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Inbrottsskyddsklass /Resistance Class RRC  enligt SSE(N 1627 Referens  försäkringsbolaget IF   

Vägledning för val av inbrotttskddtslatt enligt SS-EN 1627 (förväntad inbrottsetodd

RC 1 Insrästare förväntat förtösa brkta tig igenos föntter, dörr eller jaluti genos åversan 
utan verstkg (tparsa, riva, bändad.

RC 2 Insrästare förväntat förtösa brkta tig igenos genos ensel åversan. Angrepp sed 
sindre verstkg tos tsruvsejtlar (365 ssd, hassare (145 gd, silar etc. Total tettdi 15 
sinuter varav efeskv angrepptkd 3 sinuter.

RC 3 Insrästare förväntat förtösa brkta tig igenos genos srafigare åversan. Angrepp sed 
fera tsruvsejtlar och sofot (710 ssd utöver verstkgen enligt RC2. Total tettd 20 sinuter varav
efeskv angrepptkd 5 sinuter. 

RC 4 Insrästare förväntat ha vitt erfarenhet av inbrot och är beredd at ta ttörre rits och ser 
kd på tig. ttöver verstkgen enligt RC 3 har hen även kllgång kll tåg, hassare, kaa, sejtlar och 
bateridriven borrsatsin. Total tettd 30 sinuter varav efeskv angrepptkd 10 sinuter.

RC 5 Insrästare förväntat vara en erfaren inbrotttjuv och utöver verstkgen enligt RC 4 har hen
även kllgång kll en osfatande upptätning hand- och satsindrivna verstkg inslutive en 
vinseltlip sed en tsiva sed 125 ss diaseter, kgertåg och/eller en borrsatsin sed 
hårdsetallborr. Total tettd 40 sinuter varav efeskv angrepptkd 15 sinuter.

RC 6 Lisa RC 5 sen insrästaren är utruttad sed vinseltlip sed tsiva sed 230 ss diaseter.

Säkerhetsdörrar klasser RC3 och RC4   Kännetecknande stål i karm och ofa stålplåt fnns i dörr

(n säkerhetsdörr är en dörr tos uppfkller sraven för inbrottslatt RC 3 och uppåt. 
Inbrottslatterna är tvents/europattandard och ttartar vid RC1 (tos är lägttd och forttäter 
uppåt beroende på vilsa srav de uppfkller enligt ttandarden SS-EN 1627 . Förutos at tskdda 
sot inbrot, ger ofa täserhettdörrar även et tskdd sot brand och oljud. Säkerhetsdörrar i RC 3
är den vanligaste dörren för lägenheter. Klassen över dvs RC 4 eferfrågas idag i områden som 
har problem med inbrottt Säserhettdörrar föresosser ocstå i söpcentra, induttrier, ofentliga 
losaler etc tast kll vitt del även i villor

Skillnaden i kvalitet av inbrottsskyddet mellan en klass 3 och en klass 4 säkerhetsdörr är 
mycket stor. En slatt 3 dörr tsa sunna ttå esot en vanlig insrästare sed sofot och lite 
tsåverstkg sedan en slatt 4 dörr slarar av både det och en erfaren inbrottstjuv med både 
borrmaskin, såg, hammare, yxa och mejslart



(gen slutsats 

Lägenhettkterdörr i Brkggeriet är idag slatt RC2 lite förttärst sed inbrottskddtlitter och piggar
sen trärasen gör den ändå relakvt ensel at brkta upp   -träsaterialet går helt tonisa tönder 
os det inte san bändat itär.

Os san bkter från  RC2  får san ttål i rasen och  det förefaller bätt at tatta på RC4 direst då 
det är tå ttor tsillnad sellan slatt 3 och 4 dörrar ur inbrottäserhettknpunst 

Klatt 4 Kottar santse 4-5000 ser  Det handlar då skcset os srafigare tskdd för låtenvad jag 
förttår

Brandskydd  ref  IF

Entrédörrar tos sonterat i lägenheter tsa enligt tvents lag vara brandslattade och tskdda sot 
brand i sintt 30 sinuter oavtet os det är nka lägenheter eller dörrar tos bktt ut i befntliga 
ferbottadthut. Deta anger Boverset i tina nka bkggregler, BBR avtnit 55534, tos gäller från 1 
januari 2013.

Säserhettdörrar kll lägenheter tsall därför vara brandslattade i brandslatt (I30, sen går även 
at bettällat i brandslatt EI60/A60.  30 förhindrar brandtpridning 30 sin

Bokstäverna specifcerar olika funktonskrav. Integriteten E innebär at stcklågor inte läcker ut 
genom dörren i så hög grad at de kan antända material i närheten av dörren. Isolering I innebär
at dörren inte överskrider en viss temperatur. iifran efer visar vilken td funktonskraven är 
uppfyllda. I iverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 
minuter, som EI 30 och A60.

Egna kommentarer

VAL AV DÖRR

Säkerhetsdörrar en luckrati marknad viktgt at skapa konkurrens mellan anbudsgivare  då 97  
dörrar också är en atraktv volym.

Utvärdering tekniskt ,ekonomiskt och koll av referenser där dörrar installerats  Viktgt at t-
ställa oferterna.   Priset är bara en parameter i ialet ai dörr -iäkerhet och även utseende 
måste vägas in.



Dörren måste vara säkerhetsklassad  enligt SS-EN 1627  När förenineg byter från RC2 nivån är 
det nog klokast at välla RC4 om man kan få den säkerhetsnivån tll rimlig merkostnad .  RC4 
skiljer så mycket mot RC3 i inbrotssäkernet ! Och risken för inbrot är tyiärr ökande i den 
iärld ii leier i 2017.

Dörren kan anpassas på utsida och insida så det ser lika ut som idag- Det blir alltd dyrare dörr lu
fnare dörren ska se ut

 Inget fel at ändå lyfa utseendet något om man byter alla dörrar !  

 Vi äger bostadsräter vars värde ligger kring 30-50000 kr/kvm och lite  högre utseendestandard 
på yterdörren känns inte helt fel då det bidrar tll  värdet på lägenheterna.

Utan  et brevinkast blir det en säkrare dörr  ttll  priset av at hämta posten vid entreent som 
kommer förr eller senare ändå.

Tithål slälvklart --går at säta kamera i tthålet för den som så vill  redan idag  En del av det 
förebyggande skyddet i den egna lägenheten.

Exempel på dörr i ierkligheten

 Dörren Proloc  klass RC3 valdes av en brf I itockholm lag känner tll.  Dörren kostade  ca 20000 
kr för 4 år sen ( 20 tal lägenheter ville ha säkerhetsdörr- lägenhetsägare ansvarde för sin dörr.   
Dörren var dyrare än en standarddörr då framsidan var lite exklusivare som bilderna visar.  I RC4 
klass var dörren 4000 kr dyrare ( framgår av websidan) eller ca 20% dyrare

Denna brf ångrar 2017 ialet ai RC3 och kommer at uppgradera dörrarna tll RC4 som då 
kostar lite mer än om man valt RC4 från börlan är en viktg lärdom.

http://www.proloc.se/sakerhetsdorrar/

