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InnehållSBSC – Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet

SBSC är medlem i EFSG

Medlemmarna i EFSG är etablerade certifieringsorgan 
som arbetar tillsammans med tillhörande provnings-
laboratorier. De kvalitetsmärkningar som utfärdas av 
certifieringsorganen inom EFSG underlättar inträde på 
den europeiska marknaden för leverantörer av produkter, 
system och tjänster. 

Ackrediterade av SWEDAC

Alla som utfärdar certifikat måste ha rätt kompetens och 
vara oberoende i sina bedömningar. SBSC är ackredi-
terade av den statliga myndigheten Swedac (Sveriges 
nationella ackrediteringsorgan) inom följande ackredite-
ringsområden; anmält organ, behörig brandlarmsingenjör, 
larmcentraler, säkerhetsskåp, galler och lås, dörrar, föns-
ter, luckor, grindar och där tillhörande byggnadsbeslag 
samt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi 
omfattas även av kraven enligt ISO/IEC 17 021 (certifiering 
av ledningssystem), ISO/IEC 17065 (certifiering av pro-
dukter) och ISO/IEC 17 024 (certifiering av personer). Våra 
ackrediteringar finns redovisade på Swedacs webbplats 
under ackrediteringsnummer 1631

Våra revisioner är klimatkompenserade

SBSC klimat kompenserar hela verksamheten. Klimat-
säkringen innebär att vi tar ansvar för den klimat-
påverkan vår verksamhet medför. Vi beräknar årligen 
vår klimat påverkan och försöker reducera den. Vi 
 klimatkompenserar för hela verksamheten inklusive  
alla tjänsteresor, lokaler och energi användning.

Nordens ledande  
certifieringsorgan inom 
brand och säkerhet

SBSC grundades 1997 och ägs  
av Brandskyddsföreningen och 
Stöldskyddsföreningen.  Resul tatet 
av vår verksamhet går tillbaka till 
våra ägare och används bland 
annat till forskning, kostnadsfri 
rådgivning, normutveckling och 
olika sam arbetsprojekt inom brand- 
och  säkerhetsområdet. Resultatet 
stannar därför i branschen. På så 
sätt bidrar vi tillsammans med våra 
kunder till ett brandsäkrare Sverige 
och ett tryggare samhälle. 

Våra certifikat skapar  
mervärde för våra kunder
Som certifierad kund hos SBSC 
har du rätt att använda mark-

nadens mest använda och kända 
certifierings märken inom brand- 
och säkerhets området. SBSC:s 
 certifieringsmärken innebär en 
 kvalitetsstämpel av dig som kund 
eller av dina produkter och visar att 
du har uppfyllt mycket högt ställda 
krav.

Under certifikatets giltighetstid 
 listas ditt certifikat på webb-
platserna sbsc.se samt säkerhets
leverantörer.se om du är leverantör 
av brand- eller säkerhetslösningar. 
Företag, personer och produkter 
som är certifierade mot någon av 
Stöldskyddsföreningens normer lis-
tas även på deras webbplats samt i 
Säkerhetsguiden som ges  

ut av Stöldskyddsföreningen. 
Detta är unikt och gäller endast för 
 certifikat utfärdade av SBSC.

Mer än bara ett  
certifieringsorgan

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 certifierade av SBSC. Vi 
sprider kunskap om nyttan med 
certifiering till kravställare, t.ex. 

försäkringsbolag och myndigheter, 
till inköpscentraler och upphand-
lare, 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. Den 
kunskapen tar vi med oss tillbaka 
när vi deltar i utveckling av normer 
och standarder, både på nationell 
och internationell nivå.

Vi är oberoende 

Ska en slutkund eller kravställare 
ha förtroende för en certifierad 
leverantör eller produkt krävs att 
certifieringsorganet är obero-
ende från den som är föremål för 
 certifieringen. Det innebär för SBSC 
att vår personal aldrig är inblandade 
i att utbilda eller erbjuda konsult-
verksamhet till de personer eller 
företag som vi senare ska bedöma. 
Det skulle riskera inte bara för   - 
tro endet för oss som certifierings-
organ utan också förtroendet för 
våra kunder. Deras certifikat skulle 
riskera att ifrågasättas om det 
 visade sig att de fått hjälp av SBSC 
att uppfylla kraven.

Hitta certifierade  
företag, personer,  
produkter och system 
på sbsc.se

Certifieringar BRAND Gå till sid 3

Certifieringar SÄKERHET Gå till sid 8

Certifieringar SYSTEM Gå till sid 13

Vi skapar en tryggare värld  Gå till sid 4

Intervju med certifierings- 
ingenjörerna John och Mattias  Gå till sid 7

Cybersäkerhet BAS Gå till sid 9

Upphandling av certifierade  
brand- och säkerhetstjänster Gå till sid 14

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB 
Mårten Wallén, VD 

Tegeluddsvägen 100 

SE-115 28 Stockholm, Sweden
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Kontaktinformation: 
Mejl info@sbsc.se  

Tel 08-409 536 00 (vx) 

www.sbsc.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: 
Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand-  

och säkerhetscertifiering. 

Fyll i formuläret längst ned på webbsidan sbsc.se.

Trycks på  

miljöcertifierat 

papper.
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En automatisk brandlarmanläggning är ett viktigt system för att upptäcka 
bränder så tidigt att rätt släckningsåtgärder kan sättas in och utrymning 
kan ske säkert. Målet med denna norm är att dessa anläggningar installe-
ras med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

SBF 1008

Anläggarfirma brandlarm
SBF 2020

Anläggarfirma vattendimma högtryck

SBF 2020 anger de krav som finns för företag som i sin verksamhet arbetar 
med vattendimsystem högtryck. I normen beskrivs den kvalitetsnivå som 
bör finnas i organisationen och den kompetens som personalen bör ha.

Genom certifiering enligt SBF 2020 intygar ni att ni följer de lagar, förord-
ningar och bestämmelser som gäller för er verksamhet. Ett certifikat enligt 
normen visar även på att ni arbetar för att vattendimsystem högtryck blir 
utförda med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

 

SBF 1002

Anläggarfirma  
gassläcksystem
Normen SBF 1002 Anläggarfir-
ma Gassläcksystem bidrar till att 
gassläcksystem utförs med tillfreds-
ställande kvalitet och tillförlitlighet. 
Normen anger lämplig kvalitetsnivå 
på er organisation, personal och 
verksamhet.
 
SBF 1003

Besiktnings- 
firma  
brandskydds - 
anläggningar
SBF 1003 Besiktningsfirma brand-
skyddsanläggningar (tidigare Besikt-
ningsfirma brandskyddsanordningar) 
är framtagen för att bidra till att 
brandskyddsanläggningar och an-
ordningar besiktigas med rätt kvalitet 
och hög tillförlitlighet. 
 
SBF 1020

Anläggarfirma  
vattensprinkler
SBF 1020 anger de krav som 
finns på företag som arbetar med 
vattensprinkler system eller boen-
desprinklersystem. I normen beskrivs 
den kvalitetsnivå som bör finnas i 
organisationen och den kompetens 
som personalen bör ha.
 
SBF 2003

Brandkonsult- 
företag
I SBF 2003 Brandkonsultföretag finns 
de krav som ställs på företag som i 
sin verksamhet arbetar med projekte-
ring och kontroll av brandskydd enligt 
Boverkets byggregler.
 
SBF 2006

Anläggarfirma  
F-gas
I SBF 2006 Anläggarfirma F-gas ang-
es de krav som finns på företag som 
vill uppfylla Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 517/2014. 
Förordningen rör de minimikrav och 
villkor som gäller för certifiering av 
företag och personal som arbetar 
med fluorerade växthusgaser.

