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Förord 
Svenska Stöldskyddsföreningens regelverk anger egenskaper som anses vara av 
betydelse för funktion och tillförlitlighet. Avsikten med regelverken är att lägga fast 
kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt vid såväl specificering av 
krav som i samband med upphandling.  
 
Regelverken refererar till, eller bygger så långt som möjligt, på nationella och 
internationella standarder samt andra tillämpliga tekniska specifikationer eller 
kravdokument. 
 
Att kraven i ett regelverk är uppfyllda kan visas genom provning och certifiering hos 
erkända prov- och certifieringsorgan. Produkter, tjänster, företag eller personer som 
uppfyller gällande krav enligt ett regelverk finns upptagna i SSF förteckningar som 
publiceras i Säkerhetsguiden. Säkerhetsguiden finns både som tryckt utgåva och att 
tillgå på SSFs hemsida.  
 
Detta regelverk är framtaget i en arbetsgrupp med representanter från Svenska 
Stöldskyddsföreningen (SSF). 
 

1 Omfattning 
Normen omfattar krav för gallergrind med avseende på hållfasthet och 
angrepp med handverktyg.  
  
Normen omfattar ej produkter av typ stängsel, heltäckande glas, 
polykarbonat och liknande.  
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