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AFRY

1. Hvem er Sikring og sikkerhed i AFRY

2. Typiske sikring og sikkerhedsopgaver i AFRY

3. Referencer

4. Typiske fordele og udbytter fra vores løsninger



AFRY

Sikring og sikkerhed er mere end:

1. AIA

2. ADK

3. TVO



Hvorfor indtænke sikring og sikkerhed

1. Merværdien af flerfunktionelle og ressourcesparende 

sikringsdesignløsninger mistes ofte, hvis sikring og sikkerhed 

ikke indtænkes tidligt i projektet

2. Tidlig valg af sikringsdesign foretages ikke. 

Det medfører ombygninger når sikringstiltag skal indarbejdes 

med dårlig økonomi til følge

3. Standard sikringsløsninger indarbejdes i projekter uden tanke 

for, om det er hensigtsmæssigt for sikkerheden i byggeriet 

eller hvad det skal bruges til

4. For sene sikringstiltag kan resulterer i mindre gode 

sikringsløsninger

Det er der god økonomi i og resulterer i gode gennemtænkte sikringsløsninger



Lovgivning, normer og vejledninger

1. Lovgivning – Sikringspolitik

2. BR18 – Ingen krav 

3. Forsikringskrav – Se dine forsikringsbetingelser

4. DS/INF 470 Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk

DS/INF 471 Anvisning for teknisk forebyggelse af kriminalitet i bycentre og butikscentre

DS 471 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet

5. Bygherre krav

6. F&P – Sikringsguiden – Sikringsniveauer, sikringsprodukter, EN standarder

7. DBI - Brand og Sikring

8. Sikkerhedsbranchen

9. Beredskabsstyrelsen

10. PET Politiets Efterretningstjeneste

11. DKR Det Kriminalpræventive Råd

12. Datatilsynet



Planlægning af sikring og sikkerhed

1. Kend love, normer og vejledninger – Brug sund fornuft, rettidig omhu og tænk ”Hvad nu hvis”

2. Udarbejd en risikovurdering for projektet

3. Udarbejd en sikkerhedsstrategi der kan genbruges

4. Tag stilling til, hvad i gerne vil opnå med sikring og sikkerhed

5. Vælg principper for fysisk sikring - sikkerhedsløsninger

6. Arbejd med sikkerhedskulturen – medarbejder og gæster 

7. Arbejd med beredskabet – beredskabsplaner, øvelser, krisekommunikation

8. Indhent bistand



Udarbejdelse af risikovurdering

1. Metode til systematisk risikovurdering

2. Deltager i risikovurdering - Organisering

3. Er der en sikkerhedsstrategi bør metoden 

tilpasses strategien 

4. Hvert byggeprojekt bør have sin egen 

risikovurdering



Projektafgrænsning

1. Geografisk område afgrænses, 

2. Områdets beskaffenhed afklares, bolig, industri, 

bymidte mm.

3. Afklar bygnings funktion og brug

Lager, P-Hus, Laboratorium,

skadestue, kontormiljø, operationsstuer

4. Stillingsstagen til gråzoneområder

Perimetersikring, skalsikring, cellesikring, fortov, 

matrikel grænser, bygningsomfang mm.

5. Love, normer, vejledninger & myndighedskrav

6. Forsikringskrav

7. Bygherre krav (projektkrav)

8. Sikkerhedsstrategi krav

9. Skaf tegninger og dokumentation over projektet



Udvælgelse af risici der skal risikovurderes

1. Brainstorm og rangering 

2. Historiske hændelse

3. Brancherelateret hændelse

4. Find værdierne

- Hvad er vigtig for driften og hvad betyder et driftstop 

- Hvor er de værdifulde varer og maskiner

- Hvad giver tryghed og et godt arbejdsmiljø

5. Find risici/trusler: 

Sikkerhedsrådgiveren har helt sikkert en lang liste

6. Udvælg risici/trusler der skal risikovurderes

Husk at begrænse listen og udvælg det vigtige

Røveri

Terror

Svind

Spionage

Forsyningssvigt

Berigelse

Eksplosioner

Røveri

VIP-personer

Bander

Ekstremitisme

Shitstorme

Korruption

Vandskader

Epidemi

Brand

Miljøkatastrofer

Overfald

Knivstikeri

Bandekriminalitet

Køretøjsangreb

Vold

Rørskader

Lynnedslag

IT-kriminalitet

Hærværk

Farlige stoffer

Sabotage

Pistolangreb



Risikovurdering
1. Udvalgte risici oplistes 

A- XXX

B- XXX

Osv.