SBF 2018

Anläggarfirma  
utrymningslarm  
med talat  
meddelande
SBF 2018 anger de minimikrav som 
ställs på anläggarfirmor som arbetar 
i enlighet med SBF 502. Normen är 
framtagen för att bidra till att utrym-
ningslarm med talat meddelande 
hanteras med hög kvalitet, kompetens 
och tillförlitlighet.
 
SBF 2009

Anläggarfirma  
boendesprinkler
I SBF 2009 finns de krav som ställs 
på företag som arbetar med boen-
desprinklersystem enligt standarden 
SS 88 30 01. Normen är framtagen 
för att säkerställa att företag hanterar 
och installerar boendesprinklersystem 
med hög tillförlitlighet och kompetens.
 
SBF 2016

Sprinkler- 
konsultfirma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBF 2016 Sprinklerkonsultfirma är 
framtagen för att komplettera övriga 
normer inom området och för att 
säkerställa en säker och kvalitativ för-
studie, systemutformning, projektering 
och planering. Tillsammans med SBF 
120 och SBF 150 säkerställer normen 
att era sprinklersystem eller boen-
desprinklersystem är kvalitetssäkrade 
i ett tidigt skede av byggprocessen.

Krav för Anläggarfirma  
vattendimma högtryck

Enligt utgåva SBF 2020:1

GRUNDLÄGGANDE KRAV

För att certifieras enligt SBF 2020 
behöver ni som anläggarfirma vara 
huvudarbetsgivare för kompetent 
tillsvidareanställd personal. Normen 
ställer också krav på dokumenterat 
kvalitetssystem med egenkontroll 
som säkerställer att kraven i SBF 503 
uppfylls.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA KRAV

• Inga avgörande betalningsanmärk-
ningar, kvarstående skatteskulder 
eller restförd moms.

• Giltig ansvarsförsäkring som minst 
motsvarar kraven i AB eller ABT.

• Tillgång till det material som krävs 
för att utföra installationer av 
 vattendimsystem högtryck enligt 
SBF 503.

• Utfärdande av anläggarintyg för 
anläggningar som utförs enligt  
SBF 503.

• Ständigt förbättringsarbete.

• Kvalitetssystem med egenkontroll 
som säkerställer att kraven i  
SBF 2020 och SBF 503 uppfylls.

• Kontinuerligt arbeta med 
 installationer.

Krav för Anläggarfirma brandlarm

Enligt utgåva SBF 1008:2

GRUNDLÄGGANDE KRAV

För att certifieras enligt SBF 1008 krävs det att ni är huvudarbetsgivare för kompe-
tent tillsvidareanställd personal. Ni utför underhålls- och reparationsarbeten inom 
avtalad tid och kan, med organiserade resurser, åtgärda fel inom två arbetsdagar 
efter beställning.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA KRAV

• Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd 
moms.

• Giltig ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven AB eller ABT.

• Tillgång till komponenter i den omfattning som behövs för att utföra installationer 
av brandlarmanläggningar enligt SBF 110 utan avvikelser.

• Tillgänglig förteckning som redovisar det material som används och styrker att 
komponenterna uppfyller krav i SBF 110.

• Utfärdande av anläggarintyg för anläggningar som utförs enligt SBF 110.

• Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 1008, och 
SBF 110 uppfylls.

• Ständigt förbättringsarbete.

• Kontinuerligt arbeta med installationer.
Hitta alla certifieringar  
på sbsc.se

FÖRDELAR MED CERTIFIERING 
AV FÖRETAG

• Intygar kravställare och slutkunder 
att ni uppfyller kraven i relevanta 
normer och standarder.

• Visar att ni har den kvalitet som 
krävs vad gäller organisation, 
personal och verksamhet.

• Visar för köparen att era tjänster 
eller anläggningar håller rätt nivå 
av kvalitet, funktionsduglighet och 
tillförlitlighet.

• Ett intyg på att ett oberoende 
certifieringsorgan regelbundet 
kontrollerar före taget, er personal, 
era tjänster och ert lednings-
system.

• Innebär platsbesök av reviso-
rer med mångårig erfarenhet 
från branschen och omfattande 
 kompetens inom området.

• Ger er ett certifikat och 
 certifieringsmärke med stort 
marknadsvärde.

• Möjlighet att i anslutning till 
 certifikatet presentera företaget 
med logotyp och text

•  Företag som är certifierade mot 
någon av Stöldskyddsförening-
ens normer listas även på deras 
webbplats samt i Säkerhets guiden 
som ges ut av Stöldskydds-
föreningen. Detta är unikt och 
 gäller endast för certifikat ut-
färdade av SBSC.
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Vi skapar en tryggare värld
Certifieringar inom brand- och 
säkerhetsområdet finns överallt 
i samhället. Oftast utan att vi 
tänker på det. Det handlar om 
brandskydd kopplat till bland 
annat anläggningar för brand-
larm, talat utrymningslarm, 
 vattensprinkler och gassläck-
system, men även besiktning  
av anläggningarna. 

TFFN 701  Snöskoter-,    
  motorcykel-, 
 terrängfordons-  
  och mopedlås

EN 50518  Larmcentral

SSF 136  Larmcentral

SBF 502  Utrymningslarm  
  med talat  
 meddelande

SBF 2018  Anläggarfirma  
 utrymningslarm 
 med talat  
 meddelande

SSF 130  Inbrottslarm- 
  anläggning

SSF 1015  Anläggarfirma    
  inbrottslarm

SBF 110  Brandlarm-    
 anläggning

SBF 1008  Anläggarfirma   
  brandlarm

SBF 120  Automatiskt     
 vattensprinklersystem

SBF 501  Boendesprinklersystem

SBF 1020  Anläggarfirma  
 vattensprinkler

SSF 210  Elektromekanisk  
  låsanläggning

SSF 1040  Anläggarfirma    
  låsanläggning

SSF 1060  Kamerabevakningssystem

SSF 1061  Anläggarfirma  
 kamerabevakningssystem   
  CCTV

SS-EN 1627  Dörrar, fönster,  
  hängande glasfasader,    
   galler och jalusier

SBF 115  Koldioxidsläckanläggningar

SBF 500  Gassläcksystem

SBF 1002  Anläggarfirma  
 gassläcksystem

SBF 2006  Anläggarfirma F-gas

 
SSFN 045   
Värdetransportenheter

SSFN 026 Utombordsmotorlås
SSF 1063  
Bevakningsföretag

Det rör sig om skydd mot inbrott 
och stöld i form av bland annat 
 bevakningstjänster, lås-, inbrotts-
larm- och kamera anläggningar, 
säkerhetsdörrar, jalusier, säker-
hetsskåp samt lås till olika 
 fordonstyper, för att nämna  

några exempel. Ytterst handlar det 
om att  skydda egendom och att 
rädda liv.  Certifierade brand- och 
säkerhetslösningar  bidrar därför till 
att skapa en  tryggare värld.
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SBF 1007

Behörig ingenjör brandlarm

Som behörig ingenjör brandlarm kan du arbeta som sakkunnig person 
på anläggarfirma för brandlarm, projektör för brandlarm och besiktnings-
man för brandlarmanläggningar på besiktningsfirma för brandskydds-
anordningar.
I normen anges de krav som finns på din kompetens som behörig ingenjör 
brandlarm. Genom att certifiera sig enligt den senaste utgåvan säkerställer 
du att du uppfyller kraven och att de brand- och utrymningsanläggningar 
du hanterar utförs med hög kvalitet och tillförlitlighet.

Unik  
branschkompetens 
SBSC:s revisorer har lång  erfarenhet 
av certifiering och obero ende tredje-
partsrevision. Många har dess utom 
mellan 10 och 30 års bransch-
erfarenhet från brand- och säkerhets-
området. Vår omfattande bransch-
kompetens 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.

