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venska Stöldskyddsföreningen är en ideell 
förening. Föreningen har till ändamål att 

främja trygghet och säkerhet för person och 
egendom genom förebyggande arbete mot 
brott samt att verka som opinionsbildare och 
informationsspridare i det brottsförebyggande 
arbetet.

S

Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och 2  
fastställda 2004-05-06.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) utarbetar och fastställer normer för provning 
och klassificering inom de områden som anses gagna föreningens ändamål.  
Aktuell förteckning av SSF’s normer återfinns på SSF’s hemsida med adressen 
www.stoldskyddsforeningen.se. 

SSF-normer och regler revideras genom nya utgåvor eller genom tillägg. Uppgift om 
senaste utgåva och eventuella tillägg kan på förfrågan erhållas från SSF. Vid 
förändringar eller tillägg offentliggörs detta i tidningen ”Skydd och Säkerhet” 
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Förord 
Svenska Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer avseende olika 
skyddsanordningar inom säkerhetsområdet. 
Sedan 2001 är Svenska Stöldskyddsföreningen utgivare av de regler och normer 
som tidigare benämnts RUS-regler och utgivits av Sveriges Försäkringsförbund. 
Regelverken 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 inbrottslarmanläggningar. Tillämpningen är frivillig. 
Regelverken refererar till, eller bygger så långt som möjligt, på nationella eller 
internationella standarder eller andra tillämpliga tekniska specifikationer eller 
kravdokument. 
Att kraven i ett regelverk är uppfyllda kan visas genom en provning hos ett erkänt 
provningsorgan och genom intyg eller certifikat utfärdat av ett ackrediterat 
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 SSF:s hemsida, 
www.stoldskyddsforeningen.se. 
Utöver de krav som är angivna i normerna och reglerna förutsätts att lagar och 
myndighetsföreskrifter följs. 
 
Stockholm april 2009. 
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1 Omfattning 
Detta regelverk innehåller regler för larmöverföring för samtliga larmklasser enligt 
SSF 130 - Projektering och installation av inbrottslarmanläggning. 
Reglerna utgör grundläggande principer och innehåller därför inga detaljerade 
tekniska krav utöver de som anges i SS-EN 50136 Larmsystem – System och 
utrustning för larmöverföring. 
Utöver kraven i dessa regler ska de fordringar beaktas som en kravställare kan ha 
avseende larmtyper, anordningar för mottagning och registrering av larm, utlarmning, 
personsökning med mera. 
Krav på vissa typer av överföringsmedia anges inte, eftersom de kan ändras på 
grund av den tekniska utvecklingen. Exempel på överföringsmedia är publika eller 
slutna tele- och datanätverk, paketförmedlande nät, trådlös överföring, elsystem eller 
kabel-TV system. 
Parter involverade i larmöverföring har själva att överenskomma om tidpunkt för 
tillämpning av denna norm. 
 
Utgåva 2 ersätter utgåva 1 av denna norm. 
 
Utgåva 2 skiljer sig från tidigare utgåva främst genom att krav på övervakad 
larmöverföring nu ställs i samtliga larmklasser och att kraven refererar till  
SS-EN standards.
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