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The door and its surrounding, is an important part of all buildings. It often amount to
a significant part of buildings total costs. The more demands of functions the larger
does the costs grow.
The purpose of this report is to analyze those demands and how to fulfill them.
Another purpose is to examine of which reasons the cost grow and how to avoid it in
the best possible way. The study will be performed in collaboration with Bjerking AB.
To define the demands a literature study will also be performed. The essential part
however will be interviews with persons with different employment regarding doors.
The literature study shows the demanding are very different depending on several
aspects. Those could be such things as the number of people passing and how the
building is meant to be used.
The results of the interviews shows doors and their surroundings are very
complicated. The reasons are many. One of them is that persons are limited to their
own employment and don’t have the knowledge to see the full context. Increased
communication is a solution to that problem among others.
With increased knowledge it’s possible to select better and cheaper solutions. Such
solutions is about both choosing products and planning buildings design.
There seem to be possible to develop doors and its surroundings in several ways. The
interviewed persons often mention the door closer as one product they would like
development in. It’s important it closes hard enough but it makes the door heavy to
open since both forces often are equal.
The problem today in developing better products is to find a participant willing to pay
the cost the development requires.
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Sammanfattning
Dörren och dess omgivning, dörrmiljön, är en viktig del i alla byggnader. Att projektera,
producera och förvalta dörrmiljöer utgör ofta en väsentlig del av byggnaders totala kostnad.
Ju fler krav som sätts på dessa dörrar, desto större blir denna kostnad.
Detta arbete har som syfte att undersöka dessa kravställningar och hur man uppfyller dem.
Vidare undersöks vad som leder till att kostnaderna förhöjs och hur man kan undvika det på
bästa sätt. Arbetet görs i samarbete med företaget Bjerking.
Den huvudsakliga delen av arbetet har varit intervjuer med personer med olika professioner.
Gemensamt för dessa är att dem påverkas av dörrmiljöer i deras vardagliga arbete. Utöver
intervjuer har en litteraturstudie gjorts. Dess avsikt har varit att tydliggöra vilka krav man
måste ta hänsyn till.
Litteraturstudien visar på att kraven är väldigt olika beroende på vad byggnaden är tänkt att
användas till. Olika faktorer kan vara personantal och verksamhet. Vissa av kraven står i
motsatsförhållande. Andra är vagt formulerade.
Av intervjuerna framgår att dörrmiljöer är komplicerade att upprätta. Anledningarna är
många. En av dem är otillräcklig kunskap om helheten. Många är ofta begränsade till sin eget
kunskapsområde. De intervjuade framhåller vikten av att kommunikationen mellan olika
yrkesgrupper bör förbättras.
Generellt bör fler ha större kunskap i kravställningar och hur man kan lösa dem med så liten
kostnad som möjligt. Bristfällig kunskap leder till att man ibland projekterar för tillbehör, i
sammanhanget kallat beslag, med en större kostnad än vad som är nödvändigt. En del av de
beslag många uppfattar som mer kostsamma går beroende av sammanhanget att ersätta med
andra mindre kostsamma beslag. Även en byggnads planlösning påverkar dörrmiljön. Vissa
placeringar gör att man tvingas uppfylla många krav i samma dörr, vilket sällan är gynnsamt.
Hur väl kraven kan uppfyllas och till vilken kostnad står i direkt samband med vilka produkter
som idag finns till förfogande. Dörrstängare med olika styrkor beroende på öppning eller
stängning är det exempel på produkter flertalet av intervjupersonerna anger att de saknar idag.
Det finns utvecklingspotential rörande dörrmiljöer. Problemet idag är att finna aktörer som
vill finansiera kostnaden för den utvecklingen.
Nyckelord:
Dörr, dörrmiljö, dörrstängare, dörrautomatik, beslag
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Förord
Med en för en snart färdigutbildad högskoleingenjör i byggteknik genomsnittlig kunskap i
ämnet påbörjade jag i mars 2014 mitt examensarbete. Det är ett avslutande moment i
utbildningen ”Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik” på Uppsala Universitet. Mitt mål
och tillika motivering har under arbetets gång varit att fullborda ett arbete som kommer att
komma till nytta för aktörer i byggbranschen som berörs av dörrmiljöer.
Jag vill rikta ett stort tack till de anställda på Bjerking, särskilt min handledare Jenny
Afvander. Jag vill också tacka min ämnesgranskare Zeev Bohbot.
Vidare vill jag tacka alla som tagit sig tid att intervjuas. Informationen som förvärvats under
intervjuerna har varit ovärderlig.

Louice Kjellberg juni 2014
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1. INTRODUKTION
1.1 Inledning
Dörrar och dess miljöer är en viktig komponent i alla byggprojekt. Allteftersom tekniken har
utvecklats har de blivit allt mer avancerade i sin utformning. Man använder sig i mycket
större utsträckning än förr av beslag, även drivna av elektricitet.
I projektering av dörrmiljöer behöver man ta hänsyn till alla uppsatta kravställningar. Med
ofta motsägelsefulla krav kan det ibland vara svårt att hitta en lämplig lösning som uppfyller
uppsatta krav från alla aspekter. De mest kravställande av dessa är brand och tillgänglighet.
Vidare styrs projektet ofta av försäkringsbolagens krav. Ett viktigt regelverk att följa är BBR.
I arbetet har bakgrundsstudie gjorts med dess senaste version.
För att kunna med säkerhet kunna uppfylla kraven finns idag olika slags beslag, var och en
med variationer beroende på vilka funktioner de ska uppfylla.
I ett projekt med många dörrar med högt uppsatta krav blir den kostnaden för dörrmiljöerna
ofta en väsentlig del av totalkostnaden i produktionen för byggnaden. Även i
förvaltningsskedet kostar dörrmiljöerna pengar i och med drift- och underhållskostnader.
Orsakerna till de kostnaderna behandlas i detta arbete. Målet är delvis att slå fast hur beslag
kan undvikas, bytas ut mot ett billigare eller reduceras utan att försämra funktionen.
Arbetet utförs i samarbete med Bjerking och deras kontaktnät. Representanter för lämpliga
yrkeskategorier väljs ut för intervjuer.
Förhoppningen är att få en överblick över hur de olika yrkeskategorierna förhåller sig till
dörrmiljöerna och i relation till varandra. Vidare är en del av målsättningen att kunna hitta
kostnadseffektiva lösningar med hjälp av intervjupersonernas kunskaper.
Som diskussionsunderlag till intervjuerna tillika konkreta exempel har ett antal dörrmiljöer
valts ut i ett aktuellt projekt. Detta projekt är en ny- och ombyggnation som Bjerking är
delaktig i, ”Ulls hus”, SLU:s nya administrationslokaler på Ultuna.

1.2 Avgränsningar
Då utformningen på de olika beslagen har alltför många variationer tas kostnader inte upp
med siffror i arbetet.
Tyngdpunkten ligger i tungt beslagna dörrar i framför allt offentliga lokaler.

1.3 Bakgrundsbeskrivning och litteraturstudie
Idag har man många olika slags beslag med olika syften. Vissa av dessa är i det närmaste
nödvändiga för att uppfylla krav från BBR med flera. Andra används av komfortabla syften
på initiativ av beställaren. Arbetet fokuserar främst på de förstnämnda.

1

Nedan följer en beskrivning på olika beslag som kan förekomma i dörrmiljöer. Detta följs
sedan av en övergripande beskrivning av de aktuella kraven som berör dörrmiljöer.
1.3.1 Beslag och dess funktioner
Armbågskontakt

Fig 1.1
Armbågskontakter är ett manöverdon som ofta används i samband med dörrautomatiker. Man
trycker in armbågskontakten för att dörrautomatiken ska aktiveras.
Blindskylt

Fig 1.2
Då man inte behöver en låsning på en dörr kan man placera en slät järnbricka i samband med
låshuset. Brickan kallas förutom blindskylt även täckbricka.
Dörrautomatik

Fig 1.3
Dörrautomatikens främsta syfte är att öppna dörrar. De går på elektricitet, till skillnad från de
flesta dörrstängare.
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Dörrstopp

Fig 1.4
Dörrstoppar kan utformas på olika sätt, varav bilden ovan är ett exempel. De används för att
hindra dörrbladet att öppnas i en större vinkel än önskvärt.
Dörrstängare

Fig 1.5
Dörrstängare används för att säkerställa att dörren stängs igen.
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Dörrtillslutare

Fig 1.6
Dörrtillslutare används dels för att stänga dörren den sista biten, dels för att ge en mjuk
inbromsning. De kallas i vardagligt tal dictator, efter namnet på företaget som säljer dessa.
Elslutbleck

Fig 1.7
Elslutbleck används till elektrisk låsning.
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Glaskrossdetektor

Fig 1.8 (www.bevakad.se)
Glaskrossdetektor används för att detektera om en glasyta krossas.
Karmöverföring

Fig 1.9

Fig 1.10

Då man behöver elektricitet in i dörrbladet använder man karmöverföringar för att skydda
ledningarna. Bilden till vänster visar en dold karmöverföring och bilden till höger en synlig.
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Låshus

Fig 1.11 (www.gothes.se)
Den del av låsenheten som sitter inne i dörren kallas låshus, alternativt låskista. I låshuset kan
det finnas ett fall som håller dörren stängd och en regel som håller dörren låst. Båda skjuts in i
slut slutblecket.
De två större hålen kallas för roddare. De kan användas på olika sätt men oftast används den
nedre för trycken och den övre för låsning.
Magnetkontakt

Fig 1.12
Magnetkontakter används för att hålla dörrbladet öppet.
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Panikfunktion

Fig 1.13 (www.byggbeslag.se)

Fig 1.14 (www.assa.se)
Panikfunktion ser vanligtvis ut på de två sätt bilderna över visar. De benämns panikreglar.
Den övre kallas 1125, namngiven efter den eu-standard den uppfyller, och den undre 1130.
Dess syfte är att dörren ska kunna öppnas med en tryckning, om människor till exempel kläms
mot en dörr.
Sensor

Fig 1.15

Fig 1.16

Sensorer ser ut på många olika sätt. Sensorer används för att aktivera eller avaktivera en
funktion, ofta beroende på om något befinner sig för nära. i dörrmiljöer används de ofta i
samband med dörrautomatiker. Bilden till vänster visar sensorlisten Eye-tech.
Slutbleck

Fig 1.17
Slutblecket sitter i karmen mot låshuset. Den används främst till att understödja låshusets
funktioner i och med att reglar och dylikt fäster den. Den skyddar även karmen mot nötning.
Beroende på dörrens funktioner, framför allt krav på låsning, kan slutblecket utformas på
olika sätt.
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Trampmatta

Fig 1.18 (www.reglomat.bircher.com)
Trampmattan aktiverar olika funktioner när vikt läggs på den.
Utrymningslås

Fig 1.19
När kravställning finns på att ha utrymning med enhandsgrepp kan man använda 179 som
bilden visar. Den är en typ av utrymningslås som är namngiven efter numret i eu-standarden
den uppfyller. Syftet är att personer ska kunna komma ut inifrån en byggnad vid nödsituation.
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1.3.2 Litteraturstudie
Brand
Krav som berör brand när det kommer till dörrmiljöer handlar ofta om utrymning och
tillhållning. Utrymning innebär att man ska kunna ta sig ut ur byggnaden och tillhållning att
dörren inte öppnar sig på grund av tryckskillnader.
När man projekterar för brand vill man att de personer som vistas i byggnaden på ett så säkert
sätt som möjligt ska kunna utrymma byggnaden. Det finns många bestämmelser kring hur
byggnaden ska utformas för att det ska nå upp till en tillräckligt hög nivå. Dörrarna är en
viktig faktor i detta. Hur högt uppsatta kraven är beror på verksamheten byggnaden är tänkt
att ha. Därför finns det definierat ett antal verksamhetsklasser. Dessa är numrerade 1-6. Ju
högre siffra desto hårdare krav. (BBR, 49)
Dörrars brandmotstånd som enskild komponent skrivs ut som EI XX. XX ersätts med tiden i
minuter dörren enligt tester lägst bör hålla för. (BBR, 53)
Dörrar ska i överlag ha utformats på ett sådant sätt att de får högsta möjliga täthet vid stängt
läge för att förhindra brandspridning. Särskilt viktigt är det för dörrar med krav på
brandmotstånd. (BBR, 91)
Man ska ha upprättat dörrmiljöerna så att dörrarna hålls stängda i brandcellsgränserna och
förhindrar brandspridning. Detta löser man ofta med dörrstängare. I BBR finns krav på att
dörrstängarna ska garantera att brandcellsgränserna bibehåller sin funktion med tillräckligt
stor säkerhet, det vill säga att de håller en viss tillhållning. Det rekommenderas att utforma
dessa dörrstängare med brandteknisk klass C1 som lägst. (BBR, 60) I de fall dörrarna normalt
står uppställda i brandcellsgräns (till exempel med magneter) ska dörrmiljön ha projekterats
för att dörrstängarna ska uppfylla sitt syfte vid brand. (BBR, 91)
Dörrarnas öppningssida ska vara i utrymningsriktningen i lokaler där köbildning förväntas
uppstå. De ska även vara tydligt markerade för att kunna identifieras som utrymningsvägar.
(BBR, 69)
Utrymningsdörrarna inte vara låsta i utrymningsriktningen. För att lösa de olika situationerna
och samtidigt beakta krav på säkerhet kan låsningen på olika sätt aktiveras eller avaktiveras
vid givna villkor. Ett sådant kan vara att brandlarmet har aktiverats. (BBR, 69)
För utrymningsdörrar med ett beräknat personantal på mindre än 50 personer kan man
använda sig av ett vanligt trycke med eventuellt separat vridlås. Detta kan också gälla i vissa
fall där man anser att brukarna har god kännedom av byggnaden. För 50 personer eller fler
behövs det ett utrymningslås med enhandsgrepp enligt eu-standard SS-EN 179. (BBR, 63)
Vid fler än 1000 personer erfordras en panikfunktion enligt eu-standard SS-EN 1125. (BBR,
75)
Tillgänglighet
Ur tillgänglighetssynpunkt är det viktigt att dörrmiljöer projekteras på ett sådant sätt att det är
lätt att ta sig igenom dörrarna. De dörrar som har användbarhets- och tillgänglighetskrav bör
9

kompletteras med dörrautomatik om de är för tunga eller har dörrstängare. Vanligtvis används
antingen sensorer eller armbågskontakter för att aktivera dörrautomatiker. Om man använder
armbågskontakter ska de finnas på ett bestämt avstånd från dörren för att undvika att personen
eller dess hjälpmedel inte kommer i vägen för dörren när den öppnas. Detta mått är som minst
0,7 m men om möjligt ska man ha 1 m. Höjden över golv ska vara 0,8 m. (BBR, 30) I vissa
fall kan armbågskontakter ersättas av trampmattor. (Svensson 2012, 119) För att dörren inte
ska stängas inom ett alltför kort tidsintervall kan det ibland finnas sensorer som reglerar
öppning och stängning. (BBR, 30)
Om dörren öppnas manuellt ska den erforderliga kraften för att öppna dörren inte vara alltför
stor. Tidigare var det max 25 N som var den acceptabla kraften. Det anpassades efter personer
i manuell rullstol med god rörlighet. Idag dimensionerar man efter personer som även har
nedsatt rörlighet i armar och händer. Enligt en engelsk undersökning bör kraften vara max 15
N (Svensson 2012, 117)
Det fria passermåttet ska vara minst 0,84 m för vissa dörrar. Det gäller när dörren är uppställd
i 90˚. (Svensson 2012, 113) Dessa dörrar är dörr till uteplats, trapphus, hisshall, entréhall,
samlingssal, föreläsningssal, mötesrum och toalett för personer som använder rullstol. Vidare
gäller det även entrédörrar och dörr till olika delar av korridor. (Svensson 2012, 116)
Skjutdörrar är dörrtypen som ofta föredras ur tillgänglighetssynpunkt, med ett par undantag.
Exempelvis kan demenssjuka ha svårt att förstå hur de dörrarna ska användas. De kan även
vara svåra att använda för personer med balanssvårigheter. Tekniskt har de nackdelarna att de
är svåra att ljudisolera samt att de är svåra att få tillräckligt stort brandmotstånd för. (Svensson
2012, 116)
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2. HUVUDTEXT
2.1 Metodik och teori
Arbetet inleds med litteraturstudie för att tillhandahålla information som krävs för att
genomföra intervjuerna på ett bra sätt. En del av litteraturstudien har varit att bilda sig en
uppfattning om terminologi rörande dörrmiljöer. Det har till exempel varit att ta reda på vad
de olika beslagen heter och vad de kallas i vardagligt tal. En annan del har behandlat hur
kravställningarna är uppsatta i dagens läge.
Även förutsättningar för de utvalda dörrmiljöernas har undersökts i litteraturstudien. Det med
betoning på dörrkorten och ritningarna. I ritningarna framgår samband och placering i
byggnadens planlösning.
Både parallellt och efter litteraturstudien har intervjupersoner bokats upp för intervjuer.
Intervjuerna genomfördes på liknande sätt, med frågor gemensamma för alla intervjupersoner.
Dessa har kompletterats med följdfrågor och frågor speciellt riktade till de aktuella grupperna.
Intervjuerna har varierat mellan 0,5 och 1,5 timmar. Under intervjuerna har anteckningar
förts. Merparten av intervjuerna har spelats in. Efter intervjuerna har informationen skrivits
ner digitalt. Texten har formulerats som en löpande text som inte delats upp efter vilka frågor
som besvarades. Den har utformats för att framhålla vad som har framkommit snarare än att
transkribera vad som sagts. I rapportskrivningen har informationen skalats av ännu mer.
Utöver tiden för intervjuer och dess kringarbete fanns utrymme för att dels skriva
kontinuerligt på rapporten, dels vidare litteraturstudie.
Arbetets genomfördes med Jenny Afvander, Bjerking som handledare och Zeev Bohbot, KTH
som ämnesgranskare.
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2.1.1 Utvalda dörrmiljöer
Nedan följer en kort beskrivning av de valda dörrmiljöerna. För placering på ritning samt
detaljer, se bilaga 1.
1
Huvudentré plan 2. Mellan utemiljö och entréhall.
1-1 är en dubbel slagdörr. I dörrmiljön finns även en roterdörr med kompletterande dörrar vid
sidan av. En av dessa är 1-2.
1-1

Fig 2.1
1-1 har larmskydd, passerkontroll, utrymning, tillgänglighet och frångänglighet som
funktioner.
1-2

Fig 2.2
1-2 har utrymning, tillgänglighet och frångänglighet som funktioner.
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2
Dörrmiljön ansluter mellan utemiljö och ett trapphus. Det finns tre dörrar, varav två av dessa
är 2-1 och 2-2.
2-1
2-1 har entré och utrymning som funktioner.
2-2

Fig 2.3
2-2 har larmskydd, passerkontroll och utrymning som funktioner.
3
Dörrmiljön ligger på plan 3 mellan terrass och vindfång.
3-1

Fig 2.4
1-2 har utrymning, tillgänglighet och frångänglighet som funktioner.
3-2
12

Fig 2.5
3-2 har utrymning som funktion.
4
Dörrmiljön ligger mellan korridor och trapphus och har inga på dörrkortet angivna funktioner.

