
Låsenheter som uppfyller klass 3 eller högre enligt SS 3522, benämns av branschen som ”God-
känd låsenhet”. Det refererar till en tidigare av försäkringsförbundet (Svensk Försäkring) fastställd 
prestandanivå, men har blivit ett allmänt begrepp på marknaden som en kvalitetsnivå för inbrotts-
skyddande egenskaper hos den kompletta låsenheten och dess ingående komponenter. För att 
visa att en produkt uppfyller tillämpliga krav används intyg eller certifikat som utfärdas av ett cer-
tifieringsprogram.

Skillnaden mellan intyg och certifikat
Ett Intyg är en enklare typ av certifikat och verifierar att ett provat objekt (eller tjänst) uppfyller 
kraven. Till grund för intyget ligger en ansökan från tillverkaren som baseras på tillverkarens doku-
mentation inklusive en testrapport från ett ackrediterat provningslaboratorium.

Ett Certifikat verifierar att ett provat objekt (eller tjänst) samt alla produkter av samma sort som det 
provade objektet, uppfyller ställda krav. Till grund för certifikatet ligger en ansökan från tillverkaren 
som baseras på teknisk dokumentation, testrapport från ett ackrediterat provningslaboratorium, 
tillverkarens kvalitetssystem och årliga revisioner av produktionen gjorda av certifikatets utfärdare.

Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB, SBSC, är ackrediterat av SWEDAC för certifiering av 
produkter, kvalitetssystem och personal. Intyg och certifikat utfärdas inom Svenska Stöldskyddsför-
eningens och Svenska Brandskyddsföreningens verksamhetsområden. Den Norske Veritas, DNV, är 
ackrediterat av SWEDAC för certifiering av produkter och kvalitetssystem. Certifikat utfärdas bl.a. 
inom byggnadsbeslag, med produkter som utrymningsbehör och dörrstängare. CITAK utfärdar cer-
tifikat inom brandklassning.

CE-märkning
Obligatorisk CE-märkning gäller för produkter som är berörda av ett EU-direktiv. För byggnads-
produkter gäller i första hand CPD (byggprodukt direktivet) men även andra direktiv som t.ex. 
EMC (Elektromagnetisk strålning) och LVD (Lågspänningsdirektivet) kan medföra CE-märkning av 
byggprodukter.

Från den 24 april 2011 gäller byggproduktförordningen (CPR) parallellt med byggproduktdirekti-
vet. När byggproduktförordningen blir fullt tillämplig 1 juli 2013 upphör byggproduktdirektivet att 
gälla. I Sverige blir den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när 
det finns förutsättningar att göra detta.

För CPD gäller det att beslagsprodukten skall klara krav i samband med brand och utrymning. Varje 
produkts respektive krav finns beskrivet i Annex ZA i produktens klassningsstandard. Innan ett CE-
märke får sättas på produkten skall följande procedur ha genomgåtts:

1. Provning hos ett ackrediterat testlaboratorium.
2. Utfärdat certifikat från ett godkänt certifieringsorgan (notified body).
3. En tillverkardeklaration där tillverkaren intygar att produkten uppfyller de ställda kraven.
4. Märkning med CE på produkten, förpackningen och instruktionerna.
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Till grund för försäkringsbolagens villkor ligger ofta de så kallade SSF-normerna som hanteras av 
SSF (Svenska Stöldskydds Föreningen) på uppdrag av Svensk Försäkring. SSF 200 specificerar 
skyddsklassning av objekt, till exempel en butik, en banklokal eller ett kontor. Normen kan även 
tillämpas för privatmarknadens olika objekt, exempelvis en villa. Skyddsklassningen pekar i sin tur 
på det val som ska göras av lås och behör. Ett vedertaget begrepp för detta är ”godkänd låsenhet” 
enligt SS 3522. 

Låsklasser enligt SS 3522 :2004, utgåva 4: När samtliga ingående komponenter uppfyller klass 3 
erhålls en godkänd låsenhet.

För att uppfylla kraven för godkänd låsenhet ställs krav på alla ingående komponenter; låshus, lås-
cylinder, slutbleck och förstärkningsbehör. Standarden anger 5 klasser varav de två lägsta (låsklass 
1 och 2) prioriterar utrymning framför inbrottsskydd och därför inte uppfyller kraven för godkänd 
låsenhet.

I dag finns det intyg baserat på olika utgåvor av SS 3522. Dessa anges med utgåva 2, 3 och 4. 
Under 2009 kan produkter vara intygade av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering) enligt 
utgåva 2, 3, och 4 men intyg enligt 2 och 3 upphörde att gälla 31 december 2009. Därefter gäl-
ler endast standarden enligt utgåva 4. Detta berör inte installerade produkter eller lås tillverkade 
innan 31 december 2009. Samtliga intygade lås, oavsett utgåva, är OK att installera förutsatt att de 
tillverkats innan intygets giltighetsdatum utgått.

Tillämpning
SSF, Svenska Stöldskyddsföreningen, är sedan 1 januari 2001 ansvarig för de regler och tillämp-
ningsanvisningar som finns utarbetade för bl.a. brandlarm, sprinkler, inbrottslarm och mekaniskt 
inbrottsskydd. Publikationerna för inbrottssäkerhet finns samlade under beteckningen SSF 200 - 
Regler för mekaniskt inbrottsskydd. Dessa har sin grund i de tidigare RUS 200 reglerna.

Huvudpublikationerna som berör inbrottsskydd är:

SSF 200:4 - SSF regler: Mekaniskt inbrottsskydd.

