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1 ALLMÄNT 
Denna anvisning är framtagen som riktlinje för lås och säkerhet gällande dörrmiljöer och 
dess omfattning av elektriska funktioner. Anvisning behandlar endast de delar som är 
specifika för Gavlefastigheter AB. 
Anvisningar skall alltid projekt anpassas i samråd med för projektets säkerhetsansvarig och 
projektledare Gavlefastigheter AB. 
Använd framtagna dörrkort se ”Bilaga Typdörrar” som projekteringsunderlag för 
upprättande av dörrar. Använd namngivna produkter eller motsvarande med samma 
funktion. 
För princip gällande placering apparater och kanalisation dörrmiljöer se ”Bilaga 
Principritning Dörrar”. 
Personalens kvalifikationer 
Entreprenör skall ha god vana från installationer inom skolmiljö samt från övriga lokaler 
som kan härröras till Gavlefastigheters verksamhet så som offentliga förvaltningslokaler, 
kultur- och idrottsanläggningar etc. 
Miljöbetingelser 
Entreprenör skall medverka för ett uthålligt samhälle med en miljö som är hälsosam, 
resurssnål och kretsloppsanpassad. T.ex. energieffektivisering, materialval, lagerhållning 
med mera. 
Val av material och system 
Val av material och systemlösningar skall utföras i samråd med beställarens 
säkerhetsansvarige alternativt projektledare. Särskilt viktigt är att beakta befintliga 
systemlösningar inom fastigheter. Vid t.ex. utökning av befintligt system skall 
entreprenören beakta status på befintligt system när det gäller ålder, reservdelshållning och 
teknisk lösning innan man bygger vidare på befintligt system. 
Materialval skall även beaktas ur reservdelssynpunkt, dvs. om beställare redan har ett 
reservdelslager av en viss typ/sort av produkter. 
Definitioner 
Skalgräns/omslutningsyta: 

 Byggnad eller lokals avgränsning (väggar, tak, golv, dörrar, portar, fönster) mot 
andra lokaler och utrymmen i byggnaden samt ut mot det fria (Def. Enligt SSF 
200:5). 

Godkänd låsenhet: 

 Låshus, cylindrar, slutbleck och förstärkningsbehör samtliga i lägst klass 3 enligt 
SSF 200:5 samt direkt manövrering (öppna/låsa) från båda sidor av dörren via 
nyckel eller annan kodbärare. 

Skalskydd: 

 Skydd som ger larm vid forcering av byggnad eller lokals 
skalgräns/omslutningsyta. 

 
Ståplan: 

 Fast yta som sticker ut mer än 300 mm från omslutningsytan och angrepp mot 
lokal kan utföras (yta som ska skyddas är 1000 mm åt vardera sida samt 4000 mm 
högt från ståplan). 

Lock Down: 
 Dörrar med elektriska lås som styrs via passersystem att låsas vid hotbild. 

 
 

  



Säkerhetsplan 
För att i tidigt skede belysa och fastställa kostnader i projekt skall säkerhetsplaner upprättas 
i samråd med säkerhetsansvarig och projektledare Gavlefastigheter AB.Varje projekt ska 
avgöra nivåer och omfattning i samråd med för projektets projektledare/säkerhetsansvarig 
innan projektering av dörrmiljöer utförs. Samordning mot utrymningslarm, inbrottslarm- 
och passerkontrollsystem skall införas på säkerhetsplaner.  
Byggnadstekniska skalgränser (omslutningsyta) enligt SSF 200 senaste utgåva ska 
redovisas på säkerhetsplan för att tydliggöra krav på dörr, partier, lås och beslagning. 
Beakta ståplan och skalgränser som berörs på samtliga våningar. 
Skalgräns enligt nedan: 

 Skalgräns klass 1 (röd). med godkänd låsenhet enligt klass 3. 

 Skalgräns klass 1 (blå). med låsenhet enligt klass 2A och 2B (avvikelse mot SSF 
200:5 godkänd låsenhet klass 3). 