Fig 2.6
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5
Dörrmiljön ligger mellan entré och föreläsningssal.

Fig 2.7
Den har larmskydd, passerkontroll, utrymning, tillgänglighet och frångänglighet som
funktioner.
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2.2 Intervjuer
De personer som har varit delaktiga i arbetet är,
Gradén, Mikael; Brandkonsult, Fire AB
Waldenström, Lars-Erik; Projektledare, Uppsala Universitet
Justin, Ola; Brandingenjör, Bjerking
Johansson, Marcus; Projektör Tele/Säkerhet, Bjerking
Strömvall, Anders; Projektör för mekanik, ASSA
Back, Roland; Projektledare, Akademiska hus
Åhlén, Ronny; Säkerhetschef, Landstingsservice
Blomé, Elisabeth; Bygghandläggare, Akademiska hus
Smedberg, Britt-Marie; Sakkunnig inom tillgänglighet, Bjerking
Thomsen, Oliver; Projektör för mekanik, ASSA
Gupefjäll, Magnus; Produktchef/säljare, Geze
Rimskog, Mikael (Rimskog); Drifttekniker, Akademiska hus
Sadjak Framming, Jessica; Certifierad Sakkunnig av tillgänglighet, Bjerking
Jansson, Mattias; Product Portfolio Manager, Sapa
Jansson, Bengt; Låskonsult, Svensk låsprojektering
2.2.1 Projektering
2.2.1.1 Referat
Ändringar
Arkitekter vet inte alltid vilken typ av verksamhet byggnaden ska ha. I ett tidigt skede kan det
vara underlag för offerter man eftersöker. (Strömvall) I början är osäkerheten större för vad
det är man eftersöker. Det är något som klaras upp ju längre fram i processen man kommer.
(Back) Vid ett tidigt skede antar man en vanlig beslagning. Ofta blir det en billig sådan.
Kraven är till en början generella och kan sedan ändras till helt andra, beroende på
hyresgästens krav. (Thomsen)
När man upprättar dörrmiljöer är det viktigt att det blir rätt från början. (Waldenström) Det är
en fördel att slå fast funktionerna så tidigt som möjligt för att alla yrkeskategorier ska kunna
vara med från start. (Johansson) Projektörerna behöver ha rätt uppgifter från verksamheten.
Det är utifrån dem som konsulterna föreskriver beslag. (Waldenström) Ett problem som kan
uppstå är att andra funktioner än angivet tillkommer sent i projekteringen. (Justin) Om man
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får fel information medför det kostnader eftersom det måste bli byten. Det är många led som
tjänar på en sådan situation. (Strömvall)
Om man ska ändra i dörrar sent i produktionen måste man vara aktsam. Om man till exempel
borrar i dörrar så tappar man typgodkännande. Man måste framförallt tänka på det om man
ändrar i dörrar i brandcellsgräns. Sådana situationer kan uppkomma i och med att man har
missat att få in systemen från början. (Waldenström) Man måste genom hela processen ta
hänsyn till hela spännvidden av bestämmelser. (Gradén)
Beställaren behöver konstant ta ställning till nytta gentemot kostnad. (Justin) Ju fler
funktioner, desto dyrare blir dörren. Därför måste man tänka sig för och inte använda sig av
sådant man i slutändan inte behöver. I regel tänker beställare på att inte ta mer än vad som
behövs. Snarare är det oftare så att det saknas beslag. (Gradén)
Ofta väljer man att lägga pengarna i driften istället för i projektering och produktion. Bättre
lösningar kostar mer. Det är ofta upp till kunden. (Strömvall)
Det är stor skillnad på total- och generalentreprenader. I generalentreprenader ifrågasätts inte
handlingarna. (Waldenström)
Samordning
Man måste ha klargjort vem som arbetar med vad. Om det råder delade meningar om saken
vet man inte vem som åtgärdar något vid fel. Processen att ta reda på det är kostsam. (Back)
Man måste veta vem som ansvarar. Ibland kan det kanske vara bättre att leverantörer har ett
helhetsansvar för både produkter i sig och monteringen av dem. (Johansson) Det vore bra att
de som levererar dörrar, beslag m.m. även är de som monterar dem i samband med leverans.
(Waldenström)
Waldenström vill ha en utvecklad samfunktion. Han saknar en helhetssyn när man
projekterar dörrmiljöer. Man måste ha klart för sig syfte och funktioner. Man måste utöka
synen från de enskilda dörrarna till sammanhanget. (Waldenström)
Arkitekten brukar ha ansvar för samordning men alla arkitekter har inte kontroll på
funktioner. I övrigt sker samordning genom samordningsmöten. Det skulle kunna vara
motiverat att ha en person kunnig om dörrar att ha samordningsansvar för alla dörrar i
projektet, i alla fall i större projekt. I sådana projekt är det många dörrar och många
funktioner. Det är komplicerat och dyrt. (Johansson) Förut har låsmästare varit de som har en
helhetssyn men det fallerar då det nuförtiden inte finns de som har tillräckligt vid kompetens.
Istället bör ingenjörer och arkitekter bli bättre.
Waldenström tycker att konsulters teknikkunskaper bör förbättras. De skulle behöva veta
varför det är på visst sätt och ha engagemang. Det är att föredra om projektörerna har varit ute
och vet vad som fungerar. Det är bra att ha klart för sig vilka frågor man kan ställa. Man kan
också vara mer ifrågasättande. (Waldenström)
En sak man kan göra för att förbättra samordningen är att ha ett dörrmöte där man går igenom
dörr för dörr tillsammans. Dörrmöte är någonting man ofta brukar ha. Beställaren kan vid
16

sådana tillfällen ha en dialog med berörda parter. Där går man bland annat igenom låsschemat
för att se över vald cylinder eller låskista. (Smedberg) När man projekterar låter man det inte
ta den tid det tar. Man har samordningsmöten men de är ca 1-2 timmar. Det räcker inte.
(Jansson, B) Ofta ska det gå fort, vilket riskerar att det också blir fel. (Thomsen) Man skulle i
större utsträckning behöva granska sina egna handlingar. (Waldenström) Man ska eftersträva
tydlighet kring kortläsare och inkopplingsfunktioner med klara riktlinjer. Det ska framgå vad
dörrautomatiken kopplas till. (Åhlén)
I situationer planlösningen spelar stor roll är när man placerar en dörr parallellt med en smal
korridor. Då kan dörren behöva automatik för att uppfylla tillgänglighet, dörrstängare för
brandkraven och sensorer för att ta hänsyn till personerna i korridoren. Ett projekt där
dörrarna blev av bland annat sådana orsaker är Gränby ishall. Projektet ligger på is just nu.
(Justin)

Lösningar
Konsulten brukar vara den som väljer installationer. De brukar inte fråga leverantörerna om
vilken som är den bästa lösningen. De tycker att de kan själva. (Waldenström)
Det är svårt att säga vad som kostnadseffektivt och inte. Allt med det här är väldigt kostsamt.
Tekniken på en dörr är mycket dyrare än själva fysiska dörren är. Samtidigt är ju kraven
sådana att man måste ha det. Man kan i allmänhet tänka på att standardbeslag från
leverantörer är billigare än om man vill ha något i ett speciellt utförande. Att uppfylla kraven
på brand och tillgänglighet är någonting man alltid måste göra. Även sådana saker som
inbrottsskydd måste fungera. Man kan inte göra så mycket åt det. (Back)
Man bör förbereda för tyngre installationer redan i projekteringsskedet och på så sätt komma
ifrån att göra det senare med ett dyrare resultat. (Gradén) Det finns en fördel med förberedelse
för beslag. (Johansson) Med en förberedd stomme blir dörrmiljön mer flexibel och det kostar
inte lika mycket att ändra funktioner. (Blomé)
Man har räknat lite och kommit fram till att det ofta finns 100-tals lösningar. Därför är det
svårt att ha standardlösningar. Leverantörer ställer därför ofta frågor och utifrån svaren
föreskriver lösningar. Då kan det bli cirka 30 frågor. Då krävs det att man är insatt.
(Strömvall) Varje leverantör har sin egen stil, vilket ofta gör det svårt att göra jämförelser.
(Åhlén)
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Istället för att beställaren ska föreskriva vissa produkter är det bättre att ha en
funktionsbeskrivning. På så sätt kan man nå en minsta gemensamma nämnare för de uppsatta
kraven. Geze som företag är positiva till att deras anställda träffar beställaren för att berätta
om det effektivaste sättet att kombinera deras produkter. (Gupefjäll)
Lås är en del av dörrmiljön som är svår. Man måste ibland skicka handlingar och ta hjälp från
ASSA:s arkitekttjänst. I skedet med förfrågningsunderlag och anbud kan man skicka
funktionsbeskrivning får att sedan få förslag på lösningar. (Smedberg)
Man ska koncentrera sig på situationer, inte produkter. Exempelvis kan entrédörrar i solen
svälla och orsaka problem till skillnad från om de hade varit i skugga. I dörrmiljöer finns ofta
små toleranser. Ska man använda sig av material såsom trä måste det vara i rätt miljö. Trä
exempelvis är ett material som är känslig för omgivningen. Man måste använda sig av rätt
saker för den aktuella miljön och ta hänsyn till allt som kan påverka dörrmiljön. (Rimskog)
Det är bra att vilja prova nya produkter men man måste också vara kritiskt granskande. Man
kan fråga sig om det finns andra produkter som är likvärdiga. Man ska vara ifrågasättande och
vara lyhörd. (Rimskog)
Vissa företag kopierar lösningar från ASSA. Det gör andra tror att prylarna är från ASSA då
de ser likadana ut. Det leder till att när de märker att produkterna har dåligt kvalitet tror de att
alla produkter från ASSA har lika dålig kvalitet. (Thomsen)
Projekteringsverktyg
Det finns projekteringsverktyg på marknaden. Alla dessa som i dagsläget finns kostar. Med
dem kan projektera standarddörrar och lås. Microbuild är ett sådant program. De
projekteringsverktyg som finns är program, inte appar. Risken om man vill göra en app är att
det blir för svårt för användaren. Utformningen skulle bli sådan att användaren skulle behöva
svara på frågor, vilka man ibland inte har svar på. (Thomsen)
ASSA har sitt eget projekteringsverktyg. Det programmet är webbaserat och har länkar. Det
är inriktat på beslagning och till för att visualisera lösningar. Man behöver betala en årsavgift
för att använda sig av det. Å andra sidan är det inte särskilt dyrt. Däremot kan det vara så att
det inte finns intresse av andra att använda sig av det. (Thomsen)
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2.2.1.2 Sammanfattning av referat
Många av intervjupersonerna betonar att det är i projekteringen man har som störst möjlighet
att påverka dörrmiljöernas kostnader. Den tidiga projekteringen ligger till grund för vilka
produkter man sedan väljer för att uppfylla ställda krav. Å andra sidan är det ofta svårt att i ett
tidigt skede avgöra hur dörrmiljöerna ska utformas. Kraven och därtill handlingarna ändras
beroende på vilken information som fastställts. En viktig del i den informationen är vilka
funktioner som varje dörrmiljö ska uppfylla.
Den största risken för att kostnader ökar med utgångspunkt från projektering är om
komponenter måste bytas ut på grund av felaktig information eller ändringar i handlingar. Ju
senare dessa ändringar kommer, desto större riskerar kostnaden att bli. Det gäller i synnerhet
om det är under produktion när komponenterna redan installerats. För att undvika kostsamma
ändringar erfordras en bra samverkan mellan yrkeskategorier. På individnivå kan många
problem undvikas genom en större kunskap i både sitt eget ämne och i andras. Bra
kommunikation mellan yrkeskategorier, i form av möten eller dialog, är en viktig del för att
det ska kunna uppfyllas. Därigenom kan en ökad insikt om helhetsperspektivet kring
dörrmiljöer upprättas.
Den kollektiva samordningen för dörrmiljöer sker idag ofta genom samordningsmöten och
dörrmöten. Ofta är det arkitekten den part i projektet som har en helhetssyn. Förr var det ofta
låsmästare som hade den rollen men idag är det få personer som har den kompetens som
erfordras. Flertalet av intervjupersonerna framhåller att en person med samordningsansvar
skulle gynna framför allt större projekt.
Fig 2.1 visar ett exempel där planlösningen inverkar negativt på dörrmiljön. Dörren är
placerad parallellt med en smal korridor. Då kan dörren behöva automatik för att uppfylla
tillgänglighet, dörrstängare för brandkraven och sensorer för att ta hänsyn till personerna i
korridoren. Den totala summan för dörren blir då stor.

