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7 måder

at skaffe sig uautoriseret
adgang på
Et passagekontrolsystem, som eksempelvis en Speed Stile eller et
vendekors, skal være udstyret til at forhindre uautoriseret adgang.
Der findes syv almindelige måder at skaffe sig uautoriseret adgang
på – lige fra ’tailgating’ til ’piggybacking’ – og offentlige bygninger
og firmadomiciler skal kunne håndtere dem alle.

Hovedformålet med et passagekontrolsystem er at tillade passage af én
person ad gangen efter registrering af et gyldigt signal. En valideret passage
bekræfter, at den pågældende person har autoriseret adgang og genereres
typisk af et ID-kort eller stregkoden på en billet.

UAUTORISERET ADGANG SPÆNDER FRA ’TAILGATING’ OG
’PIGGYBACKING’ TIL AT KRYBE UNDER OG KLATRE OVER
Ved hjælp af en nøje placeret række sensorer kan passagekontrolsystemer, som
eksempelvis Speed Stiles, registrere mange forskellige typer af uautoriseret
adgang. Systemet kan nu enten nægte personen adgang eller alarmere en
sikkerhedsvagt om, at nogen forsøger at skaffe sig uautoriseret adgang.
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Her er de syv mest almindeligt brugte metoder til
at skaffe sig uautoriseret adgang på, som offentlige
bygninger og firmadomiciler skal kunne håndtere.

og
1 Tailgating
piggybacking
De engelske udtryk ’tailgating’ og ’piggybacking’ betyder
at skaffe sig uautoriseret adgang ved at hægte sig på en
autoriseret person.
• Tailgating er, når man hægter sig på en autoriseret person
uden vedkommendes samtykke
• Piggybacking er, når den uautoriserede adgang sker med den
autoriserede persons medvidende
Sensorerne registrerer, hvis flere end én person går ind i
passagesystemet.

2 Den forkerte vej

Forsøg på at passere gennem adgangssystemet i
modsat retning.
De fleste Speed Stiles kan konfigureres, så de tillader
passage i den ene eller den anden retning, men de
viser altid tydeligt, hvilken vej, man må gå (grøn pil) og
ikke gå (rødt kryds).
Sensorer registrerer, hvis nogen forsøger at skaffe
sig adgang fra den forkerte retning.

3 Timeout i sikkerhedszonen
Området tættest ved passagesystemets flapper eller låger
kaldes sikkerhedszonen.
Hvis en person bliver stående i et område for længe – så
lågerne tvinges til at stå åbne og lade andre, uautoriserede,
slippe ind – registreres det som et forsøg på at skaffe sig
uautoriseret adgang.
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4 Krybe under

Forsøg på at krybe under flapperne eller lågerne i et
passagesystem.
Sensorer omkring passagesystemets fundament
registrerer den krybendes krop.

5 Klatre over

Forsøg på at hoppe eller klatre over passagesystemet,
anvendes oftest af gratister i metrosystemer.

6 Tvinge åben

Manuelt forsøg på at tvinge flapperne eller
lågerne i et passagesystem åben.

i
7 Timeout
passageområdet
At blive stående i passageområdet for længe kan
også være et forsøg på at skaffe sig uautoriseret
adgang, hvor personen står og venter på en anden
med gyldigt ID for selv at slippe igennem.
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Lynguide

Standarder for sikkerhedsdøre og -vinduer
Manuelle angreb, skudsikring, brandsikring
og eksplosionssikring

Uden standarder kan producenterne lave deres egne normer for, hvor stor
beskyttelse sikkerhedsdøre og-vinduer giver.
Standarder giver en referenceramme og en garanti for beskyttelsesniveauet.
Skemaet på næste side giver et kort overblik over EN-standarderne. Brugen
af dem er meget udbredt i Europa, men de anvendes også som målestok andre
steder i verden.

