Hemsäkerhetsboken
Öka säkerheten för din familj i hemmet



Varför ska jag se över
säkerheten i mitt hem?
Att ens hem är fullt av faror för barnen och familjen, att
tjuvar kan göra inbrott närhelst på dygnet, att ett elfel
i TV:n kan orsaka att hela huset brinner ner till grunden är saker man helst inte tänker på varje dag. Kanske
du inte behöver tänka på det eftersom du sett till att
åtgärda många av de faror som finns runt dig.
Känner du att du kanske inte varit så noggrann, eller
inte vet vilka saker som kan ställa till med olyckor i
vardagen, är det här en bok för dig.
Vi vill visa dig hur du på ett enkelt sätt kan öka tryggheten och säkerheten för din familj och dina egendomar.
Många av texterna har tidigare publicerats i andra
sammanhang, men nu har vi samlat ihop allt material i
en och samma bok. Allt för att göra det enkelt för dig.
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I gamla tider satte husbonden kvasten framför dörren
för att visa att ingen var
hemma. Kvasten var förstås
inget lås, men det behövdes
inte heller.
Inbrotten var sällsynta i
samhällen där alla kände
alla och eventuella tjuvar
färdades långsamt med häst
och vagn.
Idag kan närmsta granne vara obekant och tjuvarna har tillgång
till moderna verktyg, mobiltelefoner och bil.
Många inbrottsräder är numera ytterst välplanerade och utförs
av flera personer i samarbete. Osäkerheten ökar och tryggheten
sjunker.
Många tror att de flesta inbrott görs nattetid och under de stora
semesterperioderna. Faktum är att flertalet inbrott görs under
dagen, när folk är på jobbet och i skolan.
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Trygghet och säkerhet

Kan du skydda dig mot inbrott?
Inte helt, men du kan göra det så svårt för tjuven att han avstår
på grund av att risken att misslyckas och åka fast är för stor.
Kontrollera säkerheten i din bostad med följande utgångspunkter:
• Tjuven vill vara säker på
att du inte är hemma. Han
noterar att inga lampor lyser,
att persiennerna är fördragna
och att krukväxterna slokar.
De tecknen kan du dölja genom att be någon se till huset
dagligen. Kanske känner du
någon som vill låna huset/lägenheten medan du är borta?

• Brevlådan är full av post.
Be grannen ta in posten varje
dag, så gör du detsamma när
han reser bort.
• Soptunnan står oanvänd
och tom. Be grannen använda
din tunna för några av sina
sopor.
• Lampor lyser mitt på ljusa
dagen. En timer, som tänder
och släcker ljuset inne, är en
billig och bra investering. Ett
relä som tänder ytterbelysningen när mörkret faller, är
en annan.

• Andra säkra tecken på din
frånvaro är att gräsmattan
ser ut som en vildvuxen sommaräng eller att den täcks av
ren och orörd snö. Hjälper du
grannen med gräsklippning
och snöskottning när han är
borta, så hjälper han dig, när
du ger dig av.

Minska inbrottsrisken Grannsamverkan
Idag samverkar grannar också i
flerfamiljshus i samarbete med
fastighetsägaren. Därmed minskar vardagsinbrotten kraftigt i
antal och boende- och närmiljön blir vänlig och trivsam.

Lär känna dina grannar! Var
uppmärksamma på främmande
besök i omgivningen. Starta
grannsamverkan och meddela
polisen.
Polismyndigheten





Försök att se på din bostad med tjuvens ögon! Var kan han (det
är oftast en man!) snabbt ta sig in och ut med stöldgodset? Han
är möjligen i desperat behov av värdeföremål och pengar, men
vill absolut inte bli upptäckt och avslöjad.
Därför letar han efter husets svaga punkter, de ”hål” som gör
det möjligt att tyst och snabbt ta sig in och ut. Det tar mellan
15 och 20 sekunder att bryta sig in i en bostad med vanligt lås.
Har huset svaga punkter, vet du var tjuven slår till.
Det talas mycket om organiserad brottslighet, men fyra av fem
inbrott är faktiskt spontana. Det är alltså tillfället som gör tjuven. Han ser ”hålen” och kan inte motstå frestelsen.

Så kontrollerar tjuven om du är bortrest
Han ringer dig och ber om ursäkt för felslaget nummer, om
du svarar. En nummerpresentatör avslöjar varifrån den okända
personen ringer.
Han ringer på dörren och frågar, om du öppnar, efter någon
du inte känner. Sätt in en dörrkikare i dörren och komplettera
med dörrspärr. Släpp aldrig in en främling när du är ensam
hemma.
Han ringer på dörren och presenterar sig som kontrollant för
ett tele-, energi- eller försäkringsbolag eller politiskt parti.
Begär alltid legitimation och studera kortet noga. Notera gärna
telefonnumret till den som ställt ut kortet, eller be att få ringa
och bekräfta besöket innan du släpper in vederbörande.
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Trygghet och säkerhet

Tänk som tjuven!

Trygghet och säkerhet

Nu vet tjuven att huset är tomt.
Hur tar han sig in?
Tjuven tar sig in den lättaste vägen, oftast via fönstret eller genom att bryta upp altandörren.
Låt montera en säkerhetsspanjolett och fönsterlås. I ytterdörren
monteras ett godkänt säkerhetslås med hakregel och spärrfunk
tion på insidan. Ett extralås som komplement till det befintliga
låset i dörren kan vara ett alternativ för att förstärka dörrens
brythållfasthet, men är inte att rekommendera. Oavsett vilket
lås du köper så ska du se till att du får ett säkerhetsslutbleck
monterat i karmen.
En glasad dörr, eller en med glasruta vid
sidan, är lätt att forcera. En sådan dörr
bör gå att spärra från insidan med
nyckel, så att den inte går att använda
vid flykten (med dina tillhörigheter!).

Förebyggande åtgärder
Godkända produkter som säkerhetsdörr, gallergrind och inbrottslarm sänker försäkringspremien.
Detsamma gäller jordfelsbrytare och brandsläckare.
Försäkringsförbundet
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Trädgården kan vara tjuvens verktygslåda
Bakdörr, balkongdörr, källardörr, verandadörr och garagedörr
är alla utmärkta öppningar för inbrottstjuven.
Alla dessa dörrar (så kallade skalskyddsdörrar) bör säkras med
godkända lås. Det finns bra lösningar för alla typer av dörrar.
Källarfönster och andra lättillgängliga fönster är möjliga ingångar. Glöm inte heller takfönster och takluckor.
Godkända fönsterlås, galler och stålstänger bör användas i dessa fall. Se till att fästa dem ordentligt i karmen!
Stegen som står lutad mot väggen efter senaste målningen ...
Lås in den i garaget eller lås fast den med ett hänglås!
Yxan i huggkubben är bra att slå in ett fönster med.
Ta en sväng runt huset innan du reser bort och plocka ihop
verktygen och lås in dem!
Fixa den trasiga ytterbelysningen så att inte tjuven kan arbeta
ostörd i mörkret!
Grannen har inte en chans att se någon i mörkret.
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Nu är tjuven inne. Vad stjäl han?
I första hand är det saker som är lätta att sälja och omsätta i
pengar: värdepapper, fotoutrustning, stereo, video, TV, mobiltelefoner, datautrustning, verktyg, smycken, konst och antikviteter, det vill säga sådant som finns i de flesta hem.

