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Tekst & foto: Arne T. Hamarsland

Test av

våpenskap
1. juli 2010 må alle våpen inn i våpenskap. Vi har tatt den, bokstavelig
talt, tunge jobben, og testet fire vanlige FG-godkjente modeller med
plass til 4-8 våpen. Pluss ett skap for de med plassmangel.

Ny våpenforskrift – nye krav
Som ventet vedtok justisdepartementet at den nye våpenforskriften
trer i kraft fra 1.7.2009. Alle registreringspliktige skytevåpen og lovlig
uregistrerte hagler ervervet før 1.10.1990 skal nå oppbevares i godkjent
våpenskap. For våpen du hadde per 1.7.2009 gjelder en overgangsbestemmelse om at disse seinest skal inn i godkjent skap innen 1.7.2010.

Hva betyr det at skapet er FG-godkjent?
Skap som du skal oppbevare våpen i, skal være FG-godkjent. Det er Byggforsk SINTEF som gjennomfører testen etter en norm fastsatt av FG.
Testen gjennomføres som et innbruddsforsøk. Testgruppen består av tre
personer. De har tilgang til konstruksjonstegninger og planlegger åpning
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av skapet ut fra disse. To personer angriper skapet samtidig med følgende
verktøy tilgjengelig: stålspett maks 150 cm og maks 7 kg, kubein maks 70
cm, huggmeisler, dorer, slegge maks 90 cm og maks 6 kg, øks maks 75 cm
og maks 1,5 kg, el-bormaskin maks 500 W, hurtigstålbor, metallsag med
hurtigstålblad og diverse tenger. Prøvingen etterligner de metodene som
brukes ved innbrudd. Skapet godkjennes dersom prøvegruppen i løpet
av 10 minutter ikke greier å åpne skapet eller lage ett så stort hull at et
legeme på 10 x 10 cm kan føres gjennom.
Låsens motstand mot boring, dirking og annen manipulering testes også.
I likhet med selve skaptesten gis «tyvene» 10 minutter, hvis låsen tåler
dette uten å åpne, er den godkjent.
Skap med egenvekt under 300 kg, skal dessuten ha hull for forankring til
gulv og vegg.

Elkam våpenskap
Elkam modell EM-D1 er beregnet på 5 – 8
våpen. Det er et rimelig og enkelt skap.

Elkam EM-D1 2003

E

Pris: kr 4190,Ytre mål: bredde 54 cm,
dybde 30 cm, høyde 150 cm
Vekt: 110 kg
Forhandler: Finn nærmeste på
www.schoupartner.no

lkam våpenskap skiller
seg fra de andre skapene
i testen ved å ha innvendige
hengsler på dør og at den lyse
grå lakken på topp og front har
en svak murpusstruktur, mens
sideflatene er glatte. Med sine
110 kg er det blant testens letteste. Rundt bunnen har skapet
en utstikkende metallkant.
Denne farer hardt fram mot de
fleste gulvbelegg når du skal
flytte på skapet.
Innvendig er det en tynn
nålefiltplate i bunn. Pipestøtta
er en bølgeformet metallprofil
med nålefilt på ei side. Den står

fast på 93 cm høyde fra gulvet,
men kan flyttes litt inn eller ut
i skapet. Våpnene holdes ikke
fast og det er fort gjort at flere
våpen kommer ramlende ut,
hvis de hekter seg i hverandre
når du skal ha ett ut.
Skapet har ei topphylle som
står i fast høyde. Med topphylla
på plass er det fri høyde under
på 131 cm. Skapet har begrenset
plass for ammunisjon, men noe
er det da plass til på topphylla
og noen esker går det vel an å
lure innimellom kolbene på
gulvet. Men i forhold til de andre skapene, oppleves det som
spartansk.
I døra er det oppheng for to
pussestokker. I tillegg er det
to smale profiler som fungerer
som en slags mini-dørhyller.
Her er det plass til choker,
småverktøy og lignende.
For innfesting har skapet
fire hull i bunnplate og to i
bakvegg.
Av en eller annen grunn er
nøkkelen asymmetrisk. Dette
medfører at du stikker den inn