Fig 2.1
Eftersom många olika faktorer påverkar dörrmiljöers utformning är det svårt att etablera
generella lösningar. Sådana faktorer är bland annat funktioner, krav och placering i
byggnaden. När produkter ska väljas är det därför nödvändigt att ha en god kommunikation
med leverantörer för att hitta den bästa lösningen. Leverantörerna är i allmänhet positiva till
en utökad kommunikation gentemot den vi har idag.
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Beställare väger nytta gentemot kostnad i val av lösningar. Ofta läggs pengar hellre i drift än i
projektering och produktion. Dock måste funktionerna uppfyllas. Flera intervjupersoner
rekommenderar förberedelse för ytterligare beslag.
Det finns projekteringsverktyg i dagsläget men samtliga kostar att använda sig av.
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2.2.2 Brand
2.2.2.1 Referat
Dörrar är byggnadsdelar som är kritiska vid utrymning. (Justin) Något som är mycket viktigt
när man projekterar en dörrmiljö är branddokumentationen. Den styr mycket av utformningen
av byggnaden såsom utrymning, brandvägar o.s.v. (Åhlén) Beslagning är ett ständigt problem.
(Justin) Det finns en uppsjö av beslagningar och tillhållning. (Gradén)
Brand i förhållande till andra aspekter
Brand är ofta motsägelsefull mot alla andra yrkeskategorier involverade i dörrprojektering.
(Thomsen) Det är ofta krav för tillgänglighet och från försäkringsbolag som är motstridig de
för brand. (Gradén) Det var när BBR18 gavs ut som krav på tillgänglighet blev märkbart svårt
i relation till brand. (Thomsen) Tillgänglighet och brand går båda ut på att gå igenom dörrar
lätt. (Justin) Tillgängligheten följer oftast brandkraven i omvänd riktning. (Gradén)
Försäkringskraven står i direkt motsats till brand. Arkitekterna vill att det ska bli snyggt.
(Justin)
Vad gäller tillgängligheten handlar konflikter med brand oftast om att öppningskraften inte får
vara för hög. Detta gäller även frångänglighet. Både dörrstängare och dörrautomatik är beslag
som berörs. Enligt BBR får den erforderliga öppningskraften vara max 150 N. Beroende på
tröskel varierar å andra sidan en önskad kraft mellan 20 N för höga trösklar och 40 N för låga
trösklar. Det är vid 1500 Pascal brandtryck som rutorna på byggnaden går sönder. För att
öppna med en panikregel krävs ofta ca 200 N. Gradén eftersöker en bestämd gräns och
direktiv för vilka värden som ska gälla. (Gradén) Det vore även fördelaktigt med klara
riktlinjer för hur mycket kraft som krävs för att öppna en dörr utan automatik. Brand och
Boverket är aktörer som skulle kunna vara involverade i en sådan undersökning. (Sadjak
Framming) Justin tycker att reglerna i allmänhet skulle behöva utvecklas och förenklas.
(Justin)
För bästa tillgänglighet är det till fördel att ha dörröppningen tröskellös. Det är emellertid
svårare att få en dörr tät utan tröskel än om man har en med. (Gradén) Trösklar är en svag
länk när det kommer till brand då det måste vara tätt. Det finns dock bra lösningar, till
exempel så kallade falltrösklar. (Justin) Gradén har även han ibland sett bra lösningar med
tröskellöst med släp- eller borstlister som uppfyller brandkraven. (Gradén) Generellt är det
enklare att få en högre brandklass på dörren om man använder stål istället för trätröskel.
Lyckas man däremot nå den erforderliga gränsen så spelar materialet ingen roll. (Justin)
För att göra en dörr tillgänglig behöver den också stå öppen en stund för att släppa igenom
den som ska igenom. Svårast är dörrar där man inte har beslag, utan exempelvis bara
draghandtag. (Justin)
Dörrar påverkas av tryckskillnader, både under- och övertryck. (Blomé) Brand kräver att
dörren ska stängas och inte lätt kunna åka upp av tryckförändringar. Det kallas tillhållning.
(Justin)
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Ur täthetssynpunkt är det viktigt att beakta att olika dörrar är olika svåra att få täta. Slagdörrar
är den typen av dörr som ofta ger bättre täthet än andra typer av dörrar. (Justin)
Största problemet man har som brandkonsult mellan företag som håller på med detta är krav
på skalskydd och utrymning. Detta främst vad gäller beslagningar. (Gradén) Det är framför
allt gällande skalskyddet där lås och säkerhet kommer in. (Justin) Försäkringsbolag är ofta de
som sätter krav för skalskydden. Kraven på säkerhet från försäkringsbolagen är oftast
motstridiga mot tillgänglighet, frångänglighet och brandkrav i övrigt. (Gradén) Det är viktigt
ur utrymningsaspekt att kunna ta sig ut utan att använda nycklar, kort eller kod. (Thomsen) I
sådana situationer brukar brandkonsulterna få som de vill gällande projekteringen. Det är de
som kravställer då brand är överordnat skalskydd. Exempel på sådana krav är de som ställts i
BBR. Vissa tillfällen är mer komplicerade än andra. När det kommer till brand går
personsäkerhet före egendom. De andra involverade i projekteringen förhandlar. I slutänden
brukar man dock gemensamt komma fram till bra lösningar. Det finns färdiga lösningar som
uppfyller alla kraven, både på skalskydd och på utrymning då det finns. (Gradén)
En lösning man ofta använder är att i och med larmet går så kopplas magneterna i dörren ifrån
och utrymning kan ske. (Åhlén) Det med redundans i systemet med nödöppningsknappar.
(Gradén)
Att fråga en låssmed är ett bra sätt att försäkra sig om att man tänkt rätt kring låsning.
(Gradén) När man projekterar är det bra att ha en dialog med exempelvis låssmed istället för
att gissa sig till hur det ska vara. (Åhlén)
Man måste projektera för förebyggning av risk att inte komma in igen vid utpassage. Man kan
inte förutsätta att människor tar med sig nycklar och dylikt varje gång de lämnar en byggnad.
I de fall det finns elslutbleck kommer man inte in. Det är vanligt på dörrar till balkonger, i
fasadgräns med mera då man bara vill komma ut. Det är trapphus för utrymning och via andra
verksamheter som avses i första hand med detta. (Gradén)
Man har normalt inga rörelsesensorer i brandcellsgränser. (Justin) Om man har det behöver de
slås av vid brand. Akademiska hus brukar inte projektera för sensorer för öppning på
anslagssidan eftersom man skadas mer av anslagssidan av en dörr. (Blomé)
Utrymning
Dörrar som angränsar till utomhusmiljö är ofta utrymningsdörrar. (Gradén) Entrédörr är inte
alltid samma som utrymningsdörr. (Blomé) Det finns tillfällen där dörrar är utrymningsvägar
och ligger i brandcellsgräns, som i utrymningstrapphusen med brandcellsgräns runt och en
utrymningsväg. Då medföljer alla möjliga krav på beslagning och automatik. (Gradén)
Ofta är det i samband med nattlås problemet med att komma ut ligger. Dörrar i
brandcellsgräns stängs på natten. (Blomé) Nattlåsning under en angiven tid på dygnet är ofta
ett försäkringskrav. (Justin) Man brukar koppla nattlåsning till en väsentlig funktion. Det är
ofta belysning men kan även vara kassaapparater och tjutande larm. (Gradén) När man vill
låsa för natten släcks belysningen och låsen låses. Belysningen går sedan inte att tända. Hur
det löses sköter elprojektören. (Johansson)
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Dörrstängare är ett krav i brandcellsgränser. (Justin) I brandcellsgränser är det viktigt att inte
kunna jacka ur dörrstängarna. (Gupefjäll) Trapphus är en egen brandcell. Man kan ha en
luftsluss till hissar istället för en dörrstängare. Man har inte ingången som brandcell då
passering och brandcellsanpassning blir för avancerat. (Justin) Om dörrar i brandcellsgräns
står uppställda på magnet är de kopplade till larm. På det sättet kan man uppfylla säkerheten.
En sådan lösning är exempel på en funktion kopplad till brand. (Gradén) Vill man ha en
magnetkontakt i brandcellsgräns så behöver man se till att den släpper till exempel när larmet
går så att den stängs. (Johansson)
Ibland kan det bli avsteg gällande placering av beslag. I förskolor kan beslagen placeras på
annan höjd, ofta mellan 1,6-1,8 m, för att barnen inte ska nå dem. Vid larm är det personalen
som utrymmer sig själva och barnen. (Gradén) Något man även måste tänka på gällande
förskolor är att ha klämskydd för att undvika att fingrar kläms i dörrar. Dessa har dock
nackdelen att de läcker luft, vilket är särskilt missgynnande i dörrar i fasadgräns. För dörrar
har det upprättats en EU-standard. Den innehåller dessvärre 50 sidor byråkratisk engelska.
Säkerhetssensorer, klämskydd samt hur man upprättar riskanalyser för sådana och liknande
situationer finns i denna. (Gupefjäll)
Att ha passerkontroll och/eller larm är ovanligt i vardagliga miljöer. Det är vanligare i till
exempel äldreboenden. I äldreboenden är det i allmänhet extra komplicerat att uppfylla krav
på både låsning och utrymning. Man får ju inte låsa in någon vid brand. Därför måste
utrymningsdörrar ha någon typ av öppning eller låsöppning. Att ha den kopplad till brandlarm
är en vanlig lösning. Man behöver i vanliga fall en reservöppning. Den ska vara manuell och
användas om systemet inte fungerar. Knappen kan placeras så att personalen hittar den men
inte de boende. Det finns klara bestämmelser kring krav men lösningarna är dyra. (Gradén)
Man brukar inte ha skjutdörrar då de ofta behöver motoröppnare, vilka man inte kan garantera
fungerar vid brand. En tryckknapp för att öppna dörren inifrån är även det bra men funktionen
behöver säkras för att alltid fungera. I överlag får elektriska dörrar ofta utrymningsproblem
vid brand. Det är också därför man ofta har en dörr vid sidan om. Man skulle behöva någon
typ av nödström till sådana. (Justin)
Funktioner och krav
Det finns ingen gräns för hur mycket man kan lägga på en dörr. Automatik kan kosta 17 000.
Ju fler funktioner som ingår desto högre kostnader. Redundans kan också ingå. Det innebär att
det finns två olika back-up system. (Gradén)
Att ha brandklassade komponenter är för funktionens skull. Det är något som gör dörrmiljöer
dyrare. Om det kan undvikas ska man göra det. En installerad dörr kan kosta 70 000, och har
man då 100 dörrar blir den totala kostnaden väldigt stor. I sådana situationer är varje
besparing värdefull. Personsäkerhet kommer dock först. (Gradén)
Värt att tänka på i projektering är att dörrar utanför brandcellsgränser inte alltid har krav.
Dörrar som inte har några brandcellsgränser eller utrymningsvägar, till exempel in till
kontorsrum, har inga krav alls förutom möjligtvis bredd (Gradén) samt öppning, stängning
och eventuellt låsning. (Waldenström)
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Ibland vill beställare ha dörrstängare på dörrar när det inte behövs. Det är bara i
brandcellsgränser dörrstängare är ett krav. (Gupefjäll)
Eventuellt onödiga funktioner gås igenom och för att eventuellt tas bort eller flyttas. Krav
gällande brand observeras. Tillägg utöver krav sker på egen ambition. (Gradén)
När det kommer till fallkolvar är det viktigt att de håller ett visst mått in i slutblecket. Det för
att tillhållningen ska vara tillräckligt bra för att brandtryck inte ska kunna trycka upp dörren.
(Gradén)
En produkt måste vara typgodkänd och testad. Det medför att det är dyrt att framställa nya
produkter som förhoppningsvis ska vara bättre. (Gradén)
Enhandstrycken
Enhandstrycken är gynnsamma och ibland kravställda för utrymning men står i konflikt med
försäkring. (Gradén) Ett exempel på enhandstrycken är 179. Många har uppfattningen om att
en 179:a inte håller om man använder den konstant. Det gör att man ofta har både en sådan
om ett vanligt trycke. Vid en sådan lösning behöver man se till att 179:an är tydligt markerad
för att man ska veta att den används i utrymningssyfte. (Justin) Man brukar också ha en
plaststropp som sedan går av när man använt trycket första gången. (Gradén) Man behöver
avgöra om man ska använda sig av en 179:a eller om man bara ska ha ett tryckesfall.
(Thomsen) Man ersätter 179 med möjlighet att kunna knuffa upp dörren om man ersätter alls.
(Gradén)
Ibland har man ett rundat handtag istället för att använda ett vanligt trycke. Då hamnar 179:an
innan för cirkeln, vilket man inte tycker är snyggt. Vid sådana tillfällen kan man ibland välja
att ha en panikregel istället. Dörren blir då snyggare men dyrare.
I vissa situationer kan man använda sig av omvänd funktion, vilket är samma sak som det som
kallas split spindle. (Gradén)
Besparing
Möjligheter finns också till att projektera för att det inte ska finnas vred eller lås på utsidan.
En sådan lösning skulle kunna utformas genom att ha trycke och täckbricka på insidan. Man
har kolv och regel. På utsidan placerar man två täckbrickor. Vid en sådan situation använder
man dörren enbart som en utrymningsväg. (Gradén)
Om man har sprinkler som krav finns det möjlighet att göra avsteg från normalfallen.
Exempelvis om man har sprinkler i en korridor utanför lägenheter. I ett sådant fall kräver inte
varje lägenhetsdörr dörrstängare om samtliga lägenheter ligger i en brandcellsgräns med högst
åtta lägenheter i. Då behövs det bara dörrstängare för dörren in till korridoren. Det förutsätter
även att man inte använder tillåtna tekniska bitar till annat än dörrstängare.
Vanligtvis berörs brand inte av problemet att ändringar p.g.a. att berörda inte fått lämna sina
synpunkter i tid fördyrar projektet. Projektörer brukar ha den aspekten i åtanke.
Brandingenjörer brukar ofta tillfrågas tidigt, ibland redan i förstudien. Frågorna i ett så tidigt
stadium rör ofta utrymning. Beslagning kommer senare i projekteringen. (Justin)
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2.2.2.2 Sammanfattning av referat
Brandaspekten är viktig att ta hänsyn till i alla faser eftersom dörrmiljöer är kritiska vid brand.
För att säkerställa att alla krav för brand uppfylls skapas branddokumentation.
Brandkonsulten är ofta närvarande i projekt från ett tidigt skede.
Ofta kommer brandkraven i konflikt med andra aspekter, framför allt tillgänglighet och
säkerhet. I många avseenden är krav för brand och tillgänglighet gemensamma, men det är vid
exempelvis tillhållning kravställningarna skiljer sig. Dörrar ska inte kunna åka upp på grund
av brandtryck och därför måste dörren ha en viss tyngd för öppning. Även en täthet måste
uppfyllas, vilket lättast uppfylls med slagdörr och med trösklar. Skjutdörrar den dörr som
lättast uppfyller tillgänglighetskraven. Det är även den typen av dörr som är svårast att få tät.
För bäst tillgänglighet ska trösklarna vara så låga som möjligt.
När det kommer till säkerhet kan det vara svårt att uppfylla kraven och samtidigt ha en
dörrmiljö lätt att utrymma. Emellertid finns färdiga lösningar som uppfyller krav från båda
dessa aspekter. Gemensamt för dessa är ofta att man har olika funktioner för dörrmiljön
beroende på om brandlarmet har aktiverats eller inte. Vid sådana lösningar måste det finnas
redundans för att säkerställa funktionen vid brandlarm.
Motstridigheter med andra yrkeskategorier löses ofta till fördel för brandperspektivet. Det
beror på att personsäkerhet går före egendom. Dock brukar lösningar hittas som passar väl in
för samtliga involverade.
Utrymningsbeslaget 179 används ofta för att uppfylla krav på utrymning med enhandsgrepp. I
vissa situationer kan 179 undvikas genom att använda en omvänd funktion, split spindle.
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2.2.3 Tillgänglighet
2.2.3.1 Referat
Frågor som ofta kommer upp rörande tillgänglighet är frångänglighet och utrymning till säker
plats. Dörrstängare och dörrautomatik är också centralt. (Smedberg)
Samordning
Gällande samordning med andra yrkeskategorier måste man ta hänsyn till brand och el med
flera. Man behöver tillsammans komma överens om hur beslagningen ska utformas så alla
funktioner uppfylls. Det kan vara svårt att veta i projekteringen hur slutresultatet blir.
(Smedberg)
Något som brukar vara svårt gentemot andra yrkeskategorier är att det är många som
motsätter sig att ha dörrautomatiker. (Sadjak Framming) I och med kravet på dörrstängare i
brandcellsgräns uppstår ofta problem ur tillgänglighetssynpunkt. Det beror på att dessa
dörrstängare ofta gör dörrarna för tunga att öppna. Det leder till att man måste ha
dörrautomatik. Det fördyrar både vid själva installationen och sedan under förvaltningen då
dessa kräver underhåll. Något man ska försöka tänka på vid utformning av planlösningen är
att ha så få dörrar som möjligt i brandcellsgräns. (Smedberg) Det som ofta kostar är att man
inte har tänkt till kring hur man placerar brandcellsgränser. Man behöver se till helheten när
man projekterar. (Sadjak Framming) På så sätt minimerar man antalet dörrar som kräver
dörrstängare och dess eventuella tillägg (Smedberg)
Tillgänglighetssakkunniga har ofta nästan en samordnande funktion då de ofta måste
kontrollera samtliga handlingar. Någonting som framförts till arkitekterna kanske inte
elprojektörerna i sin tur har fått veta. Sådana kommunikationsbrister leder till att man kan ha
placerat samma delar olika i olika handlingar. Därför måste kommunikationen ske med fler än
arkitekten. (Sadjak Framming)
Det är ofta arkitekten eller elprojektörerna som tar fram vilka produkter som ska användas.
Tillgänglighetssakkunniga är de som sedan kontrollerar om de tänkta lösningarna kan
godkännas. (Sadjak Framming)
Placering av manöverdon är även det en svårighet. Sena ändringar är något som komplicerar
eftersom det kan leda till att den tänkta placeringen inte fungerar. Till exempel kan
landskapsarkitekter lägga till extra rabatter, kantstenar, cykelställ eller annat för nära dörrar.
Det påverkar då tillgängligheten. Då kan det vara svårt att hitta en bra placering för
armbågskontakter. Generellt tror många att andra är medvetna om sin egen yrkesgrupps
problematiker men ofta är de inte det. (Sadjak Framming)
Trösklar är ett återkommande problem. Ljud- och brandkraven behöver uppfyllas gällande
tätheten. För god tillgänglighet ska trösklar vara avfasade och max 25 mm. Helst ska de vara
15 mm enligt ny praxis. I dagsläget har utvecklingen kommit långt fram i området men det
skulle kunna vara bättre. (Smedberg) Att ha trösklar i terrasser bra lösning. (Gupefjäll)
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Dörrstängare och dörrautomatik
Utöver dörrar med dörrstängare krävs dörrautomatik för dörrar som är tunga i sig och de
dörrar som finns i säkerhetszoner. Det kan även förekomma i entréer för att undvika att kyla
kommer in i byggnaden. (Sadjak Framming)
Vad gäller dörröppning ställer man ofta in tiden för hur länge dörrbladet ska vara öppet.
(Åhlén) Man låter dörren stå öppen en stund är för att ge tid till personen att ta sig igenom.
För att undvika att dörren står öppen för länge i onödan kan man använda sig av en sensor
som gör att dörren stängs när den inte längre behöver stå öppen. (Blomé) Om man väljer att
ha en inställd tid så eller istället använda sig av sensor spelar ingen roll kostnadsmässigt.
Ibland kan det vara så att entrédörren leder in till en lång korridor. Det finns ett exempel på
det på Akademiska. Där använder man sig istället av sensor. Det blir annars ett stort drag i
huset då korridoren blir som en skorsten. (Åhlén)
Kostnaden för dörrautomatik som enskild komponent har generellt gått ner med tiden men fler
funktioner krävs i dagsläget jämfört med tidigare. Det har ökat kostnaden per dörr.
(Smedberg) Sadjak Framming vill ha bättre och billigare dörrautomatiker. Gärna lösningar
där alla funktioner ingår. (Sadjak Framming)
Något som Blomé saknar i dagsläget är en dörrstängare som är lätt att öppna men ändå
stänger tillräckligt bra. (Blomé) Det vore bra om kraften kunde vara olika beroende på om
dörren öppnas eller stängs. I dagsläget är dessa två krafter lika stora. (Back) Även Sadjak
Framming önskar dörrstängare som är lättare att öppna. (Sadjak Framming)
I dag finns vissa lösningar som till exempel Free Swing. Nackdelen med Free Swing är att
första gången den öppnas måste den öppnas mer än 90˚. Om man har dörrarna uppställda på
magneter vill man stänga igen dessa på natten. Då uppstår problemet om vem som ska öppna
dessa på morgonen när man vill ställa upp dem igen. (Blomé) Free Swing är lätta till vardags,
men vid brand blir de tunga. (M-G) Free swing uppfyller funktionskrav för brand men inte
frångänglighet. (Gupefjäll) Free swing är dyr men lätt att öppna. Det är som vilken dörr som
helst i kraft, men automatiken ökar motståndet under brand. Man kommer under en kraft på
150 N med den, vilket uppfyller krav från BBR. (Gradén)
Det finns idag även fjäderbelastade dörrstängare som ska underlätta öppning. Även Push & go
är lätta. (Smedberg)
Att ha dörrstängare som inte är för tunga vid öppning skulle göra att man mer sällan behöver
en dörrautomatik. (Sadjak Framming)
Dörrtyngd
Dörrar med mycket stål, metall och glas blir ofta väldigt tunga. (Smedberg) Sadjak Framming
tycker att det vore det bra om dörrarna i sig vore lättare att öppna. Att gångjärnen skulle på
något sätt gå lättare. (Sadjak Framming)
Att ha kullagrade gångjärn gör att dörren är lättare vid både öppning och stängning.
(Smedberg)
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När man använder sig av dörrstängare eller dörrautomatik är det gynnsamt att montera
motordelen på karmen. På så sätt för man en lättare dörr utan någon skillnad i kostnad.
(Gupefjäll)
Man ska försöka minimera dörrhöjder men måste samtidigt anpassa sig efter vad man tror
kommer behöva passera genom dörrarna. (Waldenström) När man bestämmer dörrhöjden kan
man utgå från rumsfunktionsprogrammet. (Blomé)
2.2.3.2 Sammanfattning av referat
Som konsekvens av att dörrar i brandcellsgräns ska förses med dörrstängare brukar det även
leda till att dessa dörrar blir för tunga för att uppfylla tillgänglighetskraven. Vid sådana
situationer behöver man då komplettera med en dörrautomatik. Det fördyrar dörrmiljöer, både
vid installation och vid förvaltning. Därför motsätter sig ofta andra parter att ha
dörrautomatik. För att förhindra de situationerna ska så få dörrar som möjligt placeras i
brandcellsgräns.
Många av intervjupersonerna saknar en dörrstängare som är lätt att öppna men ändå klarar
tillhållning. Idag är problemet delvis löst med produkter som Free swing. Nackdelen är att en
sådan dörrstängare gör dörren för tung att öppna vid en brandsituation för att uppfylla
frångänglighetskrav. Den måste även öppnas mer än 90˚ efter varje gång den har varit stängd
för att fungera.
Även fjäderbelastade dörrstängare finns och även en lösning kallas Push&go gör dörrar lätta.
Att använda material såsom stål, metall och glas i dörrar gör dem ofta väldigt tunga. En av de
intervjuade funderar på om man skulle kunna använda sig av kullagrade gångjärn eller
liknande för att göra dörren lättare att öppna.
Av intervjuerna har det även framgått andra sätt för hur dörrar kan göras lättare. Dörrarnas
totalhöjd bör minimeras i den mån kraven fortfarande kan uppfyllas. Dörrstängare och
dörrautomatikers större komponent bör placeras på karmen istället för på bladet.
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2.2.4 Förvaltning
2.2.4.1 Referat
Livscykelanalys
När man tänker kring kostnader är det viktigt att använda sig av LCC (life circle cost). Det
som är billigast att köpa in kanske för med sig så pass mycket kostnad under byggnadens
levnadstid att det blir ett jämförelsevis dyrt alternativ i längden. Beslagen ska ofta hålla i 3040 år. Det kan löna sig att köpa in beslag i bättre kvalitet än vad man för tillfället behöver. Ett
avskräckande exempel där man valt ett dåligt material är Psykiatrins Hus i Uppsala. Det har
varit färdigt i cirka ett år men "rasar ihop" redan. Visst kan man jaga kostnader, men man
måste också eftersträva likvärdig kvalitet. (Åhlén)
Ett exempel på fördyrning har Justin sett i ett projekt i Märsta där dörrar köpts in från Lettland
för att reducera kostnaden. Det uppstod senare stora problem när det visade sig att beslagen
behövde kompletteras med ytterligare komponenter. Beslag från svenska leverantörer visade
sig då inte vara fysiskt kompatibla med de lettiska. Det kan vara ett exempel på problem som
kan uppstå om man inte har tillräckligt bra samordning. Det har även hänt sådana saker som
att man har ett elslutbleck utan vred och liknande saker. (Justin)
Projektering
Man måste beakta väggens utformning i samband med dörrar med mycket beslag. Man måste
se till att infästningarna inte blir instabila. Om missar att väggarna ska vara förstärkta blir det
veka. Om väggarna är instabila kan installationerna hamna snett. Det i sin tur kan bland annat
leda till att passersystem inte fungerar. I sådana situationer kan användaren tro att det är
passersystemet det är fel på fastän det i själva verket var omgivningen kring det.
(Waldenström)
Att överlasta dörren leder till slut att det inte funkar. (Blomé) Om dörren inte stängs på rätt
sätt kan det hända att dörren ser stängd ut men larmet tjuter ändå. (Waldenström) Ofta
behöver man komplettera med stålreglar om man vill ha en dörrstängare. (Gupefjäll)
Man projekterar dörrar som väger för mycket för att de sitta upp bra. Det medför att gångjärn
går sönder för snabbt. (Gradén) Ibland kan man behöva extra gångjärn. Det är något
Akademiska hus krav på. (Back) Akademiska hus kräver ofta fler eller större gångjärn. Det är
en del i dörrmiljön som ofta brukar gå sönder fort. (Rimskog)
När det gäller aluminiumdörrar är det en vanlig missuppfattning att en horisontell mittspröjs
ökar dörrbladets stabilitet. I själva verket blir en helglasad dörr stabilare då en riktig
diagonalklossning av glaset underlättas och skivverkan kan utnyttjas. Dessutom undviker man
risken att spröjsens längdförändringar p.g.a. temperaturvariationer påverkar lås eller slutbleck
negativt. Vill man ha stabilitet vid dessa är det i så fall bättre att stödklossa mot glaset.
Kontrastmarkering utförs då med fördel genom att trycka bilder på glaset. (Jansson, M)
Det finns en del mekaniska produkter utelämnas i ASSAs marknadsföring. Det är oftast
speciallösningar som hamnar i skymundan. Dessa kan ibland komma fram vid dialog med en
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säljare eller projektör om man har ett problem de kan lösa. (Thomsen) Vissa har man inte
heller förstått värdet av och andra kanske är mer teknisk avancerade. (Strömvall)
Utrymningslås
Något man idag försöker göra är att gå ifrån att använda sig av utrymningsbehör 179. Med en
179 får man ofta driftstörningar. Det beror på att kraften blir så mycket större på låset. Det
leder i förlängningen till att den inte håller. En 179 håller för kanske 200 000 öppningar.
(Thomsen) Det är en funktionsstandard och inte kvalitetsstandard. (Strömvall) Ofta har man
dubbla trycken för att undvika slitage på 179 men ofta används den ändå mer en nödvändigt.
Folk som använder tryckena sveper ovanifrån och därför använder 179 då den är placerad
högre. Om man ska ha 179 ska den vara bra markerad. (Åhlén)
En 179 har ett annorlunda låshus och det är mer material i själv trycket. Därav den större
kostnaden. (Åhlén)
Ibland om den erforderliga kraften för att öppna med vanligt trycke blir för stor, kan man
använda en 179-E istället. Den ser ut som ett vanligt handtag men är förlängd. Den är
godkänd för en typ av lås, men kan även användas för andra. (Åhlén)
Man kan ofta använda sig av split spindle. (Åhlén) Split spindle är en fantastisk uppfinning.
(Strömvall) Det är ett låshus där roddaren är delad. Från insidan kommer man alltid ut i och
med att alla tre reglar åker in när man trycker på handtaget. Handtaget i det fallet är ett vanligt
6696-trycke. Den har fallås, vilket är detsamma som självlåsning. Från utsidan kommer man
inte in utan nyckel eller dylikt. Utrymningen blir från ena sidan enhands, vilket också är en
fördel. (Åhlén) Det är enhandsgreppet man eftersöker. (Thomsen) Split spindle har funnits
länge på marknaden (15 år). (Åhlén) Split spindle räknas inte som ett utrymningsbehör.
Lösningen fungerar inte heller för alla verksamheter. Däremot, om man kan göra på det sättet
så blir det mycket billigare. (Åhlén)
Man kan också använda split spindle i utrymmen där det kanske inte är nödvändigt med
enhandsgrepp men att det underlättar för användarna. Sådana utrymmen kan vara källare och
tvättstugor. Där kan det hända att man bär på saker och därför vill ha ett enhandsgrepp. I
sådana situationer är det däremot dyrare att använda sig av split spindle än standard.
(Thomsen)
I andra länder är det vanligare att man använder sig av Push Pad. Vissa lösningar är
populärare i andra länder än i Sverige. (Strömvall)
Produktion
Ett problem som kan uppstå är i produktion när man har monterat låskistor på dörrarna. Under
produktion är det många partiklar i luften. Om för många partiklar strömmar genom kistorna
så slipas dess delar så mycket att kvaliteten försämras radikalt eller att de går sönder.
Problemet går att lösas genom att man undviker att montera produkterna i ett tidigt skede.
Man monterar istället ej permanenta delar som har jämförelsevis mycket liten styckkostnad.
Dessa byter man sedan ut mot de riktiga i slutskedet av produktionen. Man undviker också att
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montera motorlås tidigt i produktion. Man kan råka förstöra dem med moraknivar mm. Man
försöker använda sig av de riktiga produkterna sent. (Rimskog)
Vid slutet av produktionen motionskörs dörrarna. De funktionkörs även uppställda på
magneter. Vidare utförs samprovning på exempelvis överluft eller armbågskontakter. Man
kontrollerar bland annat överluft. Detta resulterar i ett fysiskt skyddsdokument. (Blomé)
Drift och skötsel
Något som ofta händer i Akademiska sjukhusets lokaler är att beslag som finns löst på vägg
nära golv utsätts för åverkan i och med att de slås i av vagnar, människor med mera. (Åhlén)
Det är viktigt att underhålla mekaniken med smörjning med mera. (Åhlén) Kritiska punkter är
mekanisk påverkan på exempelvis gångjärn. Man projekterar för att ha så kallade
servicepunkter för att underhålla så få funktioner som möjligt om något går sönder. (Gradén)
Låshusens fjädrar är en del som brukar gå sönder. (Strömvall)
Även grusning kan bli ett problem om det fastnar i dörrar. Det kan leda till att dem inte
fungerar som de ska, till exempel att det förhindrar stängning. Det löser man med ett kärl i
marken med galler över. Det ska vara så pass stort att det kräver minst två steg. (Rimskog)
Dessa skrapgaller är ett krav vi sätter på entréer. (Back)
Dörrstängare och dörrautomatiker
Det första man bör felsöka är dörren. I nio fall av tio är det den det är fel på om dörren inte
fungerar. Dessvärre är det alltför många som förändrar stängarna eller automatikernas
inställningar först. Om man då gör att dörren slås igen för hårt slås andra delar så småningom
sönder. (Rimskog)
I Sverige brukar man välja den största dörrstängaren även om en liten hade varit tillräcklig.
(Gupefjäll) Något man generellt är dåliga på är injustering av dörrstängare. Dörren ska vara
lätt att öppna men samtidigt stänga bra. (Åhlén) Förlängare ger en större hävarm så det bör
man undvika. Att järnen går utåt eller ligger längs med dörröppningen gör ingen skillnad.
(Gupefjäll)
I fall när man ska ha branddörrar öppna tycker arkitekterna att man kan använda sig av
dörrstängare som även kan lämnas i öppet läge. Det är en snygg men dålig lösning. Med tiden
mattas mekaniken och börjar stänga sig alltmer. Istället ska men använda sig av externa
dörrhållarmagneter. Det är mycket säkrare att använda det istället. (Åhlén)
Automatik ersätter inte dörrstoppar. (Jansson, M) Om dörrautomatiken inte bromsas upp tidigt
nog är det ett installationsfel (A, O)
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2.2.4.2 Sammanfattning av referat
Förvaltning är den huvudsakliga delen i en byggnads existens. I projektering bör man därför
kalkylera hur mycket en lösning kommer att kosta i ett långsiktigt perspektiv, så kallat
livscykelperspektiv.
Det är viktigt att beakta väggens utformning kring dörren. Om dörren eller dess installationer
är för tung för dess omgivning leder det till förskjutningar som kan leda till att dörrmiljön inte
fungerar. Det är en vanligare anledning till att dörrar inte fungerar än att det är fel på
installationerna. Därför bör dörren felsökas först. Idag är det många som förändrar
dörrstängarna eller dörrautomatikernas inställningar först. Om dörren då slås igen för hårt slås
andra delar så småningom sönder.
Man försöker komma ifrån att använda sig av utrymningsbeslag 179 eftersom den är en dyr
lösning. Ett sådant beslag är kostsamt av ett flertal anledningar. Den är dyr i sig och därtill
ofta leder till kostnader under förvaltning. Dess längd gör att kraften som påverkar låshuset
blir större än vid ett vanligt trycke. Om då trycket används ofta slits låshuset ut fort och måste
bytas. Man försöker idag förhindra det genom att ha ett vanligt trycke under 179 i intention att
personer i byggnaden använder sig av den istället. Det fungerar inte alltid då det är mer
naturligt att använda ett trycke som är placerad högre upp.
I många fall kan man även ersätta den med en split spindle. Det innebär att roddaren för
trycken är delad i två delar, en för varje trycke. Det gör att beroende på vilken sida trycket
finns påverkas låshuset på olika sätt när trycket används. Följaktligen kan utrymning ske från
insidan med enhandsgrepp utan att det alltid är möjligt att ta sig in från utsidan. De trycken
som används är standardtrycken. Split spindle bedöms inte som ett utrymningsbehör.
Lösningen fungerar inte heller för alla verksamheter. Däremot, om en situation kan lösas på
det sättet blir det mycket billigare.
Ibland om den erforderliga kraften för att öppna med vanligt trycke blir för stor kan man
använda en 179-E istället. Den ser ut som ett förlängt standardhandtag. Den är godkänd för en
typ av lås, men kan även användas för andra låstyper. Även push pad kan vara ett alternativ.
Man kan i produktion använda sig av temporära produkter för att skydda beslagen från t.ex.
slitage av partiklar i luften.
Vissa beslag nära golv riskerar att utsättas för åverkan. Det kan det löna sig att vidta åtgärder
för att skydda dem.
Grusning kan bli ett problem om det leder till att grus fastnar i dörrar. Det kan vara orsak till
att dem inte fungerar som de ska, till exempel att det förhindrar stängning. Det löser man med
ett kärl i marken med galler över, så kallat skrapgaller. Det ska vara så pass stort att det kräver
minst två steg.
Det är viktigt att underhålla mekaniken med smörjning med mera. Kritiska punkter är
mekanisk påverkan på exempelvis gångjärn. Man projekterar för att ha så kallade
servicepunkter för att underhålla så få funktioner som möjligt om något går sönder.
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Man kan dimensionera för hur stor dörrstängare man behöver. Det är idag vanligt att välja den
största även om en liten hade varit tillräcklig.
Förlängare till dörrstängare och dörrautomatiker ger en större hävarm så det bör man undvika.
Att järnen går utåt eller ligger längs med dörröppningen gör ingen skillnad.
I fall när man ska ha branddörrar öppna händer det att arkitekterna tycker att man kan
använda sig av dörrstängare som även kan lämnas i öppet läge. Det är en snygg men dålig
lösning. Med tiden mattas mekaniken och börjar stänga sig alltmer. Externa
dörrhållarmagneter är ett säkrare alternativ.
Det råder delade meningar om man bör använda dörrstoppar i dörrmiljöer med
dörrautomatiker. En intervjuperson hävdar det medan andra påpekar att om dörrautomatiken
inte bromsas upp tidigt nog är det ett installationsfel.
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2.2.5 El
2.2.5.1 Referat
Kortläsare är en del av dörrmiljön som det ofta uppstår problem för. Beställaren hyr ibland
egna entreprenörer för att ordna kortläsare. (Justin) När det kommer till passersystem är det
viktigaste att hålla det enkelt. (Waldenström) För att göra dörrmiljöer billiga ska man om
möjligt undvika passersystem. Man ska hålla det så rent och grundläggande som möjligt.
(Justin) Man kan också försöka minimera installationer. (Waldenström)
Man ska i så stor utsträckning som möjligt undvika att placera elektroniska lås i dörrbladet.
Man ska istället placera den i karmen. Det gör man för att minska användningen av
kabeldragningar från karm till dörrblad, karmöverföringar. De brukar gå sönder relativt fort.
(Åhlén) Vid kabeldragning till dörrbladet kostar dold karmöverföring mer än synlig.
(Thomsen)
Flertalet beslag kan gömmas i en installationszon i karmen. Sapa Building System har tagit
fram en anpassad installationskarm, så kallad E-karm, för enkel integration av elektronik som
berör entréfunktionen. (Jansson, M) Även Akademiska hus har upprättat bestämda
installationszoner i karmen bredvid dörren. Det ger en enkel felsökning och underlättar
samordningen. En annan fördel är att man kan arbeta med installationerna i anslutning till
dörrmiljön utan att stå i vägen. (Rimskog)
Man måste tänka på att projektera för en viss plats för installationer så att det senare inte
uppstår platsbrist. (Gradén)
Rörelsesensor är billigare än en glaskrossdetektor. (Justin)
Det är tveksamt om medför extra driftskostnader att trycka på armbågskontakten när man inte
behöver det. (Gupefjäll)
Försäkringsbolag vill ofta ha dörrstängare. Annars är inbrottsskyddet sämre. Kortläsare brukar
pipa om dörren står öppen. Det är samma sak om man har en dörrstängare men bladet
blockeras under stängning. (Jansson, B)
Det finns lågenergiautomatik men den går långsammare och är inte lika stark. (Jansson, B)
På vintern kan det hända att en del elslutbleck inte låses upp såvida man inte trycker in
dörrbladet. Det beror på att dörren kommer i spänn för att det kommer in snö och dylikt
mellan dörr och karm. Step 60, en typ av elslutbleck, fungerar som vanligt vid sådana
situationer. Funktionen är en öppning med roterande bleck som omöjliggör att blecket fastnar
som det hade gjort för andra elslutbleck. (Waldenström)
Man behöver avgöra om man ska använda elslutbleck eller ett enkelt standardelslutbleck. Det
är skillnad i krav på exempelvis kontorsdörrar och entréer. (Thomsen)
Extra kraftiga kan behövas om entrén ska finnas i oroliga områden. Elslutblecken håller inte
att sparkas på hur många gånger som helst utan dem slits ut efterhand. Då kanske det lönar sig
med elslutbleck som kanske kostar tre gånger summan. Man bör också tänka på hur många
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gånger om dagen elslutblecket ska användas. Om det är ett innecentrum används de oerhört
många gånger om dagen och då kan man se sig om en lösning bättre anpassad för flödet.
(Thomsen) Man måste dimensionera för öppningsfrekvens. (Rimskog)
Motorlås är dyrt så ska man ha det måste det vara motiverat. (Johansson) Motorlås kan man
ofta ersätta med en lösning som är billigare och minst lika stark. I dörrbladet använder man ett
mekaniskt lås och i karmen ett regelelslutbleck, till exempel Step 18. Elslutblecket låses när
dörren är stängd. (Åhlén) Idag kan vissa elslutbleck ersätta motorlås. (Rimskog)
Ibland vill man att en dörr med motorlås ska låsas upp vid strömavbrott, men det är en risk
och ska inte användas för dörrar som behöver vara låsta. (Thomsen)
Waldenström har sett situationer där man använt sig magneter för att hålla dörren låst.
(Waldenström) Det har man infört i Tele 2 arenan på utrymningsdörrarna. Istället för låshus
och cylindrar använder man sig av två kraftiga magneter. Det är i dagsläget ingen godkänd
låsenhet. De låses upp vid strömavbrott. Man har kanske motiverat användningen med att man
har andra saker som kompenserar. Kanske finns det larm, hundar och så vidare istället.
Magneter kan man i stort sett göra hur starka som helst. För att säkerställa funktionen kan
man använda back-up batterier. Att använda magnet som låsning kostar inte så mycket i
förvaltning. Den summan är försumbar. Man vill slippa ha en panikregel och väljer därför
magneter för att det är billigare. (Strömvall)
2.2.5.2 Sammanfattning av referat
Man ska om möjligt undvika passersystem. De är mycket kostsamma.
Det är fördelaktigt att projektera för så kallade installationszoner. Dessa placeras vanligtvis i
karmen bredvid dörren. I dem placeras så många beslag eller installationer som möjligt. Det
ger en enkel felsökning och underlättar samordningen. En annan fördel är att yrkesmän kan
arbeta med installationerna i anslutning till dörrmiljön utan att stå i vägen.
I vissa projekt, till exempel Tele 2 arenan, används magneter för att hålla utrymningsdörrarna
låsta. Istället för låshus och cylindrar använder man sig av två kraftiga magneter. Det är i
dagsläget ingen godkänd låsenhet. De låses upp vid strömavbrott. Magneter kan man i stort
sett göra hur starka som helst. För att säkerställa funktionen kan man använda back-up
batterier. Kostnaden i förvaltning för att använda magneter som låsning är en försumbar
kostnad. Därför kan lösningen vara billigare än att använda en panikregel.
Vissa delar har påvisats av erfarenhet gå sönder oftare. Sådana är fjädrar i låshus, gångjärn
och karmöverföringar. Akademiska hus brukar använda fler gångjärn är standard. Man kan
försöka minska på användningen av karmöverföringar genom att placera exempelvis
elektroniska lås i karmen istället för dörrbladet. Vid kabeldragning till dörrbladet kostar dold
karmöverföring mer än synlig. En stor inneradie minskar förslitningen på kablarna.
Motorlås är relativt dyrt. Användningen av sådana måste vara motiverad. Motorlås kan man
ofta ersätta med en lösning som är billigare och minst lika stark. En intervjuperson föreslår ett
mekaniskt lås och i karmen ett regelelslutbleck, till exempel Step 18. En annan intervjuperson
hävdar att idag kan vissa elslutbleck ersätta motorlås.
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2.3 Analys och diskussion
Många av intervjupersonerna talar om brister i projektering som anledning till dörrmiljöers
fördyrning snarare än vilka beslag man väljer.
I projektering läggs grunden för hur dörrmiljöerna ska se ut. Man bestämmer funktioner,
planlösning med mera. Man måste ha alla aspekter i åtanke från start. För att få med dem är
det skall man ha en dialog med alla berörda parter. Man måste fråga om man känner sig
osäker på någonting. Genom att ta hjälpa av varandras kunskaper åstadkommer man ett bra
resultat.
Det ska vara så rätt som möjligt genom hela processen. Ändringar kostar mer ju längre fram
man har kommit. Därför är det också viktigt att hela tiden kontrollera mot både krav och för
att samordning fungerar. Dessa krav är både beställarens krav och styrande aktörers krav
såsom BBR.
Kraven från myndigheter med flera blir styrande i utformningen. Det är först när man har
dessa förutsättningar klara som man kan detaljutforma.
Att ha en person med samordningsansvar för dörrmiljöer har man sällan idag. I mindre projekt
kanske det inte heller är motiverat men i större kan det definitivt löna sig.
För att kunna ha chans till god samordning måste också erforderlig tid läggas på det. Man har
idag samordningsmöten men med alltför kort tid för att kunna gå ner på detaljnivå. Därför får
man bara en övergripande samordning.
Även frågan om digitala kontroller har kommit upp. Det skulle innebära att man kopplar
samman en kontrollfunktion med digitala bygghandlingar. De skulle vara som egenkontroller
man på nytt behöver fylla i om något ändras i projektet.
Planlösningen är mycket avgörande för dörrmiljöernas krav i byggnaden. Det man behöver
undvika är att placera dörrar i brandcellsgräns, då det är kopplat till högre krav. Ju högre
kraven är ställda, desto mer kostar dörrmiljöerna i slutänden. Ett exempel på en situation som
leder till höga kostnader är situationen Justin tog upp med dörrar parallellt med smala
korridorer i brandcellsgräns och med tillgänglighetskrav.
Att föreskriva en speciell produkt kan förhindra möjlighet till att hitta en billigare med samma
funktion. En lämplig lösning är att formulera sig så att man söker den produkten eller
motsvarande. Ännu bättre är att ersätta helt med en funktionsbeskrivning. Senare i
projekteringen kan leverantörer bistå med hjälp i att välja ut vilka av deras produkter som
passar bäst. Det är alltid en fördel att vara öppen mot nya produkter om man samtidigt är
kritisk. I den mån man har möjlighet till det är det bra att söka andra lösningar och granska
förutsatt att man inte väljer något med försämrad kvalitet. Man måste också se till att
produkter är kompatibla med varandra. Det är särskilt viktigt om man funderar på att köpa in
från leverantörer i andra länder eller väljer produkter från olika leverantörer.
Under intervjuerna har vissa beslag framgått vara mer kostsamma än andra. Främst talas det
om dörrautomatik, motorlås och panikregel. I övrigt finns det mindre kostsamma beslag som
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blir dyra i längden att ha om de dyrare varianterna är de som alltid projekteras. Andra beslag
blir kostsamma eftersom de relativt ofta går sönder. Dessa blir dyra om man tänker ur ett
livscykelperspektiv.
Trycket 179 framhäver många att den både kostar mycket och att den även ofta går sönder
snabbt. Då 179 är funktionsgodkänd som en lösning för att uppfylla krav på enhandsgrepp i
brandcellsgräns kan den vara svår ibland att ersätta. I dagsläget har man ofta två trycken av
den anledningen. Det finns ett flertal andra lösningar med enhandsgrepp. Man kan använda ett
vanligt trycke med eller utan split spindle beroende på krav på låsning. Man kan även
använda 179E, vilken är ett mellanting mellan ett vanligt trycke och 179. Man behöver då
avgöra om kravställningarna på den aktuella dörrmiljön möjliggör en sådan lösning.
Det råder delade meningar om man behöver använda en dörrstopp eller inte. Risken med att
inte använda dörrstopp är att det medför konsekvenser om automatikerna inte är rätt inställda.
Däremot är det inte säkert att alla har kontroll på det. Därför kan det vara ett sätt att vara på
den säkra sidan.
Det är även oklart om vad som är mest kostsamt, att använda sig av armbågskontakt eller
sensor för aktivering av dörröppning. Vad man väljer beror snarare på andra faktorer, såsom
hur länge man vill att dörren ska vara öppen.
Karmöverföringar ska man helst undvika att använda genom att projektera för att inte ha
något i dörrbladet som kräver el. Om man inte kan undvika det ska man ur kostnadsperspektiv
undvika de inbyggda och istället använda de utvändiga. Man ska också se till att använda så
stor innerradie som möjligt då det minskar slitaget.
Man kan i allmänhet minska förslitning på beslag genom att skydda de från yttre åverkan. Det
gäller beslag som sticker utåt och är placerade så att de riskerar att stötas till.
När det kommer till dörrstängare understryker många att det är endast ett krav att ha det i
brandcellsgräns. Man ska tänka på att inte välja en större modell än vad som behövs. Man ska
i möjligaste mån undvika förlängningsarm och att placera maskindelen på dörrbladet.
Om man vill ha dörrar ståendes öppna ska man välja bort dörrautomatik till förmån för
dörrhållarmagneter.
Om panikfunktion inte är ett krav ska man undvika att använda sig av den. Densamma gäller
motorlås. Motorlås är relativt dyrt. Användningen av sådana måste vara motiverad. Motorlås
kan man ofta ersätta med en lösning som är billigare och minst lika stark. En intervjuperson
föreslår ett mekaniskt lås och i karmen ett regelelslutbleck, till exempel Step 18. En annan
intervjuperson hävdar att idag kan vissa elslutbleck ersätta motorlås.
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3. AVSLUTNING
3.1 Slutsatser och rekommendationer
Det finns många sätt att reducera kostnaden för dörrmiljöer utan att försämra funktionen men
många av de föreslagna lösningarna är endast tillämpbara i särskilda situationer. Därför måste
de involverade personerna ha god kännedom av kravställningar i förhållande till de önskade
funktionerna. Många poängterar att beslagen är helt beroende på funktioner. Funktioner är i
sin tur beroende av kravställningar. Beroende på hur dörrmiljöerna utformats och i vilket
sammanhang kan man fastställa vilka kravställningar som är aktuella. Ju mer kunskap man
besitter, desto lättare är det att hitta kostnadseffektiva godtagbara lösningar.
Att känna till kravställningar hör samman med att kunna ha överblick över helheten. Det
gäller att känna till vad andra yrkeskategorier eftersöker. Vet man det kan man lättare
projektera med bra samordning och underlätta för varandra. Även kostsamma ändringar skulle
kunna minskas. När man känner sig osäker på något bör man fråga berörda sakkunniga.
Många vill öka tiden man lägger ned på dörrmiljöer, särskilt i projekteringen. Emellertid finns
det en gräns för hur mycket tid man kan lägga ned utan att kostnaden överstiger besparingen i
dörrmiljöerna. Kanske det är lättare att få en bra besparing om man har en person som
ansvarar för samordning. Problemet är att hitta någon med tillräckligt bred kompetens.
Det bakomliggande problemet till att 179 går sönder så ofta beror på att personer i lokalen
använder dem till vardags. Frågan är hur det skulle motverkas utan att samtidigt försvåra
utrymningen vid en brandsituation. Kanske skulle trycket behöva genomgå en utveckling som
skulle göra att den höll för vardaglig användning?
Det har tidigare nämnts att dörrautomatik inte bör ersätta magnethållare för att hålla en dörr i
ett öppet läge. Frågan är om dörrhållarmagneter kan användas för att ta bort dörrautomatik
helt i vissa dörrmiljöer. Det förutsätter att krav för tillgänglighet och brand i övrigt uppfylls.
I problemet med anslutande korridor kan man försöka omstrukturera planlösningen, ha en
sluss eller placera dörren på annan plats i den anslutande korridoren.
Det finns mycket utvecklingspotential i dagens dörrmiljöer. Dessvärre verkar området
konservativt. Det är även mycket kostsamt att utveckla produkter eller skapa nya lösningar.
Kostnaden utgörs båda av nedlagda resurser och att få dem godkända för användning. Det är
få aktörer i dagsläget som är villiga att stå för kostnaden för utvecklingen i området. Detta i
synnerhet med tanke på att nya lösningar så gott som alltid är som dyrast i början för att bli
billigare över tid allteftersom fler använder sig av dem.
Om det finns billigare likvärdiga lösningar på marknaden är det dessutom svårt att få
etablering i projekt som styrs av LOU.
Av intervjuerna framgår att många önskar förbättrade dörrstängare. Problemet idag är att
samma kraft dem stängs med måste användas för att öppna dörrarna sedan. Utöver det vill
man ha en fördröjning innan de stängs igen. Behovet av dörrautomatik skulle försvinna om
dörrstängarna dessutom vore tillräckligt lätta. Det är främst de sista fem-tio centimetrarna
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innan dörren stängs som stängningskraften behöver vara som störst. Eventuellt kan man
använda sig av magneter för att skapa den kraften. De skulle då aktiveras för en kort stund när
dörrbladet är på väg mot stängning. Av intervjuerna framgår att driftskostnaden möjligtvis
skulle vara acceptabel. Resten av stängningen samt öppningen behöver mycket liten kraft.
Tänkbara lösningar till fördröjningen i stängning kan vara mekaniskt i dörrstängaren eller
med digital tidsinställning om dörren ställs upp på dörrhållarmagneter.
Om lättare dörrstängare utvecklas kan man även gå ifrån krav i BBR på att alla dörrar med
dörrstängare bör ha dörrautomatik.
Något annat man kan undersöka i ämnet är om man på något sätt kan kombinera
självstängande gångjärn med dörrtillslutare.
För att kunna avgöra om man har uppfyllt krav på tillräckligt lätta dörrar krävs en
förutbestämd maximal öppningskraft angiven. Så som det ser ut idag finns det ingen tydlig
gräns, utan snarare vedertagna värden. Detta är även något som intervjupersonerna vill ändra.
Fördelen med digitala kontroller är att lättare ha kontroll över att ändringar inte påverkar sin
projektering på ett negativt sätt. Digital dokumentering som redskap för förbättrad
samordning är även det ett område som kan utvecklas.
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3.2 Förslag på fortsatta undersökningar
En vidareutveckling av arbetet vore att undersöka hur mycket man i procent kan spara med de
föreslagna kostnadseffektiviseringarna. Det med aktuella priser, förslagsvis med lämpligt
kostnadsberäkningsprogram.
En undersökning kan göras om hur man på bästa sätt kan skapa en dörrstängare som uppfyller
så många av de önskade egenskaperna som möjligt. Man kan även analysera om det kan
finnas andra utvecklingsmöjligheter kring dörrmiljöer.
Det råder oenighet kring maxkraften för tillgänglighet och användbarhet med avseende på
öppning av dörrar.
Det finns potential i frågan om egenkontroller i samband med digital dokumentering under
projektering.
Det finns mycket att ta reda på kring split spindle, till exempel i vilka situationer den kan
användas och vad som gör att den inte är ett godkänt utrymningsbehör.
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Projektering
Ändringar
Man måste genom hela processen ta hänsyn till hela spännvidden av bestämmelser.
(Gradén) När man upprättar dörrmiljöer är det viktigt att det blir rätt från början.
(Waldenström) Ett problem som kan uppstå är att andra funktioner än angivet
tillkommer sent i projekteringen. (Justin) Det är en fördel att slå fast funktionerna så
tidigt som möjligt för att alla yrkeskategorier ska kunna vara med från start.
(Johansson) Projektörerna behöver ha rätt uppgifter från verksamheten. Det är utifrån
dem som konsulterna föreskriver beslag. (Waldenström) Om man får fel information
medför det kostnader eftersom det måste bli byten. (Strömvall) Det är stor skillnad på
total- och generalentreprenader. I generalentreprenader ifrågasätts inte handlingarna.
(Waldenström)
Det är många led som tjänar på att det behöver bytas ut. (Strömvall)
Om man ska ändra i dörrar sent i produktionen måste man vara aktsam. Om man till
exempel borrar i dörrar så tappar man typgodkännande. Man måste framförallt tänka
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på det om man ändrar i dörrar i brandcellsgräns. Sådana situationer kan uppkomma i
och med att man har missat att få in systemen från början. (Waldenström)
Arkitekter vet inte alltid vilken typ av verksamhet byggnaden ska ha. I ett tidigt skede
kan det vara underlag för offerter man eftersöker. (Strömvall) I början är osäkerheten
större för vad det är man eftersöker. Det är något som klaras upp ju längre fram i
processen man kommer. (Back) Vid ett tidigt skede antar man en vanlig beslagning. Ofta
blir det en billig sådan. Kraven kan sedan ändras så att de blir helt andra. De generella
ändras efter hyresgästens krav. (Thomsen) Beställaren behöver konstant ta ställning till
nytta gentemot kostnad. (Justin) Man bör förbereda för tyngre installationer redan i
projekteringsskedet och på så sätt komma ifrån att göra det senare med ett dyrare
resultat. (Gradén) Det finns en fördel med förberedelse för beslag. (Johansson) Med en
förberedd stomme blir dörrmiljön mer flexibel och det kostar inte lika mycket att ändra
funktioner. (Blomé)
Ofta väljer man att lägga pengarna i driften istället för i projektering och produktion.
Bättre lösningar kostar mer. Det är ofta upp till kunden. (Strömvall)
Ju fler funktioner, desto dyrare blir dörren. Därför måste man tänka sig för och inte
använda sig av sådant man i slutändan inte behöver. I regel tänker beställare på att inte
ta mer än vad som behövs. Snarare är det oftare så att det saknas beslag. (Gradén)