Dina värdesaker bör märkas!
Skaffa en bankbox för det som
är oersättligt. Det bör inte ligga
hemma – på grund av risken för
inbrott och brand.
Fotografera eller filma hemmets
värdesaker och lägg bilderna i
bankboxen.
Märk, om möjligt, värdesakerna med ditt personnummer och
gör en förteckning över dem,
som du också stoppar i bankboxen.

Hör efter med polisen eller försäkringsbolaget om du kan få låna en
märkpenna.

Märkning
Märkta föremål är svårare att avyttra. Polisens möjligheter att
identifiera föremålen ökar. Märk på varaktigt sätt med märkpenna.
Hör efter med polisen eller försäkringsbolaget. Skriv personnummer (privatperson), organisationsnummer (företag) eller bilnummer (för det som tillhör bilen). Sätt upp dekaler på entrédörr och
fönster.
Stöldskyddsföreningen
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Om han tog sig in genom ett fönster, vill han kanske inte ta
samma väg ut med godset. Se därför till att sätta dörrarnas öppningsmöjligheter ur funktion genom att aktivera spärrfunktionen i låsstolpen.
En okänd man på väg ut genom grannens fönster gör dig givetvis misstänksam (Grannsamverkan!).
Ta signalement och notera eventuellt bilmärke och registreringsnummer, men ingrip INTE! Larma polisen, notera allt
som händer och invänta polisen.
Om du ser någon komma ut från grannens bostad med en TV i
famnen och vet att de är bortresta, vad gör du då?
Var vänlig, men misstänksam, och ring om nödvändigt polisen!
Vi kan hjälpa dig att se till att din bostad ger tjuven så stora
problem att han avstår från inbrottsförsök. Rätt säkerhetsutrustning håller hög kvalitet och är lätt att använda.
Se till att låset går att öppna med vred när du är hemma, det
finns ingen tid över för att leta efter nycklar i en paniksituation.
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När tjuven tagit sig in, ska han också ut

Alla har ett lås i sin ytterdörr och för de allra flesta fungerar det
bra – tills det sker ett inbrott.
Ett inbrott är ofta jobbigt att reda ut. En helt okänd person har
varit inne hos dig, rotat runt bland dina personliga ägodelar,
stulit saker som kan vara svåra att ersätta, förstört möbler och
inredning, och totalt vänt upp och ner på hela ditt hem.
Med några enkla grepp kan du säkra ditt hem så att tjuven ser
det som ett allt för stort problem att göra inbrott.
Läs igenom följande sidor och jämför det med hur ditt hem
ser ut idag. Känner du att säkerheten kan göras bättre bör du
kontakta en låssmed som gör en säkerhetsbesiktning. Därefter
kan du ta ställning till hur du kan skapa ett tryggt boende för
dig och din familj.
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Inbrottsskydd

Inbrottsskydd

Det är inte bara ytterdörren som måste ha ett riktigt lås. Tjuven
föredrar helt andra vägar in i ett hus. Ut däremot tar han gärna
ytterdörren. Se därför till att ha ett lås med hemmabekväm och
bortasäker funktion på ytterdörren.

Altandörr / Balkongdörr
De allra flesta inbrott sker genom altandörrar. Kontrollera
att det finns låsbara handtag
och gärna en spanjolett i dörren.

Fönster
Fönsterlås hindrar effektivt
tjuven från att ta sig in eftersom han då måste krypa
in genom en krossad ruta
och riskerar att skära sig.

Ytterdörr
Källarfönster
Groventré / Bakdörr
Här bör det sitta ett lås med
bortasäker funktion för att
hindra tjuven från att ta sig ut
med eventuellt stöldgods.
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Här kan tjuven lätt krypa in.
Säkra med galler, fönsterlås
eller skruva helt enkelt igen
fönstret permanent.
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Här bör det sitta ett
lås med bortasäker
funktion för att hindra tjuven från att ta
sig ut med eventuellt
stöldgods.

Inbrottsskydd

Låspunkter

Det vanliga är att ytterdörren har det lås den hade när den sattes in. Det har fungerat utmärkt i alla år.
Men utvecklingen har inte stått stilla på säkerhetsområdet och
brottsstatistiken visar helt andra mönster än förr. Kanske har
också de föregående ägarna glömt att lämna alla nycklar till er
eller förlorat någon?
Nu kan du välja om du vill ha ett eller två lås i dörren.

Extralås med
hakregel.

Inbrottsskydd

Ytterdörr

Ett lås i dörren
Ett tvåfunktionslås i dörren sparar ett hål. De flesta är vana vid
att låsa från utsidan och sedan åka hemifrån. Med tvåfunktionslåset kan du sätta innervredet ur funktion innan du åker och
på så sätt göra det omöjligt för tjuven att ta sig ut den vägen.
Rätt lås uppfyller fordringarna enligt Svensk Standard SS 3079,
klass 3 och är av försäkringsbolagen godkänd låsenhet.
Två lås i dörren
Du kan komplettera ditt befintliga lås med ett godkänt tillhållarlås. Det gör det svårare för tjuven att bryta upp dörren.
Ännu fler låspunkter i dörren
Ett flerpunktslås har flera låspunkter längs hela dörrens
framkant, vilket gör det ännu svårare för en inbrottstjuv att
bryta upp dörren. Något att tänka på vid köp av ny dörr.
Eftermontering i befintlig dörr bör överlåtas till fackman.
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Entrélås med hakregel
och ”hemmabekväm och
bortasäker” funktion.
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Dörrspärr / tittöga
Det finns dessvärre besökare som aldrig bör släppas in. Montera därför dörrkikare och dörrspärr. De är enkla att montera
och ger god trygghet när du är ensam hemma.
En dörrkedja kan också vara bra, men tyvärr är de ofta svaga.
Därför rekommenderas en riktig dörrspärr!

Dörrspärr

Gångjärn med
bakkantbeslag

Bakkantbeslag
Vissa dörrar har gångjärn där sprinten kan slås ur eller som går
att skruva bort från utsidan. De ska förses med bakkantbeslag
som griper in i karmen när dörren stängs och därmed förhindrar att tjuven lyfter bort dörren när sprintarna avlägsnats.
Gångjärn
Vissa dörrar har gångjärn där sprinten kan slås ur eller som går
att skruva bort från utsidan. De ska förses med bakkantbeslag
som griper in i karmen när dörren stängs och därmed förhindrar att tjuven lyfter bort dörren när sprintarna avlägsnats.

Bakkantbeslag

Borrskydd
Moderna tjuvar borrar upp låsen. Med ett härdat borrskydd
blir det betydligt svårare att använda den metoden.
Borrskydd

En nyckel
Du kan också använda samma nyckel till övriga lås, på vägbom, fritidshus och fönster. Detta kallas för ”lika låsning”.

