Vi skapar
en tryggare värld

DET RÅDER EN ÖKAD osäkerhet i vår om-

värld. Hoten blir allt mer komplexa; från
militära hot i vårt närområde, till ökande
terroristhot och cyberattacker mot både
myndigheter, företag och privatpersoner
samtidigt som den organiserade brottsligheten ökat. Vi har sett de fruktansvärda konsekvenserna av bristande
brandsäkerhet i samband med branden i
Grenfell Tower i London. Osäkerheten har
satt säkerhet på agendan.
Dessutom sker en mycket snabb
teknikutveckling som innebär fantastiska
möjligheter till tekniska säkerhetslösningar, men även många sårbarheter.
Som slutkunder är vi i många fall beredda
att lita på it-lösningar som vare sig är
testade eller verifierade på ett oberoende
och opartiskt sätt.

Den ökande osäkerheten ställer
stora krav på leverantörer inom brandoch säkerhetsområdet, men även på
kravställare som exempelvis myndigheter och försäkringsbolag samt de
organisationer som ansvarar för normer
och standarder. Kraven och olika regelverk behöver hela tiden uppdateras i takt
med omvärldsutvecklingen.
För SBSC är det både stimulerande
och utmanande att, tillsammans med
våra kunder, möta och hantera den ökade
osäkerheten och de allt mer komplexa
hoten.
SBSC går genom certifiering i god
för att en leverantör av brand- eller
säkerhetslösningar uppfyller kraven i en
norm eller standard. Det ställer höga krav
på integritet hos vår personal. Samtidigt

krävs det att vi är både lyhörda och
ödmjuka inför den verklighet våra kunder
lever i. Kan vi kombinera dessa delar har vi
som certifieringsorgan kommit en bra bit
på väg att tillsammans med våra kunder
samarbeta för att skapa en tryggare värld
där vårt arbete ytterst handlar om att
rädda liv och egendom.

Mårten Wallén
VD SBSC

Foto: Jonas Ekströmer / TT

Foto framsida: Philip Laurell / johnér.se
Foto: Anders Modin / Nordisk Form AB

Trygghet i en osäker värld
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VI CERTIFIERAR behöriga ingenjörer
inom brandlarm, talat utrymningslarm,
vattensprinkler, boendesprinkler, gassläcksystem, inbrottslarm och CCTV.
Vi certifierar även termograförer, föreståndare brandfarlig vara, brandprojektörer, brandskyddstekniker F-gas, låsmästare, låstekniker, värdeförvaringstekniker och säkerhetschefer.

VI CERTIFIERAR

anläggarfirmor inom
bland annat brandlarm, gassläcksystem,
inbrottslarm och CCTV. Vi certifierar även
besiktningsfirmor, sprinklerkonsultfirmor,
brandkonsultföretag, bevakningsföretag
och larmcentraler.

VI CERTIFIERAR ledningssystem inom

VI CERTIFIERAR produkter för bland annat brandlarm, släcksystem, vattensprinkler,

kvalitet, miljö och arbetsmiljö till exempel
ISO 9001 och ISO 14001. Vi certifierar
även system för verksamhetsledning.

byggnadsdelar, lås och beslag, förvaringsskydd, inbrottslarm samt fordonsskydd.
Vi samarbetar med flera välkända europeiska provningslaboratorier. En förteckning
över de provningslaboratorier vi samarbetar med finns på vår webbplats.
SBSC är även anmält organ (Notified Body) enligt byggproduktförordningen.
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Personer

SBSC:s revisorer har lång erfarenhet
av certifiering och oberoende tredjepartsrevision. Många har dessutom
mellan 10 och 30 års branscherfarenhet från brand- och säkerhetsområdet. Vår omfattande branschkompetens får våra kunder nytta av
i samband med revisioner, kontroller
och övriga kontakter. Genom att dela
med oss av kunskap och erfarenhet
bidrar vi till en hög kvalitet på våra
kunders tjänster och produkter.

Om SBSC
och certifiering

SBSC ÄR MEDLEM I EFSG
Medlemmarna i EFSG är etablerade certifieringsorgan som
arbetar tillsammans med tillhörande provningslaboratorier. De
kvalitetsmärkningar som utfärdas av certifieringsorganen inom
EFSG underlättar inträde på den europeiska marknaden för
leverantörer av produkter, system och tjänster.

