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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, www.ssf.nu.  
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1. Inledning 
Denna norm är en vidareutveckling av de krav som skapades i Svenska 
Bankföreningens tekniska arbetsgrupp 1984. 
I det ursprungliga underlaget hänvisades det till svensk standard SS 3000, 
Värdeförvaringsenheter – Provning och värdering av inbrottsskydd. Denna 
standard drogs in 1986 och ersätts numera av standarder i SS-EN 1143 
serien. 
I denna norm har uppgifter från SS 3492, prEN 14450 och SS-EN 1143-1 
använts och omarbetats för att uppfylla och uppdatera ursprungliga krav 
och provningsförfaranden. 

2. Omfattning 
Normen beskriver hur bankfack/bankkassetter provas och värderas med 
avseende på mekaniskt inbrottsskydd. 

3. Referenser 
Denna norm innehåller daterade eller odaterade hänvisningar till regler i 
andra publikationer. Dessa normativa hänvisningar återfinns i den löpande 
texten. Publikationerna anges nedan. Beträffande daterade hänvisningar till 
publikationer som senare har ändrats eller fått tillägg, gäller dessa 
ändringar eller tillägg endast då de har införts i dessa regler. Vid odaterade 
hänvisningar gäller den senaste utgåvan av publikationen. 

- Tekniska - Utvärdering av bankfacks  
 arbetsgruppens norm mekaniska inbrottsskydd 
 Utgåva 1984-11-29 
 
- SSF 1050 Stöldskyddsföreningens Metodbeskrivning för 

dyrkning av lås  
 
- SS 3492 Säkerhetsskåp - Provning och värdering av 

inbrottsskydd 
 
- SS-EN 14450 Värdeförvaringsenheter - Krav, klassificering och 

provning av inbrottsmotstånd - Kassaskåp 
 
- SS-EN ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och 

kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:1999)
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