Tittöga
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Inbrottsskydd

Ytterdörr

Groventré / bakdörr
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Inbrottsskydd

Liksom husets entrédörr måste även dörren till husets groventré eller en eventuell bakdörr förses med ordentliga lås.
All den information som gäller för entrédörr gäller även för
dessa dörrar. Kanske är det ännu viktigare att se till att tjuven
inte kan gå ut genom groventrén/bakdörren. Den ligger ofta
något skymd och det tycker inbrottstjuvar mycket om, eftersom de då kan passera mer ostört.
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Altandörr

Inbrottsskydd

Altandörren är oftast den som är lättast att forcera för tjuven.
Om huset ligger undanskymt är det lätt att ta sig in utan att det
hörs, t.ex. med hjälp av en rejäl skruvmejsel.

Altandörren är också bra att plocka ut tjuvgodset genom. Därför bör den säkras mot ”utbrott”. Det görs lämpligen med en
säkerhetsspanjolett med låsbart handtag där nyckeln tas ur på
insidan, eller komplettera befintlig spanjolett med godkänt utanpåliggande altandörrlås.
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Fönstren är lätta att slå sönder och ta sig in genom. Med låsta
fönster tvingar du tjuven att plocka bort varenda glasskärva
innan han gör entré. Det tar tid, kan orsaka oväsen och innebära risk för honom att bli avslöjad.

Karm
Det är viktigt att förankra karmen ordentligt i väggen, särskilt i
höjd med lås och gångjärn. Annars hjälper inget lås i världen.
Karmen ska fästas med långa genomgående karmskruvar, bland
annat just ovanför och under låsblecket.

Källarfönster
Källarfönster innebär inga problem för tjuven. Placeringen gör
ofta dessutom att tjuven får jobba ostört. Glaset krossas och
fönstret öppnas.
Lås på källarfönstren är därför en god investering. Du kan också låta montera galler för källarfönstren, helst på glasets insida.
Risken för upptäckt och skärskador får då tjuven att avstå från
inbrottsförsök.
32

33

Inbrottsskydd

Fönster

Galler och grindar

Inbrottsskydd

Gallergrind
I lägenheter, men även i villor, kan det lämpa sig mycket bra
med en gallergrind innanför ytterdörren. Speciellt dörrar med
glaspartier och äldre dubbeldörrar som är svåra att säkra med
enbart lås bör kompletteras med en gallergrind eftersom den är
mycket svår att forcera.
Inkrypningsskydd
Denna typ av skydd lämpar sig mycket bra för källarfönster.
Kontrollera vid installation att gallret sitter ordentligt förankrat i väggen, då infästningen troligtvis ger vika fortare än gallret
vid eventuell åverkan.
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I en garageport är det inte alltid enkelt att styra vilka lås som
ska monteras då det ofta kommer anpassade lösningar redan
från tillverkaren. Själva låscylindern går dock ofta att byta så att
det blir samma nyckel som till övriga huset. Lämna nyckeln till
en låssmed så tillverkar han en cylinder som passar i porten.
Garage i huset
Ligger garaget i anslutning till resten av huset är det viktigt att
dörren mellan garage och huset har lika hög säkerhet på låsen
som i husets entrédörr. Annars väljer tjuven att gå in i huset via
garaget då garageporten ofta är enklare att få upp än entrédörren.
Friliggande garage
I ett friliggande garage behöver man inte installera lås med
”hemmabekväm och bortasäker” funktion, där räcker det med
ett enklare lås.
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Inbrottsskydd

Garage

Den allt högre brottsfrekvensen i samhället drabbar också villaägarna. Varje dygn sker cirka 50 villainbrott i Sverige. Men
endast en bråkdel drabbar larmade villor.
Ett larm i sig försvårar inte inbrott, men det har en avskräckande effekt och är därför ett bra komplement till andra åtgärder.
Larmet kan vara kopplat till en siren, förutbestämda telefonnummer och/eller en bemannad larmcentral.
Att du skyddar ditt hem ligger inte bara i ditt intresse, utan
även i försäkringsbolagens. Därför premierar dessa i många fall
kunder som exempelvis har installerat larm.
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Inbrottslarm

Vad är inbrottslarm?

Larmsystem kan vara trådlösa eller kabelbaserade. Hjärtat i systemet är centralenheten. Det är hit alla givare, detektorer och
annat kopplas.
De två vanligaste komponenterna är magnetkontakter och rörelsedetektorer. En magnetkontakt monteras på en dörr eller
ett fönster och slår larm om dess båda halvor avlägsnar sig från
varandra genom att dörren eller fönstret öppnas. Rörelsedetektorer placeras på strategiska ställen i huset och reagerar på
rörelser med hjälp av infrarött ljus. Det finns även detektorer
som ska klara att mindre husdjur vistas i huset när larmet är påslaget. Utöver detta finns det annan kringutrustning som rök-,
vatten- och glaskrossdetektorer.
Normalt slår du på ett larm via en knappsats när du lämnar huset. För ökad säkerhet kan denna vara separerad från centralenheten. Det finns även varianter där du kan fjärrstyra larmet
via fjärrkontroll, telefon eller mobil. Vissa larmpaket kan styras
av en timer och man kan till exempel ha undervåningen larmad
medan man sover på övervåningen.
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Inbrottslarm

Det finns olika typer av larm utifrån dina behov, husets förutsättningar och dina ekonomiska ramar. Allt från att komponera
ditt eget larmsystem till att ansluta dig till säkerhetsföretag som
Securitas eller Falck.

Vad ska jag tänka på?

Inbrottslarm

Ett bra skalskydd ska kunna indikera intrång i ett tidigt skede,
oavsett om inkräktaren bryter upp en dörr eller fönster eller
kryper genom en krossad ruta.
Ett enklare skalskydd byggs upp med magnetiska larmkontakter
på samtliga öppningsbara dörrar och fönster. Problemet är att
larmet inte kommer att lösas ut om enbart ett fönster krossas
och tjuven går in utan att öppna karmen. För att även skydda
sig mot det senare senariot monteras sensorer av t.ex. piezo-typ
på dörr- och fönsterkarmen. Dessa sensorer lämpar sig även att
montera på tunnare väggar och tak där inbrott kan ske.

Automatisk återställning
Oavsett vilken typ av skalskydd man väljer är det viktigt att
komma ihåg att det i systemet måste finnas en automatisk återställningsfunktion. Denna funktion ska tjäna som återförsäkring om det yttre skyddet vid en första påkänning skadas eller
en uppbruten dörr lämnas öppen. Det kan hända mycket under
en lång semester.
Om åtgärder inte vidtagits för att återställa systemet ska förnyat försök detekteras av det invändiga skyddet. Det invändiga
skyddet kan i sitt enklaste utförande bestå av en kontaktmatta
på en strategisk punkt och då naturligtvis väl dold under en
heltäckande matta.
Ett avancerat invändigt skydd är en passiv IR-detektor monterad så att den bevakar det som är målet för inkräktaren. Exempel på detta kan vara vägen till sovrummen, trappan mellan
planen eller en central hall.
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Bortasäker?

Inbrottslarm

Om det inte finns krav på att kunna vistas i lokalerna när larmet är påslaget byggs larmet upp på ett något annorlunda vis.
Man börjar med att bestämma ett eller flera bra invändiga automatiska återställare och detektorer. Det kan vara en kombination av IR-detektorer och kontaktmattor.
Genom att det nu bör finnas ett bra inre skydd behöver det
yttre skyddet inte göras så omfattande.
Som villaägare känner man ganska väl var faran är störst. Skydda dessa ställen med i första hand magnetiska larmkontakter.

