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Skåpguide – vanliga begrepp hos ramavtalsleverantörerna 
Typ av skåp Beskrivning 

Dokumentskåp Dokument-, lateral- och vertikalskåp 
(hängmappsskåp) är brandklassade för att klara 
pappersdokument. Skåpen har ingen 
stöldskyddsklassning. Skåpen finns i olika 
brandklasser där 120 är den brandklass som 
har högst brandklass. Skåpen kallas ibland 
även Arkivskåp. 

Datamediaskåp Liknande skåp som dokumentskåp fast med en 
brandklassning som även klarar datamedia. 
Skåpen har ingen stöldskyddsklassning. Skåpen 
finns i olika brandklasser där 120 är den 
brandklass som har högst brandklass 

Datamediainsats En insats som tillsammans med ett brandklassat 
dokumentskåp får klassning som ett 
datamediaskåp. 

Serverskåp/Serversäkerhetsskåp Inbrottsskyddade skåp för servrar och datorer. 
Skåpen kan vara inbrottsklassade som 
säkerhetsskåp. Krav kan också ställas på 
RÖS-skydd. 

Stöldskyddsskåp S2 
 

Inbrottsskyddat skåp men med lägre klassning 
än värdeskåp och säkerhetsskåp. 
Stöldskyddsskåp är inte godkända för 
värdeförvaring men i vissa fall ingår det en 
innehållsförsäkring. Detta skåp kan även ha en 
brandklassning enligt dokumentskåp. 

  

Statens inköpscentral 
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Typ av skåp Beskrivning 

Säkerhetsskåp/Vapenskåp/Nyckel-
säkerhetsskåp 

Stöldskyddsklassat skåp utan brandklassning. 
Försäkringsbolagen godkänner i regel en 
kontantförvaring på 1 basbelopp. 
Laptopskåp, Laddskåp, Förrådcontainrar och 
elektroniska nyckel- och förvaringsskåp finns 
också representerade i denna grupp. 

Värdeskåp och valv/valvdörrar 
 

Värdeskåp är stöldskyddsklassat i olika grade- 
klassning (0 till XIII). Grade XIII har starkast 
stöldskydd. Det är skåpets grade som avgör vilka 
värden som får förvaras i skåpen och vilka 
försäkringsbelopp som gäller. Skåpen kan även 
ha en brandklassning enligt dokumentskåp. 
Svensk Försäkring har rekommenderade 
beloppsgränser i olika typer av skåp i FTR 1028. 
Mobila valvrum och sprängskåp finns också som 
alternativ. 

Brandavskiljande skåp, 
Kemikalieskåp, Syra/Bas-skåp 

Skåp för förvaring av brandfarliga vätskor i 
publika lokaler eller laboratorier. Brandklassade. 

Gasolskåp Skåp för förvaring av gasoltuber i publika lokaler 
eller laboratorier. Brandklassade. 

Batteriskåp Skåp för förvaring av batterier både vid laddning 
och förvaring av litiumjonbatterier. Som extra 
skydd finns möjlighet att ställa krav på skydd 
mot invändig brand. 

 


