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 Ikke ta med jobbnøkler hjem. La nøklene
ligge i et nøkkelskap på jobben.
 Bare ha med deg de nøklene og kortene du
trenger. Ikke ha alt på samme knippe. Hvis det
blir stjålet har tyven fri tilgang til alt.
 Ha nøklene i lommen. Ikke la dem ligge på
bordet eller stå igjen i låsen.
 Kontroller jevnlig at du har alle nøklene dine.
 Hvis en nøkkel har vært på avveie, bør du
vurdere å skifte låsen.
 Skift kort- og låskoder med jevne mellomrom!
 Sørg for at ingen kan se låskoden når du taster
den inn.
 Hvis du må skrive ned koder, oppbevar dem
nedlåst på et sikkert sted.
 Ikke oppbevar alle koder på samme sted.
 Bruk forskjellige koder til ulike systemer og
formål.
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Råd om beskyttelse
mot ulovlig tilgang

Hvorfor være forsiktig med
nøkler og adgangskort?
Nøkler og kort benyttes til flere formål og i
mange varianter, som mekaniske, magnetkort
og berøringsfrie elektroniske nøkler. Koder er
også nøkler.

Utfordringer ved håndtering av nøkler:
 En nøkkel kan lett tas avtrykk av, dersom
uvedkommende får fysisk tilgang til den.
I noen tilfeller kan det være nok med et foto.
 Et magnetkort kan kopieres ved å dra det
gjennom en håndholdt leser.
 Berøringsfrie kort kan avleses og kopieres uten
at du er klar over det.
 Du kan bli observert når du taster koden din.
Det kan skje også fra lang avstand ved bruk av
optiske hjelpemidler.

Trusselbildet

Spørsmål og svar

”Uten spor etter tyveri fra safen”

Er det lett å kopiere nøkler?

”Skiftet gamle låser - svinn kraftig redusert”

Ja, det er fullt lovlig å kjøpe nøkkelfile
maskiner og kopiere nøkler. Det er en rekke
butikker som tilbyr denne tjenesten.

Både offentlige og private virksomheter er tidvis
ofre for at ”ting forsvinner”. Det kan være fra
kontorer eller skuffer og skap. Ofte er det flere
som har hatt tilgang til nøkler og koder, noe som
vanskeliggjør oppklaring.

”Hadde innbrudd – ble ikke trodd”
”Koden ble misbrukt – fikk ikke erstatning”
Det er mørketall i statistikker for innbrudd i boliger
og tyveri av kostbare biler. I de tilfeller der det er
benyttet nøkkel, legges det ikke igjen spor etter
innbrudd. De aller fleste slike saker blir naturlig nok
avvist av forsikringsselskapene.

Finnes kopisikre nøkler?
Nei, dessverre. Seriøse firmaer er riktignok
restriktive med såkalte sperrede profiler, men
”alt kan kopieres”.

Finnes kopisikre kort?
Ja og nei. Noen kort er sikre, men det er
mange nyanser, og teknikker utvikles stadig.
Det som er sikkert i dag kan være mindre
sikkert i morgen. Det er uansett vanskelig for
en bruker å vite forskjellen. Derfor bør alle
kort alltid tas godt vare på. Bruk også pin-kode
på de viktigste dørene.