Användarvänlighet
Att bygga upp ett larm så att det inte gör för stort ingrepp på
friheten och blir svårskött kräver en del erfarenhet.
Ny teknik med infraljudsdetektorer gör det möjligt att åstadkomma skalskydd i objekt där detta inte tidigare varit försvarbart. Infraljuddetektorn gör det även möjligt att ha skalskyddet
aktiverat nattetid och lämna husdjur hemma.

Behörighet
För centralanslutet larm krävs numera att installatören har tillstånd för larminstallation enligt larmlagen. Kontrollera detta
innan beslut om installation tas. Välj också gärna en installatör
som är ansluten till en branschorganisation.
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Var försiktig med öppen eld inomhus. Tänder du levande ljus,
se till att släcka dem innan du lämnar rummet. Många bränder,
inte minst under jul- och nyårshelgen, orsakas av kvarglömda
ljus.
Har du eldstäder som kaminer, kakelugnar eller öppna spisar
ska du se till att skorstenen är sotad.
När du eldar i den öppna spisen, se till att det inte finns papper
eller annat lättantändligt material runt den öppna spisen. En
del ved sprätter gnistregn omkring sig som kan orsaka brand.
Du bör ha ett spisgaller som skydd mot gnistor.
Om det mot förmodan skulle börja brinna ska du omedelbart
larma räddningstjänsten om du inte själv kan släcka branden.
Larmnumret är 112.
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Brandskydd

Brandskydd

Vilken brandsläckare ska jag välja?
Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand en godkänd handbrandsläckare med minst sex
kilo pulver.

Anledningen till rekommendationen är att även en relativt ovan
person har goda förutsättningar
att med en sexkilos pulversläckare bekämpa de bränder som kan
uppstå i ett hem. I förhållande
till sin vikt och sin storlek har
pulversläckaren en oöverträffad
släckkapacitet. Detta har varit av
avgörande betydelse vid bedömningen.
Räddningsverket rekommenderar en handbrandsläckare som är
provad och godkänd enligt SSEN 3-7:2004.
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Brandskydd

Valet bygger på brandsläckarnas kapacitet utifrån praktiska försök genomförda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i
Borås. Bakom rekommendationen står Räddningsverket, Konsumentverket, Svenska Brandskyddsföreningen, Försäkringsförbundet, Svebra och Brandserviceföreningen.

Brandsläckare delas in i klasser efter vilken typ av bränder de
kan släcka. Bränder av klasserna A och B är vanligast.
Klass A innebär bränder i vanliga material som brinner med
både glöd och flamma. Det gäller de flesta inredningsmaterial.
Klass B omfattar brand i vätskor, exempelvis bensin eller diesel. Dessa brinner med flamma men utan glöd.
Beroende på om man riktar släckningen mot glöden eller flammorna får man olika resultat och olika släckmedel blir olika
effektiva.
Klass C innebär att släckmedlet kan användas för att släcka
bränder i gas och klass D innebär att metallbränder kan släckas.
En F-klassbeteckning på en handbrandsläckare avser en släckare för bränder i matfett.
49

Val av brandvarnartyp

Brandskydd

För att brandvarnare ska få säljas i Sverige måste de uppfylla
Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion. De måste
reagera på brandrök inom en viss tid och får inte ge för många
falsklarm. Minst sju dagar innan batterierna är slut måste brandvarnaren ge en varningssignal om detta. Batterierna måste räcka
i minst ett år och kunna ge ett brandlarm under åtminstone fem
minuter. Ljudstyrkan ska vara minst 85 decibel.
Konsumentverket har gjort en marknadsöversikt över brandvarnare som du kan beställa on-line på www.kov.se.

Hur många brandvarnare behöver man?
Ha minst en brandvarnare på varje våning. Brandvarnarens
övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör
avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.
Behöver du flera brandvarnare kan det vara bra att skaffa sammankopplingsbara varnare, som tjuter samtidigt om någon av
dem detekterar rök.
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Brandfilten

Brandskydd

Brandfilten är ett effektivt hjälpmedel vid snabbsläckning av
brand i kläder, möbler, TV:n eller på spisen.
Brandfilten är förpackad i ett fodral i nylontyg, förslutet med
ett kardborreband i underkant.
Materialet i brandfilten är vävd glasfiber.

Spisövervakare
Slipp oron att glömma spisplattor eller ugnar på!
Lämplig för alla; ung som gammal, i hemmet, på arbetet och
inom barn- och äldreomsorgen.
Spisövervakaren bryter strömmen till spisen och stänger av
spisplattor och ugnar. Gör även spisen mer barnsäker.

Utrymningsstege
Stegen är lämplig som utrymningsstege för villor, flerfamiljshus, kontorslokaler, hotell etc.
Den är ofta smakfullt utformad och stör därför inte fasaden.
Dra ur en sprint och stegen fälls ut hela vägen ner till marken,
sen är det bara att klättra ner.
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Barnsäkerhet

Genom att röra på sig och utforska omvärlden utvecklas barn.
De tar i saker, kryper, står och går. Så småningom lär de sig att
behärska sin kropp till fulländning. Men de fantastiska framstegen görs ibland med betydande risker.
När man som förälder vill förebygga olyckor behöver man vara
förutseende och rikta in sig på olika saker beroende på barnets
ålder.
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Barnsäkerhet

Varje år vårdas 62 000 barn mellan 0 och 6 år på akutmottagning efter att ha skadats i olycksfall. De allra flesta olycksfallen
sker hemma, och många av dem kan undvikas.

Var finns olyckan
Soffan. Skötbordet. Jordnötterna i skålen. Lecakulorna i blomkrukan och kaffet i koppen.
Det är sådana saker, sådant som finns i de flesta hem och som
vi normalt inte betraktar som farligt, som orsakar många av
olycksfallen bland barn.

Barnsäkerhet

Som förälder får man tänka om, eller tänka nytt. Kanske ska
man inte dricka det där kaffet just nu, när babyn är i famnen?
Kanske ska den vassa kniven inte lämnas framme på köksbordet längre? Och kanske spisen behöver ett hällskydd, så att det
kokande vattnet inte riskerar att välta över barnet som upptäcker världen?
Inte ens det säkraste hem är garanterat olycksfritt, men genom
att ligga steget före kan man i alla fall minska riskerna.
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Barn under 6 månader skadas ofta i samband med fall från
skötbord. Kvävning orsakad av mat eller smådelar förekommer
också, liksom brännskador.
Skötplatsen ska vara stadig och ha skyddskanter så att barnet
inte kan rulla ner. Lämna aldrig barnet utan uppsikt. Håll kvar
en hand på barnet om du måste sträcka dig efter något. Den
allra säkraste skötplatsen – men kanske inte den bekvämaste för
mamma och pappa – är en dyna på golvet.