SBF 1031

Termograför elanläggning

Allt fler kravställare och kunder efterfrågar certifierade termograförer. 
 Genom att certifieras mot SBF 1031 får du ett tydligt intyg på att du har de 
 kun skaper som behövs.

Normen SBF 1031 omfattar de krav som ställs på dig som utför 
 termografering av elektriska installationer för att upptäcka och lokali sera 
möjliga fel. Kraven är framtagna för att säkerställa att termograferingen 
 utförs på korrekt sätt.

SBF 1001

Behörig  
ingenjör  
gassläcksystem
Som behörig ingenjör gassläcksys-
tem arbetar du för att gassläcksys-
tem blir utförda på ett korrekt och 
funktionsdugligt sätt. Du hanterar 
även villkor som kan ha betydelse för 
bedömningen av ett gassläcksystems 
skyddsvärde.
 
SBF 1018

Behörig  
ingenjör  
vattensprinkler
SBF 1018 Behörig ingenjör vat-
tensprinkler anger de minimikrav 
som finns på den kompetens som 
krävs när du arbetar med olika typer 
av vattensprinklersystem. Genom att 
certifieras enligt normen intygar du 
din kunskap som behörig ingenjör 
inom området.
 
SBF 2004

Brand- 
projektör
Som certifierad brandprojektör har 
du de kunskaper som krävs för att 
genomföra brandprojektering genom 
förenklad dimensionering av brand-
skyddet för de typer av byggnader 
som omfattas av samma norm.

SBF 2005

Brandskydds- 
tekniker F-gas
I SBF 2005 Brandskyddstekniker 
F-gas finns de krav som ställs på dig 
som arbetar med läckagekontroll, 
återvinning, installation, underhåll 
och/eller service av stationära brand-
skyddssystem och brandsläckare 
som innehåller fluorerade växthus-
gaser.
 
SBF 2008

Behörig  
ingenjör  
boendesprinkler
SBF 2008 Behörig ingenjör bo-
endesprinkler är framtagen för att 
säkerställa att boendesprinklersystem 
utförs med hög kvalitet och säkerhet. 
I normen anges de krav som finns på 
din kompetens som behörig ingenjör 
boendesprinkler.

SBF 2014

Föreståndare  
brandfarlig vara
Den här normen är för dig som arbetar 
i en verksamhet med hantering av 
brandfarliga varor. Genom att certi-
fieras enligt SBF 2014 Föreståndare 
brandfarlig vara intygar du att du har 
den kunskap som lagen kräver.

Utöver ett certifikat, får du även ett 
behörighetskort som kan användas för 
att intyga att du uppfyller kompeten-
skraven rörande brandfarlig vara. För 
företag är certifieringen ett intyg på att 
verksamheten har personal med den 
kompetens som krävs för att uppfylla 
gällande lagkrav.
 
SBF 2017

Behörig  
ingenjör  
utrymningslarm  
med talat  
meddelande
Den här normen är framtagen för att 
bidra till att utrymningslarm med talat 
meddelande utförs med hög kvalitet 
och tillförlitlighet.
 
SBF 2019

Behörig  
ingenjör  
vattendimma  
högtryck
SBF 2019 Behörig ingenjör vatten-
dimma högtryck anger därför de mini-
mikrav som finns på den  kom petens 
som krävs när du arbetar med vatten-
dimma högtryck. Genom att certifieras 
enligt normen intygar du din kunskap 
som behörig ingenjör inom området.

Krav för Termograför elanläggning

Enligt den senaste utgåvan SBF 1031:2

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Teoretisk utbildning för elinstallatörer samt teoretisk grundkunskap om bland  
annat värmelära, strålningslära, mätteknik och bildtolkning.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA KRAV

•  Minst två års erfarenhet från praktiskt arbete med starkströms anläggningar.

•  Praktisk erfarenhet av termografering på starkströmsanläggningar under de  
senaste 12 månaderna, minst 100 timmar.

• Tillgång till kalibrerad termograferingsutrustning om minst 70 000 pixlar.

• Ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven i AB, ABK  eller ABT.

• Kunskap och kännedom om regler, standarder, föreskrifter och  
termo grafi utrustning.

Krav för Behörig ingenjör brandlarm

Enligt den senaste utgåvan SBF 1007:5

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Allmän grundkompetens med godkänt slutbetyg från gymnasieskolan som motsva-
rar lägst Matematik 2B, Svenska 2 och Engelska 5. Alternativt 5 års dokumenterad 
yrkeserfarenhet inom området brandlarm.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA KRAV

•   Utbildning i grundläggande brandskydd.

•  Minst en dags utbildning i entreprenadjuridik genomförd under  
de senaste fem åren.

• Minst två års praktisk erfarenhet inom brandlarm.

• Kunskap/kännedom om den senaste utgåvan av regler, standarder och föreskrifter 
som tillhör normen.

• Tillgång till de regler, standarder och föreskrifter som framgår av normen.

• Kännedom om produkter som ingår i, och används för, brand-  
och utrymningsanläggningar.

• En ansvarsförsäkring som motsvarar kraven i AB, ABK eller ABT.
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Hitta giltiga certifikatCertifiering > Brand > Produkt

Brandlarm Vattensprinkler

En brandlarmanläggning är ett viktigt system som 
upptäcker begynnande bränder, ökar säkerhet och 
skickar signaler så att åtgärder snabbt kan sättas 
in. En korrekt utförd brandlarmanläggning reducerar 
brandskadekostnader och bidrar till att rädda liv.

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av brandlarm. 
Genom att certifiera de komponenter som utgör en 
brandlarmsanläggning, visar ni att produkterna har den 
 prestanda och funktionalitet som krävs. Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av 

 vattensprinkler. Ett automatiskt vattensprinklersys-
tem upptäcker, kontrollerar och släcker bränder. Det 
 reducerar brandskadekostnader och räddar liv.

Kraven på prestanda ökar hos de komponenter som 
 utgör ett vattensprinklersystem. Med produkt certifiering 
av vattensprinkler ökar du tillförlitligheten och intygar 
att specifika komponenter håller den prestandanivå 
som krävs.

SS-EN 14604 Brandvarnare

SBF 500 Kontrollenhet och fördröjningsanordning

SBF 110 Akustiska larmdon

SBF 110 Aspirerande rökdetektor

SBF 110 Brandförsvarstablå

SBF 110 Centralutrustning

SBF 110 Flamdetektor

SBF 110 In- och utgångsenheter

SSF 110 Kortslutningsisolator

SBF 110 Larmknapp

SBF 110 Larmöverföringsutrustning

SBF 110 Optiska larmdon

SBF 110 Optisk linjerökdetektor

SBF 110 Rökdetektor

SBF 110 Specialdetektor

SBF 110 Strömförsörjningsutrustning

SBF 110 Värmedetektor

SBF 110 Värmedetektor av punkttyp

*Samtliga komponenter som omfattas av SBF 110  
finns som trådlös och icke trådlös.

SBF 60 Flödesmätare

SBF 60 Flödesvakter

SBF 60 Kontrollventiler

SBF 60 Kopplingar

SBF 60 Larmklockor

SBF 60 Larmpressostater

SBF 60 Larmventiler 

SBF 60 Snabböppnare för larmventiler torrör

SBF 60 Sprinklerhuvuden

SBF 60 Rörsystem

SBF 120 Rör av stål

SBF 1030 Datorprogram för hydrauliska beräkningar

Under certifikatets giltighetstid  listas 
ditt certifikat på sbsc.se samt  
säkerhetsleverantörer.se om du är 
leverantör av brand- eller säkerhets-
lösningar. 