 Skalgräns klass 1 (grön) med låsenhet enligt klass 1A och 1B (avvikelse mot SSF 
200:5 godkänd låsenhet klass 3). 

Säkerhetsplan ska innehålla prickning angående placering av kortläsare, dörrautomatiker, 
branduppställning, elektronisk cylinder/nyckel m.m. i samråd med för projektets 
projektledare/säkerhetsansvarig. Prickning tydliggörs med färgmarkering enligt nedan: 

 Kortläsare/manöverpanel (röd). 

 Kortläsare (mörkblå). 

 Trådlös kortläsare (ljusblå). 

 Kodläsare Stand Alone (ljusblå med mörkblå ring). 

 Elektronisk cylinder/nyckel (rosa). 

 Dörrautomatik (grön) 

 Branduppställd dörrautomatik (grön med röd ring). 

 Branduppställning elektromagnet (grön med blå ring). 

 Till- och Frångänglighetsstråk (Blå linje). 

 Övrig prickning projektbaseras i samråd med säkerhetsansvarig och projektledare 
Gavlefastigheter AB. 

Säkerhetsplan ska innehålla skrafferade ytor i färgkod för respektive larmområde. 
Passerområden ska redovisas där det tillämpas.  

 Larmområde 1 verksamhet/skola/förskola (blå). 

 Larmområde 2 publikt (grön). 

 Larmområde 3 Lokaler för uthyrning (orange). 

 Larmområde 4 utrymningsvägar gemensamma (röd) 

 Övriga larmområden i samråd med säkerhetsansvarig och projektledare 
Gavlefastigheter AB. 

Återinrymning enligt underlag från brandkonsult för projektet ska inarbetas på 
säkerhetsplaner för att redovisa eventuella krockar mellan låsning, inbrottslarm och 
utrymning. Samt angreppsväg för räddningstjänsten: 

 Återinrymning (blå pil). 
 Angreppsväg räddningstjänsten (röd pil). 

Vid utförande av ”lock down” skall dörrar som berörs markeras med nummer 1, 2, 3 osv 
med röd ram enligt nedan: 

1. Dörrar i fasad. 
2. Dörrar in till flygel/ avdelning. 
3. Inre skyddat rum. 

 
  



2  RISKANALYS 
Upprättande av riskanalys i tidigt skede bör upprättas för att säkerställ omfattning av 
hotbild mot respektive projekt.  
Matris enligt nedan bör nyttjas och projektanpassas och utföras i samråd med 
Gavlefastigheter och Verksamheter. 
Risker beräknas utifrån en poängskala mellan 1 och 3 vad gäller sannolikhet och 
konsekvens, där den samlade poängen är lika med 4 eller högre renderar detta till åtgärder 
inom berörda byggnadsdelar, dessa åtgärder kan omhändertas med nedan vidtagen åtgärd 
om denna åtgärd tar bort konsekvensen för inträffad risk. 

 
Risker Sannolikhet Konsekvens Vidtagen åtgärd Konsekvens  

Genombrytning 
yttre skal 

2 2 Inbrottslarm Väktare 

Genombrytning 
inre skal 

1 2 Inbrottslarm Väktare 

Yttre hot (Hotfull 
person) 

2 3 Lock Down OK med 
Vidtagen 
åtgärd 

Inre hot pågående 
(Hotfull person) 

1 3 Lock Down Väktare 

Ensamarbete I skola 3 1 Passagesystem 
olarmat. 

OK med 
vidtagen 
åtgärd 

Förening hyr lokal 2 2 Passagesystem OK med 
vidtagen 
åtgärd 

Tillträde till tak ej 
publika 

1 3 CCTV OK med 
vidtagen 
åtgärd 

xxxxx - -   
xxxxx - -   

 
  

 
 
 

 
 

 
  



 

3 MEKANISKT INBROTTSKYDD  

Allmänt  
Omslutningsytor för byggnad ska ge ett skydd mot inbrott samt uppfylla kraven enligt SSF 
200:5 Skyddsklass 1.  
Beakta vid projektering kravet med ståplan 4m från mark/ståplan. 
Öppning som är större än 150x300 mm och är belägen lägre än 4m över mark/ståplan ska 
ha inkrypningsskydd med galler lägst klass 3 enligt SSF 012 (Norm för galler) eller SS-EN 
1627 MK4, beakta även kvadratiska öppningar 210x210 mm eller runda med diameter 230 
mm. 