Småsaker. Små barn undersöker genom att stoppa i munnen.
Och små saker kan fastna i luftstrupen och orsaka kvävning.
Konsumentverket har en testcylinder, en plastcylinder som är
lika stor som strupen på en 3-åring, omkring 3,2 centimeter i
diameter. De saker som får plats i cylindern bör man vara försiktig med. De kan utgöra en kvävningsrisk.
Testcylindern kan beställas via Konsumentverkets hemsida
– www.kov.se
Leksaker. Kolla nallen och de andra leksakerna då och då. Dra
i nos, ögon, morrhår och sömmar. Se till att inga smådelar kan
lossna eller pillas ut.
Se upp för brännskador. Drick inte het dryck som kaffe eller te
när du har barnet i famnen.
Element som blir över 60 grader varma kan behöva elementskydd. En del brödrostar blir väldigt heta på utsidan – det kan
vara bra att tänka på om man ska köpa en ny.
Snören och band. Klipp av band som är längre än 22 centimeter från leksaker, mobiler och speldosor. Band som är längre än
så kan fastna runt barnets hals.
Napp. Om barnet har napp: dra i den varje dag för att kontrollera att den inte är skadad.
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Barnsäkerhet

Säkerhet för barn, 0–6 månader.

Säkerhet för barn, 6 månader – 3 år
Skador i samband med fall från trappor eller möbler är vanliga
från 6 månaders ålder. Kvävning av mat eller småsaker som
fastnar i halsen förekommer också.

Barnsäkerhet

Den höga barnstolen. Se till att den höga barnstolen är stabil.
Fäst den gärna i matbordet, det minskar risken för fallolyckor.
Det finns särskilda ”ankare” som är till för att koppla fast höga
barnstolar i bord.
Spisen. Se till att spisen har tippskydd (så att den inte kan välta över barnet om det klättrar på en lucka), hällskydd (så att
barnet inte riskerar att bränna sig på en het platta eller välta
innehållet i en kastrull över sig), luckspärr (så att barnet inte
kan öppna en ugnslucka) och luckskydd (så att barnet inte kan
bränna sig på en ugnslucka).
Kemikalier. Förvara maskindiskmedel, rengöringsmedel, övriga kemikalier och mediciner så att barnet inte når dem, gärna
i ett låsbart skåp.
Vassa och farliga saker. Förvara knivar och andra vassa och farliga saker så att barnet inte når dem, gärna i en låda med spärr
som barnet inte klarar av att öppna.
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Kvävningsrisker. Plocka undan plastpåsar och plastkassar, och
knyt gärna ihop dem – de kan utgöra en kvävningsrisk annars.
Ballonger kan utgöra en kvävningsrisk om de går sönder.

Spjälsängen. Många fallolyckor bland små barn inträffar när
barnet försöker klättra ur spjälsängen. Sänk därför botten i
spjälsängen när barnet kan sitta, stå på knä eller dra sig upp.
Leksaker. Håll koll på att smådelar inte lossnar från leksakerna.
Släng allt som är trasigt och vasst.
Trappan. Trappgrindar, både ovanför och nedanför trappan,
kan förhindra fallolyckor.
Snören och band. Persienn- och markissnören kan bli en strypfälla, eftersom de ofta hänger i barnhöjd och dessutom bildar
en ögla. Klipp isär öglan för att minska olycksrisken.
Fönster och dörrar. Enligt Boverkets regler ska det finnas säkerhetsbeslag på fönster och balkongdörrar så att barn inte kan
få upp dem, men det finns inte alltid. Om det finns, men säkerhetsbeslagen är gamla är det stor risk att de inte är godkända.
För att förhindra klämskador kan innerdörrar som brukar stå
öppna behöva dörrstoppar.
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Barnsäkerhet

Förankra möbler. Skruva fast skåp och hyllor som det går att
klättra upp på så att barnet inte riskerar att få dem över sig.

Säkerhet för barn, äldre än 3 år

I den här åldern förekommer det också att barn skadar sig i
samband med att de cyklar omkull, eller när de leker på lekplatsen. Även drunkning förekommer, och brännskador i samband med lek med tändstickor eller tändare.
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Barnsäkerhet

För äldre barn är det trafiken som är den stora faran. Barnet
kanske vet att det inte ska vara i trafiken och leka, men glömmer bort det direkt om bollen rullar ut på vägen.

Gör hemmet elsäkert för barnen
Elinstallationen och elapparaterna i hemmet är utformade med
tanke på vuxna människors användning. Ibland kan barn ha
egna idéer om hur exempelvis eluttag och sladdar ska användas. Var därför försiktig med att placera elapparater i barnrum!
Här följer några tips om hur du kan göra hemmet elsäkrare
även för dina barn.
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Barnsäkerhet

Uttag och sladdar
Se till att eluttagen i din bostad är petskyddade, det vill säga
har täckplattor över kontakthylsorna. Sladdar som ringlar över
golvet kan bli oemotståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen runtom sladden skadas, till exempel genom att barn
klipper i den eller en hamster gnager på den, förvandlas sladden snabbt från leksak till dödsfälla.
Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att installera fler vägguttag. Ett annat är att fästa de sladdar som ändå behövs mot en
vägg eller list.

67

Sänglampor
När du inreder barnens sovrum, undvik lampor som inbjuder
till lek. Lampor som ser ut som sagofigurer eller djur bör därför
stå så att barnet inte når dem. Du bör också tänka på att montera vägglampor och sladdar så att barnet inte kan riva ner dem
i sömnen eller under lek.
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Barnsäkerhet

Farliga apparater
Brödrostar och hårtorkar är exempel på spännande apparater,
som när de lämnas liggande framme, utgör en stark lockelse på
nyfikna barn. Ta för vana att alltid dra ur stickkontakten när du
använt sådana apparater. Spisen, och det som sker där, brukar
också locka till sig små barns uppmärksamhet. De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som spislås, tippskydd,
spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd
och komplettera gärna med en timer, ifall barnet i ett obevakat
ögonblick lyckas sätta på spisens plattor.

Ett par timmar varje dag ägnar sig de flesta åt någon typ av
fritidsaktivitet. Barnen cyklar, åker pulka, spelar fotboll och
mycket annat. Ungdomarna tar moppen till badet, fiket – träffar kompisarna. De vuxna påtar i trädgården, klipper gräs,
vattnar, mekar med sin motorcykel eller bara njuter av det
vackra vädret, skönt tillbakalutade i solstolen på altanen.
Till alla dessa aktiviteter används olika redskap och maskiner,
oavsett årstid såsom MC, moped, snowracer, trädgårdsmöbler
etc.
Lås in eller lås fast dina saker så förhindrar du på ett enkelt
sätt stöld.
På följande sidor hjälper vi dig med hur du ska tänka och vilken
typ av lås som lämpar sig eller krävs beroende på vad du vill
skydda.
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Fritidslåsning

Fritidslåsning

Tvåhjulingar

Godkänt
cykellås.

Fritidslåsning

Cykel
I Sverige polisanmäls det nästan 75 000 cykelstölder årligen*.
Lås därför din cykel med ett bra lås redan från början så
minskar risken betydligt att det blir just din cykel som tjuven
tar.
En välsorterad cykel- och sporthandlare eller låssmed hjälper
dig att välja ett bra lås och svarar gärna på dina frågor.
Och du, glöm inte att använda cykelhjälm. Det finns enkla lås
till den också om du inte vill bära omkring på den när du gör
kortare ärenden.

Wirelås för t.ex.
cykelhjälm.

