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Inbrottsförsäkring - Skyddsklass 1
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

V200:4  

Q.  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

01.13.1.1  Skyddskrav (skyddsklass 1)

 
 Anm 
Utöver vad som anges nedan hänvisas till bolaget för bedömning av vad som enligt gällande regler är 
godtagbart.
 
Omslutningsyta* (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet m m) ska, såväl vad avser det 
byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar, i sin helhet ge ett efter förhållandena 
godtagbart skydd mot inbrott* och försvåra bortförandet av stöldgods.
 
 Väggar, tak och golv 
Väggar tak och golv ska vara av sten, betong, lättbetong, trä, två lager korrugerad plåt eller 
flerskiktskonstruktioner av blandade material med motsvarande styrka. Även väggar som är certifierade 
enligt SSF:s norm 1047 för inbrottsskyddande väggar, klass 1 är godtagbara. Väggarna ska ansluta tätt 
till bärande konstruktion.
 
 Dörr, port och lucka 
Godtagbar dörr, port och lucka är:
•  dörr av aluminium, stål eller massivt trä.
•  dörr som är certifierad enligt SS 81 73 45, klass 1.
•  dörr certifierad enligt SS-ENV 1627, motståndsklass 2.
•  dörr som uppfyller kraven enligt SS-ENV 1627 motståndsklass 1 kompletterad med en gallergrind 

monterad innanför dörren. Gallergrinden ska vara certifierad enligt SS-ENV 1627 motståndsklass 2 
eller Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 033.

•  gallergrind certifierad enligt SS-ENV 1627 motståndsklass 4.

 
Dörr, port och lucka som inte uppfyller kraven ovan ska ha hela dörrbladet förstärkt med minst 0,5 mm 
tjock stålplåt eller 6 mm tjock plywood.
 
Dörr, port och lucka i omslutningsyta* ska vara låst med godkänd låsenhet eller med annan 
låsanordning som för det särskilda fallet godtagits av bolaget. Dörr, port och lucka anses inte vara låst 
om nyckel* har kvarlämnats i låset. Låsenhet ska vara fastsatt på säkert sätt enligt tillverkarens 
anvisningar.
 
För pardörrar gäller dessutom att den inaktiva dörren ska vara reglad upp- och nedtill med säkrade 
hävarmskantreglar eller på likvärdigt sätt.
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Utåtgående dörr, port och lucka ska ha bakkantsäkring.
 
 Anm 
 Låsenhet 
Med godkänd låsenhet avses
•  certifierat instickslås och slutbleck som uppfyller fordringarna i svensk standard SS 3522 lägst klass 

3. Låset ska från båda sidor av dörren endast kunna öppnas med nyckel.
•  certifierat hänglås med beslag eller certifierad låsbom. Lås och beslag ska på dörrens insida vara lägst 

klass 3 och lägst klass 4 på utsidan enligt fordringarna för hänglås och hängbeslag i Svenska 
Stöldskyddsföreningens norm SSFN 014 och SSF 018.

•  invändig stålbom av plattjärn minst 8 x 50 mm som låses med hänglås certifierat enligt Svenska 
Stöldskyddsföreningens norm för hänglås SSFN 014 klass 3.

 
 Bakkantsäkring 
Godkänd bakkantsäkring är bakkantbeslag eller stiftning genom gångjärn.
 
 Bakkantbeslag 
Bakkantbeslag består av ett bleck som monteras i karmen och en platta med gripklo eller med stift som 
monteras i dörren.
 
 Slutbleck 
Beslag för montering i karm avsett att förstärka denna vid kolvurtag.
 
 Stiftning genom gångjärn 
Bakkanten på utåtgående dörr säkras genom s k stiftning. Dörrkarmen förses med minst 2 karmstift av 
stål - ett i varje gångjärn som griper in i hål i dörrens bakkant.
 
Öppningsbart fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat.
Ventilationsfönster ovan dörr får dock vara öppet om det har inkrypningsskydd*.
 
Brandventilator ska vara stängd och reglad med endast från insidan åtkomlig mekanisk 
reglingsanordning eller ha godkänt inkrypningsskydd*.
 
Annan öppning som är större än 150x300 mm, i omslutningsyta ska ha godkänt inkrypningsskydd*.
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