SSF 210  - SSF regler: Projektering och installation.
 - Elektromekanisk låsanläggning.

SS 3522 - Svensk Standard: Byggnadsbeslag.
 - Lås för fast montering.

Klassindelning
Vidare finns regler för bl.a. inbrottslarm, etc. Kontakta SSF för ytterligare information.

Godkänd låsenhet SS 3522
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Svensk Försäkring utfärdar försäkringstekniska rekommendationer (FTR) till medlemsföretagen. Re-
kommendationerna är utformade som försäkringsvillkor och anger vilka krav som ska ställas för ett 
godkännande av olika skyddstekniska anläggningar eller åtgärder.

FTR refererar också vid behov till relevanta tekniska regelverk som ges ut av andra organisationer 
som Svenska Stöldskyddsföreningen och Svenska Brandskyddsföreningen. Av konkurrensrättsliga 
skäl är varken de tekniska regelverken eller FTR bindande för försäkringsbolagen och även andra 
kravställare kan och får använda sig av FTR. Svensk Försäkring har uppdragit åt Regelnämnden att 
ta fram FTR. 

Regelverken finns för två huvudområden, inbrott och brand. De är generellt uppbyggda av:

•	 Regler för projektering och installation.

•	 Normer (kravspecifikationer) för bl.a. anläggarfirma.

Överensstämmelse med de rekommenderade kraven visas genom intyg eller certifikat utfärdade 
av behörigt organ.

Ett certifikat enligt ett FTR kravdokument anses automatiskt medföra en rekommendation av För-
säkringsförbundet. Notera att det är en frivilligt system för medlemsföretagen och att varje enskilt 
försäkringsbolag kan besluta om såväl högre som lägre krav.
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Svensk försäkrings tillämpningar

Svensk Standard ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Arbetet utförs i tekniska kommittéer 
med medlemmar från industrin och har bland annat till uppgift att anpassa Svensk Standard till ny 
Europa Standard. Inom området lås och beslag är under de senaste åren ett femtiotal nya produkt-
standards publicerade som Svensk Standard.

Svensk Standard

Säkerhetsdörrar är den allmänna benämningen på inbrottsskyddande dörrar. I tidigare Svensk Stan-
dard SS 81 73 45 angavs fyra dörrklasser. För att t.ex. klara kraven i skyddsklass 2 krävdes dörrklass 
2 och för skyddsklass 3 krävdes dörrklass 3. Nu finns en ny europeisk standard, SS-EN 1627, där det 
finns sex motståndsklasser. Europastandarden lanserades och sattes i bruk 1 Januari 2011. Då dessa 
dörrar provas enligt andra förutsättningar rekommenderas numera för skyddsklass 2 motståndsklass 
3 och för skyddsklass 3 motståndsklass 4. 

Ibland kan det, av olika skäl, vara nödvändigt att behålla befintliga dörrar. För att motsvara skydds-
klasskraven kan dessa då behöva kompletteras med certifierad gallergrind.

Inbrottsskyddande dörrar
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Affärs- och företagsförsäkring.
Det mekaniska inbrottsskyddet anpassas efter värdet och stöldbegärligheten av den egendom som 
förvaras i en byggnad eller lokal. I Sverige hänvisar kravställare som tillexempel försäkringsbolag, 
till de krav som finns angivna i regelverket SSF 200 - Regler för mekaniskt inbrottsskydd. Enligt SSF 
200 indelas det mekaniska skyddet för ett objekt i tre olika nivåer benämnda skyddsklass 1, 2 och 
3 där skyddsklass 3 avser den högsta nivån. Försäkringsbolag och andra kravställare följer denna 
indelning och i grova drag är indelningen gjord efter principen att:

•	 Skyddsklass 1 - Är det allmänna villkor som gäller för verksamhet med ingen   
  eller ringa mängd begärlig egendom

•	 Skyddsklass 2 - Är det särskilda villkor som gäller för verksamhet med större   
  mängd begärlig egendom än skyddsklass 1

•	 Skyddsklass 3 - Är det särskilda villkor som gäller för verksamhet med huvud  
  saklig inriktning på begärlig egendom.

Försäkringsgivaren avgör vid totalbedömningen i det särskilda fallet vilken skyddsklass som ska 
gälla och kan även ställa ytterligare krav på försäkrings- lokalen.

Försäkring och skyddsklass

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag från fall till fall för att få del av gällande regler.
Ett bra inbrottsskydd ska inte bara försvåra inbrott utan också försvåra bortförandet av stöldgods 
samt avskräcka från inbrottsförsök.
Inget inbrottsksydd är fullkomligt, men ju svårare det är att fullborda ett inbrott desto större är 
möjligheten att förövaren misslyckas eller blir upptäckt.

Villa / Hemförsäkring

Brandklassning av beslagsprodukter baseras alltid på en provning i dörr. Certifikat för enskilda 
produkter är alltid kopplade till den dörr som beslaget är provat tillsammans med. För produktens 
användning i branddörrar av olika typer och material, måste alltid en bedömning göras i det en-
skilda fallet. 

Brandklassning

Utrymningsbeslagens funktion och prestanda specificeras i SS-EN 1125 (panikutrymning) eller SS-
EN 179 (nödutrymning). Beslagning av dörrar i olika utrymningsvägar finns beskrivet i broschyren, 
Panik och nödutrymningsbeslag, utgiven av Svenska Brandskyddsföreningen. Alla utrymningsbe-
slag avsedda för brandklassade dörrar skall uppfylla CE-märkningens krav. 

Utrymning
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