Standarderne er inddelt i fire grupper:
 eskyttelse mod manuelle angreb – den beskyttelse,
B
sikkerhedsdøre og -vinduer giver, når de angribes af en
person med en genstand, som eksempelvis en forhammer
eller en boremaskine.
Skudsikring – den beskyttelse, sikkerhedsdøre og -vinduer
giver, når de angribes med våben, eksempelvis en pistol, en
riffel eller et haglgevær.
Brandsikring – den beskyttelse, sikkerhedsdøre og -vinduer
giver mod varme.
Eksplosionssikring – den beskyttelse, sikkerhedsdøre og
-vinduer giver, når de angribes med sprængstoffer.
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TEST AF

NAVN

EN 1627

OMFATTER

TEST

ANVENDELSE

Dørpartier, vinduer,

Manuelle angreb

Områder med

gardinvægge, gitre

med manuelle og

værdifulde

og skodder

elektriske værktøjer

genstande, hvor der
er fare for tyveri,

Beskyttelse
mod manuelle
angreb

Faldtest med
EN 356

stålkugle og
økseslag

EN 1522

Skudsikring

Ruder

Døre, vinduer,

Beskydes med

skodder og

forskellige pistoler

persienner

og rifler
Beskydes med

EN 1063

Ruder

forskellige pistoler

eksempelvis banker,
juvelerforretninger,
ambassader,
kraftværker

F.eks. parlamenter,
regeringsbygninger,
militærkaserner,
fængsler

og rifler

Byggematerialer
EN 13501-2

og
bygningselementer

Brandsikring

Tester evnen til at

Mange områder

modstå brand og

benytter brandsikre

forhindre, at ilden

døre, lige fra

spredes

offentlige bygninger
og firmadomiciler til
industrielle områder

EN 1634-1

Dørpartier

Ovntest

og områder med høj
risiko.
Områder med
risiko for industriel

EN 13123/124-1

Døre, vinduer og

Detonation

afskærmninger

i stødrør

eksplosion,
eksempelvis
kemifabrikker og
petrokemiske anlæg

Eksplosionssikring

Områder med risiko
for terrorangreb,
EN 13123/124-2

Døre, vinduer og

Detonation

eksempelvis

afskærmninger

i fri luft

ambassader,
parlamenter,
regeringsbygninger
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Kalashnikov sikring

Hvor stor sikkerhed giver sikkerhedsdøre egentlig?
Den udbredte brug af Kalashnikov/AK-47 i terrorangreb har gjort det nødvendigt at
redesigne skudhæmmende døre. Problemet er, at de eksisterende standarder ikke
tager højde for den type ammunition, der almindeligvis anvendes til en Kalashnikov.

Selv om der ikke er nogle officielle statistikker om, hvor
udbredt brugen af Kalashnikov/AK-47 er blevet, kan
der nu være så mange som 1 for hver 70 mennesker i
omløb. Terrorister bruger ofte Kalashnikov’er, og selv
om det er et våben, der kan benyttes med mange
forskellige typer ammunition, har et bestemt projektil
betydet, at producenter af sikkerhedsdøre har været
nødt til at redesigne deres dørkonstruktion.
Det omtalte projektil, der er kendt som M43 eller
PS-projektilet, er meget ulig den ammunition, der
anvendes til skudtest af sikkerhedsdøre. Bortset fra det
panserbrydende projektil af høj kvalitet, der anvendes
til niveau FB7, tester de europæiske standarder (EN)
næsten udelukkende med blyprojektiler eller projektiler
med blød kerne for at afgøre, hvilken beskyttelse en
sikkerhedsdør giver.
M43-projektilet, derimod, er fremstillet af blødt
stål, hvilket øger sandsynligheden for, at det trænger
gennem flere objekter i stedet for at ekspandere, når
det rammer, som et blyprojektil gør.

Kalashnikov-angreb og ENstandarderne
EN 1522 måler skudsikringen af sikkerhedsdøre og
udsteder certifikater i syv klasser (FB1-FB7) samt
yderligere en certificering, FSG, for haglgeværer.
En bestemt type ammunition anvendes på hvert
niveau, men der er også en liste over andre, ofte
anvendte projektiler, som standarderne påstår, er
sammenlignelige med dem, der bliver brugt til test.
Da M43-projektilet ikke er med på listen,
gennemfører visse producenter af sikkerhedsdøre
deres egne specialtests for at sikre, at kunderne får det
beskyttelsesniveau, de har brug for.

