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Sikkerhetsforskrift for ran under transport 

 
Når Selskapets erstatningsansvar omfatter: 

Kontanter, sjekker og ihendehaverpapirer gjelder for disse følgende 

sikkerhetsforskrifter: 

 

1. Generelle bestemmelser 
 

1.1 Transport innen forsikringslokalet: 
Verdier over 200.000 kr skal i ulåst lokale transporteres med to bud. 

 

1.2 Transport til nattsafe: 
Uten spesiell avtale må verdiene begrenses til 200 000 kr. 

 

1.3  
Det skal være utarbeidet instruks for håndtering og transport av 

verdiene - se pkt. 3. 

 

2. Spesielle bestemmelser 
 

2.1 Verdi over 200 000 kr inntil 500 000 kr: 
Transport skal foretas med to bud. 

 

2.2 Verdi over 500 000 kr inntil 1 mill. kr: 
Transport skal foretas med to bud og i bil med toveis lukket 

radiokommunikasjon eller med mobiltelefon. 

 

2.3 Verdi over 1 mill. kr inntil 5 mill kr: 

• Transporten skal foretas med to bud i spesialbil som oppfyller 
bestemmelsene i pkt. 4, sikkerhetsforskrifter for 
verditransportbil. 

• Ved transport til og fra bil i ikke lukket område må verdien pr. 
transport ikke overstige 1 mill. kr. 

 

2.4 Verdi over 5 mill. kr: 

• I tillegg til de generelle sikkerhetsforskrifter og 
tilleggsbestemmelser etter pkt. 2.3 gjelder særbestemmelser 
fastsatt av Selskapet. 

 

3. Instruks for håndtering og 
transport av verdier skal 
inneholde følgende momenter: 

 

3.1 Verdi over 50 000 kr inntil 200 000 kr: 

• Aktsomhetsregler 

• Opptreden ved ran/forsøk på ran 

• Minimumsalder 
 

3.2 Verdi over 200 000 kr inntil 1 mill. kr: 
Instruksen skal, i tillegg til pkt. 3.1. omfatte: 

• Sikkerhetsansvarlig 

• Ruteopplegg med alternativer 

• Tidsvariasjoner 

• Forbud mot unødig opphold 

• Taushetserklæring 

• Hvem skal uttale seg til media 

• Påbud om bruk av solide, hensiktsmessige låste 
vesker/kofferter. 

 

3.3 Verdi over 1 mill. kr: 
Instruksen skal, i tillegg til pkt. 3.2. omfatte: 

• Melderutiner og prosedyrer 

• Kontrollrutiner 

• Bestemmelser om at bilens vinduer skal være lukket og dører 
låst også under transport. 

 

3.4  
Instruksen skal oppbevares og kunne fremlegges ved skade. 

Når forsikringssummen er større enn 1 mill. kr skal instruksen være 

godkjent av Selskapet. 

 

4. Sikkerhetsforskrifter for 
verditransportbil 

 

4.1 Verdier over 1 mill. kr og inntil 3 mill. kr: 

• Bilen skal være lukket uten innsyn i oppbevaringsrommet. 

• Verdiene skal være oppbevart i solid låst oppbevaringsenhet 
av stål, fast forankret til bilen eller på annen likeverdig måte 
godkjent av Selskapet. Bilen skal ha mobiltelefon og lukket 
radiosamband med basestasjon. Bilen skal ha FG-godkjent 
bilalarm. 

 

4.2 Verdier over 3 mill. kr inntil 5 mill. kr: 

• Bilen skal ha oppbevaringsrom uten vinduer, dører skal ha 
FG- godkjente låseenheter eller spesiallåser godkjent av 
Selskapet. 

• Verdiene skal være oppbevart i solid oppbevaringsenhet av 
stål, fast forankret til bilen eller oppbevart på annen minst 
likeverdig måte godkjent av Selskapet. Bilen skal ha 
mobiltelefon og lukket radiosamband med basestasjon, samt 
alarmanlegg på bilen og oppbevaringsrom som utløser lyd og 
lysalarmsignalet til basestasjon. Det skal være montert 
alarmknapp for varsling til basestasjon i fører- og 
oppbevaringsrom. Bilen skal ha kjørehemmende sperre som 
trer i funksjon når bilens alarmanlegg blir utløst. Bilen skal 
være besiktiget og godkjent av Selskapet. 

 

4.3 Verdier over 5 mill. kr inntil 20 mill. kr: 
I tillegg til pkt. 4.2 skal det være faste melderutiner til basestasjon 

under transporten. 

 

4.4 Verdier over 20 mill. kr: 
I tillegg til pkt. 4.3 skal transporten godkjennes av Selskapet i hvert 

enkelt tilfelle. 


