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Antalet inbrott och kostnaderna för inbrott i fram-
förallt gårdsverkstäder visar en oroväckande 
ökning. Orsakerna är säkert många. En bidra-
gande orsak är att det idag finns välutrustade 
gårdsverkstäder på nästan alla gårdar och att 
detta dessutom börjar bli allmänt känt.  

En grundförutsättning för ett bra inbrotts-
skydd är riktig låsning. Men då gårdsverkstä-
derna ofta ligger skyddade från insyn samtidigt 
som det är lite folk på gårdarna, kan en komplet-
tering med ett modernt inbrottslarm väsentligt 
förbättra inbrottsskyddet. I bästa fall drar sig tju-
varna tillbaka när de ser att det finns inbrotts-
larm eller så blir de så störda av det utlösta lar-
met att de far iväg utan att få något med sig.

Idag finns det bra larmanordningar som är 
lämpliga för gårdsverkstäder. Ett inbrottslarm 
för en gårdsverkstad är i princip lika som ett in-
brottslarm för en villa.

Hur installerar jag inbrottslarm?
Vi beskriver nedan tre olika alternativ för larminstallation:
1.  Du ger i uppdrag åt ett välrenommerat larmföretag att instal-

lera ett lämpligt inbrottslarm och tecknar ett serviceavtal.
2.  Du köper lämpliga larmkomponenter av ett välrenommerat 

larmföretag och installerar dem själv enligt anvisningarna. 
Larmföretaget kontrollerar och driftsätter sedan larmet och 
du tecknar ett serviceavtal.

3.  Du köper och installerar larmkomponenter och driftsätter 
larmet själv

Beroende på hur du har tid eller tekniskt kunnande rekommen-
derar vi alternativ 1 eller 2.

Vi avråder från alternativ 3. Vår erfarenhet är nämligen att 
ytterst få larmanläggningar installerade enligt alternativ 3 fung-
erar i längden. Orsaken är bland annat dåligt installationsarbete, 
alltför enkla och billiga komponenter och avsaknad av regelbun-
den (minst vart tredje år) fackmannamässig service. En dåligt 
fungerande anläggning ger ofta så många fellarm att de flesta 
stänger av larmanläggningen och slutar använda den.

Allmänt om installation och åsköverspänningsskydd
Om du ska installera larmet själv är det viktigt att du följer 
larmleverantörens anvisningar om vad du kan göra själv och vad 
du måste ta hjälp med av larmleverantören eller av en elinstal-
latör. För att få en säker funktion av larmet bör du låta installera 
ett åsköverspänningsskydd. Din elinstallatör kan hjälpa dig 
installera åsköverspänningsskydd.

Observera!
Larmutrustningen är känslig för fukt och får inte blötas ner om 
du till exempel spolar maskiner i gårdsverkstaden.

Beskrivning av inbrottslarm
Ett larm består vanligen av följande funktionsenheter:
Centralenhet, manöverpanel, strömförsörjningsenhet, detekto-
rer (avkännare) och signalanordningar.

Centralenhet

Centralenheten placeras så dolt som möjligt i lokalen, gärna så 
den täcks av en detektor. I centralenheten finns elektroniken 
som styr anläggningen. Den innehåller dessutom batterier som 
ska kunna driva anläggningen i minst 12 timmar om det blir 
strömlöst.

Manöverpanel

Manöverpanelen placeras på insidan vid den dörr där man först 
går in i lokalen. Med den kan man aktivera eller avaktivera lar-
met.
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Strömförsörjningsenhet

Ström till larmet tas från elnätet. Det ska också finnas batterier 
som garanterar larmets drift under minst 12 timmar vid ström-
avbrott. Batterierna ska bytas minst vart tredje år eller när lar-
met indikerar fel på batterierna. 

Detektorer

I en öppen verkstadshall bör det finnas minst 2 detektorer som 
placeras så att de känner av så stor yta som möjligt. Det är vik-
tigt att de täcker in sådana ställen man måste passera för att ta 
sig fram i lokalen. I verkstadslokaler bör man ha så kallade kom-
bidetektorer IR/MV. Dessa ger inte larm av drag och snabba 
temperaturförändringar, katter, råttor eller fåglar, vilket en van-
lig IR-detektor gör.

Signalanordningar

Alla larm ska ha en invändig och en utvändig siren. Finns det 
telefon i verkstaden bör en telefonuppringare installeras. Finns 
det inte telefon kan man vid korta avstånd ha en direktledning 
till bostaden. Placera utvändiga signalanordningar så dolda och 
svåråtkomliga som möjligt. Diskutera med larmleverantören om 
vad du kan göra för att vara säker på att bli larmad när larmet 
löst ut.

Kontroll av larmet
Du ska själv testa larmet minst en gång varannan månad. Du bör 
upprätta ett serviceavtal med larmleverantören om regelbunden 
service minst vart tredje år. I samband med sådan service är det 
lämpligt att byta batteri.

Larmet ska vara konstruerat så att skador genom slitage eller 
annan åverkan på komponenter och kablar löser ut larmet.

Har du frågor?
Kontakta oss om du vill veta mer om inbrottslarm. Vi lämnar 
gärna råd om skadeförebyggande åtgärder som kan förbättra 
säkerheten för människor, djur och egendom i din verksamhet. 
Mer information hittar du på vår webbplats.
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Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00  |  Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00  |  Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00  |  Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50   
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00  |  Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 |  Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän  031-63 80 00 
Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00  |  Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00  |  Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00  |  Länsförsäkringar Kalmar län  
020-66 11 00  |    Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00  |  Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00   |  Länsförsäkringar  
Skåne 042-633 80 00  |  Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00  |  Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00  |  Länsförsäkringar Uppsala  018-68 55 00    
Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00  |  Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  | Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00  |  Länsförsäkringar Älvsborg 
0521-27 30 00  | Länsförsäkringar Östgöta  013-29 00 00 