Företag och produkter som är 
 certifierade mot någon av Stöld-
skyddsföreningens normer listas 
även på deras webbplats samt i 
Säkerhetsguiden som ges ut av 
Stöldskyddsföreningen. Detta är 
unikt och gäller endast för certifikat 
utfärdade av SBSC. 

Som kund hos SBSC har du möjlig-
het att presentera ditt företag med 
en kortare text och företagets 

Aktuella certifieringar för brandlarm*

Aktuella certifieringar för vattensprinkler

På webbplatsen sbsc.se 
hittar du enkelt alla certifikat

logotyp i anslutning till ditt   certifikat 
på vår webbplats. För certi fi-
erade pro dukter finns dessutom 
 möjligheten att ladda upp en bild 
på den  certifierade produkten och 
att filtrera och exportera certifierade 
produkter till pdf eller xls-format. 

Alla certifikat har en unik 
 webbadress vilket gör certifikatet 
sökbart på sökmotorer som  Google. 
Det innebär också att du som 
kund eller kravställare kan länka 
direkt till enskilda certifikat. Alla 
dessa funktioner ingår i avgiften för 
 certifieringen.

Fakta om sbsc.se

Webbplatsen är ett  
välbesökt och  
uppskattat verktyg.

ANTAL BESÖK PÅ 
HELA WEBBPLATSEN:

Mer än 5.000 besökare/månad.

ANTAL BESÖK PÅ SIDAN 
”HITTA CERTIFIKAT”:

Fler än 2.000 besökare/månad.

ANTAL SÖKNINGAR 
EFTER CERTIFIKAT:

Fler än 4.000 sökningar/månad.

VEM ÄR DET SOM SÖKER EFTER 
GILTIGA CERTIFIKAT?

Huvuddelen av de som söker  
certifierade företag, personer,  
produkter och system är: 

• Slutkunder

• Kravställare

• Upphandlare

•  Inköpare

•  Vi har marknadens mest kända certifierings- 
märken med ett mycket högt förtroende

•  Vi arbetar hela tiden för att stärka nyttan  
med certifiering och värdet av certifikaten

•  Våra certifieringar är en del i arbetet för ett 
brandsäkrare Sverige och ett tryggare  
samhälle. Tillsammans med våra kunder  
skapar vi en tryggare värld.

Vi är mer än bara  
ett certifieringsorgan
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Att arbeta på SBSC

Det finns  
ständiga möjligheter  
att utvecklas här.”

Att vara certifieringsingenjör 
hos SBSC innebär ett ständigt 
 lärande. Dels stärks man av 
 erfarna kollegor och dels ut-
vecklar man sig själv. Mattias 
Hopkins och John Lindvall kom 
in i företaget som 32- respektive 
41-åring och är båda bevis på att 
ett par färska ögon kompletterar 
verksamheten. 

Mattias Hopkins arbetar som 
 certifieringsingenjör inom brandlarm 
och byggnadstekniskt brandskydd. 
John Lindvall är certifierings-
ingenjör inom inbrottslarm. Deras 
arbetsuppgifter går i stort ut på att 
besöka företag och personer som 
har valt att vara certifierade för att 
tillsammans med dem gå igenom 
och kontrollera att de regler som 
råder inom respektive område följs. 
Arbetet utförs med mycket stort 
kundfokus och skall upplevas som 
ett stöd för kunden.

– Vi försöker stärka upp våra 
kunder för att få en så hög kvalitet 
som möjligt på det som levereras, 
förklarar John.

Tidigare arbetade både Mattias och 
John på privata anläggarfirmor. När 
chansen att få ansluta sig till SBSC 
kom var det intressant ur flera 
 perspektiv. 

– För mig var det en möjlighet 
att få arbeta tillsammans med 
branschens mest  kompetenta 
människor, säger Mattias, som 
idag har varit hos SBSC i  ungefär 
ett år. Han vittnar om en  mycket 
 stimulerande arbetsplats på 
 vilken man får träffa och lära 
känna många människor. Man 
får se  verkligheten, som han själv 
 uttrycker det. 

– Det är dessutom ett fritt arbete 
med mycket egen planering –  frihet 
under ansvar, tillägger John som 
även han har varit hos SBSC i 
 ungefär ett år.

Skulle man stöta på ett hinder 
och behöva hjälp finns det att få – 
sammanhållningen är mycket bra, 
poängterar de båda. 

– De äldre kollegorna blir som 
mentorer för en under intro-
duktionstiden, och det mentor-

skapet fortlöper egentligen under 
hela anställningstiden, säger 
Mattias. 

– Det finns ständiga möjligheter 
att utvecklas här. Dels lär vi oss 
av varandra, men man kan även 
gå kurser för att fortbildas. Vill 
man bredda sin kompetens finns 
det även stora möjligheter till det, 
 fortsätter John. 

Innan de tillträdde sina tjänster var 
de båda tveksamma till om de hade 
kompetensen som krävdes för att 
jobba som certifieringsingenjörer 
på SBSC. Men det skulle snart visa 
sig att de hade både erfarenhet 
och bra förståelse ur kundernas 
 perspektiv. 

– Många kan mer än vad de tror. 
När jag började här kände jag att 
jag var alldeles för oerfaren. Men  
så insåg jag snabbt att jag har 
mycket att bidra med och att jag 
kommer ha det framöver också, 
avslutar Mattias.

John Lindvall och Mattias Hopkins kom in i företaget 
som 41- respektive 32-åring och är båda bevis på att ett 
par färska ögon kompletterar verksamheten.

”För mig var det en möjlighet att få  
arbeta tillsammans med branschens 
mest kompetenta människor.”

”

Mattias Hopkins 
Certifieringsingenjör SBSC
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SSF 136

Larm- 
centraler
SSF 136 är framtagen för de som tar 
emot och förmedlar inbrotts-, brand- 
och överfallslarm. Normen innehåller 
krav på bland annat lokaler, utrust-
ning och redundans. För att bedriva 
larmcentralsverksamhet finns det 
författningskrav på auktorisation och 
certifiering.
 
SSF 1040

Anläggarfirma  
låsanläggningar
I SSF 1040 anges de krav som ställs 
på anläggarfirmor som projekterar och 
installerar mekaniska och elektrome-
kaniska låsanläggningar. Kraven ställs 
på firman i helhet samt på personal, 
lokaler och ledningssystem.
 
SSF 1061

Anläggarfirma  
kamera- 
bevakningssystem  
CCTV
I SSF 1061 finns de krav som ställs 
på anläggarfirmor som installerar 
 kameraövervakningsanläggningar 
 enligt SSF 1060. Ett certifikat enligt 
normen visar även på att firman 
 arbetar för att kamerabevaknings-
system blir utförda med hög kvalitet, 
tillförlitlighet och kompetens. 
 
SSF 1063

Bevaknings- 
företag
I SSF 1063 specificeras de krav som 
ställs på ledningssystem anpassade 
för auktoriserade bevakningsföretag. 
Kraven är framtagna för att möta de 
behov som finns hos kunder och det 
svenska samhället.

Certifieringen intygar att ni upp-
fyller kraven i normen, är trovärdiga 
och arbetar långsiktigt. Ett certifikat 
enligt SSF 1063 visar på erfaren 
personal, en trygg arbetsmiljö och ett 
 kontinuerligt förbättringsarbete. Det är 
också ett intyg på säker hantering och 
förvaring av kunders egendom samt 
metoder som säkerställer att företaget 
levererar enligt avtal.