Samordning
Man måste ha klargjort vem som arbetar med vad. Om det råder delade meningar om
det vet man inte vem som åtgärdar något vid fel. Processen att ta reda på det är
kostsam. (Back) Man måste veta vem som ansvarar. Ibland kan det kanske vara bättre
att leverantörer har ett helhetsansvar för både produkter i sig och monteringen av dem.
(Johansson)
Man ska eftersträva tydlighet kring kortläsare och inkopplingsfunktioner med klara
riktlinjer. Det ska framgå vad dörrautomatiken kopplas till. (Åhlén)
Waldenström tycker att konsulters teknikkunskaper bör förbättras. De skulle behöva
veta varför det är på visst sätt och ha engagemang. Det är att föredra om projektörerna
har varit ute och vet vad som fungerar. Han vill ha en utvecklad samfunktion. Han
saknar en helhetssyn när man projekterar dörrmiljöer. Man måste ha klart för sig syfte
och funktioner. Man måste utöka synen från de enskilda dörrarna till sammanhanget.
(Waldenström) Arkitekten brukar ha ansvar för samordning men alla arkitekter har inte
kontroll på funktioner. I övrigt sker samordning genom samordningsmöten. Det skulle
kunna vara motiverat att ha en person kunnig om dörrar att ha samordningsansvar för
alla dörrar i projektet, i alla fall i större projekt. I sådana projekt är det många dörrar
och många funktioner. Det är komplicerat och dyrt. (Johansson) Förut har låsmästare
varit de som har en helhetssyn men det fallerar då det nuförtiden inte finns de som har
tillräckligt vid kompetens. Istället bör ingenjörer och arkitekter bli bättre. Det är bra att
ha klart för sig vilka frågor man kan ställa. Man kan också vara mer ifrågasättande.
(Waldenström)
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En sak man kan göra för att förbättra samordningen är att ha ett dörrmöte där man går
igenom dörr för dörr tillsammans. Dörrmöte är någonting man ofta brukar ha.
Beställaren kan vid sådana tillfällen ha en dialog med berörda parter. Där går man
bland annat igenom låsschemat för att se över vald cylinder eller låskista. (Smedberg)
När man projekterar låter man det inte ta den tid det tar. Man har samordningsmöten
men de är ca 1-2 timmar. Det räcker inte. (Jansson, B) Ofta ska det gå fort, vilket
riskerar att det också blir fel. (Thomsen) Man skulle i större utsträckning behöva
granska sina egna handlingar. (Waldenström)

