
Vad är 
Smart passage?

Smart passage är en tjänst som låter SOS Alarm släppa in ambulans 
och räddningstjänst vid ett eventuellt larm. 

Detta effektiviserar deras räddningsinsats och kan hjälpa till att rädda liv,
och minska skada på egendom. 



Ambulans och räddningstjänsten har en digital nyckel (tagg)
som får behörighet att gå in i fastigheten via passersystemet
när ett larm går. 

Det är SOS Alarm som ger behörighet till räddningstjänsten
och ambulansen när ett larm inkommer till deras central.

Hur kommer de in?



Nej, de kan enbart använda den digitala nyckeln 
när en räddningsinsats sker i området.

När uppdraget är klart försvinner behörigheten 
och den digitala nyckeln har inte längre tillgång till er fastighet.

Har de alltid
tillgång till vår

fastighet?



7. De digitala nycklarnas access 
till låsen tas bort automatiskt

Så här funkar Smart passage
1. SOS Alarm 
får ett larmsamtal 
via 112 eller ett automatlarm

2. SOS Alarm skickar 
utryckningsfordon 
till platsen

3. De digitala nycklarna 
i fordonen får access 
till låsen

4. Räddningspersonalen 
använder sina digitala
nycklar för att komma in

5. Räddningsinsatsen 
genomförs utan hinder

6. Räddningspersonalen 
lämnar fastigheten



Varje minuts försening vid en utryckning (brand) kostar 35 000 kr enligt MSB1 . 
2020 fick ambulansen i Kalmar ringa 47 gånger till räddningstjänsten för att bryta upp en dörr. 

Enligt ambulanspersonal i Region Kronoberg kan det ta upp till en timme innan räddningstjänsten
kallats in och kan bryta upp dörren.

Enligt MSB är kostnaden för fem minuters försening 65 000 kr vid en ambulansutryckning.

Källa: 
https://rib.msb.se/Filer/pdf/19958.pdf

 1kkMSB rapport: 
https://rib.msb.se/Filer/pdf/19958.pdf uppräknade till 2021 penningvärde.

Hur fungerar det
utan Smart
passage?



Fördelar

Effektivare insats
 

Räddningstjänst och
ambulans kan effektivisera

sin insats, vilket kan rädda liv
och minska skada på er

fastighet.

Ökad trygghet
 

Ni vet att räddningstjänst och
ambulans alltid har rätt nyckel
till er fastighet, vilket gör att

de boende kan känna sig
trygga att hjälpen kan komma

in snabbt i fastigheten.

Ett samlat system
 

För att Smart passage 
ska vara tillgängligt för dig som
fastighetsägare behöver först

din region (för ambulans) 
eller din kommun 

(för räddningstjänst) 
ha anslutit sig via SOS Alarm. 
Så fort det är klart beställer ni

enkelt tjänsten för de delar som
är tillgängliga hos er – ambulans,

räddningstjänst eller båda två.