SBSC är Sveriges ledande certifieringsföretag inom brand- och säkerhetsområdet, med ackrediteringar av
Swedac för certifiering av företag,
personer, produkter och ledningssystem.
SBSC grundades och ägs av
Brandskyddsföreningen tillsammans
med Stöldskyddsföreningen.
Genom att erbjuda marknadens
mest efterfrågade certifieringar inom
brand- och säkerhetsområdet deltar
vi i utvecklingen av brand- och
säkerhetslösningar med mycket hög
kvalitet. Lösningar som räddar liv och
egendom.
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Stärk ditt varumärke
med hjälp av certifiering
SOM CERTIFIERAD KUND hos SBSC har

du rätt att använda våra certifieringsmärken. SBSC:s certifieringsmärken är
välkända och innebär en kvalitetsstämpel
av dig som kund eller av dina produkter.
Många upphandlingar ställer krav på
certifiering, dels för att säkerställa en hög
kvalitet, dels som ett sätt att förenkla
upphandling av brand- och säkerhetslösningar. Genom certifieringen når du
kunder med krav att anlita certifierade

leverantörer eller kunder som kräver
certifierade produkter.
Under certifikatets giltighetstid listas
ditt certifikat på webbplatserna sbsc.se
samt säkerhetsleverantörer.se om du är
leverantör av brand- eller säkerhetslösningar. Företag, personer och produkter
som är certifierade mot någon av Stöldskyddsföreningens normer listas även på
deras webbplats samt i Säkerhetsguiden
som ges ut av Stöldskyddsföreningen.

Visste du att?

86%

Vid den senaste marknadsundersökningen
var det 86% av de tillfrågade i åldrarna
30–49 år som kunde identifiera ”Ögat” och
dessutom förknippade det med positiva
egenskaper som trygghet och säkerhet.

SBSC är mer än
ett certifieringsföretag
FÖR ATT SKAPA EN TRYGGARE VÄRLD krävs att någon ställer krav på säkerhetsåtgärder.
Därför nöjer vi oss inte med att bara utfärda certifikat. Vi arbetar aktivt för att certifiering
ska användas som urvalsfaktor vid upphandlingar och att slutkunder förstår att det
lönar sig att anlita leverantörer eller köpa produkter med bevisat hög kvalitet. Vi sprider
kunskap om nyttan med certifiering till kravställare, t.ex. försäkringsbolag och myndigheter, till upphandlare, t.ex. kommuner och landsting, men också till slutkunder, både på
företags- och privatmarknaden.
SBSC har en unik kunskap om aktuella utmaningar på brand- och säkerhetsområdet
genom det omfattande samarbete vi har med våra kunder. Genom våra kunder får vi
även kunskap om vilka behov slutkunderna har när det gäller brand- och säkerhetslösningar. Denna unika kunskap tar vi med oss tillbaka när vi deltar i utveckling av
normer och standarder, både på nationell och internationell nivå.

Vad får du som
certifierad kund?
När du väljer att bli certifierad av SBSC
får du kompetent och oberoende
revision och ett långsiktigt stöd där vi
strävar efter förbättring och utveckling
tillsammans med våra kunder.
Som kund hos SBSC kan du vara
trygg med att vi håller hög kvalitet
på kvalitetssystem, kompetens och
dokumentation. Vi är ackrediterade
och granskas regelbundet av Swedac.
Under tiden certifikatet är giltigt
genomförs regelbundna revisioner och
kontroller. För dig som kund innebär
det en återkommande genomgång och
hjälp att uppfylla de krav som ligger till
grund för certifieringen. Samtidigt får
du genom vår personals kunskap och
erfarenhet, stöd i verksamhetens förbättringsarbete.

Våra revisioner är
klimatkompenserade
SBSC klimatkompenserar
hela verksamheten. Klimatsäkringen
innebär att vi
tar ansvar för
den klimatpåverkan vår verksamhet medför. Vi
beräknar årligen vår klimatpåverkan
och försöker reducera den. Vi
klimatkompenserar för hela verksamheten inklusive alla tjänsteresor,
lokaler och energianvändning.
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