Tips for
håndtering
Våpenskap er tunge
greier. Ei sekketralle
med skikkelige hjul
gjør at du på egen
hånd kan håndtere
skap på 150 kilo på
en sikker måte hvis
du er forsiktig. Ta
ut alt innhold og ta
gjerne av døra, hvis
dette er mulig.
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En FG-godkjent oppbevaringsboks.
Ikke noe mer.

feil vei ca. 50 % av
gangene, inntil du
ev lærer hvilke vei
den skal inn. Nøkkelen går greit i
mekanismen. Døra
låses med fire bolter, to på langside,
en på topp og en
på bunn. Lukking
av skapet minner
sterkt om gamle
filmscener fra San
Quentin-fengselet.
Det skriker noe
forferdelig i
usmurt stål mot
stål. Så mye mer
er det ikke å si om
dette skapet.

Elkam er rimelig, men spartansk utstyrt.

▲

Pipestøtta er en bølget metallprofil
med nålefilt på ei side.
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Vil du sjekke om skapet ditt er godkjent?
Det kan du sjekke på nettet ved å gå inn på http://www.fg.fnh.no/no/hoved/produktsok/ eller søke opp Finansnæringens hovedorganisasjons nettsider, gå videre til
FGs nettsider og så velge Produktsøk. Her skriver du inn skapets navn og typebetegnelse og søker på dette. Er skapet godkjent, skal det komme opp.

Kuler og krutt
Ammunisjon skal oppbevares nedlåst slik at uvedkommende ikke kan få tak i den.
Har du et FG-godkjent sikkerhetsskap (våpenskap), kan du sammen med våpen
oppbevare inntil 2000 patroner der sammen med våpen. Noen våpenskap kan være
særskilt godkjent for oppbevaring av et høyere antall patroner. Driver du med hjemmelading, skal du holde kruttboksene langt unna våpenskapet. Et lukket våpenskap
med krutt i er en kjempebombe hvis kruttet antenner som følge av brann.
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Nor-Lyx våpenskap
Nor-Lyx HL 1000 har plass til 8 våpen med
hylleinnsats, og 16 våpen hvis hyllene
tas ut.

N

or-Lyx har samme
hovedkonstruksjon som
Elkam ved at alle veggene er
ført helt opp og helt ned, og
danner en utstikkende kant
rundt topp og bunn av skapet.
Dette gjør at skapet kan være
hardhendt med gulvene når
du flytter på det. For å dempe
lagerpreget denne metallkanten
gir, leverer svenskene med en
ferdig profilert møbelplate med
bøk overflate. Denne sitter som
støpt på toppen av skapet, og
med den på plass er det nesten
så skapet fortjener en plass i
stua.
Skapet rommer 8 våpen med
hylleinnsatsen montert og 16
uten. Den videre beskrivelsen
og vurderingen tar utgangspunkt i at hylleinnsatsen er
montert.

God plass til åtte våpen, hyller
og brannboks.

Skapet har to pipestøtter, en
lav bakre (85 cm over bunn) og
en høyere i front (99 cm over
bunn). Den høye fremre støttet
gjør det lett å plassere våpen
bakerst i skapet. Pipestøttenes
plassering er fast. Våpen med
kikkertsikte bør stå foran, settes de bak, går kikkerten i bakveggen før pipa når pipestøtta.
Da blir våpnene bare stående
og støtte seg til hverandre inni
skapet. I praksis passer derfor
skapet for maksimalt 4 våpen
med kikkert. Resten bør være
hagler og våpen med åpne sikter. Pipestøttene er plastprofiler
stiftet fast på en trelist. I bunn
av skapet er det ei skumgummimatte med eggkartongmønster.
For festing av skapet er det
fire hull i bunn og to øverst i
bakveggen. Informasjonen om
forankring er ikke korrekt, da
det oppgis at sikkerhetsskap
under 150 kilo må forankres
for å være godkjente. Dette
skapet veier 151 kilo og
skal da være fritatt fra
kravet om forankring.
Dette stemmer imidlertid ikke, i Sverige er
grensen 150 kilo, mens
i Norge er grensen satt
ved 300 kilo. Her på
berget gjelder derfor
kravet om forankring
alle aktuelle våpenskap.
Skapet leveres med
ei topphylle som kan
justeres opp og ned fire
hakk. Med hylla på nest
øverste hakk er det akkurat plass til en vann- og
brannsikker boks oppå.
Da har du 125 cm fri
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Døra på Nor-Lyx skapet låses ved
at ei profilert 5 mm tykk stålskinne
med 17 tenner griper inn i 17 låsespor i dørkarmen.

