Kriterier för
ÖVERFALLS LARMANLÄGGNING
ALLMÄNT

Med obefogat larm avses sådant larm som utlösts ouppsåtligt eller
av annat skal än vad som anges under "Ändamål och syfte".

ÄNDAMÅL OCH
SYFTE

Med överfallslarm avses en larmanläggning som är avsedd att
användas vid direkt angrepp eller hot om angrepp mot person eller
egendom. Anläggning som uppfyller kraven ska kunna påräkna
omgående polisinsatser i enlighet med vad som angivits i en
särskrivelse i frågan.

TILLÄMPNING

Fr.o.m. 1 januari 2010.

TEKNIK, FUNKTION
OCH UPPBYGGNAD

Överfallslarm ska i princip endast kunna utlösas manuellt genom
uppsåtlig intryckning av kontakt. Larmkontakt ska vara väl utprovad
och lämplig för sitt ändamål. Den ska inte genom stötar eller på
liknande icke avsett sätt kunna utlösa obefogat larm. Larmknapp
ska även vara så placerad att oavsiktligt larm ej kan utlösas.
På separat slinga, skild från övrig utrustning, ska ledning från
överfallslarmkontakt ligga inkopplad till en särskild sektion i
centralapparat
Lokalt avbrott i ledningsöverföringen ska utlösa särskilt
sabotagelarm. Ingår fler än en överfallslarmkontakt i anläggningen
ska konstruktionen vara sådan att möjlighet finns att fastställa
vilken kontakt som brukats, och att detta framgår i
centralapparaten eller i annan undercentral. Anläggningen ska i
övrigt vara så utförd att användaren på lämpligt sätt, exempelvis
genom optisk indikering, görs uppmärksammad på att larm utlösts.
Indikeringarna är avsedda att ge besked om att överfallslarm
utlösts, samt att varna så att erforderliga åtgärder kan vidtas.
Indikeringarna ska placeras så att de ej röjer vidtagna åtgärder eller
skrämmer eventuell gärningsman. Överföringen till larmcentralen
ska ske på separat karaktär.
Innefattar anläggningen överfallslarmkontakter från olika
våningsplan, skilda byggnader eller dylikt ska överföringen
separeras så att insatsen kan anvisas direkt till rätt plats.
Kontakten ska vara tydligt märkt "POLISLARM" och vara så placerad
att den inte kan förväxlas med andra anordningar. I utrymmen där
andra än ordinarie personal får vistas ska kontakten placeras c:a
180 cm över golvplanet.

LARMINNEHAVARES
ÅLIGGANDEN

Det är av stor vikt att alla som handhar anläggningen är väl
förtrogna med funktioner och rutiner och har erforderlig utbildning.
Larminnehavaren ska ansvara för att envar som handhar
anläggningen eller i övrigt arbetar i de lokaler där larmet finns
eller eljest kommer i kontakt med anläggningen, vet hur man
undviker obefogade larm. Utbildningen ska även omfatta
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lokalvårdare.

I utbildningen ska ingå de av polismyndigheten utfärdade
anvisningarna "Åtgärder i samband med överfallslarm" .
Larminnehavaren ska, beroende på personalomsättningen, minst
en gång årligen svara för att larmcentralen erhåller bekräftelse om
att utbildning genomförts.
Materialet ska uppfylla kraven enligt SSF 1014. Installationen ska
utföras enligt SSF 130:7
Vid arbeten inom fastigheten, vilka kan antas påverka larmet ska
respektive larmcentral underrättas.
Larminnehavaren ska ansvara för att anläggningen ges
regelbunden teknisk översyn, samt för att personalen och andra
handhavare av larmanläggningen minst en gång årligen instrueras
om hur anläggningen fungerar.
Den larmcentral till vilken överfallslarmanläggningen är ansluten
ska svara för att nedanstående förutsättningar är uppfyllda innan
överföring av larm får ske till polis:
LARMCENTRALENS
ÅLIGGANDEN

1

2

3

4

att anläggningen uppfyller angivna krav, (enligt intyg från
installationsföretaget "Anmälan om utförd installation av
larmanläggning").

att lokalt säkerhetsansvarig, minst en gång årligen, till
larmcentralen styrkt att utbildning enligt vad ovan angivits
genomförts.

att aktuellt telefonnummer erhållits och att detta meddelas
polisen vid överföringen av larmet.

att bevakningsföretaget har nycklar och eventuell planskiss
och resurser som om gående kan avdelas för att bistå polisen i
samband med utlöst larm.
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