Tilpasning af en sikkerhedsdør til
Kalashnikov-beskyttelse
M43-projektilet kan være mere gennemtrængende end
projektiler med blød kerne, men det bevæger sig med
en langt lavere hastighed (ca. 700 m/sek.).
For at forhindre projektilet i at gennembryde en
sikkerhedsdør, skal dørfyldningen være tykkere. Og
eftersom dørens svageste punk er sammenføjningerne
– eksempelvis mellem ruden og rammen – skal disse
områder også forstærkes.

Sørg for, at hele døren
er blevet testet
Hvis en sikkerhedsdør ikke er blevet testet som en
samlet enhed, kan den ikke nødvendigvis opfylde de
påkrævede sikkerhedsstandarder. Nogle døre har for
eksempel fået ruden og rammen testet separat, men
det kaster ikke lys over de svagheder, døren som samlet
enhed har.
En komplet test omfatter ruden, fyldningen og
rammen, og testskytterne skyder fra forskellige
vinkler for at forsøge at finde det svageste punkt i
konstruktionen.
Det er lige så vigtigt, når man tester for
beskyttelsesgraden mod M43-projektilet. Hvis nogen
del af projektilet gennemtrænger nogen del af døren,
består døren ikke testen.

Installering af en sikkerhedsdør med
Kalashnikov-beskyttelse
Eksisterende sikkerhedsdøre kan let udskiftes med
stærkere døre, men hvis det er en standarddør, der
udskiftes, skal man huske at sikre, at den omgivende
struktur er kraftig nok til at klare den ekstra vægt.
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EN 1522 SKUDSIKRING AF

Sikkerhedsdøre

Skemaet herunder viser, hvilken type ammunition der anvendes til at teste
sikkerhedsdøre i henhold til den europæiske standard, EN 1522.
Almindeligvis er alle de projektiler, der anvendes til test, blyprojektiler
med blød kerne. M43-projektilet – der ofte anvendes som Kalashnikovammunition – er mere gennemtrængende og er ikke dækket af disse tests.

KLASSE

VÅBENTYPE

AMMUNITION

FB1

Riffel

Blyprojektil

FB2

Pistol

Blød kerne (bly)

FB3

Pistol

Blød kerne (bly)

FB4

Pistol

Blød kerne (bly)

FB5

Stormgevær

Blød kerne (bly) og
gennemtrængende stålprojektil

FB6

Kombination
Strormgevær
Riffel

Blød kerne (bly)

FB7

Riffel

Hård kerne (stål)

FSG

Shotgun

Massiv blykugle
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17
gode
råd
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Sådan forebygges

butikstyveri
Butikstyveri koster detailhandlen op mod 1,5 mia. kronor, svarende til op mod
en tredjedel af omkostningerne til svind.1 Men der er mange f orholdsregler,
butiksindehavere og sikkerhedschefer kan tage, for at imødegå butikstyveri og
minimere omkostningerne.

1
2
3

Tjek statistikkerne
Find ud af, hvilke produkter der bliver stjålet, hvornår
på ugen, og i hvilke områder af butikken. Baseret
på en analyse af tallene, anvendes investeringer og
ressourcer, hvor de er mest nødvendige.

4

Træn personalet i at opdage
mistænkelig adfærd
Vejled medarbejderne i, hvordan de opdager butikstyve
og skelner mellem normal og mistænkelig adfærd
Mistænkelig adfærd kunne være:

Kend butikstyvenes typiske
metoder

• Tilbringer mere tid på at betragte personalet end på
at shoppe

Butikstyve forsøger ofte at skjule varerne, så hold øje
med steder, hvor genstande hurtigt kan skjules. De
mest populære er inde i tøj, nede i tasker, i barnevogne
og i paraplyer.

• Går lidt rundt på må og få, virker nervøs og undgår
øjenkontakt

Sæt skilte op, og
gør opmærksom på
konsekvenserne
Skiltningen bevirker, at butikstyvene ved, hvilke
foranstaltninger der er truffet, og det afskrækker
dem fra overhovedet at stjæle. Brug også skilte til at
understrege butikkens politik over for butikstyveri og
den maksimale straf, butikstyven risikerer.