SSF 1015

Anläggarfirma inbrottslarmanläggning
SS-EN 50518

Larmcentraler

SSF 1015 anger de krav som ställs 
på anläggarfirmor som installerar 
inbrottslarmanläggningar enligt 
de regler för projektering och in-
stallation som finns i SSF 130. 
Som certifierad anläggarfirma för 
inbrottslarm kan ni utföra inbrotts-
larmanläggningar som möter de 
krav som försäkringsbolag och 
andra kravställare ställer.

Genom certifiering enligt SSF 1015 
intygar ni att ni följer de lagar, 
förordningar och bestämmelser 
som gäller för er verksamhet. Ett 
certifikat enligt normen visar även 
på att ni arbetar för att inbrotts-
larmsanläggningar blir utförda 
med hög kvalitet, tillförlitlighet och 
kompetens. 

Den europeiska standarden  
EN 50518 behandlar övervaknings- 
och larmcentraler som tar emot och 
förmedlar inbrotts- och överfalls-
larm via bland annat traditionella 
larmsystem och CCTV-system.

EN 50518 behandlar riskanaly-
ser, lokalens fysiska konstruktion 
och elektroniska skydd samt 
drifts äkerhet i form av exempel-
vis reservkraft. Vidare behandlas 
 tekniska fordringar och  prestanda 
på larmmottagning samt krav 
på den dagliga verksamheten, 
 bemanning, utbildning, tester och 
tillträde till larmcentralen.

Krav för Anläggarfirma  
inbrottslarmanläggning

Enligt utgåva SSF 1015:3

GRUNDLÄGGANDE KRAV

För certifiering enligt SSF 1015 krävs 
det att ni är registrerade som firma i 
Sverige och att ni, enligt larmlagen, 
har tillstånd av Polis myndigheten. Ni 
behöver vara kreditvärdiga och ha en 
relevant försäkringsomfattning.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA KRAV

• Minst en anställd behörig ingenjör.

• Drift av installationsverksamhet för 
inbrottslarmanläggningar i minst 12 
månader.

• Implementerat ledningssystem för 
kvalitet enligt SSF 1044.

• En kvalitetsansvarig med erforder-
lig kompetens.

• Rutin för att bedöma att samt-
lig personal som har tillgång till 
anläggnings dokumentation är  
ostraffad.

• Lokaler som uppfyller minst kraven 
enligt skyddsklass 1 i SSF 200.

• Inbrottslarm utan avsteg i samtliga 
lokaler enligt minst larmklass 2 i 
SSF 130 samt larmöverföring enligt 
larmklass 3.

• Rutiner för hantering av anlägg-
ningsdokumentation samt förvaring 
av denna i  säkerhetsskåp enligt  
SSF 3492.

Krav för Larmcentraler

Enligt utgåva EN 50518

GRUNDLÄGGANDE KRAV

För att certifieras enligt EN 50518 måste ni kunna visa att ni uppfyller kraven i 
 standarden. Då beviskraven är stränga krävs dokumentation som exempelvis 
 certifikat på ingående delar som dörrar, fönster och lås samt ritningar och  
fotografier på konstruktioner.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA KRAV

• Aktuell riskbedömning som täcker alla risker associerade med larmcentrals-
verksamheten.

• Fysisk robusthet och installerat larm i enlighet med de specificerade kraven.

• Implementerade mätmetoder som visar att larmmottagningens prestanda  
uppfyller minimikraven.

• Fastställda tester av utrustning som genomförs varje dag och vecka.

• Kontinuitetsplan vid reducerad drift.

• Säkerhetskontrollerad och välutbildad personal som arbetar efter tydliga  
instruktioner.Hitta alla certifieringar  

på sbsc.se
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Elektroniska attacker, bedrägerier och cyberspionage fortsätter 
att öka och konsekvenserna kan bli svåra för den som drabbas. 
SBSC erbjuder Nordens första certifiering för grundläggande 
it-säkerhet – Cybersäkerhet BAS.

Cyberhot mot företag är ett 
 växan de problem som kan få 
 för ödande konsekvenser. Ofta 
upptäcks angreppen för sent eller 
inte alls vilket kan påverka hela 

Ny certifiering hjälper företag att 
förbättra sin it-säkerhet

Cybersäkerhet BAS 
omfattar 6 områden

Normen Cybersäkerhet BAS anger  
de säkerhetsåtgärder som krävs för att 

säkerställa en grundläggande  
nivå av IT-säkerhet för små och  

medelstora företag och  
organisationer.

Behörigheter

• Tilldelning av behörigheter

• Borttagning av behörigheter

• Användarkonton

• Administrativa konton

• Behovsstyrd åtkomst

• Ändring av lösenord

Programvaror och applikationer

• Säkerhetsuppdateringar

• Licensierad mjukvara

• Avinstallation av applikationer som inte behövs

• Automatisk programstart och automatisk uppspelning

Externa IT-tjänster

• Krav på avtal med extern leverantör

• Ägarskap, access, lagring (geografisk plats), servicenivå, 
säkerhetsincidenter, säkerhetskopiering och kryptering

• Oberoende bevis på leverantörens säkerhetsnivå

• GDPR efterlevnad och personuppgiftsbiträdesavtal

Nätverk

• Brandvägg mellan interna och externa nät

• Användning av offentligt Wi-Fi

• Säker konfiguration nätverksenheter

• Skydd av DNS

• Skydd av trådlösa nätverk, gästnätverk och e-post

Utbildning

• Grundläggande utbildning informations-
säkerhet (MSB DISA – disa.msb.se) eller 
motsvarande

Datorer och mobila enheter

• Starka och unika lösenord

• Kryptering

• Säkerhetskopiering

• Privat användande av företagets resurser

• Användning av privat utrustning (BYOD)

• Skydd mot skadlig kod

SSF 1101

Cybersäkerhet BAS

SSF 1101 Cybersäkerhet BAS hjälper er att skydda företaget eller  
organisationen mot de vanligaste cyberhoten.
Krav för Cybersäkerhet BAS

kontroll över sin it-infrastruktur, men 
hittills har det inte funnits någon 
samlad uppfattning kring exakt vad 
man behöver göra för att uppnå 
det. Certifieringen är en kvalitets-
stämpel som visar att företaget 
tar cybersäkerhet på allvar och en 
 konkurrensfördel som höjer för-
troendet hos kunder och partners, 
säger Mårten Wallén, vd på SBSC. 

Normen anger vad små och 
 medelstora företag behöver göra 
för att skaffa sig en fungerande 
grundläggande it-säkerhet som 
t.ex. virusskydd och brandvägg, 
 separerade gästnätverk, starka 
lösenord och krypterat lagrings-
utrymme. I normen framgår 
även vilka krav man bör ställa 
på en extern IT-leverantör och 
 vilken grundläggande utbildning i 
 informationssäkerhet all personal 
ska ha genomfört. 

När det gäller informations- och 
it-säkerhet har det tidigare endast 
funnits certifieringar som har   
utgått från övergripande ledning 
och  styrning av informations-
säkerhet. För många, inte minst 
små och medelstora företag, kan 
det vara mer kostnadseffektivt  
att istället bygga säkerheten 
 nedifrån och upp. 

 
 
 
– ISO 27000 finns redan och är 
bra, men omfattande och på en 
mycket hög nivå. Vad vi nu erbjuder 
är en basnivå för grundläggande 
it- säkerhet som skyddar före taget 
mot de vanligaste cyberhoten 
 samtidigt som det visar att före-
taget tar sin informationssäkerhet 
på allvar utan att vara ouppnåeligt 
och för kostsamt. Cybersäkerhet 
BAS kompletterar på så sätt ISO 
27000-serien. Certifierad cyber-
säkerhet blir helt enkelt en kon-
kurrensfördel säger Mårten Wallén.

 organisationens verksamhet. För 
att underlätta ökad informations- 
och it-säkerhet har Stöldskydds-
föreningen tillsammans med bland 
andra Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap,  Polisen, 
Svensk Försäkring, Svenskt 
 Näringsliv, PwC och SBSC utar-
betat  Nordens första norm, med 
till hörande certifiering, för cyber-
säkerhet för små och medelstora 
företag. 

