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Semestertider 

Nu glider vi in på semestertider 
vilket innebär mindre personal 
på byggområdena och ökar 
större risk för inbrott. Här 
nedan har vi listat punkter som 
kan vara bra att tänka på.  

Stephan Wrang har ordet 

Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 

Så här skyddar du din arbetsplats mot stöld 
Upprättad av Polisen City 2015-04-10 

Om det går: Försvåra obehörig inkörning 
Blockera inkörsvägen med t ex betongfundament, 
kraftig låsbar bom, stora stenar eller liknande. 

Lås fast 
Maskiner som inte går att låsa in bör låsas fast med t 
ex kedja och hänglås lägst klass 3 (SSF norm) i slutet av 
arbetsdagen. 

Förvara svåråtkomligt 
Om det går: Plocka isär maskiner, mätutrustning och 
dylikt och förvara de olika delarna inlåsta på olika 
platser. 
Förvara maskiner, verktyg och mätutrustning i 
inbrottsskyddade säkerhetsskåp. 

Märk maskiner och verktyg 
Då blir varan blir mindre  
stöldbegärlig, den blir lättare 
att identifiera och kan återfås 
efter en stöld. 

Ordning och reda 
Då upptäcker du lättare om 
något fattas eller inte stämmer. 

Lås in arbetskläderna 
Tjuvar använder arbetskläder som kamouflage för att 
ostört röra sig på olika arbetsplatser. 

 

 

 

Var rädd om nycklar och ID-06 kort 
Säkerheten är särskilt viktig när det gäller lånade 
nycklar, ID06, huvudnycklar och liknande. 

Upprätta en inventarieförteckning 
Det ska alltid vara uppdaterad och förvaras på säkert 
sätt. 

 

 

 

 

Stöldskyddsmärkning med MärkDNA  

Till hösten kommer det anordnas en träff med samtliga 
platschefer där vi kommer informera om DNA-märkning 
av handredskap etcetera. 

MärkDNA är ett samlingsnamn på en typ av märkning 
som kan användas i brottsförebyggande syfte, men 
även vid brottsutredning. Märkningsvätskan penslas på 
värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, 
men framträder under UV-ljus. Eftersom varje 
märkning är unik kan den spåras.  
Denna märkning förekommer idag i sprinklersystem på 
banker, värdedepåer eller på värdeföremål i hushåll. 
Det är en modern stöldskyddsmärkning som är flexibel 
och ger en spårbarhet som avskräcker kriminella. 
Det är en billig och enkel åtgärd att skydda privata 
värdeföremål. 

Pågående brott och iakttagelser 

Vid PÅGÅENDE brott, ring 112.  
Uppge ”Pågående brott” när 112 svarar. 
Om ni upptäcker ett brott som redan begåtts  
ring 114 14. 
Kontakta även Nokas larmcentral 010-210 90 00. 

 

 

 