1. The Global Theft Retail Barometer 2014-2015

• Tager flere stykker tøj med ind i prøverummet, men
kommer kun ud med ét

5

Lad dig ikke narre

6

Undgå blinde vinkler

Sørg for, at medarbejderne er opmærksomme på
butikstyve, der arbejder i par, hvor den ene distraherer
ekspedienten, mens den anden stjæler varer.

Optimér butiksindretningen, og montér spejle i
områder, der ellers er ude af syne. Sørg for god
belysning i alle områder af butikken.
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elektronisk
den rette
8 Vælg
7 Benyt
varesikring
teknologi
Alarmbrikker og alarmsystemer
til elektronisk varesikring er
velegnede til at forhindre
butikstyveri.

• Alarmbrikken/
varesikringsetiketten påsættes
beklædningsgenstande eller
andre produkter

Der findes tre typer
varesikringssystemer – RF, AM og
EM – og det kan godt betale sig at
vide, hvilken type der passer bedst
til hvilke varer.

9

Vælg de rigtige
brikker og labels
Foruden standardudgaverne
af alarmbrikker og
varesikringsetiketter er der andre
specialløsninger, der anvendes til
at beskytte varer af høj værdi:

• RF-teknologi er det mest
almindelige og anvendes i bred
udstrækning i tøjbutikker

• Selvalarmerende løsninger
– udløser en alarm, hvis de
manipuleres med

• Ved kassen fjernes eller
deaktiveres alarmbrikken/
varesikringsetiketten

• AM-teknologi er mere velegnet
til mærkning af væsker og
metaller

• Hvis alarmbrikken/
varesikringsetiketten ikke er
fjernet/deaktiveret, når varen
forlader butikken, aktiverer de
særlige antenner, der er placeret
ved butiksudgangen, en alarm

• EM-teknologi er en nicheløsning,
der hovedsagelig anvendes til
bøger i biblioteker

• Multigrip- eller spiderwrapløsninger – en wire, der snos
rundt om produktet og udløser
en alarm, hvis den bliver brudt
• Safer – en klar plastboks, der
lukkes omkring barberblade eller
meget værdifulde varer
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Begræns høje displays

11

Hils på kunderne

12
13
14
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Høje displays, der står for enden af butiksgangene, forhindrer
personalet i at spotte potentielle butikstyve. Bør i stedet placeres langs
væggen.

Sørg for, at medarbejderne er synlige og opmærksomme. Når de hilser
på hver eneste kunde, der kommer ind i butikken, lader man dem vide,
at man er opmærksom på deres tilstedeværelse. Butikstyve undgår som
regel butikker med meget opmærksomme ekspedienter.

Tilpas bemandingen
Fordel frokostpauser og andre pauser, så der altid er flere end én
ekspedient til stede i butikken.

Hold butikken ryddelig
En ren og ryddelig butik signalerer, at der er styr på tingene, og det
afskrækker butikstyvene.

Installér videoovervågning
Tv-overvågning er et nyttigt værktøj til forebyggelse og påvisning af
butikstyveri.
•D
 et er vigtigt, at kameraerne er af god kvalitet, da uklare og uskarpe
billeder ikke senere kan bruges som bevis
•S
 pørg altid en ekspert til råds, da lovgivningen inden for tvovervågning er kompliceret og jævnligt ændres

15
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•K
 underne skal gøres opmærksomme på, at der er kameraer i butikken,
så husk at skilte tydeligt med det

Sikr adgangen til lageret
Lad ikke butikstyvene få adgang til lagerområdet. Brug adgangskontrol
til at beskytte de områder af butikken, hvor kunderne ikke har noget at
gøre.
Kun personer med den rette autorisation bør have adgang. Der findes
en lang række forskellige ID-systemer, eksempelvis kort, brikker, PINkoder eller biometriske løsninger, som for eksempel fingeraftryk.

Investér i et pengeskab
Visse genstande er af så høj værdi, at de bør opbevares i et pengeskab
eller et sikkerhedsskab. Sørg altid for, at pengeskabene hver for sig er
certificeret til et passende højt niveau til at dække værdien af indholdet.

Luk hullerne
Beskyt åbne og uovervågede adgangsveje til butikken med personsluser.
De tillader passage ind i butikken, men forhindrer butikstyve i at gå ud
igen samme vej med stjålne varer.
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