– Det finns många säkerhets-
experter som varnar för cyber-
hot och uppmanar företag att ta 

”Ta kontroll  
över företagets  
digitala säkerhet.”

Krav för Cybersäkerhet BAS

Enligt utgåva SSF 1101

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Den sökande ska vara juridisk person och företagets egendeklaration ska vara un-
dertecknad av en behörig firmatecknare.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA KRAV

•  Starka lösenord för användarkonton på datorer och mobila enheter.

• Aktiverad kryptering av lagringsutrymme på datorer och mobila enheter när det är 
möjligt.

• Säkerhetskopiering av information i den omfattning som verksamheten beslutat.

• Programvara för skydd mot skadlig kod på alla datorer och mobila enheter som 
kan anslutas till externa nätverk.

• Beslut om, och i vilken omfattning, privat utrustning får användas i organisationen.

• En eller flera nätverksenheter med brandväggsfunktionalitet som är installerade 
mellan företagets interna och externa nätverk.

• Krypterade trådlösa nätverk som skyddas av ett säkert protokoll och starkt lösen-
ord eller certifikat.

• Juridiskt bindande avtal mellan er och aktuell leverantör när ni använder externa 
IT-tjänster och molntjänster.

• Nytt lösenord direkt vid misstanke om att lösenordet har blivit känt för någon 
annan än användaren.

•  Samtliga medarbetare ska genomföra en grundläggande utbildning i informations-
säkerhet i form av DISA (MSB:s Datorstödd Informationssäkerhetsutbildning för 
Användare) eller motsvarande.
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SSF 1016

Behörig ingenjör inbrottslarm
SSF 1076

Certifierad värdeförvaringstekniker

För att en inbrottslarmanläggning ska utföras på ett säkert och tillförlitligt 
sätt, krävs det att den installeras av en anläggarfirma med rätt kompetens 
hos sin personal.

Ett certifikat enligt SBF 1016 Behörig ingenjör inbrottslarm intygar att 
du har den kunskap som krävs. Det visar också att du uppfyller de krav 
som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom 
inbrottslarmsområdet.

SSF 1076 omfattar de krav som 
ställs på dig som certifierad 
 värdeförvaringstekniker. Kraven rör 
grundutbildning, praktisk erfarenhet 
och fackkunskap inom området för-
varingsenheter samt tillhörande lås.

Med certifiering enligt den senaste 
utgåvan av normen, intygar du att 
din kunskap och ditt arbete lever 
upp till de krav som ställs av krav-
ställare i form av försäkringsbolag 
och myndigheter.

Krav för Certifierad värdeförvaringstekniker
Enligt den senaste utgåvan SSF 1076:2

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Utbildning motsvarande teknisk gymnasieutbildning, alternativt minst sex års  
erfarenhet av praktiskt arbete enligt normen.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA KRAV

• Erfarenhet från praktiskt arbete med tekniska frågor inom värde förvaring under  
de senaste fyra åren.

• Kunskap om myndighetskrav för vapenförvaring, värdeförvaring och förvaring av 
hemlig handling samt tillhörande försäkringskrav.

• Kunskap om värdeförvaringsenheter och högsäkerhetslås på marknaden.

• Gällande intyg för Heta arbeten.

• Kännedom om normer, regler och föreskrifter som gäller för värdeförvaring.

• Ej belastad med egendomsbrott, trolöshetsbrott eller bedrägeri där tredje mans 
intresse har skadats

Krav för Behörig ingenjör inbrottslarm
Enligt den senaste utgåvan SSF 1016:1

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Kunskaper som motsvarar minst en el- eller elteknisk utbildning vid ett svenskt 
 tvåårigt gymnasium.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA KRAV

• Erfarenhet från praktiskt arbete med inbrottslarmanläggningar under de senaste 
två åren. Arbetet ska ha omfattat projektering, installation, service och underhåll.

• Kännedom om normer, regler och föreskrifter inom området.

• Kunskap att tolka tillämpliga delar i de normer, regler och föreskrifter som  
nämns i normen.

SSF 1041

Certifierad  
låstekniker
Genom att certifieras enligt SSF 1041 
intygar du att du har den kunskap 
och erfarenhet som behövs för din 
yrkesroll. Normen ställer krav på 
grundutbildning, praktisk erfarenhet 
och fackkunskap inom låsområdet.
 
SSF 1049

Certifierad  
låsmästare
I SSF 1049 finns de krav som därför 
ställs på dig som är eller ska bli certi-
fierad låsmästare för låsanläggningar. 
Kraven innefattar grundutbildning, 
praktisk erfarenhet och fackkunskap 
inom låsområdet.
 
SSF 1062

Behörig  
ingenjör  
kamera- 
bevakningssystem CCTV
För att en CCTV-anläggning ska 
fungera på ett korrekt och säkert sätt, 
krävs det att den installeras av en 
anläggarfirma med rätt kompetens 
hos sin personal. I SSF 1062 finns de 
krav som ställs på dig som behörig 
ingenjör kamerabevakningssystem 
CCTV.
 
SSF 1071

Certifierad  
säkerhetschef
I den här normen anges de speci-
fika krav som ställs på dig som är 
verksam inom säkerhetsområdet. 
Kraven innefattar teoretisk utbildning, 
praktisk erfarenhet och laglydighet.

Genom att certifieras enligt SSF 1071 
kvalitetssäkrar du din kunskap som 
säkerhetschef, och du får ett värde-
fullt intyg på din kompetens.
 
SSF 1100

Certifierad  
Informations- 
säkerhetskonsult
SSF 1100 Certifierad Informations-
säkerhetskonsult (CISK) vänder sig 
till dig som har kompetens inom 
informationssäkerhet och it-säker-
hetsområdet och som arbetar med att 
stödja och vägleda organisationer och 
företag att införa säkerhetsåtgärder 
enligt Cybersäkerhet BAS (SSF 1101).

FÖRDELAR MED CERTIFIERING AV PERSONER

• Fungerar som ett professionellt erkännande av din kompe-
tens inom området.

• Är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom 
ditt specialområde.

• Inger ett starkt förtroende hos arbetsgivare, kollegor, 
 samarbetspartners och kunder.

• Bidrar till ökade karriärmöjligheter.

• Ger ett certifikat och certifieringsmärke med ett stort mark-
nadsvärde.

• Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget 
med logotyp och text.
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ÖVRIGA 
OMRÅDEN

FÖRVARINGS-
SKYDD

LÅS OCH
BESLAG

BYGGNADS-
DELAR

INBROTTS-
LARM

FORDONS-
SKYDD
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Inbrottslarm

Inbrottslarm minskar risken för inbrott och begränsar 
skadors omfattning och kostnad. För att inbrotts-
larmanläggningar ska hålla hög kvalitet och funk-
tionalitet, behöver dess komponenter leva upp till 
specifika krav.

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av inbrotts-
larm. Certifiering av komponenter inom produkt - 
om rådet ökar möjligheterna till tidiga indikationer på 
inbrottsförsök. Det bidrar också till ökat förtroende   
och en starkare position på marknaden för er som 
leverantör.