Eksempel:

Angreb på skadestuen med køretøj (Rambukangreb)

Ingen sikringsløsning er indtænkt

1: Meget lav

2: Lav

3: Middel

4: Høj

5: Meget høj

- Sandsynlighed vurderes til:            Høj = 4

- Konsekvens vurderes til:      Meget Høj = 5

- Risikoniveau kan ikke accepteres: Forslag til sikringstiltag udarbejdes 



Risikovurdering
Angreb på skadestuen med køretøj (Rambukangreb)

Der etableres terrænregulering 50 meter foran indgang. 

Tilkørselsvej etableres med sving/kurve til hovedindgang. 

Foran hovedindgang etableres 2 blomsterbede og 2 bænke som 

certificerede løsninger der kan modstå personbil/varevogn under 

3500 kg. 50 km. Må ikke være synlig sikringstiltag.

- Sandsynlighed vurderes til: Meget Lav = 1

- Konsekvens vurderes til: Lav = 2

- Økonomi Merværdig: 

Terrænregulering etableres kun én gang

Arkitektonisk gennemtænkt løsning

Blomsterkummer og bænke skulle alligevel indkøbes i et 

omfang, men placeres nu forebyggende mod køretøjsangreb

- Økonomi Fordyrelse: Certificeret løsning og økonomi til rådgiver

- Risikoniveau og økonomi kan accepteres: Løsning indarbejdes i projektet



Prioritering af risici

1. Prioriter alle risici

2. Hvilke risici kan accepteres og hvilke kan ikke

3. Risikovurder de udvalgte største risici 

4. For risici der ikke kan accepteres udarbejdes 

sikringsløsninger indtil risici kan accepteres

5. Afklar håndteringen af rest risici

6. Én sikringsløsning kan ofte afhjælpe flere risici

7. AIA, ADK og TVO er nærmest standard

Tag stilling til hvad anlæggene skal bruges til, 

omfang og sikringsniveau

8. Udarbejd en samlet risikovurdering med 

behovsanalyse for nødvendige sikringstiltag

9. Behovsanalysen danner grundlag for 

udarbejdelse af byggeprogram/projektforslag



Sikkerhedsstrategi

1. Ledelsen er ansvarlig for, at der er udarbejdet en sikringspolitik (lovkrav)

2. Sikkerhedsstrategi udarbejdes på baggrund af sikringspolitiken

3. Sikkerhedsstrategien indeholder krav til sikkerhedsløsninger

4. Sikkerhedsstrategien skal bl.a. indeholde:

• Fokusområde - Hvilke risici skal sikkerhedsløsninger kunne håndtere

• Målsætning - Hvad er de ønske effekter af sikkerhedsløsninger

• Prioritering – Hvordan skal målsætningerne prioriteres



Sikkerhedsstrategi

Sikkerhedsstrategien bør også indeholde 

overordnet krav til:

• Helhedsorienterende sikkerhedsløsninger

• Sikring i lag

• Skalérbar sikring

• Certificerede løsninger

• Sikringsdesign

Sikringspolitik

Sikkerhedsstrategi

Risikovurdering

Behovsvurderinger

Sikringsansvarlig

Sikringsniveauer

Adgangsbestemmelser

ADK (Adgangskontrol)

Brand

Terrorsikring

Evakuering

Alarm

Låse & Nøglesikkerhed

TV-Overvågning

Mærkning af værdigenstande

Sporing

Hegn, porte & pullerter

KC Overvågning

Vagtfirma

Belysning indv. & udvendigt

Erhvervsnabohjælp

Kritiske forsyninger

Sikringsvægge

Sikkerhedskultur

Beredskab

Skadeservice

Håndværkerreglement

Forsikringer

Sikringsplanen indholdsfortegnelse



Helhedsorienterede sikkerhedsløsninger

1. Omfatter Fysisk sikring, Sikkerhedskultur og 

Beredskab

2. Effekten af sikkerhedsløsninger er ikke bedre 

end ”det svageste led”

3. Valg af særlig sikrede døre har inden effekt, 

hvis, bygningens medarbejdes lader dem stå 

åbne

4. Tilsammen giver det en robust 

sikkerhedsløsning 

5. Vurder altid hvor det svageste led er 

Mangler der noget !



