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902:1 Særvilkår Tyverisikring for næringslivet av oktober 2022 

Erstatter Sikkerhetsforskrift SF-005 Sikring om tyveri og hærverk – 

beskyttelseskrav B2 av januar 2013 
 
 

 

Sikkerhetsforskrifter for beskyttelsesklasse B2 
 

Sikkerhetsforskriften omfatter samtlige dører, vinduer og andre åpninger 

inn til egne lokaler. For lokaler med offentlig påbudt rømningsvei gjelder 

følgende særbestemmelser: 

 

I den tid lokalene er bemannet, må samtlige dører i rømningsveier være 

ulåst eller kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med de stedlige 

myndigheters anvisning. I den tid lokalene er ubemannet, må disse 

være låst iht. selskapenes forskrifter. 

 

Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemd er heretter benevnt som 

FG 

 

Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr fås ved henvendelse til 

Selskapet. Veiledning for gjennomføring av sikkerhetsforskriftene finnes 

i FG publikasjon FG-111 "Håndbok i innbruddssikring’’ 

 

Generelt 

 

Der låseenhet, vinduer, glass og innbruddsalarmanlegg er nevnt, skal 

slikt utstyr være FG-godkjent. Se kapittel 4. Sikringsutstyr for nærmere 

beskrivelser. 

 

For krav til elektroniske låsesystem (adgangskontroll), se ’’Elektronisk 

låsesystem - Krav’’. Dokumentet finnes på FG sin internettside 

www.fgsikring.no under ’’Regler’’. 

 

1. Dører, porter, og luker 
 
1.1 skal være låst med minst 2 stk låseenheter eller 1 stk låseenhet 

med minst 2 stk låsepunkter. Nøkler skal aldri stå i låsen. 
 
1.2 1 av 2 stk låseenheter kan ha innvendig knappevrider dersom: 

• underkant av vinduene til lokalene ligger høyere enn 4 meter 

over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir mulighet for 

innklatring. 

 
1.3 som er skyvbare skal være låst til karm eller annen fast 

bygningskonstruksjon. 
 
1.4 som er to-fløyete: 

• skal være låst med låseenhet som holder dørbladene sammen. 

• det passive dørbladet skal sikres oppe og nede med skåter av 

stål. 

• utenpåliggende skåter skal låses. 

 
1.5 som er utadslående skal være sikret med minst tokantbeslag, 

eller annen sikring med tilsvarende styrke og funksjon. 
1.6 som har karm av tre skal alltid være sikret med minst 2 stk 

bakkantbeslag. 

 
1.7 skal være sikret slik at de ikke kan åpnes ved demontering av 

hengslene fra utsiden. 
 
1.8 skal være godkjent etter NS 3170 eller ha samme styrke og stivhet 

som 35 mm kompakt tredør uten vindu. 

 

2. Vinduer, også vindu i dør og dør av 
glass 

 

Nedenfor nevnte bestemmelser om sikring av vinduer gjelder bare 

vinduer som er plassert lavere enn 4 meter over bakkenivå, utbygg eller 

andre konstruksjoner og gjenstander som gir mulighet for innklatring. 

 
2.1 Vinduer som kan åpnes skal være lukket og haspet eller låst. 
 
2.2 Standard glass i vinduer, i dører, og dører av glass skal være 

innfestet slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett 
håndverktøy og sikret med ett av følgende alternativer: 

• Gitter 

• Rullesjalusi. 

• Innbrudds-hemmende glass. 

• Polykarbonatplate. (Se pkt. 4 - Sikringsutstyr) 

 

3. Sonesikring 
 

Kravene til sikring kan begrenses til å omfatte tyveriattraktive varer eller 

soner dersom det kommer frem av forsikringsbeviset at det er avtalt. 

Virksomheten for øvrig skal i så fall være sikret etter beskyttelsesklasse 

B1. Alle områder/soner skal i slike tilfeller være sikret med 

innbruddsalarmanlegg minimum grad 3. 

