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Undersøkelsen viser
tydelig hva tyvene unngår,
og hva de foretrekker.
Alle som bor i leilighet, lurer sikkert på hvordan man best kan
unngå innbrudd. For å forstå hvordan dere kan beskytte dere,
er det viktig å forstå hvordan tyvene går frem.

74%

av alle leilighetsinnbrudd
skjer via døren

Liker de best å ta seg inn gjennom vinduet?
Foretrekker de terrassedøren eller leilighetsdøren?
Spiller det noen rolle om ytterdøren inn til trappeoppgangen er låst?
Skjer det flest innbrudd i første etasje?
Denne undersøkelsen gikk over en periode på ti måneder.
Man gikk gjennom 440 politianmeldte leilighetsinnbrudd
(både fullbyrdede innbrudd og innbruddsforsøk) i et
område nordvest for Stockholm for å finne et mønster i
fremgangsmåten til tyvene. Undersøkelsen viser tydelig hva
tyvene foretrakk, og hva de unngikk.
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19 %
via svalgangen

Hvilken vei
tok tyven?
60 prosent av innbruddene ble utført (eller ble
forsøkt utført) via trappehuset. 19 prosent ble utført
via svalgangen, 18 prosent via første etasje og de
resterende 3 prosentene på ukjent sted.
De fleste av innbruddene (74 prosent) ble begått
gjennom leilighetsdøren. 11 prosent ble begått
gjennom terrassedøren og 14 prosent gjennom
et vindu.

74 %

14 %

gjennom døren

via vindu

60 %

11 %
via terrassedør

via trappeoppgangen

18 %
via bakkeplan
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16 %

Dørtype som ble
utsatt for innbrudd.

av dørene som ble utsatt for
innbrudd, var sikkerhetsdører
i henhold till gammel klasse 2

54 %

46 %

Sikkerhetsdører

Kun

3%

Tredører

Av de fullbyrdede innbruddene som ble begått via leilighetsdøren
(221 stk. med kjent dørtype), skjedde de aller fleste, 81 prosent,
via en tredør. 16 prosent ble begått gjennom en sikkerhetsdør
i gammel klasse 2. Og bare 3 prosent ble begått gjennom en
sikkerhetsdør i den nye klassen RC3, i henhold til EN1627.
Da undersøkelsen ble utført, var over halvparten av leilighetsdørene
i området sikkerhetsdører (54 prosent). Av disse er ca. en femtedel
i klasse RC3. Det er med andre ord tydelig at en sikkerhetsdør
forebygger innbrudd, og at en sikkerhetsdør i klasse RC3 er sikrere
enn en gammel sikkerhetsdør.

Fordeling
av dørtyper
i området

av dørene som ble utsatt for
innbrudd, var sikkerhetsdører
i klasse RC3

Hele

81%
av dørene som ble utsatt for
innbrudd, var en tredør
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Ytterdører som åpnes
med kode, er å
betrakte som ulåst.
Når det gjaldt innbruddene som ble begått via trappeoppgangen (350 stk.), var de aller fleste (77 prosent) av
inngangsdørene til trappeoppgangene ulåst på dagtid eller
opplåsbare med kode. Bare 23 prosent av innbruddene
skjedde gjennom en døgnlåst ytterdør uten kode.
Siden 42 prosent av ytterdørene i det undersøkte området
er låst døgnet rundt, er det åpenbart at tyvene foretrekker
en ulåst ytterdør eller en dør med kodelås (en ytterdør
som åpnes med kode, er praktisk talt å anse som ulåst,
da slike koder ofte kommer på avveie.)
Låste ytterdører i området
Låst 24h: 42 %
Ulåst dagtid/kodelås: 58 %

* Ulåst ytterdør dagtid eller opplåsbar med kode.
** Ytterdør som er låst døgnet rundt og uten kode.

77 %

Innbrudd
via trappeoppgang

23%
Via ulåst
ytterdør*

Via låst
ytterdør**
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KONKLUSJON

Det er mulig å
forebygge innbrudd.
De fleste innbrudd skjer via leilighetsdøren (74 prosent).
At sikkerhetsdører forebygger innbrudd, går klart frem av
denne undersøkelsen. Den mest effektive døren er i klasse RC3.
Fordi 25 prosent av innbruddene i undersøkelsen skjer gjennom
tilgjengelige terrassedører og vinduer, bør man supplere med
lås og sperrer på disse stedene.
En ytterdør med kodelås er å betrakte som ulåst. Løsningen på
dette er innbruddssikre ytterdører som er låst døgnet rundt.
Undersøkelsen er utført på oppdrag av styret i foreningen Fastighetsägare i Järva.
Kilder: RAR (dataregister der alle politianmeldelser er samlet),
politimyndigheten i Stockholm fylke samt 21 eiendomseiere i Järva.

TRE TING DU KAN GJØRE

Installere en sikkerhetsdør
i klasse RC3.
Forsterke med lås og sikkerhetsbeslag på vinduer og terrassedører.
Sørge for å holde ytterdøren inn til
trappeoppgangen låst uten kodelås
– døgnet rundt.

Opplev en verden
av sikre dører.
Med en svenskprodusert sikkerhetsdør fra Daloc kan du føle deg
trygg. Alle våre sikkerhetsdører er i klasse RC3. Flere lag med
stålplate og innvendige innbruddsforsterkninger gir en sterk
og solid konstruksjon. Legg til en flerpunktslås og hakeformede
sikkerhetstapper som effektivt holder dørbladet inntil karmen.
Den er ganske enkelt svært vanskelig å bryte opp. Andre fordeler
er at våre sikkerhetsdører også beskytter mot brann og støy.