høyde til børsene under. Hylleinnsatsen leveres med tre hyller.
Det er plass til flere, men i praksis gjør det ikke noe om det er
god avstand mellom hyllene.
Patronesker er stort sett greie å
stable i høyden. I skapdøra er
det tett i tett med profiler som
det kan henges oppbevaringsbokser på. Det følger to lange
og en kort boks med i skapet
og disse kan plasseres relativt
fleksibelt på døra. Har du mye
småtteri du skal ha i skapet,
ville jeg tatt med noen bokser
ekstra. Det er opphengsplass
for tre pussestokker i døra.
Den vanntette og brannsikre
boksen (Honeywell 2017 E) er
ekstrautstyr, men et svært nyttig ekstrautstyr. Med den i skapet, får du sikret viktige papirer
og verdigjenstander både mot
tyveri, brann og vannskade.
Innvendige mål er 336 x 218
x 74 mm, dette gir plass til en
drøyt syv cm tykk bunke med
A4-papir.
Nøkkelen er symmetrisk, den
fungerer derfor uansett hvilke
vei du stikker den inn. Den
går som smurt i mekanismen.
Låsehåndtaket er imidlertid litt
slarkete når du tar i det. Døra
har utenpåliggende hengsler.
Dette ser litt gammeldags
ut, men har ikke noe å si for

innbruddssikkerheten. Den
ivaretas nemlig av en innvendig
fals som låser døren selv om
hengslet ødelegges. En fordel
ved denne typen hengsler, er
at døren kan løftes av slik at
vekten kan fordeles på to løft
hvis skapet skal flyttes.
Selve låsingen av døra er
forskjellig fra de andre skapene.
På Nor-Lyx beveges ei profilert
5 mm tykk stålskinne slik at 17
tenner griper inn i 17 låsespor
i dørkarmen. Dette låser hele
langsiden av døra. Døra åpner
maksimalt 190 grader. For å få
inn den brannsikre boksen, må
døra helt opp. Dette betyr at
skapet må ha ca. 40 cm fri plass
på høyresiden for å få døra
tilstrekkelig opp.

Den vann- og
brannsikre oppbevaringsboksen
har plass for
A4 dokumenter
og litt til.
1
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Nor-Lyx HL 1000
Pris: kr 7239,Vekt: 151 kg
Ytre mål: bredde 55 cm, dybde 42 cm,
høyde 151 cm
Anmerkning: Honeywell Vann/Brannsikker boks 2017 koster kr 969,Forhandler: Nærmeste forhandler
finner du på www.schoupartner.no
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Romslig og greit skap med standard
innredning

Duun sikkerhetsskap SGS17
Når du kjøper et sikkerhetsskap fra Duun, får
du ikke bare et skap, du får et helt system.

S

kapet er en ramme
som du kan innrede
akkurat slik du ønsker.
Modellen SGS17 er storebror i
en serie på tre modeller. Duun
skapene designes og produseres
på Åsen i Nord-Trøndelag. De
skiller seg fra de andre skapene
i testen ved at både bunn og
topp er ei plan flate uten
noen utstikkende metallkant.
Hjørner og kanter er også mer
avrundet enn på de andre
skapene. Dette gjør skapene
lette å håndtere uten at gulv og
interiør får for mye juling.

Vi bestilte i tillegg tre sidehyller som ga ryddig og god plass
for å stable ammunisjon på.

Dørhyllene er praktiske for å
ha pusseutstyr, choker og mye
annet småtteri i. Det følger tre
hyller med skapet. Maksimalt er
det plass til 18 hyller. I praktisk
bruk holder det med 6 -10
stykker. Dørhyllene er i metall.
Det kan leveres med ei plate
med plass til 10 nøkler. Denne
har samme festehull som dørhyllene og festes på døra eller
inni skapet. Nøkkelplata er en
detalj som kunne vært forbedret. Nøkkelkrokene er for breie
(9 mm) for mange nøkler og
burde vært betydelig smalere.