Moped
Stölderna av mopeder har ökat lavinartat de senaste åren. Förra året anmäldes nästan 8 000 mopedstölder*. Många av dessa
stölder kunde ha undvikits om tjuven ansett det lönlöst att försöka bryta upp låset.
För att förhindra att någon bär iväg mopeden rekommenderas
godkända bygellås i klass 3 och kätting i motsvarande klass.
Fungerande styrlås räknas i vissa fall som godkänt lås, då krävs
endast ett ytterligare godkänt lås.
* källa: brå, kriminalstatistik 2004
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Motorcykel
Det stjäls inte lika många motorcyklar som mopeder, men
3 000 anmälda stölder årligen* är ändå alldeles för många.
Förvara din motorcykel inlåst så ofta du kan. Det tar kanske ett
par minuter extra varje dag att sätta in den i garaget och ta ut
den, men det är det värt om du då får behålla den.
När du inte har möjlighet att låsa in din motorcykel rekommenderas att du låser den med godkända bygellås och kätting
i minst klass 3. Fungerande styrlås räknas i vissa fall som godkänt lås och då krävs endast ett ytterligare godkänt lås.
Fråga hos en MC-handlare eller en låssmed så hjälper de dig
att välja ett bra lås som passar till din motorcykel.

* källa: brå, kriminalstatistik 2004
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Fritidslåsning

Tvåhjulingar

Båt

Se till att använda lås som är testade av Svenska Brand- och
SäkerhetsCertifiering AB (SBSC) och godkända av Svenska
Försäkringsförbundet (SFF).
Är du osäker på vilken låsklass du ska välja just för ditt användningsområde, kontakta ditt försäkringsbolag. Ofta är det försäkringsbolaget som ställer kraven på hur du ska låsa din båt.
Generellt gäller:
Hänglås och kätting godkända i klass 2 för båtar med en vikt
understigande 200 kg.
Hänglås och kätting godkända i klass 3 för båtar med en vikt
överstigande 200 kg.

* källa: brå, kriminalstatistik 2004
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Fritidslåsning

Det anmäls nästan 3 500 båtstölder per år i Sverige till polisen*.
Kontakt med försäkringsbolag, alla andra bekymmer som uppstår med anledning av en stöld, tar mycket tid och är framför
allt tråkigt.
Det är därför en relativt enkel och billig försäkring att förse din
båt med bra godkända lås redan från början.

I trädgården

Fritidslåsning

Möbler
Det är inte ovanligt att dyra utemöbler försvinner från sina
ägare. Många av dessa stölder är tillfälligheter där tjuven sällan
planerar brottet eller återkommer om det misslyckas.
Om dina utemöbler är fastlåsta kan inte tjuven få med sig dem
och de lämnas kvar.
En lång stålwire, ett fästankare och ett bra hänglås är det som
behövs. Dessa kostar ofta inte mycket men är en billig försäkring för att få behålla din egendom.
Övrigt
Redskap och utrustning som kan låsas fast med wire/kätting
och hänglås är t.ex. grill, stege, cementblandare, snöslunga,
vedklyv och skottkärra.
Verktyg
En trädgård full med verktyg, stegar och ställningar är att bjuda
in tjuven i huset. Med en kvarlämnad yxa får han hjälp med
att ta sig in i huset. Finns det en stege tillgänglig som inte är
fastlåst kommer tjuven lätt upp till övervåningen. Där saknas
det ofta fönsterlås vilket gör det lättare att ta sig in den vägen.
När han ska ut använder han troligen ytterdörren, om lås med
bortasäker funktion saknas.
Lås in dina saker när du är klar, det minskar risken för stöld
och inbrott.
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Värdeskåp

Sannolikt kommer även digitalkameror, silverbestick, pass och
en hel del papper och dokument att hamna där.
Man bör därför inte köpa ett skåp som är för litet. En bra idé
när man ska skaffa sig ett skåp är att göra en lista på sådant man
tror sig vilja förvara i sitt skåp.
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Värdeskåp

Tanken på värdeskåp kan komma upp när man till exempel har
skaffat sig ett dyrbart smycke och då tycker att det bör förvaras
på ett säkert ställe, men ändå i hemmet.

Vilka typer av värdeskåp finns det?

Värdeskåp

Vissa värdeskåp klarar att stå emot höga temperaturer. Ett sådant skåp är att föredra om man vill förvara t.ex. datamedia
och papper i det och vill att innehållet ska klara de temperaturer som uppstår vid en brand. Brandklassade skåp är betydligt
större an vanliga värdeskåp, men de tjocka väggarna har inte
att göra med styrkan utan värmetåligheten.
Brandklassen heter NT Fire 017 och med tillägg för antal
minuter den klarar utan att temperaturen i skåpet överstiger
175 °C för dokumentskåp, och har man tillägget för datamedia
klarar skåpet att hålla temperaturen nere under 70 °C inom
angiven tid.
Om man ska förvara vapen eller ammunition måste man ha ett
skåp som är inbrottsklassat enligt svensk standard SS3492, och
den klassen kräver även att skåp som väger mindre än 150 kg,
bultas fast.
Skåp som inte är klassade brukar kallas inbrottsfördröjande
och bör inte förväxlas med klassade.
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Att ha en egen trädgård är något som många har och många
drömmer om. Att gräva upp landet på våren, att plocka blommor till midsommar och kratta löv på hösten är självklara saker i många trädgårdar. Men i dessa till synes helt oskyldiga
handlingar döljer sig många saker som direkt eller indirekt kan
orsaka olyckor.
Är eluttaget som du kopplar dina maskiner till jordat? Ligger
häcksaxen framme så barnen kommer åt den? Hänger stegen
på väggen olåst så att tjuven kan använda den, vid sitt inbrott?
De flesta olyckor kan undvikas om man har huvudet på skaft
och vet vad man ska rätta till.
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Trädgård

Trädgård

El utomhus
Uttag utomhus ska alltid vara jordade. För nya uttag gäller
dessutom krav på jordfelsbrytare, något som du även kan komplettera gamla uttag med.
Anslut aldrig en apparat som du ska använda utomhus till ett
ojordat uttag inomhus. Det kan vara livsfarligt! Om du måste
använda en skarvsladd, se till att den är jordad och att den ansluts till ett jordat uttag.

Trädgård

Häckar och buskar
Låter du buskarna växa fritt i trädgården? Det tackar inbrottstjuven för. Ingenting är bättre än att osedd kunna ta sig ända
fram till huset och sedan snabbt försvinna igen. Undvik detta
genom att klippa ner och planera din trädgård på ett annat
sätt.
Bakom den höga häcken mot gatan kan det gömma sig många
faror. Barn som just lärt sig cykla eller som ska hämta en boll
som försvann genom grinden tänker inte på att det är en plats
där det plötsligt kan komma en bil. Bilföraren hinner i bästa
fall bromsa in bilen något, men en hemsk olycka kan vara ett
faktum. Håll häckarna låga eller överväg att byta till ett staket
eller kanske en vacker mur.

Ur inbrottssynpunkt är det också bra att ha belysning runt huset. Tjuvar skyr ljus eftersom ett plötsligt upplyst hus påkallar
uppmärksamhet och lätt avslöjar tjuvens identitet.

Belysning
Det finns flera skäl till att installera en utomhusbelysning. Att
själv se vart du är på väg utan att behöva oroa dig för att snubbla över hinder eller halka på isfläckar kan vara skönt.