Lösningar
Konsulten brukar vara den som väljer installationer. De brukar inte fråga
leverantörerna om vilken som är den bästa lösningen. De tycker att de kan själva.
(Waldenström)
Det är svårt att säga vad som kostnadseffektivt och inte. Allt med det här är väldigt
kostsamt. Tekniken på en dörr är mycket dyrare än själva fysiska dörren är. Samtidigt
är ju kraven sådana att man måste ha det. Man kan i allmänhet tänka på att standarder
från leverantörer är billigare än om man vill ha något i ett speciellt utförande. Att
uppfylla kraven på brand och tillgänglighet är någonting man alltid måste göra. Även
sådana saker som inbrottsskydd måste fungera. Man kan inte göra så mycket åt det.
(Back)
Man har räknat lite och kommit fram till att det ofta finns 100-tals lösningar. Därför är
det svårt att ha standard. Leverantörer ställer därför ofta frågor och utifrån svaren
föreskriver lösningar. Då kan det bli cirka 30 frågor. Då krävs det att man är insatt.
(Strömvall)
Istället för att beställaren ska föreskriva vissa produkter är det bättre att ha en
funktionsbeskrivning. På så sätt kan man nå en minsta gemensamma nämnare för de
uppsatta kraven. Geze som företag är positiva till att deras anställda träffar beställaren
för att berätta om det effektivaste sättet att kombinera deras produkter. (Gupefjäll)
Varje leverantör har sin egen stil, vilket ofta gör det svårt att göra jämförelser.
Det är bra att vilja prova nya produkter men man måste också vara kritiskt granskande.
Man kan fråga sig om det finns andra produkter som är likvärdiga. Man ska vara
ifrågasättande och vara lyhörd. (Rimskog)
Vissa företag kopierar lösningar från ASSA. Det gör andra tror att prylarna är från
ASSA då de ser likadana ut. Det leder till att när de märker att produkterna har dåligt
kvalitet tror de att alla produkter från ASSA har lika dålig kvalitet. (Thomsen)
Man ska koncentrera sig på situationer, inte produkter. Exempelvis kan entrédörrar i
solen svälla och orsaka problem till skillnad från om de hade varit i skugga. I dörrmiljöer
finns ofta små toleranser. Ska man använda sig av material såsom trä måste det vara i
rätt miljö. Trä exempelvis är ett material som är känslig för omgivningen. Man måste
använda sig av rätt saker för den aktuella miljön och ta hänsyn till allt som kan påverka
dörrmiljön. (Rimskog)
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Lås är en del av dörrmiljön som är svår. Man måste ibland skicka handlingar och ta
hjälp från ASSA:s arkitekttjänst. I skedet med förfrågningsunderlag och anbud kan man
skicka funktionsbeskrivning får att sedan få förslag på lösningar. (Smedberg)
Det vore bra att de som levererar dörrar, beslag mm även är de som monterar dem i
samband med leverans. (Waldenström)