Innredningen
av skapet gikk
stort sett raskt
og enkelt. Det
eneste minuset
er monteringen
av våpenholderne som var litt
plundrete til jeg
fikk tak i en 8 mm
fastnøkkel slik
at jeg fikk holdt
fast mutteren på
baksiden, mens jeg
dro til skruen med
stjernetrekker fra
framsida.
Det er holder
for to pussestokker
plassert på høyresiden
inne i skapet. Du unngår
derfor at stavene slenger rundt
når døren åpnes eller lukkes.
Når skapet brukes ramler pussestokkene likevel stadig ned,
her kunne en liten kant som
holdt dem på plass, vært en
god idé. Det er fire hull i bunn
av skapet for forankring, ingen i
bakvegg, men to plomberte hull
i toppen.
Den store brannsafen gir god
plass til papirer og verdisaker.
Akkurat plass til A4 dokumenter ubrettet. Safen leveres
med en uttrekkbar plastskuff
oppunder taket.
Våpenholderne kan tilpasses
slik at de griper rundt tynne
piper. Ta en rasp og fjern litt
av plasten på baksiden. Når
festeskruen dras til, vil dette

klemme de to plastklørne sammen.
▲

Vi testet skapet med stor
brannsikker safe og sidehyller.
Med dette utstyret var det god
plass til seks våpen i skapet,
hvorav tre kan ha kikkert
montert. Med slanke våpen, ev
våpen uten sluttstykke/hevarm
går det greit å få inn åtte våpen.
Skapet leveres med 10 våpenholdere, tre dørhyller og en
heldekkende hylle i toppen.
For å få plass til det nevnte
antall våpen bør du ta med tre
eller fire lange våpenholdere
(ekstrautstyr) slik at våpnene
står støtt i to rader.

Hver av hyllene har ei flate på
20 x 27 cm. De stjeler 20 cm
av bredden inni skapet og kan
plasseres både til venstre og til
høyre. Med stor brannsafe i
toppen av skapet, blir fri høyde
116 cm. Har du ett våpen som
er lengre enn dette, kan du bestille ei heldekkende hylle med
et avlangt hull bak på venstre
side. Her kan ei lang pipe
stikkes gjennom. Hvis du har
flere våpen over 116 cm lengde,
bør du vurdere å heller kjøpe
den noe mindre vann- og
brannsikre oppbevaringsboksen
fra Honeywell (mod. 2017 E).
Da kan topphylla flyttes ett
hakk opp og fri høyde øker til
126 cm.

Duun SGS17 har
plass til det meste.

Med stor brannsikker safe og
sidehyller, er det fortsatt god plass
til seks våpen i skapet.
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Duun SGS17
1 2 3 4 5 6 78 9

Pris: Fra kr 4890,- til 4990,- for skapet.
Vekt: 150 kg
Ytre mål: bredde 54 cm, dybde 40 cm,
høyde 154 cm
Forhandlere: Felleskjøpet, XXL sport
og villmark, A-K Maskiner as, eller se
www.duun.no
Skapet er en ramme som du kan
innrede akkurat slik du ønsker.

Nøkkelplate og dørhylle i stål er
praktisk tilbehør.
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Kan innredes etter
behov. God plass til 6
5
4 og sidehyller. God finish
våpen, brannsafe
3
2
og avrundet kanter
1

Ikke noe av betydning

Med dette skapet får du det slik du vil
ha det.
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Duun sikkerhetsskap SGS7
SGS7 er Barbie-modellen av SGS17, like
Duun SGS7
høyt, men sylslankt.
8-9
1
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S

kapet krever kun 40 cm
bredde, men innvendig
plass er allikevel tilstrekkelig for
en liten våpengarderobe.
SGS7 er konstruert på
samme måte som storebroren
SGS17. Fine plane pulverlakkerte flater og en god finish
gjør dette til et trivelig skap
å ha i huset. Også dette er et
systemskap der du kan tilpasse
innredningen effektivt til dine
våpen og ditt behov.

Duun SGS7 er like høyt som storebroren SGS17, men det er sylslankt.