Ordning och reda
När du är klar med dina sysslor ska du alltid ha för vana att
plocka upp efter dig, ställa tillbaka och låsa in alla verktyg,
kontrollera att skarvsladdar inte skadats etc. Detta för din egen,
din familjs och dina grannars skull. Dessutom försvårar det för
tjuven som tänkt att använda dina verktyg för inbrottet i ditt
hus.

86

87

Ljus
Ljus är en viktig fråga för både brottsförebyggande och trygghetsskapande. Det handlar om att se och ses samt om att kunna
orientera sig.

Det allra viktigaste rådet är att en belysning aldrig bör blända
(ha för stor kontrast till omgivningen). Ett baskrav är att man
aldrig ska kunna se själva ljuskällan (t.ex. glödlampan) såvida
inte ljusheten är låg. Antingen bör källan finnas i en armatur
som skärmar eller minskar ljusheten eller belysa ytor (väggar,
träd, mark) utan att den syns.
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Ljus

Ljus är ett kraftfullt verktyg, som kan vara farligt om det används på fel sätt.
Tänk dig att du går ensam på en gata i staden eller på en gångväg i parken. Föreställ dig sedan att du är starkt belyst medan
hela omgivningen ligger i mörker. De flesta kommer förmodligen då att känna sig rädda. Man vet inte om någon/något hotar utanför ljuskäglan. Mer ljus kan alltså leda till ökad rädsla,
tvärt emot vad vi vanligen tror.

Belysning utomhus
Det finns flera skäl till att installera en utomhusbelysning. Att
själv se vart du är på väg utan att behöva oroa dig för att snubbla över hinder eller halka på isfläckar kan vara skönt. Denna
typ av belysning kan vara t.ex. mindre punktbelysningar som
monteras lågt vid gångar bara för att belysa marken.
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Ljus

Den andra typen av belysning är för få en överblick av de närmaste omgivningarna runt huset. Om du kommer hem och ska
parkera vill du ha din carport upplyst för att inte köra in i något. När barnen springer ur bilen vill du ha lite koll på dem och
du vill se vart konservburken tog vägen när matkassen välte.
Denna typ av belysning kopplas företrädesvis till en rörelsedeckare.
Förutom belysningens praktiska funktion är det vackert och
skapar ett välkomnande hem.
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Belysning inomhus

Även nattetid kan det vara skönt att ha någon typ av svag belysning tänd, detta för att enkelt kunna navigera sig i hemmet. Att
snubbla och falla i mörker kan ge otäcka skador då man inte ser
vart man faller och hur man kan ta emot sig.
För starka lampor stör ögonen, det är därför smart att använda
svaga nattlampor. Både vuxna och barn har nytta av detta.
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Ljus

Belysning inomhus är något vi måste ha. I stort sett allt vi gör
kräver någon form av belysning oavsett vilken familjemedlem
det gäller.
Inomhus ställer vi betydligt högre krav på ljuset än vi gör utomhus, det får som effekt att utbudet av ljuskällor är mycket
omfattande.
För att på ett säkert sätt kunna arbeta i köket ställs en typ av
krav, medan personen som arbetar i hobbyrummet har ett annat krav. I köket vill du ha bra punktbelysning just där du arbetar, det är sällan du behöver belysa hela köket, medan man i
hobbyrummet ofta vill belysa hela rummet.

El
Oavsett hur du bor ansvarar du alltid för att dina elapparater
är i gott skick.

Hyreshus och bostadsrätt
En vanlig ansvarsfördelning när du hyr bostad eller bor i bostadsrätt är att fastighetsägaren/föreningen ansvarar för de fasta
elinstallationerna men du ska se till att de är fria från slitage
och skador. Är de inte det ska du kontakta din värd eller förening för att få felen åtgärdade.
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Du är ansvarig för elinstallationerna i ditt hus
Vad sa mäklaren om elinstallationerna i ditt hem när du flyttade in? Tänk på att en fin 30-talsvilla faktiskt kan ha elinstallationer från 30-talet. Anlita gärna någon som besiktigar din nya
bostads elinstallationer. Det ingår nämligen inte i en normal
bostadsbesiktning.

Anlita en fackman
När du behöver hjälp av en fackman är det bäst att kontakta en
elfirma som drivs av en behörig elinstallatör eller har en sådan
anställd inom företaget. Dessa elfirmor får utföra alla typer av
elarbeten som kan förekomma hos dig, till exempel komplettera med nya uttag, dra nya ledningar, byte från ojordat till
jordat uttag och sätta upp armaturer. De kan även upprätta en
gruppförteckning om den saknas, måste kompletteras eller är
felaktig.

El

Skriv alltid ett kontrakt på det arbete du beställer.

96

97

El inomhus
Datorer, telefoner, skrivare och faxar blir allt vanligare i våra
hem idag. Liksom andra elektriska apparater. Det betyder att
vägguttagen ofta inte räcker till. Lösningen blir allt fler skarvsladdar och grenuttag. Förutom att de är riktiga dammsamlare
så kan de skapa farliga situationer. För många extra uttag kan
orsaka överbelastning som kan leda till att det börjar brinna.
Låt en fackman montera fler vägguttag, så höjer du elsäkerheten och slipper sladdhärvorna.
Från och med 1994 måste alla nybyggda hus genomgående ha
jordade uttag.

Reparera apparater

El

Du kan laga en trasig apparat om du vet hur reparationen ska
gå till. OBS! Tänk på att du i så fall tar över ansvaret från tillverkaren för apparatens säkerhet.
Det innebär att du är ansvarig för om något skulle hända, till
exempel att någon skulle bli skadad av apparaten eller att den
orsakar brand. Det är alltså viktigt att det görs på rätt sätt och
att du kontrollerar att den lagade apparatens hölje inte blir
spänningsförande eller farligt på annat sätt. Den enklaste lösningen i många fall är att köpa en ny apparat.
Alla apparater går inte att reparera
Ibland lönar det sig inte att försöka reparera gammal elutrustning. I vissa fall går det helt enkelt inte att reparera.
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Badrum
Är eluttag i badrum skyddade av jordfelsbrytare?
Elsäkerheten i bad- och duschrum kräver extra uppmärksamhet. Rörledningar och vattenarmaturer är ofta anslutna till jord.
Fuktiga golv och fukt på huden gör dessutom att din kropp
kan leda ström. Om man vill ha ett 230 V uttag i badrummet går det bra om uttaget är jordat, rätt placerat och skyddas
av en jordfelsbrytare. I vissa badrum finns 110 V uttag som
enbart kan användas till rakapparater och vissa eltandborstar.
VIKTIGT!
Att leda in en skarvsladd till badrummet från ett annat rum är
mycket farligt!

Jordfelsbrytare

El

Läs mer om jordfelsbrytare på sidan 106.
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Apparater kan bli farliga med tiden
Så länge din TV, dammsugare, tvättmaskin, kyl, frys, brödrost,
elvisp med mera används på rätt sätt och inte har utsatts för
stort slitage, är de normalt ofarliga att använda.
Om du märker att en apparat uppför sig konstigt, luktar bränt
eller låter annorlunda än den tidigare gjort – använd den inte!
Lämna in den för reparation eller kassera den.