Projekteringsverktyg
Det finns projekteringsverktyg på marknaden. Med dem kan projektera standarddörrar
och lås. Alla dessa som i dagsläget finns kostar. Microbuild är ett sådant program. De
projekteringsverktyg som finns är program, inte appar. Risken om man vill göra en app
är att det blir för svårt för användaren. Utformningen skulle bli sådan att användaren
skulle behöva svara på frågor. Frågor som man ibland inte kan svara på. (Thomsen)
ASSA har sitt eget projekteringsverktyg. Det programmet webbaserat och har länkar.
Det kostar att använda sig av. Det är en årsavgift som i och för sig inte är särskilt dyr.
Däremot kan det vara så att det inte finns intresse av andra att använda sig av det. Det
är inriktat på beslagning och till för att visualisera lösningar. (Thomsen)
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Brand
Dörrar är byggnadsdelar som är kritiska vid utrymning. (Justin) Något som är mycket
viktigt när man projekterar en dörrmiljö är branddokumentationen. Den styr mycket av
utformningen såsom utrymning, brandvägar osv. (Åhlén)

Brand i förhållande till andra aspekter
Beslagning är ett ständigt problem. (Justin) Det finns en uppsjö av beslagningar och
tillhållning. (Gradén) Brand är ofta motsägelsefull mot alla andra yrkeskategorier
involverade i dörrprojektering. Det var när BBR18 gavs ut som krav på tillgänglighet
blev märkbart svårt i relation till brand. (Thomsen) Det är ofta krav för tillgänglighet
och från försäkringsbolag som är motstridig brand. Kraven på säkerhet från
försäkringsbolagen är oftast motstridiga mot tillgänglighet, frångänglighet och
brandkrav i övrigt. (Gradén) Försäkringskraven står i direkt motsats. Arkitekterna vill
att det ska bli snyggt. Tillgänglighet och brand går båda ut på att gå igenom dörrar lätt.
(Justin) Tillgängligheten följer oftast brandkraven i omvänd riktning. (Gradén) Dörrar
påverkas av tryckskillnader, både under- och övertryck. (Blomé) Brand kräver att dörren
ska stängas och inte lätt kunna åka upp av tryckförändringar. Det kallas tillhållning.
(Justin)
Största problemet man har som brandkonsult mellan företag som håller på med detta är
krav på skalskydd och utrymning. Detta främst vad gäller beslagningar. (Gradén) Det är
viktigt ur utrymningsaspekt att kunna ta sig ut utan att använda nycklar, kort eller
kod. (Thomsen) Försäkringsbolag är ofta de som sätter krav för skalskydden. (Gradén)
De är framför allt gällande skalskyddet där lås och säkerhet kommer in. (Justin) I
sådana situationer brukar brandkonsulterna få som de vill gällande projekteringen. Det
är de som kravställer då brand är överordnat skalskydd. (Gradén) När det kommer till
brand går personsäkerhet före egendom. De andra involverade i projekteringen
förhandlar. I slutänden brukar man dock gemensamt komma fram till bra lösningar. Det
finns färdiga lösningar som uppfyller alla kraven, både på skalskydd och på utrymning
då det finns . Exempel på sådana krav är de som ställts i BBR. Vissa tillfällen är mer
komplicerade än andra. (Gradén)
En lösning man ofta använder är att i och med larmet går så kopplas magneterna i
dörren ifrån och utrymning kan ske. (Åhlén) Det med redundans i systemet med
nödöppningsknappar. (Gradén)
Att fråga en låssmed är ett bra sätt att försäkra sig om att man tänkt rätt kring låsning.
(Gradén) När man projekterar är det bra att ha en dialog med exempelvis låssmed
istället för att gissa sig till hur det ska vara. (Åhlén)
Man måste projektera för förebyggning av risk att inte komma in igen vid utpassage.
Man kan inte förutsätta att människor tar med sig nycklar och dylikt varje gång de
lämnar en byggnad. I de fall det finns elslutbleck kommer man inte in. Vanligt på dörrar
till balkonger, i fasadgräns med mera då man bara vill komma ut. Det är trapphus för
utrymning och via andra verksamheter som avses i första hand med detta. (Gradén)
Vad gäller tillgängligheten handlar konflikter med brand oftast om att öppningskraften
inte får vara för hög. Detta gäller även frångänglighet. Både dörrstängare och
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dörrautomatik är beslag som berörs. För bästa tillgänglighet är det till fördel att ha
dörröppningen tröskellös. Det är emellertid svårare att få en dörr tät utan tröskel än om
man har en med. (Gradén) Trösklar är en svag länk när det kommer till brand då det
måste vara tätt. Det finns dock bra lösningar, till exempel så kallade falltrösklar.
(Justin) Gradén har även han ibland sett bra lösningar med tröskellöst med släp- eller
borstlister som uppfyller brandkraven. (Gradén)
Generellt är det enklare att få en högre brandklass på dörren om man använder stål
istället för trätröskel. Lyckas man däremot nå den erforderliga gränsen så spelar
materialet ingen roll. Ur täthetssynpunkt är det också viktigt att beakta att olika dörrar
är olika svåra att få täta. Slagdörrar är den typen av dörr som ofta ger bättre täthet än
andra typer av dörrar. (Justin)
För att göra en dörr tillgänglig behöver den också stå öppen en stund för att släppa
igenom den som ska igenom. Svårast är dörrar där man inte har beslag, utan exempelvis
bara draghandtag. (Justin)
Man har normalt inga rörelsesensorer i brandcellsgränser. (Justin) Om man har det
behöver de slås av vid brand. Akademiska hus brukar inte projektera för sensorer för
öppning på anslagssidan eftersom man skadas mer av anslagssidan av en dörr. (Blomé)
Enligt BBR får den erforderliga öppningskraften vara max 150 N. Beroende på tröskel
varierar å andra sidan en önskad kraft mellan 20 N för höga trösklar och 40 N för låga
trösklar. Det är vid 1500 Pascal brandtryck som rutorna på byggnaden går sönder. För
att öppna panikregel krävs ofta ca 200 N. Gradén eftersöker en bestämd gräns och
direktiv för vilka värden som ska gälla. (Gradén) Det vore även fördelaktigt med klara
riktlinjer för hur mycket kraft som krävs för att öppna en dörr utan automatik. Brand
och Boverket är aktörer som skulle kunna vara involverade i en sådan undersökning.
(Sadjak Framming) Justin tycker att reglerna i allmänhet skulle behöva utvecklas och
förenklas. (Justin)

Utrymning
Dörrar som angränsar till utomhusmiljö är ofta utrymningsdörrar (Gradén) men
entrédörr är inte alltid samma som utrymningsdörr. (Blomé) Det finns tillfällen där de
har både utrymningsväg och brandcellsgräns, som i utrymningstrapphusen med
brandcellsgräns runt och en utrymningsväg. Då medföljer alla möjliga krav på
beslagning och automatik. (Gradén)
Ofta är det i samband med nattlås problemet med att komma ut ligger. Dörrar i
brandcellsgräns stängs på natten. (Blomé) Nattlåsning under en angiven tid på dygnet
är ofta ett försäkringskrav. (Justin) Man brukar koppla nattlåsning till en väsentlig
funktion. Det är ofta belysning men kan även vara kassaapparater och tjutande larm.
(Gradén) När man vill låsa för natten släcks belysningen och låsen låses. Belysningen
går sedan inte att tända. Hur det löses sköter elprojektören. (Johansson)
Dörrstängare är ett krav i brandcellsgränser. (Justin) I brandcellsgränser är det viktigt
att inte kunna jacka ur dörrstängarna. (Gupefjäll) Trapphus är en egen brandcell. Man
kan ha en luftsluss till hissar istället för en dörrstängare. Man har inte ingången som
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brandcell då passering och brandcellsanpassningarna blir för avancerat. (Justin) Om
dörrar i brandcellsgräns står uppställda på magnet är de kopplade till larm. På det
sättet kan man uppfylla säkerheten. En sådan lösning är exempel på en funktion
kopplad till brand. (Gradén)
Vill man ha en magnetkontakt i brandcellsgräns så behöver man se till att den släpper
till exempel när larmet går så att den stängs. (Johansson)
Ibland kan det bli avsteg gällande placering av beslag. I förskolor kan beslagen placeras
på annan höjd, ofta mellan 1,6-1,8 m, för att barnen inte ska nå dem. Vid larm är det
personalen som utrymmer sig själva och barnen. (Gradén) Något man även måste tänka
på gällande förskolor är att ha klämskydd för att undvika att fingrar kläms i dörrar.
Dessa har dock nackdelen att de läcker luft, vilket är särskilt missgynnande i dörrar i
fasadgräns. För dörrar har det upprättats en EU-standard. Den innehåller dessvärre 50
sidor byråkratisk engelska. Säkerhetssensorer, klämskydd samt hur man upprättar
riskanalyser för sådana och liknande situationer finns i denna. (Gupefjäll)
Att ha passerkontroll och/eller larm är ovanligt i vardagliga miljöer. Det är vanligare i
till exempel äldreboenden. I äldreboenden är det i allmänhet extra komplicerat att
uppfylla krav på både låsning och utrymning. Man får ju inte låsa in någon vid brand.
Därför måste utrymningsdörrar ha någon typ av öppning eller låsöppning. Att ha den
kopplad till brandlarm är en vanlig lösning. Man behöver i vanliga fall en reservöppning.
Den ska vara manuell och användas om systemet inte fungerar. Knappen kan placeras
så att personalen hittar den men inte de boende. Det finns klara bestämmelser kring
krav men lösningarna är dyra. (Gradén)
Man brukar inte ha skjutdörrar då de ofta behöver motoröppnare, vilka man inte kan
garantera fungerar vid brand. En tryckknapp för att öppna dörren inifrån är även det
bra men funktionen behöver säkras för att alltid fungera. I överlag får elektriska dörrar
ofta utrymningsproblem vid brand. Det är också därför man ofta har en dörr vid sidan
om. Man skulle behöva någon typ av nödström till sådana. (Justin)

Funktioner och krav
Det finns ingen gräns för hur mycket man kan lägga på en dörr. Automatik kan kosta 17
000. Ju fler funktioner som ingår desto högre kostnader. Redundans kan också ingå. Det
innebär att det finns två olika back-up system. (Gradén)
Att ha brandklassade komponenter är för funktionens skull. Det är något som gör
dörrmiljöer dyrare. Om det kan undvikas ska man göra det. En installerad dörr kan
kosta 70 000, och har man då 100 dörrar blir den totala kostnaden väldigt stor. I sådana
situationer är varje besparing värdefull. Personsäkerhet kommer dock först. (Gradén)
Värt att tänka på i projektering är att dörrar utanför brandcellsgränser inte alltid har
krav. Dörrar som inte har några brandcellsgränser eller utrymningsvägar, till exempel
in till kontorsrum, har inga krav alls förutom möjligtvis bredd (Gradén) samt öppning,
stängning och eventuellt låsning. (Waldenström)
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Ibland vill beställare ha dörrstängare på dörrar när det inte behövs. Det är bara i
brandcellsgränser dörrstängare är ett krav. (Gupefjäll)
Eventuellt onödiga funktioner gås igenom och för att eventuellt tas bort eller flyttas.
Krav gällande brand observeras. Tillägg utöver krav sker på egen ambition. (Gradén)
När det kommer till fallkolvar är det viktigt att de håller ett visst mått in i slutblecket.
Det för att tillhållningen ska vara tillräckligt bra för att brandtryck inte ska kunna
trycka upp dörren. (Gradén)
En produkt måste vara typgodkänd och testad. Det medför att det är dyrt att framställa
nya produkter som förhoppningsvis ska vara bättre. (Gradén)