 

4. Sikringsutstyr 
 

Der det under beskyttelsesklasse B2 kreves sikringsutstyr gjelder 

følgende regler: 

 
4.1 Låseenhet 

• Skal være FG-godkjent 

• Skal bestå av låskasse/tilholder, sylinder, sylinderbeslag og 

sluttstykke, eller være hengelås med tilhørende beslag 

• Skal være montert etter fabrikantens anvisning 

 
4.2 Innbrudds-hemmende glass 
 
4.2.1 skal være FG-godkjent. 
 
4.2.2 skal være sikret spesielt mot demontering. Det 

vises til Glass og Fasadeforeningens retningslinjer. 
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4.2.3 montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal ha rammen 

låst med låsenheter som krevet for dør. 

 
4.3 Gitter 

 
4.3.1 skal være typegodkjent av FG eller være laget av stål med minst 8 
mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 5 mm 
tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 10 x 50 cm eller stål med minst 
5 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 4 mm 
tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 3 x 7 cm. 
 
4.3.2 som ikke er fastmontert skal være låst med låsenheter som krevet 
for dør. 
 
4.3.3 skal festes med minimum 6 mm gjennomgående bolter. Avstand 
mellom boltene skal maksimalt være 40 cm. Fester skal ikke kunne 
demonteres fra utsiden. 
 
4.3.4 montert på hengsel eller skyvbar vindusramme, skal ha ramme 
låst med låsenheter som krevet for dør. 
 
4.4 Rullesjalusi, rulle-, sakse- og skyvegitter 
 
4.4.1 skal være typegodkjent av FG. 
 
4.4.2 skal løpe i egne skinner eller kanaljern, og slik at dette ikke kan 
demonteres i lukket stilling. 
 
4.4.3 skal være låst med FG-godkjente låsenheter som krevet for dør. 
 
4.4.4 skal ha festeanordninger som minst tilsvarer rullesjalusiets styrke, 
som f.eks. 6 mm gjennomgående bolter med ikke over 40 cm avstand. 
Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. Rullesjalusi skal alltid 
monteres til fast karm eller bygningskonstruksjon. 
 
4.4.5 med bredde over 3 meter skal være låst med minst 2 stk 
låsenheter, og minst 1 stk på hver side. 
 
4.5 Polykarbonatplate 
 
4.5.1 skal være minst 6 mm tykk. 
 
4.5.2 skal monteres på innsiden i tillegg til vanlig glass. 
 
4.5.3 skal ha festeanordninger som minst tilsvarer polykarbonatplatens 
styrke, som f.eks. 6 mm gjennomgående bolter med ikke over 20 cm 
avstand. Det må benyttes store stoppskiver eller langsgående flatjern. 
Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. 
 
4.5.4 montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal ha rammen 
låst med låsenheter som krevet for dør. 
 
4.6 Bom 
 
4.6.1 skal være av stål og tilfredsstille: 
4.6.2 Utvendig: Minst 60 x 10 mm eller tilsvarende styrke Innvendig: 
Minst 50 x 8 mm eller tilsvarende styrke 
 
4.6.3 skal være festet slik at det tilsvarer bommens styrke. Fester skal 
ikke kunne demonteres fra utsiden. 
 
4.6.4 skal låses med FG-godkjent hengelås. Det skal benyttes minimum 
klasse 2 innvendig og minimum klasse 3 utvendig. 
 
4.6.5 skal ha hengelåsbeslag av stål, og beslaget samme skal ha 
samme styrke og dimensjon som hengelåsbøylen. 
 
4.6.6 skal være slik at beslagets og hengelåsens bøyle skal fylle 
hverandre. 
 
4.6.7 utvendig, skal ha hengelåsbeslag som er slik konstruert at det 
beskytter låsen. 
 
4.7 Hengelåsbeslag 

 
4.7.1 skal være FG-godkjent og ha samme klasse som hengelåsen. 
Dette gjelder klasse 3,4 og 5. 
4.7.2 skal være festet til karm eller vegg i henhold til produsentens 
anvisninger. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. 
 
4.8 Bakkantbeslag 
skal være slik utformet at det sammen med hengsler m.m. gir døren 
samme motstandskraft mot oppbryting på hengselsiden (bakkant) som 
på låsesiden. 


