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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 informa-tionsspridare i det brottsföre-
byggande arbetet.
Utdrag ur SSF’s stadgar § 1 och 2 
fastställda 2000-06-08.

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.ssf.nu.

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 SSF’s tidskrift ”S.O.S Skydd och
Säkerhet”
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 1 1 

Allmänt 

1. Förrådsinredningen skall säkerställa att ett visst nedan angivet skydd uppnås 
för de föremål som förvaras i inredningen. Inbrottsskyddet hos inredningens 
vägg, dörr, golv och tak beaktas liksom olika komponenters förankring till 
varandra eller till intilliggande byggnadsdelar.  

 
2. Vid inredningar som monteras mot befintliga byggnadsdelar t ex vägg, golv, tak 

och där dessa byggnadsdelar utgör del av inbrottsskyddet skall det specificeras 
hur dessa byggnadsdelar skall vara beskaffade för att motsvara inredningens 
skydd.  

 
3. Förutom till provningen nödvändiga provföremål skall det vid provningstillfället 

finnas tillgängligt nödvändig information om produkten. Sådan information kan 
vara:  

 - monteringsanvisning  
 - bruksanvisning (t ex val av lås)  
 - ritningar och specifikationer för produkten  
 
 Ritningar bör omfatta en sammanställningsritning samt detaljritning över 

väsentliga detaljer. Material ska specificeras.  
 
 
Fordringar  

1. Låsning av dörr, grind eller motsvarande öppningsbar detalj ska göras med 
lägst hänglås i klass 2 (enligt Försäkringsbolagens godkännandelista) eventuellt 
kompletterat med skydd så att inbrottstiden via låsanordningen blir mer än 3 
minuter vid användande av nedan specificerade verktyg. Annan låsanordning,  

 t ex av Försäkringsbolagen godkänt dörrlås klass 3, godtas under samma  
 förutsättning som ovan.  
 
2. Dörrens fasthållningsbeslag till stängt och låst läge skall mot- stå angrepp med 

nedan specificerade verktyg i minst 3 minuter utan att: 

 a) dörren öppnas  
 b) ett så kallat inkrypningshål upptagits (se nedan)  
 
3. Inredningens olika delar ska inte gå att lösgöras från varandra eller från 

angränsande i skyddet ingående befintliga byggnadsdelar med nedan 
specificerade verktyg på kortare tid än 3 minuter.  

 
4. Skyddsmaterialet skall vara beskaffat på ett sådant sätt att det tar mer än 2 

minuter med nedan angivna verktyg att uppta ett så kallat inkrypningshål. Galler 
godtas om detta är utfört enligt Försäkringsbolagens Service AB ”Regler för 
Mekaniskt inbrottsskydd RUS 200” gallertyp A, maskvidd max 60 x 60 mm.  
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