningen
med erforderliga tillstånd?

SKYDDSÅTGÄRDER, INTEGRERING AV SYSTEM
Ska olika system (brandlarm, inbrottslarm, passersystem,
driftlarm mm) integreras med varandra nu eller
i framtiden?
Ska nya system kunna integreras med befintliga system
i angränsande byggnader?
Vilka fördelar skapar integrationen?
Vilka nackdelar skapar integrationen?
Godkänner myndigheter och försäkringsgivare
integration?

SKYDDSÅTGÄRDER, POLIS OCH VÄKTARE
Finns bevakningsföretag eller liknande med
rondering mm?
Hur långa är insatstiderna för polis, räddningstjänst, väktare?
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