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LYSER 
ADVARSELS- 
LAMPEN?
Vi fejlsøger og 
retter fejlen – på 
alle bilmærker!

Undgå at indholdet i varebilen bliver 
ET TA’SELV BORD FOR TYVEKNÆGTE

Flere tusinde gange sidste år 
blev håndværkere og andre 
professionelle mødt af et kede-
ligt syn, når de skulle ind i 
deres biler for at arbejde, viser 
politiets tal. Tyverisikring kan 
dog gøre en stor forskel.
I 2017 registrerede politiet 
mere end 8000 tyverier fra 
varebiler i hele landet – en 
stigning på 35 procent i for-
hold til året før. 
Og det er især værktøj, tyvene 
går målrettet efter, viser ska-
detal fra Alm. Brand.
- Det er en kedelig tendens, 
for én ting er, at forsikringen 
dækker de ting, der er stjå-
let. Men hvis tyven har brudt 
bilen op og støvsuget den for 
værktøj, kan det jo betyde, at 
virksomheden i en periode ikke 
kan udføre arbejde for sine 
kunder, siger erhvervsdirektør 
i Alm. Brand, Peter Flemmer.
Entreprenørfirmaet Juul & 
Nielsen har afdelinger i både 
Aarhus og København og har 
varebiler på gaden i begge 
områder. De har døjet med 
flere indbrud i bilerne.
- Det er typisk sket om nat-
ten, hvor varebilerne har været 
parkeret på en villavej eller på 
vores egen parkeringsplads, 
siger afdelingsleder Peter 

Hattens. Virksomheden har 
nu fået installeret en særlig 
såkaldt UFO-dørlås i deres 
biler, som er vanskelig at bore 
og dirke op.
Siden låsene blev installeret 
sidste sommer, har Juul & 
Nielsen haft et enkelt indbrud 
i en af deres biler. Før havde 
de 2-3 om måneden.
Det glæder Peter Hattens og 
hans kolleger, at de nu igen 
kan få arbejdsro.
- De mange indbrud har bety-
det, at der er gået tid med at 
gøre op, hvad der var stjålet. 
Vi har også brugt tid på at 
købe nyt værktøj og har måttet 
undvære varebilerne, mens de 
har været på værksted for at 
få udbedret skaderne. Så de 
nye låse har virkelig gavnet os, 
siger Peter Hattens.
Den særligt sikre dørlås er da 
også et godt værn mod ind-
brud, lyder det fra Alm. Brands 
erhvervsdirektør.
Men der er også andre ting, 
man selv kan gøre for, at 
varebilen bliver noget mindre 
attraktiv for en tyv.
- Det mest effektive – og sam-
tidig mest besværlige, er at 
fjerne alt værktøj fra bilen, når 
det er fyraften. Men det kan 
jo ikke altid lade sig gøre, og 

så er tyverisikring vejen frem, 
siger Peter Flemmer.
Hos virksomheden SmartVan, 
der er specialister i produkter 
til sikring af varevogne, mær-
ker man en øget interesse for 
at sikre sig.
- Efterspørgslen er i høj grad 
båret af irritationen over at 
skulle undvære varevogn og 
naturligvis værktøj i en tid, 
hvor byggebranchen boomer, 
siger salgs- og marketingkoor-
dinator, Simon Nielsen.

Gør din varebil mindre attraktiv 
for tyven:
Tøm bilen for værktøj ved fyraf-
ten – hvis det er muligt
Installér en tyverialarm med 
bevægelsessensor
Vinduesgitre gør vejen ind til 
varerummet sværere
Varerumsadskillelse mellem 
førerkabinen og varerummet 
kan også give ekstra sikkerhed.
 
Politiet har følgende gode råd:
Tænk over hvor du parke-
rer din varebil. Du kan for 
eksempel parkere bilen med 
bagklappen op mod en mur, 
et stakit eller en hæk, så tyven 
ikke kan komme ind. Parker 
på befærdede steder med god 
belysning, hvor nogen kan hol-
de øje med køretøjet, og tyven 
dermed overvåges.
 
Håndværkeren opfordres til at 
overveje hvad hun eller han har 
med i bilen. Placér værktøjet, 
så det ikke er synligt udefra 
- om muligt fjernes dyrt værk-
tøj fra bilen og opbevares et 
sikkert sted. Af samme årsag 
må førerkabinen aldrig fungere 
som et tillokkende udstillings-
vindue for svage sjæle.
Jo længere tid, tyven skal 
bruge på at få adgang til 
værdierne i bilen, jo bedre. 
Firmaerne kommer langt ved 
at sørge for, at varebilen altid 
er forsvarligt låst, og at tyven 
ikke kan komme ind i køretøjet 

uden en nøgle. Derfor er det 
også vigtigt, at få deaktiveret 
centrallåsen så hele bilen ikke 
kan låses op ved at smadre en 
siderude til førerkabinen, for 
er centralåsen aktiv kan tyven 
stikker armen ind i kabinen og 
åbner fører- eller sidedør og på 
den måde udløser centrallåsen. 

Mærk virksomhedens udstyr 
– synligt og/eller usynligt - så 

det tydeligt kan spores tilbage
til virksomheden. Dyrt værktøj 
kan udstyres med GPS-tracker. 

Sæt piktogrammer udvendigt 
på varebilen, så tyven tydeligt 
kan se, at køretøjet er sikret. 
Det gør tilskyndelsen til tyveri 
mindre.
 
Sørg for at politianmelde alle 
tyverier, så politiet har en 

mulighed for at efterforske og 

opklare sagerne. Anmeldelser-
ne er også en vigtig forudsæt-
ning for brugbar statistik på 
området og dermed fokus på 
problemet fra myndigheder-
nes side. En politianmeldelse 
sender også et signal om, at 
virksomheden ikke accepterer 
tyveri.

Politiet og forsikringsbranchen opfordrer firmaer til at til at sikre indholdet bedre i deres 
varebiler så medarbejderne ikke mødes af et tomt og tømt varerum.

Der er flere måder at skilte på og en mulighed for at undgå tyveri og 
hærværk mod firmaets biler.

Syd- og Sønderjyllands Politi giver her deres bud på hvordan 
en varebil kan sikres mod tyveknægte. 


