
Länsförsäkringars krav på  
inbrottslarm – företagsförsäkring
Larmanläggningen ska följa SSF Stöldskyddsföreningens  
regler för trådbunden inbrottslarmanläggning enligt SSF 130. 

När larmet går ska det registreras hos en certifierad larmcentral  
som skickar informationen vidare till bevakningsföretaget för ut
ryckning till det försäkrade objektet.

Observera att trådlösa inbrottslarm enligt SSF 140 larmklass R inte 
uppfyller regler enligt SSF 130.

• Den anläggarfirma som installerar larmet ska vara certifierad  
i aktuell larmklass enligt gällande utgåva av SSF 1015.  
Låt den certifierade anläggarfirman som ni anlitar få ta del av  
denna information.

• Vid krav på inbrottslarm ska försäkrade varor/egendom och skåpen 
de eventuellt förvaras i, vara placerade i volymskyddat utrymme. 
Ett alternativ är att se till att det inte är möjligt att ta sig fram till 
varor/egendom/skåp utan att larmet aktiveras , det vill säga även 
om inbrott sker genom vägg eller tak.   

• Larmöverföringen ska ske till godkänd larmcentral, vara övervakad 
och uppfylla reglerna för den aktuella larmklassen enligt SSF 114.  

• Rekommendationer (ej krav)  
IR/rörelsedetektorer i butiker och publika lokaler är ofta utsatta 
för sabotage och de bör därför vara övertäckningsskyddade/anti
mask. Detsamma gäller detektorer som riskerar att skymmas av till 
exempel varor, skyltar, gardiner eller annan inredning.  
Om lokalen saknar centralanslutet brandlarm rekommenderar vi 
att inbrottslarmet kompletteras med brand/rökdetektorer.   

 
Syftet med ett inbrottslarm är att 
• avskräcka från inbrottsförsök genom att larmet ökar risken för 

 inkräktaren att bli upptäckt 
• påkalla uppmärksamhet och tillkalla vaktbolag 
• avbryta inbrottsförsök eftersom larmet avsevärt minskar den  

tid en inkräktare  vågar stanna kvar på brottsplatsen. 
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lansforsakringar.se



Inbrottslarm enligt SSF Stöldskyddsföreningens  
regler SSF 130
Det här är en korfattad beskrivning av reglerna, de fullständiga 
 reglerna finns hos SSF Stöldskyddsföreningen.Se även information  
i försäkringsvillkor för krav på inbrottslarm enligt villkor V215.  
Ta gärna hjälp av ordlistan här bredvid.

Reglerna i SSF 130 omfattar endast centralansluten, fast installerad, 
trådbunden inbrottslarmanläggning. Det är den försäkrade verk sam
heten och försäkringsbeloppets storlek som avgör om det ställs krav 
på larm och i så fall i vilken larmklass.  

Larmklass 1 
Larmövervakningen sker med invändigt försåtsskydd som har minst 
två volym detekterande detektorer. Försäkrad egendom med krav på 
inbrottslarm ska vara placerad inom volymskyddat utrymme.

Larmklass 2 
Tillkommande krav utöver Larmklass 1. 
Larmövervakningen ska kompletteras med skalskydd, det vill säga 
skydd av öppningar i lokalens omslutningsytor, till exempel dörrar/
portar/luckor eller fönster. Efter överenskommelse kan i vissa fall 
indraget skalskydd accepteteras som avvikelse.

Larmklass 3 
Tillkommande krav utöver larmklass 1 och 2. 
Larmövervakning med skalskydd ska kompletteras med invändigt 
volymskydd. Volymskyddet ska omfatta alla utrymmen med undantag 
för WC, dusch eller fönsterlösa utrymmen mindre än 4 kvm. Central 
apparaten ska vara placerad i ett särskilt låst och larmat utrymme. 

Larmklass 4 
Tillkommande krav utöver larmklass 3. 
Larmövervakningen ska omfatta alla utrymmen, oavsett våningsplan. 
Alla utrymmen ska vara volymskyddade. Alla omslutningsytor, även 
dörrar, ska vara larmade, till exmpel med vibrationsdetektorer.  

Övervakad larmöverföring 
Larmöverföringen till den certifierad larmcentralen ska följa reglerna 
för respektive larmklass enligt SSF 114. Med övervakad larmöverföring 
menas att larmcentralen får kännedom om till exempel  sabotage eller 
annat fel på larmöverföringen. 
 
Anläggarintyg enligt SSF 1058 
En certifierad anläggarfirma ska ge dig som kund ett anläggarintyg 
som du vid förfrågan ska kunna visa för försäkringsbolaget. 

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 02119 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 045430 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023930 00 | Länsförsäkringar Gotland 049828 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 02614 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 04419 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 03163 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
03515 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 06319 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 03619 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 02066 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
047072 00 00 | LF Norrbotten 092024 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 050077 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 015548 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 01868 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 09010 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 061136 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 052127 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 01329 00 00 
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Ordlista

Omslutningsytor: 
Väggar, golv, tak, dörrar/portar/luckor och fönster.

Försåtsskydd: 
Skydd genom att viktiga utrymmen och givna gångvägar i 
den försäkrade lokalen är larmade med till exempel rörelse
detektorer.

Volymskydd: 
Skydd av utrymme i lokalen så att en rörelse utlöser larmet,  
till exempel med rörelsedetektorer.

Skalskydd: 
Skydd av öppningar och glasytor i lokalens omslutningsyta,  
till exempel med magnetkontakter och glaskrossdetektorer.
   
Indraget skalskydd: 
Övervakning där larm utlöses omedelbart efter det att 
intrång skett i den larmade lokalen, till exempel med 
rörelsedetektorer. 

Centralapparat:
Utrustning som tar emot, behandlar och överför larmsignaler 
till larmcentral.

Vibrationsdetektor:
Reagerar på vibrationer i samband med åverkan på larmade 
ytor, till exempel väggar, tak, värdeskåp.    