Avvikelse 
Skaldörrar med skyddsklass 1 skall utföras utan nattlås (godkänd låsenhet klass3).  
Skaldörrar ska istället utföras med brytskydd i hela dörrbladets längd (C – profil eller 
likvärdigt) samt bakkantssäkring enligt SFF 200:5 Skyddsklass 1. 

Fönster och glaspartier 
Fönster ska uppfyll kraven enligt SS-EN 1627 lägst motståndsklass 2 (RC 2N). Fönster ska 
vara försett med glas i klass P1A (lägst) enligt SS-EN 356 och monteras enligt MTK 
Skydd. 
Öppningsbart fönster med nederkant lägre än 4m över mark/ståplan ska låsas med 
certifierat lås enligt SS 3620 lägst klass A eller ha inkrypningsskydd. 

Brandventilator 
Brandventilator ska utföras med inkrypningsskydd med galler enligt lägst klass 3 enligt 
SSF 012 eller SS-EN 1627 MK4. 

Dörrar och metallglaspartier (Skalskydd) 
Dörr- och metallglaspartier ska uppfylla SS-EN 1627 MK2 eller SSF 1078 klass 1. 
Glas i dörr ska uppfylla klass P4A som lägst. 
Dörr- och metallglaspartier förses med karmöverföringar, plats för dörrautomatik och dold 
kanalisation för larmskydd, kortläsare och elektromekanisk låsning, enligt ”Bilaga 
Principritning”. 
Dörr- och metallglasparti som ej förses med larmskydd eller kortläsare i detta skede ska 
förberedas med karmöverföring och dold kanalisation för elslutbleck, magnetkontakt och 
plats för dörrautomatik. 
Beroende på funktion utrustas dörren med draghandtag eller trycke. 

4 UTRYMNING 

Allmänt 
Övergripande åtgärder som vidtas för utrymning: 

 Utformningen av dörrar beslagning skall följa krav enligt 
brandskyddsbeskrivning avseende beslagning och låsning av 
utrymningsvägar. 

 För åtgärder för frångänglighet ut till det fria eller utrymningsplats, 
utförs med anslutning av styrningar till dörrmiljöer från 
brandlarmsystemet samt med dörrautomatiker för tunga dörrar. 

 
 
 

  



5 TILLGÄNGLIGHET 

Allmänt 
Utformningen av dörrars beslagning skall följa ställda krav på tillgänglighet avseende 
placering av apparater och förekomst av elektriska dörröppnare. 
För att underlätta tillgänglighet vid entréer m.m ska apparater placeras minst 700 mm helst 
1000 mm från hörn och dörrslag. 
Kortläsare bör monteras med (knapp) nr 5 c/c 1100 öfg/öfm. 
Lokaler ska utföras tillgängliga och samtliga kommunikationsstråk ska utföras tillgängliga. 

 

6 LÅS OCH BESLAGNING 

Allmänt 
Godkänd låsenhet enligt SSF 3522 lägst klass 3 med förstärkningsbehör i klass 4. 
Låshus ska vara av modell fallregellås och uppfylla gällande krav på nödutrymning. 
Avvikelse förekommer se ”Bilaga Typdörrart”. 
Låshus anpassas till skandinavisk ovalcylinder med säkerhetscylinderring eller med rund 
låscylinder. 
Låshus utförs med 50 mm dorndjup. 
Låshus med elektriska funktioner tex mikrobrytare ska levereras med fabriksmonterad 
anslutningsledning, längd 10 m. 
Elektriska lås ska vara med driftspänning 24 volt och med fabriksmonterad 
anslutningsledning, längd 10 m samt med mikrobrytare för nedbrytning samt 
dörravkänning. 