Fysisk sikring – Sikring i lag

1. Her gælder om at forhindre en gerningsmand i at 

gennemføre et en kriminel handling efter 

gennembrud af et sikringslag

2. Arbejd med sikring i lag. 

Lagopdel sikring i 2 eller 3 sikringslag, som har hver 

sin sikringsløsning 

3. Definere og afgræns hvor der er behov for højere 

sikkerhed fx placeringer af høj sikkerhed, krav til 

sikringsniveau mm.



Fysisk sikring – Sikring i lag

1. Perimetersikringen er ofte langs yderområdets 

grænse. Kan fx afskrække eller detektere en 

gerningsmand

2. Skalsikringen er ofte langs bygnings afgrænsning

kan også være i brandsektioneringer

3. Cellesikring er typisk mindre områder i bygningen, 

således de har en højere modstandsevne, eksempelvis 

kontrolrum, reception, medicinrum, 

tilbagetrækningsrum



Fysisk sikring – Sikring i lag

1. Perimetersikring (Gråzonen)

Arbejd med punktvis sikring ved særlige vigtige områder fx 

til og frakørsel, indgangsområder, opholdsområder.

Husk matrikel ejer – Ingen tiltag på andres grund uden 

forhåndsgodkendelse

2. Skalsikring / Brandsektioneringer

Brandsektionere er ofte stærke bygningsdel og kan også 

have funktion i forhold til indbrud og terrorsikring

Væg som gips eller beton – sikringsniveau - tjek

3. Cellesikring

Medtænk placeringer af vigtige eller kritiske funktioner i 

bygningen fx:

EU persondataforordning (Skærme), Medicinrum, 

tilbagetrækningsrum, indretning af rum, afskærmning af 

sikrede områder og offentlige områder, medico teknisk udstyr



Fysisk sikring – Skalérbar sikring

Arbejd med fleksible sikkerhedsløsninger der kan skaleres op 

eller ned alt efter sikkerhedsbehov 

(Risikobillede på døgnet, året)

Den samlede sikkerhed er summen af tiltag der skaber den 

ønskede effekt

Samlet sikkerhed = Grundsikring + fleksibel supplerende sikring

Grundsikringen:

• Passive pullerter

• Sikkerhedsvægge

• Hegn

• Bænke



Fysisk sikring – Skalérbar sikring
Fleksible supplerende sikring bestå af aktive sikringstiltag

og midlertidige sikringstiltag

Aktive sikrinstiltag:

• Aktive pullerter

• Lukke døre / porte

• Udvidet procedure ved adgangskontrol

• AIA skalsikring som anvendes tryghedsfremmende for natarbejde

Midlertidige sikringstiltag:

• Flytbare blomsterkummer

• Tilkaldelse af vagtpersonale

• Flytbare køretøjer

Den fleksible supplerende sikring kan iværksættes i perioder 

eksempelvis om natte, besøg af bestemte personer/grupper eller ved 

hændelser.



Fysisk sikring – Certificeret sikringsløsninger

1. Forhold jer til om der skal der benyttes certificerede 

produkter

2. En standard angiver at produktet er testet til et 

bestemt beskyttelsesniveau

3. Kan selv teste produkter, men kan være omfattende

4. Forsikringsmæssige forhold

5. Lovkrav

6. Falsk tryghed

7. Vælg evt. certificerede løsninger ved særlig udsatte 

områder og ikke certificerede løsninger, hvor 

risikoen er minimal



Fysisk sikring – Certificeret sikringsløsninger

1. Vælg evt. certificerede løsninger ved særlig 

udsatte områder og ikke certificerede 

løsninger hvor risikoen er minimal

2. Erfaringer fra byrumsinventar som bænke, 

skraldespande og blomsterkummer kan have 

en afskrækkende effekt på gerningsmandens 

valg af rute

3. Dør til et tilbagetrækningsrum skal måske 

være certificeret til at kunne modstå 

pistolskud. Det gælder også karm som skal 

være certificeret. 