SSF 114  Larmöverföringssystem

SSF 1014 Aktiva glaskrossdetektorer

SSF 1014 Akustiska glaskrossdetektorer

SSF 1014 Centralapparater

SSF 1014 Förbikopplare

SSF 1014 Kombinationsdetektorer

SSF 1014 Larmdon

SSF 1014 Larmglasgivare

SSF 1014 Linjedetektorer

SSF 1014 Magnetkontakter

SSF 1014 Mikrovågsdetektorer

SSF 1014 Passiva glaskrossdetektorer

SSF 1014 Passiva IR-detektorer

SSF 1014 Seismiska detektorer

SSF 1014 Strömförsörjningsutrustningar

SSF 1014 Vibrationsdetektorer

SS-EN 50131-8 Dimgeneratorer

Aktuella certifieringar för inbrottslarm

Stöld- och inbrottsskydd
Tillgångar skyddas genom en kombination av olika regelverk  

och certifieringar inom produktområdet.

SSF 011 Cykellås

EN 1627  Inbrottsskyddande dörrar, fönster, galler, jalusi

SSF 033 Gallergrind

TFFN 701  Snöskoter-, motorcykel-,  
terrängfordons- och mopedlås

TFFN 701  Snöskoter-, motorcykel-, 
 terrängfordons- och mopedlås

SSF 1078 inkl. SS-EN 1627 
Inbrottskyddande dörrar

SSF 1048  Bankfack

SSF 1098 MärkDNA

SSF 1084 Märksystem för  
 arbetsfordon och  
  maskiner

SSF 3492  Säkerhetsskåp

SS-EN 1143-1  
Valv, valvdörrar, värdeskåp

SS 3880  Högsäkerhetslås

SS-EN 1300 Högsäkerhetslås

SS-EN 1143-1  Valv, valvdörrar, värdeskåp

SSF 3522  Inbrottsskyddande låsenheter

SS-EN 1303  Mekaniska cylindrar

SS-EN 14846  Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck

SS-EN 356  Säkerhetsglas

SS-EN 1522  Fönster (skottsäkerhet)

SSF 114  Larmöverföringssystem

SSF 1014  Materiel  
 inbrottslarmanläggning
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Förvaringsskydd Byggnadsdelar

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av förvarings-
skydd. Området innefattar bland annat certifiering av 
skåp och lås med olika egenskaper och skyddsnivåer.

Produktcertifiering av förvaringsskydd bidrar till säkrare 
förvaring av värdefull egendom. Med certifiering visar ni 
att en produkt uppfyller de särskilda krav som finns på 
egenskaper och säkerhetsnivåer.

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av byggnads-
delar. Genom att certifiera komponenter inom produkt-
området förhindras inbrott, stölder och skador.

Samtliga normer innehåller krav på tillverkning och pre-
standa. Certifieringarna bidrar till tydligare rutiner, ett 
ökat förtroende och högre värde på produkterna.

SSF 1045 Sedelskyddsfärger

SSF 1048 Bankfack

SSF 1056 Montrar

SSF 3492 Säkerhetsskåp

SSFN 045 Värdetransportenheter

SS 3880  Högsäkerhetslås

SS-EN 1300 Högsäkerhetslås

SS-EN 1143-1 Valv, Valvdörrar, Värdeskåp

SS-EN 1143-2 Serviceboxar, Deponeringsskåp

SS-EN 14450 Stöldskyddsskåp

B 1992:613/2 Säkerhetsförslutna engångsemballage

SS-EN 1627  Inbrottsskyddande dörrar, Fönster,  
  Galler, Jalusi

SS-EN 1522  Fönster (skottsäkerhet),  
  Dörrar (skottsäkerhet)

SS-EN 356  Säkerhetsglas

SSF 012  Galler

SSF 012:2+T1  Galler/Jalusi

SSF 033  Gallergrind

SSF 1047  Inbrottsskyddande vägg

SSF 1074  Industriportar

SSF 1078  Inbrottskyddande dörrar

SSF 1987-10-25/B Garageinredning för bil och motorcykel

SSF 1990-06-30/B Inbrottsskyddande förrådsinredning

Aktuella certifieringar för förvaringsskydd

Aktuella certifieringar för byggnadsdelar

Lås och beslag

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av lås och 
beslag. Med certifiering och märkning av lås och 
 beslag till byggnader visar ni marknaden att era 
 produkter uppfyller de krav som ställs på kvalitet och 
säkerhet, och att de hålls över tid.

Samtliga normer och standarder innehåller bland annat 
klassning, krav och provningsmetoder.

SSF 014  Hänglås

SSF 018  Hänglåsbeslag

SSF 1051 Låsbommar

SSF 1070 Dörrspärrar

SSF 1072 Låsanordningar  
  (som ej kan hänföras till annan standard)

SSF 3522 Mekaniska låshus, Elektromekaniskt  
  låshus, Mekaniska slutbleck, Elektro-   
  mekaniska slutbleck, Mekaniska cylindrar,  
  Mekatronikcylinder, Förstärkningsbehör

SSFN 020 Kättingbeslag

SSFN 022 Kätting

SSFN 024 Nyckelförvaringsenheter DNT,  
  Nyckelförvaringsenheter VNT

SS 3535  Säkerhetsspanjoletter, Spanjoletter

SS 3620  Lås för fönster/fönsterdörrar

SS-EN 1125 Panikutrymningsbeslag manövrerade med  
  horisontell tryckstång

SS-EN 1154 Dörrstängare

SS-EN 1158 Dörrkoordinatorer

SS-EN 1303 Mekaniska cylindrar

SS-EN 12051 Kantreglar till dörrar och fönster

SS-EN 14846 Elektromekaniskt manövrerade lås  
  och slutbleck

SS 12320 Hänglåsbeslag

SS 15684 Mekatronikcylindrar

Aktuella certifieringar för lås och beslag

S
S

F 
35

22

SSF

LÅSCYLINDRAR 

LÅSHUS 

SLUTBLECK 

FÖRSTÄRKNINGSBEHÖR

KOMPLETTERANDE KRAV 
AVSEENDE:

•  Funktionalitet  
(t.ex. direktmanövrering)

•  Manuella angrepp

•  Dyrkning och manipulation

GRUNDLÄGGANDE KRAV 
AVSEENDE:

•  Hållfasthet

•  Säkerhet

•  Slitage

•  Funktionalitet

EN
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ISO 45001

Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 45001 är den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö 
och hjälper företag och organisationer i det systematiska arbetsmiljö-
arbetet. Ledningssystemstandar den har under 2018 ersatt OHSAS 18001 
och  ställer högre krav på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Detta 
 skapar i sin tur ett säkrare, hälsosammare arbetsklimat och ökar väl-
måendet på arbetsplatsen.

ISO 9001

Lednings - 
system   
för kvalitet
ISO 9001 är en ledningssystem-
standard för verksamhetsprocesserna 
i ett företag eller en organisation. 
Ett ledningssystem beskriver hur du 
ständigt förbättrar och justerar din 
verksamhet för att möta kundernas 
behov.

ISO 9001 används av framgångs rika 
tjänste- och varuprodu cerande före-
tag i hela världen. I Sverige  certi fieras 
ett nytt företag varje dag. Vissa 
företag har t.o.m. certifierat lednings-
system som krav för att göra affärer.
 
ISO 14001

Lednings- 
system för miljö
Ett aktivt miljöarbete är viktigt för 
vår gemensamma miljö och inne-
bär många fördelar för ert företag. 
En effektivare hantering av resurser 
och minskat avfall är några av de 
eko nomiska vinningar ni kan göra 
med hjälp av ett certifierat miljö-
ledningssystem. Ett miljölednings-
system enligt ISO 14001 kan 
 integreras i er befintliga verksamhet.
 
AFS 2001:1

Föreskrift för  
systematiskt  
arbetsmiljöarbete
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
är gynnsamt för såväl med arbetare, 
 produktion och verksamheten i 
stort. Genom att aktivt och löpande 
undersöka er verksamhet, bedöma 
de risker som upptäcks och ta fram 
åtgärder, lägger ni en god grund 
för er organisations välmående och 
framgång.
 