Enhandstrycken
Enhandstrycken är gynnsamma och ibland kravställda för utrymning men står i konflikt
med försäkring. (Gradén) Ett exempel på enhandstrycken är 179. Många har
uppfattningen om att en 179:a inte håller om man använder den konstant. Det gör att
man ofta har både en sådan om ett vanligt trycke. Vid en sådan lösning behöver man se
till att 179:an är tydligt markerad för att man ska veta att den används i
utrymningssyfte. (Justin) Man brukar också ha en plaststropp som sedan går av när
man använt trycket första gången. (Gradén) Man behöver avgöra om man ska använda
sig av en 179:a eller om man bara ska ha ett tryckesfall. (Thomsen) Man ersätter 179
med att knuffa upp dörren om man ersätter alls. (Gradén)
Ibland har man ett rundat handtag istället för att använda ett vanligt trycke. Då
hamnar 179:an innan för cirkeln, vilket man inte tycker är snyggt. Vid sådana tillfällen
kan man ibland välja att ha en panikregel istället. Dörren blir då snyggare men dyrare.
I vissa situationer kan man använda sig av omvänd funktion, vilket är samma sak som
det som kallas split spindle. (Gradén)

Besparing
Möjligheter finns också till att projektera för att det inte ska finnas vred eller lås på
utsidan. En sådan lösning skulle kunna utformas genom att ha trycke och täckbricka på
insidan. Man har kolv och regel. På utsidan placerar man två täckbrickor. Vid en sådan
situation använder man dörren enbart som en utrymningsväg. (Gradén)
Om man har sprinkler som krav finns det möjlighet att göra avsteg från normalfallen.
Exempelvis om man har sprinkler i en korridor utanför lägenheter. I ett sådant fall
kräver inte varje lägenhetsdörr dörrstängare om samtliga lägenheter ligger i en
brandcellsgräns med högst åtta lägenheter i. Då behövs det bara dörrstängare för dörren
in till korridoren. Det förutsätter även att man inte använder tillåtna tekniska bitar till
annat än dörrstängare.
Ändringar blir dyrare ju senare i processen de görs. Ofta beror ändringarna på att
berörda inte fått lämna sina synpunkter tidigt nog. Det är däremot inget som är vanligt
gällande brand. Projektörer brukar ha den aspekten i åtanke. Brandingenjörer brukar
ofta tillfrågas tidigt, ibland redan i förstudien. Frågorna rör i ett så tidigt stadium ofta
utrymning. Beslagning kommer senare i projekteringen. (Justin)
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Tillgänglighet
Frågor som ofta kommer upp rörande tillgänglighet är frångänglighet och utrymning till
säker plats. Dörrstängare och dörrautomatik är också centralt. (Smedberg)

Samordning
Gällande samordning med andra yrkeskategorier måste man ta hänsyn till brand och el
med flera. Man behöver tillsammans komma överens om hur beslagningen ska utformas
så alla funktioner uppfylls. Det kan vara svårt att veta i projekteringen hur
slutresultatet blir. (Smedberg)
Något som brukar vara svårt gentemot andra yrkeskategorier är att det är många som
motsätter sig att ha dörrautomatiker. (Sadjak Framming) I och med kravet på
dörrstängare i brandcellsgräns uppstår ofta problem ur tillgänglighetssynpunkt. Det
beror på att dessa dörrstängare ofta gör att dörrarna ofta är för tunga att öppna. Det
leder till att man måste ha dörrautomatik. Det fördyrar både vid själva installationen
och sedan under förvaltningen då dessa kräver underhåll. Något man ska försöka tänka
på vid utformning av planlösningen är att ha så få dörrar som möjligt i brandcellsgräns.
(Smedberg) Det som ofta kostar är att man i inte tänkt till kring hur man placerar
brandcellsgränser. Man behöver se till helheten när man projekterar. (Sadjak
Framming) På så sätt minimerar man antalet dörrar som kräver dörrstängare och dess
eventuella tillägg (Smedberg)
Tillgänglighetssakkunniga har ofta nästan en samordnande funktion då de ofta måste
kontrollera samtliga handlingar. Någonting som framförts till arkitekterna kanske inte
elprojektörerna i sin tur har fått veta. Sådana kommunikationsbrister leder till att man
kan ha placerat samma delar olika i olika handlingar. Därför måste kommunikationen
ske med fler än arkitekten. (Sadjak Framming)
Det är ofta arkitekten eller elprojektörerna som tar fram vilka produkter som ska
användas. Tillgänglighetssakkunniga är de som sedan kontrollerar om de tänkta
lösningarna kan godkännas. (Sadjak Framming)
Placering av manöverdon är även det en svårighet. Generellt tror många att andra är
medvetna om sin egen yrkesgrupps problematiker men ofta är de inte det. (Sadjak
Framming)
Sena ändringar är något som komplicerar eftersom det kan leda till att den tänkta
placeringen inte fungerar. Till exempel kan landskapsarkitekter lägga till extra
rabatter, kantstenar, cykelställ eller annat för nära dörrar. Det påverkar då
tillgängligheten. Då kan det vara svårt att hitta en bra placering för armbågskontakter.
(Sadjak Framming)
Trösklar är ett återkommande problem. Ljud- och brandkraven behöver uppfyllas
gällande tätheten. För god tillgänglighet ska trösklar ska vara avfasade och max 25 mm.
Helst ska de vara 15 mm enligt ny praxis. I dagsläget har utvecklingen kommit långt
fram i området men det skulle kunna vara bättre. (Smedberg) Att ha trösklar i terrasser
bra lösning. (Gupefjäll)
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Dörrstängare och dörrautomatik
Utöver dörrar med dörrstängare är det dörrar som är tunga i sig och även de dörrar som
finns i säkerhetszoner som behöver dörrautomatik. Det kan även krävas i entréer att
undvika att kyla kommer in i byggnaden. (Sadjak Framming)
Vad gäller dörröppning ställer man ofta in tiden för hur länge dörrbladet ska vara öppet.
(Åhlén) Man låter dörren stå öppen en stund är för att ge tid till personen att ta sig
igenom. För att undvika att dörren står öppen för länge i onödan kan man använda sig
av en sensor som gör att dörren stängs när den inte längre behöver stå öppen. (Blomé)
Om man väljer att ha en inställd tid så eller istället använda sig av sensor spelar ingen
roll kostnadsmässigt. Ibland kan det vara så att entrédörren leder in till en lång
korridor. Det finns ett exempel på det på Akademiska. Där använder man sig istället av
sensor. Det blir annars ett stort drag i huset då korridoren blir som en skorsten. (Åhlén)
Kostnaden för dörrautomatik som enskild komponent har generellt gått ner med tiden
men fler funktioner krävs i dagsläget jämfört med tidigare. Det har ökat kostnaden per
dörr. (Smedberg) Sadjak Framming vill ha bättre och billigare dörrautomatiker. Gärna
lösningar där alla funktioner ingår. (Sadjak Framming)
Något som Blomé saknar i dagsläget är en dörrstängare som är lätt att öppna men ändå
stänger tillräckligt bra. (Blomé) Det vore bra om kraften kunde vara olika beroende på
om dörren öppnas eller stängs. I dagsläget är dessa två krafter lika stora. (Back) Även
Sadjak Framming önskar dörrstängare som är lättare att öppna. (Sadjak Framming) I
dag finns vissa lösningar som till exempel Free Swing. Nackdelen med Free Swing är att
första gången den öppnas måste den öppnas mer än 90˚. Om man har dörrarna
uppställda på magneter vill man stänga igen dessa på natten. Då uppstår problemet om
vem som ska öppna dessa på morgonen när man vill ställa upp dem igen. (Blomé) Free
Swing är lätta till vardags, men vid brand blir de tunga. (M-G) Free swing uppfyller
funktionskrav för brand men inte frångänglighet. (Gupefjäll) Free swing är dyr men lätt
att öppna. Det är som vilken dörr som helst i kraft, men automatiken ökar motståndet
under brand. Man kommer under en kraft på 150 N med den, vilket uppfyller krav från
BBR. (Gradén)
Det finns idag även fjäderbelastade dörrstängare som ska underlätta öppning. Även
Push & go är lätta. (Smedberg)
Att ha dörrstängare som inte är för tunga vid öppning skulle göra att man mer sällan
behöver en dörrautomatik. (Sadjak Framming)

Dörrtyngd
Dörrar med mycket stål, metall och glas blir ofta väldigt tunga. (Smedberg) Sadjak
Framming tycker att det vore det bra om dörrarna i sig vore lättare att öppna. Att
gångjärnen skulle på något sätt gå lättare (Sadjak Framming)
Att ha kullagrade gångjärn gör att dörren är lättare vid både öppning och stängning.
(Smedberg)
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När man använder sig av dörrstängare eller dörrautomatik är det gynnsamt att montera
motordelen på karmen. På så sätt för man en lättare dörr utan någon skillnad i kostnad.
(Gupefjäll)
Man ska försöka minimera dörrhöjder men måste samtidigt anpassa sig efter vad man
tror kommer behöva passera genom dörrarna. (Waldenström) När man bestämmer
dörrhöjden kan man utgå från rumsfunktionsprogrammet. (Blomé)
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Drift och underhåll
Livscykelanalys
När man tänker kring kostnader är det viktigt att använda sig av LCC (life circle cost).
Det som är billigast att köpa in kanske inte det billigaste i längden. Beslagen ska ofta
hålla i 30-40 år. Det kan löna sig att köpa in beslag i bättre kvalitet än vad man för
tillfället behöver. Ett avskräckande exempel där man valt ett dåligt material är
Psykiatrins Hus i Uppsala. Det har varit färdigt i cirka ett år men "rasar ihop" redan.
Visst kan man jaga kostnader, men man måste också eftersträva likvärdig kvalitet.
(Åhlén)
Ett exempel på fördyrning har Justin sett i ett projekt i Märsta där dörrar köpts in från
Lettland för att reducera kostnaden. Det uppstod senare stora problem när det visade
sig att beslagen behövde kompletteras. Beslag från svenska leverantörer visade sig då
inte vara fysiskt kompatibla med de lettiska. Det kan vara ett exempel på problem som
kan uppstå om man inte har tillräckligt bra samordning. Det har även hänt sådana
saker som att man har ett elslutbleck utan vred och liknande saker. (Justin)

Projektering
I andra fall spelar planlösningen stor roll är när man placerar en dörr parallellt med en
smal korridor. Då kan dörren behöva automatik för att uppfylla tillgänglighet,
dörrstängare för brandkraven och sensorer för att ta hänsyn till personerna i korridoren.
Ett projekt där dörrarna blev av bland annat sådana orsaker är Gränby ishall. Projektet
ligger på is just nu. (Justin)

Man måste beakta väggens utformning i samband med dörrar med mycket beslag. Man
måste se till att infästningarna inte blir instabila. Om missar att väggarna ska vara
förstärkta blir det veka. Om väggarna är instabila kan installationerna hamna snett.
Det i sin tur kan bland annat leda till att passersystem inte fungerar. I sådana
situationer kan användaren tro att det är passersystemet det är fel på fastän det i själva
verket var omgivningen kring det. (Waldenström)
Att överlasta dörren leder till slut att det inte funkar. (Blomé) Om dörren inte stängs på
rätt sätt kan det hända att dörren ser stängd ut men larmet tjuter ändå. (Waldenström)
Ofta behöver man komplettera med stålreglar om man vill ha en dörrstängare.
(Gupefjäll) När det gäller aluminiumdörrar är det en vanlig missuppfattning att en
horisontell mittspröjs ökar dörrbladets stabilitet. I själva verket blir en helglasad dörr
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stabilare då en riktig diagonalklossning av glaset underlättas och skivverkan kan
utnyttjas. Dessutom undviker man risken att spröjsens längdförändringar pga
temperaturvariationer påverkar lås eller slutbleck negativt. Vill man ha stabilitet vid
dessa är det i så fall bättre att stödklossa mot glaset. Kontrastmarkering utförs då med
fördel genom att trycka bilder på glaset. (Jansson, M)
Man projekterar dörrar som väger för mycket för att de sitta upp bra. Det medför att
gångjärn går sönder för snabbt. (Gradén) Ibland kan man behöva extra gångjärn. Det är
något Akademiska hus krav på. (Back) Akademiska hus kräver ofta fler eller större
gångjärn. Det är en del i dörrmiljön som ofta brukar gå sönder fort. (Rimskog)
Det finns en del mekaniska produkter utelämnas i ASSAs marknadsföring. Det är oftast
speciallösningar som hamnar i skymundan. Dessa kan ibland komma fram vid dialog
med en säljare eller projektör om man har ett problem de kan lösa. (Thomsen) Vissa har
man inte heller förstått värdet av och andra kanske är mer teknisk avancerade.
(Strömvall)

Utrymningslås
Något man idag försöker göra är att gå ifrån att använda sig av 179. Med en 179 får man
ofta driftstörningar. Det beror på att kraften blir så mycket större på låset. Det leder i
förlängningen till att den inte håller. En 179 håller för kanske 200 000 öppningar.
(Thomsen) Det är en funktionsstandard och inte kvalitetsstandard. (Strömvall) Ofta har
man dubbla trycken för att undvika slitage på 179 men ofta används den mer en
nödvändigt. Folk som använder tryckena sveper ovanifrån och därför använder 179 då
den är placerad högre. Om man ska ha ett utrymningsbehör 179 ska den vara bra
markerad. (Åhlén)
Man kan ofta använda sig av split spindle. (Åhlén) Split spindle är en fantastisk
uppfinning. (Strömvall) Det är ett låshus där roddaren är delad. Från insidan kommer
man alltid ut i och med att alla tre reglar åker in när man trycker på handtaget.
Handtaget i det fallet är ett vanligt 6696-trycke. Den har fallås, vilket är detsamma som
självlåsning. Från utsidan kommer man inte in utan nyckel eller dylikt. Utrymningen
blir från ena sidan enhands, vilket också är en fördel. (Åhlén) Det är enhandsgreppet
man eftersöker. (Thomsen) Split spindle har funnits länge på marknaden (15 år). (Åhlén)
Split spindle räknas inte som ett utrymningsbehör. Lösningen fungerar inte heller för
alla verksamheter. Däremot, om man kan göra på det sättet så blir det mycket billigare.
En 179 har ett annorlunda låshus och det är mer material i själv trycket. Därav den
större kostnaden. (Åhlén)
Man kan också använda split spindle i utrymmen där det kanske inte är nödvändigt
med enhandsgrepp men att det underlättar för användarna. Sådana utrymmen kan vara
källare och tvättstugor. Där kan det hända att man bär på saker och därför vill ha ett
enhandsgrepp. Det är däremot i sådana situationer dyrare att använda sig av än att
använda standard. (Thomsen)
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Ibland om den erforderliga kraften för att öppna med vanligt trycke blir för stor, kan
man använda en 179-E istället. Den ser ut som ett vanligt handtag men är förlängd. Den
är godkänd för en typ av lås, men kan även användas för andra. (Åhlén)
I andra länder är det vanligare att man använder sig av Push Pad. Vissa lösningar är
populärare i andra länder än i Sverige. (Strömvall)

Produktion
Ett problem som kan uppstå är i produktion när man har monterat låskistor på
dörrarna. Under produktion är det många partiklar i luften. Om för många partiklar
strömmar genom kistorna så slipas dess delar så mycket att kvaliteten försämras
radikalt eller att de går sönder. Problemet går att lösas genom att man undviker att
montera produkterna i ett tidigt skede. Man monterar istället mot ej permanenta delar
som har jämförelsevis mycket liten styckkostnad. Dessa byter man sedan ut mot de
riktiga i slutskedet av produktionen. Man undviker också att montera motorlås tidigt i
produktion. Man kan råka förstöra dem med moraknivar mm. Man försöker använda sig
av de riktiga produkterna sent. (Rimskog)
Vid slutet av produktionen motionskörs dörrarna. De funktionkörs även uppställda på
magneter. Vidare utförs samprovning på exempelvis överluft eller armbågskontakter.
Man kontrollerar bland annat överluft. Detta resulterar i ett fysiskt skyddsdokument.
(Blomé)

Förvaltning
Något som ofta händer i Akademiska sjukhusets lokaler är att beslag som finns löst på
vägg utsätts för åverkan i och med att de slås i av vagnar, människor med mera. (Åhlén)
Det är viktigt att underhålla mekaniken med smörjning med mera. (Åhlén) Kritiska
punkter är mekanisk påverkan på exempelvis gångjärn. Man projekterar för att ha så
kallade servicepunkter för att underhålla så få funktioner som möjligt om något går
sönder. (Gradén)
Låshusens fjädrar är en del som brukar gå sönder. (Strömvall)
Även grusning kan bli ett problem om det fastnar i dörrar. Det kan leda till att dem inte
fungerar som de ska, till exempel att det förhindrar stängning. Det löser man med ett
kärl i marken med galler över. Det ska vara så pass stort att det kräver minst två steg.
(Rimskog) Dessa skrapgaller är ett krav vi sätter på entréer. (Back)

Dörrstängare och dörrautomatiker
Det första man bör felsöka är dörren. I nio fall av tio är det den det är fel på om dörren
inte fungerar. Dessvärre är det alltför många som förändrar stängarna eller
automatikernas inställningar först. Om man då gör att dörren slås igen för hårt slås
andra delar så småningom sönder. (Rimskog)
I Sverige brukar man välja den största dörrstängaren även om en liten hade varit
tillräcklig. (Gupefjäll) Något man generellt är dåliga på är injustering av dörrstängare.
Dörren ska vara lätt att öppna men samtidigt stänga bra. (Åhlén) Förlängare ger en