Kantregel och Spanjolett 
Uppställda pardörrar i brandcellsgräns utförs med automatkantreglar. Kan dörrleverantör 
uppvisa certifikat gällande endast 1 st. automatkantregel i överkantdörrblad godtas detta. 
Passivt dörrblad utförs med spanjolett eller med hävkantregel. 
Passivt dörrblad i skalskydd/fasad utförs med låsbar Spanjolett med systemcylinder.  

Låsschema 
Låsschema ska upprättas i samråd med Gavlefastigheter AB. 

Trycken och draghandtag 
Trycken ska vara med returfjäder. 
RWC monteras ett draghandtag på anslagssidan dörrblad. 
Dold infästning av draghandtag accepteras inte. 
Draghandtag monteras och anpassas mot eventuella utrymningsbeslag typ SS-EN 179. 
Beslagen får inte kollidera med eller på annat sätt påverkas av draghandtaget. 

Mekaniskt slutbleck 
Slutbleck i skalskydd samt inre larmzoner ska utgöras av säkerhetsslutbleck. 

Elslutbleck 
Ska klara en brythållfasthet av minst 900 kg samt klara listtryck vid öppning och vara 
knacksäkrade samt levereras med fabriksmonterad anslutningsledning längd 10 m, 
driftspänning ska vara 24 volt. 

Kanalisation 
Nya dörrar och metallglaspartier ska utföras med urtag för karmöverföring och dold 
kanalisation för larmskydd, säkerhetssensorer, elslutbleck samt plats för dörrautomatik 
(karm montage).  
Princip för kanalisation i dörrmiljö Se ”Bilaga Principritning” 



Dörrstängare 
Dörrstängare monteras på gångjärnsidan förutom på dörrar i fasad, där monteras 
dörrstängare på anslagsidan. 
Dörrstängare ska uppfylla EN1154 lägst klass C1. 
Branduppställda dörrar med dörrstängare utförs med inbyggd magnet i 
dörrstängare/glidskena. 
Dörrkordinator och medbringare monteras i pardörrar i brandcellsgränser. 
Styrningar enligt brandskyddsbeskrivning.  
Ytskikt dörrstängare ska vara enligt tillverkarens standard, silver eller natureloxerad 
aluminium. 
Armsystem skall vara av typ glidskena förutom i driftutrymmen eller likande utrymmen 
kan de utgöras av standardarm. 

Dörrautomatiker 
Installationen utförs CE märkt enligt Maskindirektivet 2006/42/EC samt enligt SS-EN 
16005. 
Dörrautomatiker ska vara av elektromekaniskt utförande med inbyggd fjäder för stängning. 
Inställning ”Power Assist” ska installeras för dörrautomatiker. 
Pardörrar ska levereras med fullängdskåpa samt synkkabel och koordinatorenhet.   
Tilläggskort för brandstyrningar ingår i leveransen. 
Branduppställda dörrmiljöer med dörrautomatik kopplas till brandlarmsystemet. 
Ytskikt dörrautomatik ska vara enligt tillverkarens standard, silver eller natureloxerad 
aluminium. 
Dörrautomatik ska anslutas i 2 – polig säkerhetsbrytare. 

Sensorlist 
Vid montage av dörrautomatiker ska sensorlister monteras samt uppfylla kraven enligt SS-
EN 16005. Sensorlist skall läsa av hinder med laserteknik. 
Kanalisation vid nyproduktion skall alltid vara infälld. 

Armbågskontakt 
Armbågskontakt ska vara IK klassade och vara avspritbar. Mikrobrytare skall ha dubbla 
reläutgångar för styrning av passersystem där så krävs. 
Yttre armbågskontakt i brandcellsgräns ska anslutas med ledning EI30 för att säkerställa 
ofrivillig öppning av brandcellsgräns och ha termosäkring. 
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