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Hvilken vej kommer tyven ind?
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R APPORT HVILKEN VEJ KOMMER T Y VEN IND?

Undersøgelsen viser tydeligt,
hvad tyvene undgår, og hvad
de foretrækker.
Alle, som bor i lejlighed, gør sikkert sine overvejelser om,
hvordan man bedst forhindrer et indbrud. For at forstå,
hvordan du beskytter dig mest optimalt, er det vigtigt at
forstå tyvenes fremgangsmåde.

74%

af alle lejlighedsindbrud
sker gennem døren

Kommer de oftest ind gennem et vindue?
Foretrækker de terrassedøren eller hoveddøren til lejligheden?
Gør det nogen forskel, om porten til ejendommen er låst?
Sker der flest indbrud i stueetagen?
Undersøgelsen blev gennemført over en 10-månedersperiode.
Man gennemgik 440 politianmeldte lejlighedsindbrud (både
gennemførte indbrud og indbrudsforsøg) i et område nordvest
for Stockholm for at finde mønstre i tyvenes fremgangsmåde.
Undersøgelsen viser tydeligt, hvad tyvene foretrak, og hvad
de undgik.
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19%
over svalegang

Hvilken vej
kom tyven ind?
60% af indbruddene blev udført (eller forsøgt udført) via
trappeopgangen. 19% skete over svalegang og 18% via
stueetagen, mens der ikke er redegjort for de sidste 3%.
Flertallet af alle indbrud (74%) blev begået gennem
hoveddøren til lejligheden. 11% skete gennem
terrassedøren og 14% gennem et vindue.

14%

74%
gennem døren

via vinduer

60%

11%

gennem terrassedøren

gennem
trappeopgangen

18%

fra omliggende terræn
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16%

Dørtyper, som var
udsat for indbrud

af dørene, som var udsat for
indbrud, var sikkerhedsdøre
efter den gamle klasse 2

54%

46%

Sikkerhedsdøre

Kun

3%

Trædøre

Ud af de gennemførte indbrud, som blev begået gennem hoveddøren
til lejligheden (221 med oplyst dørtype), skete langt de fleste – 81% –
gennem en trædør. 16% skete gennem en sikkerhedsdør i henhold til
den gamle klasse 2. Og kun 3% opstod gennem en sikkerhedsdør efter
den nye klasse RC3 i henhold til EN1627.
Det bedømmes, at mere end halvdelen af hoveddørene til lejligheder
i området på undersøgelsestidspunktet var sikkerhedsdøre (54%). Af
disse døre var ca. en femtedel i klasse RC3. Det står derfor klart, at en
sikkerhedsdør forebygger indbrud, og at en sikkerhedsdør i klasse
RC3 er mere sikker end en gammel sikkerhedsdør.

Fordeling
af dørtyper
i området

af dørene, som var udsat for
indbrud, var sikkerhedsdøre
efter klasse RC3

Hele

81%
af dørene, som var udsat for
indbrud, var en trædør
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Facadedør,
som åbnes med kode,
må anses som ulåste.
I forbindelse med de indbrud, som blev begået
gennem trappeopgangen (350), var indgangsdøren
til trappeopgangen i flertallet af tilfælde (77%) ulåst om
dagen eller kunne låses op med en dørkode. Kun 23%
af indbruddene skete gennem en facadedør, som er
låst døgnet rundt og ikke har dørkode.
Eftersom 42% af dørene i det undersøgte område
er låste døgnet rundt, er det indlysende, at tyvene
foretrækker en ulåst dør eller en dør med kodelås
(en dør, som åbnes med dørkode er reelt
ensbetydende med en ulåst dør, fordi det ellers
ville forudsætte, at alle mennesker er ærlige).
Låste døre i området
Låst 24 timer: 42%
Ulåst om dagen/dørkode: 58%

* Ulåst dør eller dør, som kan låses op med dørkode.
** Dør, som er låst døgnet rundt og uden dørkode.

77%

Indbrud
i trappeopgang

23%
Gennem
ulåst dør*

Gennem
låst dør**
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KONKLUSION

Indbrud kan
forebygges.
De fleste indbrud sker gennem hoveddøren til lejligheden (74%).
Det fremgår klart af undersøgelsen, at sikkerhedsdøre forebygger
indbrud. Den mest effektive dør er i klasse RC3.
Eftersom 25% af alle indbrud i undersøgelsen sker gennem
terrassedøre eller vinduer, som kan forceres, bør de her suppleres
med lås og en sikringsanordning.
En dør, som kan åbnes med kodelås, må anses som ulåst.
Løsningen er indbrudsikre døre, som er låste døgnet rundt.
Undersøgelsen er gennemført på foranledning af bestyrelsen
for Föreningen Fastighetsägare i Järva (forening af ejendomsbesiddere).
Kilder: RAR (svensk dataregister med indførsel af samtlige politianmeldelser),
Politimyndigheden i Stockholms län og 21 ejendomsbesiddere i Järva.

TRE TING, DU KAN GØRE

Installér en certificeret
sikkerhedsdør i klasse RC3.
Forstærk med lås og indbrudssikring på vinduer og terrassedøre.
Sørg for, at indgangsdøren til
trappeopgangen er låst uden
dørkode – døgnet rundt.

Oplev en verden
af sikre døre.
Med en svensk fremstillet sikkerhedsdør fra Daloc kan du føle dig
tryg. Alle vores sikkerhedsdøre er certificerede i klasse RC3 i henhold
til EN1627. Flere lag stål suppleret af indvendige forstærkninger
skaber en stærk og svært gennemtrængelig konstruktion. Hertil
kommer en flerpunktslås, som sammen med nokker effektivt
forbinder dørblade med karm. Døren bliver ganske enkelt meget
svær at bryde op. Andre fordele ved vores sikkerhedsdøre er,
at de også beskytter mod brand og larm.