14

större hävarm så det bör man undvika. Att järnen går utåt eller ligger längs med
dörröppningen gör ingen skillnad. (Gupefjäll)
I fall när man ska ha branddörrar öppna tycker arkitekterna att man kan använda sig
av dörrstängare som även kan lämnas i öppet läge. Det är en snygg men dålig lösning.
Med tiden mattas mekaniken och börjar stänga sig alltmer. Istället ska men använda sig
av externa dörrhållarmagneter. Det är mycket säkrare att använda det istället. (Åhlén)
Automatik ersätter inte dörrstoppar. (Jansson, M) Om dörrautomatiken inte bromsas
upp tidigt nog är det ett installationsfel (A, O)
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El
Kortläsare är en del av dörrmiljön som det ofta uppstår problem för. Beställaren hyr
ibland egna entreprenörer för att ordna kortläsare. (Justin) När det kommer till
passersystem är det viktigaste att hålla det enkelt. (Waldenström) För att göra
dörrmiljöer billiga ska man om möjligt undvika passersystem. Man ska hålla det så rent
och grundläggande som möjligt. (Justin) Man kan också försöka minimera installationer.
(Waldenström)
Man ska i så stor utsträckning som möjligt undvika att placera elektroniska lås i
dörrbladet. Man ska istället placera den i karmen. Det gör man för att minska
användningen av kabeldragningar från karm till dörrblad, karmöverföringar. De brukar
gå sönder relativt fort. (Åhlén) Vid kabeldragning till dörrbladet kostar dold
karmöverföring mer än synlig. (Thomsen)
Flertalet beslag kan gömmas i en installationszon i karmen. Sapa Building System har
tagit fram en anpassad installationskarm, så kallad E-karm, för enkel integration av
elektronik som berör entréfunktionen. (Jansson, M) Även Akademiska hus har upprättat
bestämda installationszoner i karmen bredvid dörren. Det ger en enkel felsökning och
underlättar samordningen. En annan fördel är att man kan arbeta med installationerna
i anslutning till dörrmiljön utan att stå i vägen. (Rimskog)
Man måste tänka på att projektera för en viss plats för installationer så att det senare
inte uppstår platsbrist. (Gradén)
Rörelsesensor är billigare än en glaskrossdetektor. (Justin)
Det är tveksamt om medför extra driftskostnader att trycka på armbågskontakten när
man inte behöver det. (Gupefjäll)
Försäkringsbolag vill ofta ha dörrstängare. Annars är inbrottsskyddet sämre. Kortläsare
brukar pipa om dörren står öppen. Det är samma sak om man har en dörrstängare men
bladet blockeras under stängning. (Jansson, B)
Det finns lågenergiautomatik men den går långsammare och är inte lika stark. (Jansson,
B)
På vintern kan det hända att en del elslutbleck inte låses upp såvida man inte trycker in
dörrbladet. Det beror på att dörren kommer i spänn för att det kommer in snö och dylikt
mellan dörr och karm. Step 60, en typ av elslutbleck, fungerar som vanligt vid sådana
situationer. Funktionen är en öppning med roterande bleck som omöjliggör att blecket
fastnar som det hade gjort för andra elslutbleck. (Waldenström)
Man behöver avgöra om man ska använda elslutbleck eller ett enkelt
standardelslutbleck. Det är skillnad i krav på exempelvis kontorsdörrar och entréer.
(Thomsen)
Extra kraftiga kan behövas om entrén ska finnas i oroliga områden. Elslutblecken håller
inte att sparkas på hur många gånger som helst utan dem slits ut efterhand. Då kanske
det lönar sig med elslutbleck som kanske kostar tre gånger summan. Man bör också
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tänka på hur många gånger om dagen elslutblecket ska användas. Om det är ett
innecentrum används de oerhört många gånger om dagen och då kan man se sig om en
lösning bättre anpassad för flödet. (Thomsen) Man måste dimensionera för
öppningsfrekvens. (Rimskog)
Motorlås är dyrt så ska man ha det måste det vara motiverat. (Johansson) Motorlås kan
man ofta ersätta med en lösning som är billigare och minst lika stark. I dörrbladet
använder man ett mekaniskt lås och i karmen ett regelelslutbleck, till exempel Step 18.
Elslutblecket låses när dörren är stängd. (Åhlén) Idag kan vissa elslutbleck ersätta
motorlås. (Rimskog)
Ibland vill man att en dörr med motorlås ska låsas upp vid strömavbrott, men det är en
risk och ska inte användas för dörrar som behöver vara låsta. (Thomsen)
Waldenström har sett situationer där man använt sig magneter för att hålla dörren låst.
(Waldenström) Det har man infört i Tele 2 arenan på utrymningsdörrarna. Istället för
låshus och cylindrar använder man sig av två kraftiga magneter. Det är i dagsläget
ingen godkänd låsenhet. De låses upp vid strömavbrott. Man har kanske motiverat
användningen med att man har andra saker som kompenserar. Kanske finns det larm,
hundar och så vidare istället. Magneter kan man i stort sett göra hur starka som helst.
För att säkerställa funktionen kan man använda back-up batterier. Att använda magnet
som låsning kostar inte så mycket i förvaltning. Den summan är försumbar. Man vill
slippa ha en panikregel och väljer därför magneter för att det är billigare. (Strömvall)
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Kommentarer till Ulls hus, dörrkorten och dörrmiljöerna
Dörrmiljöerna
De valda dörrarna har olika funktionskrav och är tungt beslagna. De är flödestunga och
hårt utsatta. (Blomé) Dörrarna är även tekniktäta. (Jansson, B)
Waldenström saknar ett par dörrar i urvalet. Ett av dessa han eftersöker är dörr från
korridor till korridor. Dessa har ofta både passersystem och tillgänglighetskrav. Den
andra är vid sluss. (Waldenström)
1
En svårighet är att bestämma var man ska sätta dörrautomatik. Man måste i allmänhet
veta vilka dörrar som kräver det. Man måste även hitta en bra plats att placera dem på.
(Sadjak Framming)
1-1
Det verkar inte vara pardörrar utan två separata dörrar. Den ena dörren verkar vara en
utrymning. Det nämns inte att det finns nattlås. Har den ingen skyddsklass? Här finns
en kommentar om att det finns en mikrobrytare i dörrbladet. (Johansson)
Samma situation med sensorn som 1-2. Är anledningen till att de inte har kantregel för
att det är två pardörrar? (Jansson, B)
De har skapat en intressant lösning. Man förbikopplar karm när man går från insidan.
Där kan man ta i panikfunktionen utan att larmet går. Detta sker med hjälp av sensor.
Funktionen borde finnas beskriven under normalfallsbeskrivningen. Frågan är om det
är tänkt att fungera så som jag tolkar det? (Jansson, B)
Det verkar inte finnas en porttelefon. (Johansson)
Johansson förstår inte vad de menar med det återkommande stycket 20.3. (Johansson)
I dörr finns två kabelöverföringar. Här kan det vara rimligt om man har två
kabelöverföringar per dörrblad. Det är få dörrtillverkare som kan fixa fyra
karmöverföringar till samma dörrblad. Det var det dock inte på 1-2. Därav uppstår en
otydlighet då det i förra fallet styrker att det förmodligen är så att alla fyra finns på ena
dörrbladet. (Jansson, B)
1-2
Fyra karmöverföringar verkar vara överdrivet mycket. (Johansson) Under A201 B8.8
finns för många kabelöverföringar/karmöverföringar. (Jansson, B)
Det verkar inte finnas något lås alls. Är det tänkt att den ska kunna tryckas upp?
(Johansson)
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Det har kommit en ny standard för dörrautomatik som motsätter sig att det inte finns
sensorlist på anslagssidan. Att det ska finnas sensorer på anslagssida står i Standard
SS-EN 16005. (Jansson, B)
2
Det är egentligen inte en entré man kan eventuellt bli det senare. Man har därför
förberett för dörrautomatik. Svårigheten i liknande miljöer är ofta var man ska placera
donen i förhållande till dörren och till hörn. Glaspartier är ofta problematiska. (Sadjak
Framming)
2-1
Den verkar vara förberedd för mycket. (Jansson, B) Den har förberedelser för både
magnetkontakt och glaskrossdetektor. Dörren har kortläsare, tryckknapp och
armbågskontakt. Dörrautomatik finns. Det hade varit bra att få veta hur de har tänkt
sig med dörrmiljön. Man kan ifrågasätta förberedelse för glaskrossdetektor. Det skulle
behövas mer information om hur man löser funktionskraven, till exempel inbrottsskydd.
(Johansson)
Dörren verkar leda till utsidan samtidigt som att det verkar som att den alltid är
upplåst. (Johansson) Det kanske inte finns krav på skyddsklass i just det här projektet.
Det kanske är verksamhet även på natten. (Johansson)
Det står inte vilken glasklass glaset hör till. Annars inga konstigheter. (Jansson, B)
2-2
Funktionsbeskrivningarna har bättre koppling till beslagen jämfört med andra dörrkort.
(Johansson)
Under B4 det finns risk för att trycket används i utbytningssyfte och inte i produktion.
(Jansson, B)
De borde ha fått en avvikelserapport från tillverkaren. Det finns inga extralås. Man vill
ha en godkänd dörr. Den verkar inte vara inbrottssäkrad. (Jansson, B)
Man behöver en typgodkänd utrymning, till exempel 179-C. El 580 som nämns här är
kompatibelt med ett annat trycke. Vissa är CE-märkta för vissa tekniska lösning, till
exempel utrymningsfunktioner. (Jansson, B)
3
Har ingen kortläsare men däremot finns dörrautomatik och dörrstängare. Det är en
ganska smal korridor fram till dörren. Det finns också olika höjdnivåer, vilket är vanligt
i när det kommer till terrasser. (Sadjak Framming)
Dörr 3 har återinrymning. Man ska kunna fika på terrassen och komma in igen sedan
utan att behöva ta med sig kort eller tag. De ska inte riskera att bli utelåsta. Det finns
en omvänd funktion. (Gradén)
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3-1
Det står angivet för elslutblecket att den är rättvänd. Det innebär att när det inte är
någon spänning låses dörren. Motsatsen är omvänd, att det blir olåst när spänningen
slås på. (Johansson)
Det framgår inte varför man vill ha karmöverföringar till dörrbladet. Elslutblecket
brukar finnas i karmen. Det kanske finns el i daglåset eller en mikrobrytare.
(Johansson)
När man har dörrautomatikens låda på dörrkarmen brukar man ha synliga
karmöverföringar. Karmöverföringen kanske är dold för att det är nytt parti.
(Johansson)
Med tanke på att dörren är olåst bör dörren befinna sig högt upp i byggnaden. Även här
är problemet med sensorn densamma som jag kommenterade i 1-2. (Jansson, B)
Man måste förtydliga för leverantören att ingen håltagning ska ske. Om man vill att det
ska vara en håltagning ska det skrivas och den ska täckas med blindskylt. (Jansson, B)
4
Dörren ingår i en brandcellsgräns. Det finns inte kortläsare. Även här måste man tänka
på hur man placerar automatiken. (Sadjak Framming)
Det är inte mycket skrivet om dörren. Det verkar inte finnas funktionskrav. (Johansson)
5
Det är en föreläsningssal med förberedelse för dörrautomatik. Ibland när man har
många liknande lokaler, till exempel föreläsningssalar, avgör man vilka av dem som
behöver vara tillgängliga. (Sadjak Framming) Att man eventuellt har dörrautomatik här
kan bero på att många ska ha tillgång till lokalen. Det kan även bero på de extra
funktionerna till- och frångänglighet. (Johansson)
Dörr 5 ligger i brandcellsgräns och leder in till en föreläsningssal. Den är en vanlig dörr
nu. (Gradén)
Man kan få problem med dörren. Ljudkravet är högt. Det brukar vara svårt att uppfylla
höga ljudkrav med elektrisk låsning. Man kan lösa situationen med en ljudsluss. I den
slussen skulle det finnas två dörrar, en utan ljudkrav men med säkerheten. Den andra
skulle vara olåst och uppfylla ljudkraven. (Jansson, B)
Är 179 ett krav? Man har ett trycke. I det här fallet skulle jag rekommendera en 179.
Den har en bättre infästning. Trycket sitter fast i brickan. Det finns CE-märkning för
vissa trycken i kombination med vissa låshus. (Jansson, B)
Trycket i det här fallet kanske har bättre värde i byggvarubedömningen. Denna
bedömning ser till miljövänligheten. Det finns tre märkningar, röd, gul och grön. Det
trycke som vore bättre lämpad för den här dörren kanske har sämre märkning än den
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föreskrivna. Det kan vara en anledning till att de har projekterat såsom de har gjort.
(Jansson, B)
179-E skulle kunna vara ett alternativ men då skulle man eventuellt byta ut låshuset
mot ett annat. Det som finns just nu ger ett stort motstånd. Det finns låshus som kräver
mycket mindre kraft när man trycker ner trycket. (Jansson, B)
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Dörrkortens utformning
Akademiska hus har standardiserade dörrkort och driftkort. Syftet med driftkort är att
tydliggöra hur dörrmiljön förväntas fungera i olika situationer. (Rimskog)
Akademiska hus har fått till det bra med sina dörrkort. Det är bra att man i de här
dörrkorten har en funktionsbeskrivning. (Smedberg) Även Thomsen poängterar att det
är bra att funktionsbeskrivningarna finns. Det kan å andra sidan vara svårt att förstå
vilka beslag som ska uppfylla vilka krav. (Thomsen)
Med det här upplägget på dörrkorten finns en begränsning i hur mycket text man kan
skriva. Man har bara en rad att skriva på. Det gör att man behöver använda sig av
förkortningar, vilket ökar risken för missförstånd. (Jansson, B)
Det vore bra om man kunde få in mer information. Ju fler dokument man behöver titta i
desto större risk för fel. Att ha med mer information skulle också göra det lättare att
lämna anbud. (Jansson, B)
Strömvall anser däremot att det är för mycket information. Att det finns så mycket
information ökar risken för att något blir bortglömt. (Strömvall)
En större bild skulle behövas. (Jansson, B) Det hade varit bra att rita ut beslagen på
bilderna. (Johansson) Det kan stå till exempel att det ska 4 karmöverföringar men det
visas inte på bilden var de ska finnas. Därför är bilderna inte optimala. (Thomsen)
Det hade varit tydligare om hade haft tabell med alla dörrar samt dörrblad.
(Waldenström) Det vore bra med ett dokument med alla dörrar och funktioner. Det som
finns i det här projektet är inte tillräckligt lätt att förstå. (Johansson)
ASSA har också sina egna dörrkort. De tycker att dem är bra utifrån deras perspektiv.
De inser dock att de är bristfälliga för andra yrkeskategorier. De själva förstår sådant
som inte uppenbart för andra som inte är insatta i samma saker. (Thomsen)
Thomsen berättar att han tycker att dörrkorten är röriga och att det är svårt att hitta i
dem. (Thomsen) Man behöver läsa flera gånger för att förstå. (Jansson, B)
Vissa dörrar står i skyddsklass 3 men det ser inte ut som dörrarna uppfyller det kravet.
(Strömvall)
Frågan är vad förberedelse för innebär. Drar de rör så att kablarna blir inbyggda till
exempel? (Johansson)
I dörrkorten tycker han att det är för mycket text. Han tycker att vore bra att ha en
kontrollfunktion, annars är det lätt att man missar något. Samma uppställningsritning.
Kanalisationer saknas på bilden. Han tycker att det är för mycket hänvisningar till
andra dokument. Han önskar att det fanns ett dörrblad per dörr. (Waldenström)

Kommentarer till Ulls hus
Dörrar som leder till utsidan hade förut automatik bort men de har nu tagits bort. Det
som inte var huvudentréer behövde de inte tillmötesgå tillgängligheten för publika
lokaler. Det ledde till att man kunde reducera dörrautomatik. Det fanns

5

utrymningsvägar med automatik placerade nära nog för att ändå uppfylla kraven.
(Gradén)
I Ulls hus har man använt en annan dörr för funktionshindrade på plan 1 och 2. Detta
för att det finns trappor de inte kan ta sig ner för. För att få det att fungera har man
förbindelsegång till nya delen. (Gradén)
Utrymning i trapphus 4 med flera sker via viloplan med utrymningsknapp. Den
knappen blinkar respektive lyser med fast sken för att indikera om larmet
uppmärksammats eller inte. Instruktioner finns i anslutning till den. (Gradén)
Dörrar in till arkivet är väldigt tunga. De är gjorda för att hålla för brand i 120 minuter.
De är inte utrymningsanpassade då lokalen räknas som en tillfällig vistelse. (Gradén)
Ulls hus är uppförd i sex plan som en enda brandcell med undantag av trapphus och
installationsutrymmen på plan 1. (Gradén)
Tillgänglighet och frångänglighet sätter ofta krav på att dörrarna inte får vara för
tunga. Enstaka fall. Syftar på Nr 4 som man kan se på separat papper. (?) (Gradén)
På plan två finns 179 i den publika delen. Entréerna kräver panikregel 1125 eftersom
antalet personer är stort. (Gradén)
Det som det saknas uppgifter om i Ulls hus är logistik, det vill säga hur folk tar sig dit
de ska. Ibland upprättar man flöden för att bilda sig en uppfattning. (Waldenström)
Egentligen skulle det vara optimalt att läsa in sig på bilagorna för att kunna uttala sig
korrekt om just det här projektet. Det är ganska svårt att reducera beslag, åtminstone i
det här projektet. (Johansson)
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