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Förord 
SSF Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer avseende olika 
skyddsanordningar inom säkerhetsområdet. 

Sedan 2001 är SSF Stöldskyddsföreningen utgivare av regler och normer på 
uppdrag av Svensk Försäkring (tidigare Försäkringsförbundet). 

Anvisningarna är avsedda att ge vägledning vid bedömning av vilket inbrottsskydd 
som är godtagbart i olika skyddsklasser genom förtydliganden i respektive kapitel. 

SSF 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 inbrottsskyddande produkter eller 
konstruktioner. 
Tillämpningen är frivillig om inget annat avtalats. 
 
Utöver de krav som är angivna i normerna och reglerna förutsätts att lagar och 
myndighetsföreskrifter följs. 
 
 
Stockholm i augusti 2017. 
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1. Inledning

Ett områdesskydd ska markera en gräns för att förhindra obehöriga att beträda det 
skyddade området. 

Område där egendom förvaras ska vara omgärdat av ett områdesskydd (stängsel 
eller vägg, grind, port eller liknande) som i sin helhet ger ett efter förhållandena 
godtagbart skydd mot intrång/inbrott och försvårar bortförandet av stöldgods. 

Ett områdesskydd har normalt till uppgift att skydda egendom som förvaras utomhus 
inom det inhägnade området. 

Risk och behovsanalys utifrån inbrottssäkerhet ligger till grund för klassningen enligt 
SSF 1087. 

Normen är avsedd att tillämpas av både beställare och leverantörer av 
perimetersystem. 

Utöver de krav som är angivna i normen förutsätts att lagar och 
myndighetsföreskrifter följs. 

2. Omfattning (scope)
Denna norm omfattar klassning och utförande av fysiskt områdesskydd. 

Detektering och larm omfattas inte av denna utgåva. 

För montering, materialval och kvalité refereras till SSEF handbok, senaste utgåvan. 

3. Definitioner och ordförklaringar

I denna norm tillämpas nedanstående definitioner.  

Perimeterskydd – Områdesskydd, i denna norm avses: fysisk utrustning för 

att skydda ett område (ej skalskydd av objekt) och kan bestå av staket, grind, 

vägg och port m.m. 