4. Dvs. hele løsningen bør være certificeret hvis 

der vælges certificerede løsninger



Fysisk sikring – Sikringsdesign

5 anbefalinger til god sikringsdesign

1. Medtænk sikring og sikkerhed så tidligt som mulig:

• Hvis du står over for et byggeprojekt, muliggør tidlig 

stillingtagen til sikring og sikkerhed, at i får planlagt 

den gode proces fra start. 

• Der kan herved stilles de rigtig spørgsmål på de rigtige 

tidspunkter.  

• Herved øges muligheden for af skabe integrerede, 

flerfunktionelle og ressourcesparende sikringsdesign 

løsninger

• Det giver merværdi = god økonomi



Fysisk sikring – Sikringsdesign

5 anbefalinger til god sikringsdesign

2. Vælg sikringsdesign der er proportional med risikoen

• Løsningen bør afspejle jeres vurdering af risikoen for 

hændelser. 

• Indtænk med fordel skalérbare løsninger så det kan 

tilpasses ændringer i risikobilledet



Fysisk sikring – Sikringsdesign

5 anbefalinger til god sikringsdesign

3. Vælg sikringsdesign der er tilpasset den konkrete 

bygning

• Der er ikke ét sikringsdesign, der passer til alle 

bygninger

• Arbejd med design, der afspejler bygningens 

beliggenhed, form og funktion

• Her kan overvejes om tiltagene skal have en 

synlig eller usynlig sikkerhedsfunktion. Hvad vil 

man signalere fx

- Psykiatri uden tremme for vinduer

- Terræn med pullert eller blomsterkummer



Fysisk sikring – Sikringsdesign

5 anbefalinger til god sikringsdesign

4. Vælg sikringsdesign der giver merværdi til bygningen

• Design af sikringstiltag udgør en mulighed for at 

tilføje merværdi.

• Merværdien kan opnås gennem design med flere 

funktioner fx

- Eksempelvis terrorsikring som også fungerer som 

inventar i bygningen eller som også kan reducere 

risikoen for hærværk eller indbrud

- Bænke

- Lygter

- Store sten

- Cykelskur



Fysisk sikring – Sikringsdesign

5 anbefalinger til god sikringsdesign

5. Medtænk menneskelig adfærd

• Overvej hvordan sikringstiltaget vil påvirke de 

medarbejder, patienter og pårørende, der bruger 

bygningen. 

• Heriblandt hvilken virkning tiltagene vil have på 

deres tryghed, og om tiltagene vil være til gene for 

dem i deres hverdag fx

- Adgangskontrol – låste døre

- God udvendig belysning på mørke steder



Sikkerhedskultur

Sikkerhedskulturen er hos medarbejder og gæster mm. der 

bruger bygningen. 

Sikkerhedssummen er deres viden, motivation, holdning og 

adfærd til sikkerhedsspørgsmål

Består af:

1. Sikkerhedsinstrukser

2. Kampagner

3. Uddannelse

4. Øvelser

God sikkerhedsadfærd kræver kendskab til 

sikkerhedsprocedurer for adgangskontrol, gæstehåndtering, 

lukke og låse procedurer, håndtering af mistænkelig forhold, 

beredskabs hændelser



Beredskab

Beredskabet skal fungere for at sikkerhedsløsningen fungerer

Der skal være en samlet beredskabsplan som bl.a. indeholder:

• Sikkerhedsinstrukser i form af aktionskort

• Dokumenteret aftaler om, hvorledes hændelser håndteres i 

samarbejde med kontrolcentral, vagter, politi, 

redningsberedskabet mm.

• Se beredskabsstyrelsens hjemmeside, hvor der er 

vejledninger i beredskabsplanlægning m.v. 



God sikring og sikkerhed

1. Medtænk sikring og sikkerhed så tidligt som mulig

2. Risiko og behovsvurder hvert projekt 

– Ingen projekter er ens

3. Udarbejd en sikkerhedsstrategi eller genbrug

4. Sikring i lag

5. Skalérbar sikring

6. Certificerede løsninger

7. Indtænk de 5 sikringsdesign = Merværdi

8. Fysisk sikring

Taktisk sikring (Rådgivning, information, uddannelse)

Menneskelig sikring (Vagter)

Mekanisk Sikring (Låse og nøgler, døre gitre mm.)

Elektronisk Sikring (AIA, ADK, TVO mm.)

9. Sikkerhedskulturen

10.Beredskabet




