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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 av produkter eller tjänster.  

Regelverken refererar till, eller bygger så långt som möjligt, på nationella och 
internationella standarder samt andra tillämpliga tekniska specifikationer eller 
kravdokument. 

Att kraven i detta regelverk är uppfyllda kan visas certifiering hos erkända 
certifieringsorgan.  
Produkter, tjänster, företag eller personer som uppfyller gällande krav enligt ett 
regelverk finns upptagna i SSFs förteckningar som publiceras i Säkerhetsguiden. 
Säkerhetsguiden finns både som tryckt utgåva och att tillgå på SSFs hemsida, 
www.stoldskyddsforeningen.se 

Regelverket beskriver de minimikrav som det elektroniska sök- och spårsystemet 
måste uppfylla. 
 

 
Kraven är utarbetade av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) och 
anpassade av SSF för den svenska marknaden. Kraven är avsedda att användas av 
enskilda försäkringsbolag vid kommunikation med försäkringstagare och 
systemleverantörer av elektroniska sök- och spårsystem. Kommunikationen äger rum 
när ovan nämnda system är en del av ett försäkringsavtal för att minska risken för 
stöld samt öka möjligheterna för att återfinna det försäkrade objektet efter en stöld. 
 
 
 

Denna norm gäller från 2010-10-01. 
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Inledning 

Denna norm syftar till att specificera krav på sök- och spårsystem för fordon, 
anläggningsmaskiner, fritidsbåtar med mera. 

Avsikten med regelverket är att återfinna och säkra objekt som har kommit på 
avvägar. 

Motsvarande regelverk tillämpas i hela Norden (med undantag för Island, Färöarna 
och Svalbard). För att uppnå detta ska ett sök- och spårsystem bestå av minst 
följande enheter: 

 En systemleverantör 
 Den fysiska utrustningen i objektet 
 En installationsorganisation 
 En larmcentral 
 En utryckningsorganisation 

 

Den stigande kriminaliteten över nationsgränserna och de försäkrade föremålens 
ökande värde och rörlighet gör det allt viktigare att ställa krav på den mest lämpliga 
övervaknings- och säkringsformen för varje uppgift. 

När det föreligger speciellt hög risk för stöld eller motsvarande hög risk för export till 
utlandet av det stulna objektet kan man kombinera flera olika sök- och spårsystem 
(principer) för att därmed öka möjligheterna att återfinna objektet 

 

1 Omfattning 

Denna norm omfattar elektroniska sök- och spårsystem. Normen beskriver 
förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse när sådana system är ett led i 
förebyggande åtgärder mot stöld av fordon, anläggningsmaskiner, båtar med mera. 

Regelverket innehåller inga begränsningar för tekniken som används. Kraven i 
regelverket är minimikrav och beskrivs utförligt i normen och bilagorna. 

Exempel beskriver de typer av sök- och spårsystem som fanns på marknaden då 
detta regelverk publicerades. 

2 Referenser 

I denna norm finns nedanstående referenser. För odaterade referenser tillämpas 
senast publicerade version om inget annat avtalats. 

SSF 136 Larmcentraler 
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