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Hvordan ser indbrudssituationen ud i Danmark?

Kilde: Danmarks Statistik

29.015
indbrud i 2018 



Fortvivl ikke  
- der er meget, du kan gøre

Sikring af din bolig Aktiv Nabohjælp
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Fakta
• Godt 1/3 af boligejerne har 

ikke foretaget sig noget for at 

sikre boligen

• Kun 4 pct. af boligejerne har 

skalsikret deres bolig efter 

anbefalingerne

Kilde: Skalsikringsindeks for 2018-2019, 

Det Kriminalpræventive Råd

Er din bolig 

sikker?
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Anskaf en god 

og moderne lås



Få sikret 

terrassedørene
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Få sikret 

vinduerne

Fakta
• Langt de fleste indbrud sker 

gennem vinduerne

• Flere tyve ser, om vi har 

ting af værdi gennem vores 

vinduer

• Få gode råd og se film om 

sikring af vinduerne på 

Botrygt.dk

Kilde: NIRAS (2014): 20 tyve – en undersøgelse af 

indbrudstyves motiver og adfærd 7
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Begræns tyvens 

skjulesteder



Lys huset op
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Alarmer
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Eksempel: Montering af udvendig cylinder på den 
eksisterende lås samt ekstra lås med cylinder på begge 
sider af døren: 3.600 kr. 

Eksempel: Montering af 10 stk. hasper med blokering 
ifm. andet låsearbejde: 1.550 kr.

Eksempel: Sikring af døre, vinduer samt terrassedør i et 
gennemsnitshus: 10.000-15.000 kr. 
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Det er slet ikke så dyrt



Aktiv 
Nabohjælp 

i hele nabolaget 
alle ugens dage
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Snyd tyven med 
Feriehjælp



Del viden – særligt  
efter indbrud

Advar nabolaget om indbrud 

og mistænkelig adfærd på 

Nabohjælps app.

Skab liv i nabolaget. 

Få tips og koordiner jeres 

indsats med områdets  

nabohjælpere på 

Nabohjælps app.
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Find Nabohjælps app på App Store og Google Play



Ring 1-1-4, hvis 
du har mistanke 

om indbrud

Gør døre og 
vinduer 
svære at 
bryde op

De 

5
indbrudsråd
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Undgå at købe 
tyvekoster – brug 

sikre betalings-
former

Bliv 
Nabohjælper

Tænd lys udenfor 
og klip hækken

Husk de 5 råd 
mod indbrud 

Kilde: Rigspolitiet og Bo trygt!
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Hvordan håndterer du et indbrud? 

Hold øje med situationen:

• Hvordan ser mistænkte ud?

• Hvor mange er der?

• Læg mærke til registreringsnummeret på evt. bil

• Hvilket tøj har mistænkte på?

• Hvor gammel er mistænkte?

• Del din viden om indbrud i Nabohjælps app
Ring 1-1-4 
hvis du har haft indbrud eller ser 

noget mistænkeligt i dit kvarter

Ring 1-1-2 
hvis indbrudstyven stadig er i boligen
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Hvad gør vi nu? 

• Se på dit hus med tyvens øjne – kan dit hus sikres bedre?

• Hils på folk, du møder i kvarteret

• Tilmeld alle på vejen til Nabohjælp