Vi testet skapet med en liten
brannsikker oppbevaringsboks
(Honeywell 2011 E), topphylle,
sidehyller og dørhyller. Skapet
er for smalt til at oppbevaringsboksen går inn på topphylla.
Den må derfor plasseres på
gulvet inntil en av sideveggene.
Med den heldekkende topphylla i andre hakk ovenfra får

Pris: Fra 3890,- til 4490,- for skapet.
Vekt: 120 kg
Ytre mål: bredde 39,5 cm, dybde 35
cm, høyde 154 cm
Forhandlere: Felleskjøpet, XXL
sport og villmark, A-K Maskiner AS,
eller se www.duun.no

du 24 cm høyde å stable på. Fri
høyde for våpen under blir da
127 cm.
Også i dette skapet er det
greit å ta med tre sidehyller som
ekstrautstyr. Hyllene måler 17,5
x 22 cm og stjeler drøyt 17 cm av
innvendig bredde. De kan kun
monteres på høyresiden i skapet.
Siden skapet er så smalt er
det kun plass til en rekke med
dørhyller. Disse blir sittende på
baksiden av låsemekanismen
og kommer derfor langt inn i
skapet når døren lukkes. Det er
konflikt mellom dørhyller og

98 76 5 43 2 1
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6
Kan stort sett innredes
etter behov. Plass
5
4
til fem våpen. God finish og avrundet
3
2
kanter
1
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Konflikt mellom side- og dørhyller når
dør lukkes. Den brannsikre boksen tar
ikke A4 ubrettet

=

Har du det trangt tar du SGS7, hvis ikke
bør du velge storebroren SGS17

sidehyller dersom disse sitter i
samme høyde. Får du plassert disse slik at hyllene ikke
er i direkte konflikt, kan du
likevel ikke stable ting helt i
front av sidehylla. Det blir i så
fall dyttet innover i skapet når
døra lukkes og dørhylla presser
seg inn. Det holder med de tre
dørhyllene som følger skapet.
Med testinnredningen går det
tre slanke hagler bakerst og to
rifler med sluttstykke/hevarm
og kikkert i front. For å få
dette sikkert og stødig må du ta
med to lange våpenfester som
ekstrautstyr.

Duun sikkerhetsskap SGS4
Dette lille skapet kan du ha i skyvedørsgarderoben. Det er kun en hake ved det,
våpnene må stå ved siden av.

I

våpenforskriften er kravet
at alle våpen eller en vital
del av våpnene, skal oppbevares
i FG-godkjent sikkerhetsskap.
Som vital del definerer forskriften sluttstykke, låsekasse eller
pipe for rifler. For våpen som
lades ved at de brekkes, regnes
pipe, forskjefte eller kolbe
med avtrekkermekanisme som
vital del. Du kan derfor putte
sluttstykker og forskjefter inn
i skapet sammen med ammunisjon og være på rett side av
loven.
Den store brannsikre boksen
(Honeywell 2017 E) går fint
inni med den heldekkende
64
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hylla i andre hakk ovenfra. Da
har du 36 cm fri høyde under.
Skapet leveres med to dørhyller
og dette holder dersom du skal
ha inn en brannsikker oppbevaringsboks. Ellers blir det
konflikt når døra skal lukkes.
Det er totalt plass til tre
heldekkende hyller med brannboksen i skapet. Tas boksen ut
går det fire hyller inn. Hvis det
er behov for å kunne sette høye
gjenstander i skapet, kan heldekkende hyller erstattes med
sidehyller (20 cm x 27,5 cm).
Disse kan festes både på venstre
og høyre side. Hvis de monteres
dobbeltsidig er det fortsatt 13
cm fritt rom mellom dem.

Det er fire hull
for innfesting i
bunn. I taket er
det to plomberte hull for ev
å montere flere
Duun skap oppå
hverandre.
Duun SGS4
er skapet du kan
plassere hvor
som helst. Det
rommer brannsikker
boks, sluttstykker og forskjefter.

Duun SGS4 er skapet du
kan plassere hvor som helst. Det
rommer brannsikker1 boks, sluttstykker og forskjefter. 23

Duun SGS4
Pris: kr 3290,Vekt: 68 kg
Ytre mål: bredde 54 cm, dybde 40 cm,
høyde 60 cm
Forhandlere: Felleskjøpet, XXL sport
og villmark, A-K Maskiner AS, eller se
www.duun.no
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Fleksibelt med 65tanke på plassering,
4 deler. God finish
god plass til vitale
3
avrundet kanter2
1

7
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Konflikt mellom dørhyller og brannboks
når dør lukkes.Våpnene må stå et annet
sted
Et godt og lite alternativ