Fynda på auktion eller utlandsresa?
Kom ihåg att kontrollera isoleringen på sladdarna när du handlar på auktion, tänk på att gamla sladdar torkar och spricker.
Elsäkerhetskraven var lägre förr. Om du misstänker att sladden
behöver bytas eller om den bara har en ojordad stickpropp,
lämna ditt fynd till en fackman för åtgärd.
Tänk på att elapparater som du köper utomlands ska ha CEmärkning.
El

Heta glödlampor
Halogenlampor och toppförspeglade glödlampor kan bli
250 °C varma. Den här typen av lampor förekommer ofta
bland annat i sänglampor med klämfattning. Placera alltid heta
lampor långt ifrån brännbart material och kontrollera fästanordningarna.
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El utomhus
Arbeta utomhus
Se till att du aldrig är barfota när du arbetar med elapparater
ute. Att ta i ett apparathölje som blivit spänningsförande samtidigt som du är i kontakt med jord är livsfarligt! Undvik att gå
barfota!
Vägguttag utomhus
Fast nyinstallation ute, till exempel vägguttag, måste utföras av
en fackman.

Se till att du inte använder eller förvarar elapparater ute när det
regnar eller är fuktigt. Se upp med dagg! På elapparat som blivit fuktig kan höljet bli spänningsförande och därmed farligt.
Inneapparater utomhus
Undvik att ta ut apparater som är avsedda att användas inomhus. Ta bara ut brödrosten på altanen eller dammsugaren på
garageuppfarten om det är torrt ute och glöm inte att ta in den
direkt efter användning.
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Elapparater utomhus
Ska du jobba med elapparater ute, kontrollera i bruksanvisningen att de är avsedda för utomhusbruk.

Jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring och ett bra komplement till andra nödvändiga åtgärder i en elinstallation, eftersom den bryter strömmen snabbt om en apparats hölje skulle
bli spänningsförande. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska
vara märkt med 0,03 A eller 30 mA. I bland annat nya bostadsinstallationer är jordfelsbrytaren ett krav. I äldre bostäder
som saknar jordfelsbrytare har du all anledning att använda en
portabel jordfelsbrytare:
• om din bostad har en gammal elinstallation
• som ett extra skydd om du har små barn
• om du arbetar med elverktyg utomhus.

Olika modeller av
jordfelsbrytare.

Åskskydd
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El

Om du bor i ett område med många blixtnedslag, eller om du
har speciellt känslig utrustning kan du behöva skydda dig mot
åska. Överspänningsskydd är ett sätt. Råkar man ut för blixtnedslag ska man alltid låta en elektriker kontrollera elinstallationerna efteråt för att motverka risken för brand.

107

Tänk på barn och djur
Barn är nyfikna och upptäckarglädjen är större än självbevarelsedriften. Plocka undan handmixern och dra ur sladden till
kaffebryggaren, brödrosten och liknande apparater när du inte
använder dem. Byt till petsäkra uttag och grenuttag. Tänk på
att för långa sladdar kan orsaka att barn trasslar in sig. Sladdar
på golvet kan även vara frestande för din hund eller kanin. En
sladd kan bli livsfarlig om ett husdjur får gnaga på den.
Spisen
Spisen och det som sker där brukar locka till sig små barn. De
flesta moderna spisar har barnskyddsutrustning som spislås,
tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd
skydden.
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Sängarmaturer
Montera väggarmaturen och sladden så att barnet inte kan riva
ner den i sömnen eller under lek. Undvik att inreda med sängarmaturer som inbjuder till lek.
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CCTV

CCTV

CCTV (Closed Circuit TV) – eller kameraövervakning som det
ofta kallas är något som ökar starkt. Den tekniska utvecklingen
inom detta område går i en rasande hastighet – speciellt sedan
lagen om kameraövervakning ändrades och det blev enklare att
få tillstånd att installera CCTV-övervakning.
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Vad säger lagen?
Enligt lagen om allmän kameraövervakning får privatpersoner
installera bevakningssystem/kameror och med hjälp av dessa
övervaka sitt hem och privat egendom. En privatperson måste
dock ha överseende med enskildas personliga integritet och får
därför inte övervaka eller filma utanför privat egendom (tomtgräns). Man bör alltid informera om kameraövervakning via
skylt vid dörr, grind eller infart.

Vad är CCTV?

Idag spelar man in digitalt och lagrar bilderna med hög kvalitet
i datorer. Det innebär en mängd fördelar i både praktisk hantering och bildkvalitet. Dessutom ökar lagringskapaciteten mångfalt. De tekniska möjligheterna är också så mycket större. Lägg
sedan till bildöverföring till larmcentral så snart något händer.
Redan när larmet går ser larmoperatören vad som händer och
kan bevittna och rapportera till utryckande väktare/polis.
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CCTV

När man pratar kameraövervakning ska man göra skillnad på
ren kameraövervakning, där någon ser objektet i en monitor
och övervakar vad som händer i realtid, och kameraövervakning med lagring av bilderna för att man i efterhand ska kunna
se vad som hänt.

Godkänd låsenhet
Låsenhet består av låshus (1), slutbleck (2), cylinder (utgår vid
tillhållarlås) (3) samt dörrförstärkningsbehör (4) enligt svensk
standard SS 3522 utgåva 4 från 2004, Inbrottsskyddande
låsenhet.
Var och en av dessa delar, var för sig eller i kombination, ska
uppfylla kraven.

2

Godkänd låsenhet ska bestå av delar som alla klarat lägst klass
3 enligt SS 3522.
Varje komponent provas var för sig, förutom cylinder och
låshus som provas som en enhet för att säkerställa cylinderns
infästning i låshuset.
Varje komponent intygas sedan av SBSC att den även klarar
kraven enligt SS 3522 klass 3 eller högre.
SBSC intygar inte en komplett enhet utan enbart de enskilda
komponenter.

1
4
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Standarden SS 3522 ansvarar inte för att kombinationer av
komponenter som klarar klass 3 fungerar som låsenhet vid
installationen.
Att installationen bildar en fungerande låsenhet som har ett
inbrottsskydd enligt nivån godkänd låsenhet måste tillverkaren,
låssmeden eller användaren själv säkerställa.
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Ordförklaringar

3

Kontaktinformation
Denna bok är framtagen av Assa AB.

www.assa.se

Källor

Elsäkerhetsverket
www.elsakerhetsverket.se
Kontaktinformation

Vi föräldrar
www.viforaldrar.se

Clas Ohlson
www.clasohlson.se

Brottsförebyggande rådet
www.bra.se
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Polismyndigheten
www.botryggt.se
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Anteckningar

Anteckningar
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Att ens hem är fullt av faror för barnen och familjen, att
tjuvar kan göra inbrott närhelst på dygnet, att ett elfel i
TV:n kan orsaka att hela huset brinner ner till grunden
är saker man helst inte tänker på varje dag. Kanske du
inte behöver tänka på det eftersom du sett till att åtgärda
många av de faror som finns runt dig.

Känner du att du kanske inte varit så noggrann, eller inte
vet vilka saker som kan ställa till med olyckor i vardagen, är det här en bok för dig.
Vi vill visa dig hur du på ett enkelt sätt kan öka
tryggheten och säkerheten för din familj och dina
egendomar.