FR2000

En standard för  
verksamhets- 
ledning
FR2000 är tydligt utformat för att 
små och medelstora företag ska 
kunna certifiera sin verksamhet på 
enkelt sätt. Standarden är  baserad 
på  internationella och svenska 
 standarder och ger ett integrerat 
system för certifiering av kvalitet, 
miljö, arbetsmiljö, brandskydd och 
kompetens.

Övriga områden

SSF 1098 MärkDNA

B 1992:613/1 Genomdragsplomber

B 1992:613/3 Kompaktplomber

SSFN 001 Datorlås

SSFN 047 Vapenlås

SSFN 703 Förseglingar – tunga transportenheter

Aktuella certifieringar inom övriga områden

FÖRDELAR MED CERTIFIERING AV PRODUKTER

• Ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.

• Garanterar slutkunden att produkten regelbundet granskas 
och bedöms av ett oberoende certifieringsorgan.

• Intygar att produkten uppfyller viktiga krav i svenska och 
internationella erkända standarder för kvalitet, säkerhet och 
prestanda.

• Uppfyller krav för att ingå som komponenter i brand- och 
säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl 
trygghet som säkerhet.

• Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget 
med logotyp och text

Fordonsskydd

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av for-
donsskydd och certifierar produkter som båtmotorlås, 
cykellås, snöskoterlås, motorcykellås, fordonslarm och 
mycket mer.

Produktcertifiering av fordonsskydd minskar antalet 
stölder. Med certifiering ökar produkternas kvalitet, 
säkerhet och tillförlitlighet. Dessutom bidrar det till en 
stärkt position på marknaden. Utöver våra huvudområden, certifierar vi även 

 komponenter enligt normer och standarder nedan.  
Ni hittar aktuella utgåvor för bland annat plomber och 
lås. Med produktcertifiering enligt dessa visar ni att  
era produkter håller en viss säkerhetsstandard.

SSF 011  Cykellås

SSF 901  Mekaniska lås för fritidsbåtar

SSF 1057 Kulhandskelås

SSF 1084 Märksystem för arbetsfordon  
  och maskiner

SSFN 026 Båtmotorlås

TFFN 101 Låssystem i fordon

TFFN 701 Snöskoterlås, Motorcykellås,  
  Terrängfordonslås, Mopedlås

TFFN 801 Fordonslarm

TFFN 902 Mekaniska extra stöldskydd för bil

Aktuella certifieringar för fordonsskydd

• Kan identifieras av många. 94% i åldersgruppen 30-49 år 
känner igen “ögat” i vårt certifieringsmärke och förknippar 
det med trygghet och säkerhet.

• Möjlighet att i anslutning till certifikatet publicera bilder på 
certifierade produkter

• Produkter som är certifierade mot någon av Stöldskydds-
föreningens normer listas även på deras webbplats samt 
i Säkerhetsguiden som ges ut av Stöldskyddsföreningen. 
Detta är unikt och gäller endast för certifikat utfärdade av 
SBSC.

FÖRDELAR MED  
CERTIFIERING AV SYSTEM

• Visar att ni arbetar med ständiga 
förbättringar.

• Ger ett ökat förtroende för er 
verksamhet och era produkter, 
internt och externt.

• Ökar möjligheter till en mer 
 effektiv styrning av er verk samhet.

• Ökar produktivitet och bidrar till 
lägre kostnader.

• En internationellt erkänd  
certifiering.

• Möjlighet att i anslutning till 
 certifikatet presentera företaget 
med logotyp och text

Krav enligt ISO 45001

KRAV 

Kraven i standarden beskriver hur ni 
implementerar ledningssystemet och 
sedan  säkerställer att det efterlevs. 
I regelverket specificeras krav inom 
flera områden. 

Dessa är:

•  Stöd

• Förbättringar

• Planering

• Verksamhet

• Utvärdering av prestanda

• Organisationens förutsättningar

• Ledarskap och arbetstagarens 
medverkan

Notified Body  
enligt  
byggproduktförordningen

Vi är anmält organ nummer 2391 enligt 
förordningen (EU) No 305/20111 – 
byggprodukter. Det innebär att vi är en 
oberoende organisation med kompetens 
att övervaka och bistå tillverkare i arbetet 
med att verifiera att produkter som 
släpps på marknaden uppfyller de regler 
som finns inom EU.

Läs mer på sbsc.se
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Upphandling

Varför välja leverantörer eller 
produkter certifierade av SBSC 
vid upphandling?

När ni ställer krav på certifiering vid 
upphandlingar eller inköp av brand- 
och säkerhetslösningar kan ni vara 
säkra på vad ni får. Inte bara säkrar 
ni kvaliteten på det ni köper, ni ger 
även er själva en större trygghet.

Dessutom sparar ni tid eftersom 
leverantörsbedömningarna blir 
enklare och snabbare då de utgår 
från krav i erkända normer och 
standarder. En av SBSC certi-
fierad leverantör har redan genom 
en  oberoende certifiering visat att 
 kraven är uppfyllda. En leverantör 

Upphandling  
av certifierade  
brand- och  
säkerhetslösningar

SBSC-certifierade leveran törer och produkter har många krav på sig, 
som formuleras i och  regleras av normer och  standarder inom brand- och 
säkerhetsområdet. Att förstå hur dessa fungerar, och hur de  används för 
att uppfylla kraven i försäkringsvillkor, kan  underlätta inför ert beslut.

Känner ni er tveksamma inför en upphandling eller inköp av brand- och 
 säkerhetslösningar är ni välkomna att kontakta oss för en oberoende  
rådgivning. 

Ni kan även hitta certifierade leverantörer av brand- och 
säkerhetslösningar på säkerhetsleverantörer.se och sbsc.se

Vi hjälper dig med alla  
frågor om upphandling!

Korrekt utförda  
brand- och  
säkerhetslösningar  
bidrar till att  
rädda liv.”

”

Att välja rätt produkt eller leverantör är inte  
bara en ekonomisk fråga. Korrekt utförda brand- 
och säkerhetslösningar bidrar till att rädda liv, 
varför certifiering bör vara ett krav inför  
upphandlingar.

som inte är certifierad behöver i 
stället visa att den uppfyller mot-
svarande krav. Något som kräver 
mycket tid, både av leverantören 
och för upp handlaren i samband 
med leverantörsbedömningen.

Att välja en  
certifierad leverantör  
innebär:

• Att leverantören följer de lagar, 
förordningar och bestämmelser 
som gäller för verk samheten 
samt har en ansvarsförsäkring 
och ingen restförd moms eller 
 skatteskuld.

• Att företaget ni har upphandlat 
har en garanterad och regelbun-
den kontroll av personal, tjänster 
och ledningssystem, utförd av ett 
oberoende certifieringsorgan.

• Att företaget har den kvalitet som 
krävs av organisation, personal 
och verk samhet och att kvalitets-
kraven uppfylls kontinuerligt.

• Att leverantören har ett do-
kumenterat kvalitetssystem, 
kompetent och erfaren personal, 
tillgång till relevant information, 
instruktioner och material.

Vi på SBSC kan  
bland annat hjälpa er  
med att:

• Berätta hur krav på certifierade 
säkerhetsleverantörer vid upp-
handling skapar förutsättningar 
för tryggare och säkrare brand- 
och säkerhetslösningar.

• Ge exempel på hur krav på 
 certifiering kan formuleras i 
 förfrågningsunderlag.

• Rekommendera av SBSC 
 certifierade leverantörer och 
produkter. Vi framhåller däremot 
ingen särskild leverantör, produkt 
eller lösning före någon annan.
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