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Sammanfattning 
Detta arbete är ett samarbete med Markbygg Construction AB. I byggbranschen finns det en 

problematik med låssystem. På grund av olika faktorer, som bristfälliga föreskrifter och brist 

på kunskap inom ämnet, kan extra resurser behövas i slutet av projektet för olika korrektioner. 

 

Syftet med det här projektet är att skapa ett system för att hantera låssystem under 

entreprenad, så att komplikationer kan undvikas. Målsättningen är att skapa en checklista som 

visar att funktionskraven för ett låssystem i en byggnad uppfylls. Checklistan ska förhindra att 

extra arbeten uppstår i slutet av projektet. Det behövs en avgränsning eftersom det inte är 

relevant om ett lås öppnas med kortläsare, bricka, kod eller via porttelefon. Det som är viktigt 

är att låset i sig är kapabelt att ta emot en elektrisk signal som berättar för låset att det ska 

öppna sig. Projektet inleddes med en inläsningsperiod i ämnet för att kunna konstruera ett 

teoretiskt underlag som checklistan ska baseras på. Teorin består av fyra olika delar som 

behövs för att konstruera checklistan.  

 

 Brand & Utrymning 

 Inbrottsskydd 

 Funktioner 

 Utformning av checklista 

 

Efter teorin var färdigställd så utformades checklistan från koncept till ifyllbart PDF-

dokument. Efteråt kompletterades checklistan enligt Markbyggs önskemål. Resultatet blev en 

enkel och lättförståelig checklista som kommer att användas som hjälpmedel under 

projektering och produktion. Det finns utvecklingspotential för checklistan och många 

områden som den skulle kunna utvecklas i, exempelvis integration med CAD-program. 

Förhoppningen med checklistan är att den ska kunna vara med och bidra till en hållbar 

utveckling genom att undvika fel under entreprenad. Ambitionen är att på det sättet spara in 

på både transport-, arbets- och materialkostnader. 

  



 

Abstract 
This work is a partnership with Markbygg Construction AB. In the construction industry there 

is a problem with locking systems. Because of different factors such as deficient regulations 

and a lack of knowledge concerning the subject, this could lead to extra resources being 

needed at the end of a contract to make corrections. 

 

The purpose of this project is to create a system to handle locking systems during contract 

work, so that complications can be avoided. The goal is to create a checklist which shows that 

the functional requirements for a locking system are being filled. The checklist will prevent 

the need for extra work during the end of a project. Boundaries are needed because if the lock 

is opened via card reader, badge, code or intercom is not relevant. That which is relevant is 

that the lock is capable of receiving an electrical signal which tells the lock to open. The 

project initiated with a study period of the subject to be able to construct a theoretical basis on 

which the checklist will be based on. The theory is comprised of four different parts which are 

needed for the construction of the checklist. 

 

 Fire & Evacuation 

 Burglary protection 

 Functions 

 Designing of the checklist 

 

After the theory had been completed the checklist was designed from concept to fillable PDF 

document. The checklist was thereafter complemented according to Markbyggs wishes. The 

result is a simple and easy to understand checklist that will be used as an aid during design 

and production. There is potential for further development and many areas in which the 

checklist could be developed further, for example integration with CAD software. The hope 

with the checklist is that it will be able to help support sustainable development by avoiding 

errors during contract work. The ambition is that in that way save on logistics and material 

costs. 
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1. Introduktion  
Markbygg AB är ett växande byggföretag som arbetar med anläggning och konstruktion i 

västra Sverige. Markbygg AB var från början ett anläggningsföretag och utvecklade först år 

2007 fram en byggavdelning. År 2010 bildades ett nytt bolag, Markbygg Construction AB för 

att fokusera på byggnadssektorn. Detta examensarbete är ett sammarbete med Markbyggs 

konstruktions bolag, Markbygg Construction AB. 

 

I byggbranschen finns det en problematik med låssystemen i byggnader. Problemet är dels 

kommunikationen mellan de olika leden i byggprocessen där arkitekten, entreprenören, UE 

och beställaren ingår. Det kan bli fel typ av låssystem som arkitekten förordar i föreskriften 

som ska användas i en sektion av byggnaden. Det som menas med låssystem i det här 

projektet är låset som sitter i dörren, att låset passar i dörren och att dess komponenter 

uppfyller de krav som ställs på låset, till exempel komponenter som mikrobrytare och 

funktioner som automatiskt dörrstängning. Det är inte relevant är om låset öppnas med 

kortläsare, bricka, kod eller via porttelefon eftersom det som är viktigt är att låset i sig är 

kapabelt av att ta emot en elektrisk signal som berättar för låset att det ska öppna sig. Det 

finns idag inget system som gör att entreprenören enkelt kan kontrollera om låssystemet 

fungerar eller att funktionskraven uppfylls. Entreprenören har inte tillräckligt med resurser för 

att kontrollera att låssystemen stämmer i ett tidigt skede av projektet. Detta leder till att stora 

resurser av tid och pengar läggs ner i slutet av projektet och bristande lösningar tas fram för 

att låssystemet ska fungera.  

Varken beställaren eller entreprenören är tillräckligt insatta för att enkelt kunna se vilka 

funktionskrav som kan kombineras eller ska kombineras för de olika sektionerna i byggnaden. 

Då de olika sektionerna i en byggnad har olika funktionskrav enligt BBR (Boverkets 

byggregler), SIS (Svensk Standard) och beställaren. 

Ett exempel är att låshuset inte är dimensionerat för den dörr det ska sättas in i. Ett annat 

exempel är att låset kanske inte utförs med de komponenter som krävs för automatiskt 

dörrstängning enligt brandklassningen.  

 

Kärnan i problemet är att när låssystem ska utföras så blir det fel någonstans under projektets 

gång. Detta kan leda till att fel låssystem sätts in eller att olika komponenter i låssystemet inte 

kan sammanföras. Problemet för entreprenörer är att det kan leda till extra kostnader i slutet 

av projektskedet. 

Detta gör att de olika parterna är i behov av ett system som gör att de enkelt kan se vad det är 

för typ av låssystem, som behöver sättas in i den förordade sektionen av byggnaden. Detta 

skulle kunna minska andelen problem med låssystem som uppstår under ett byggprojekt. Med 

hjälp av ett system, skulle entreprenören vid ett tidigt skede av projekten kunna se att de 

nödvändiga funktionskraven uppfylls och att de olika delarna av låssystemet kan kombineras. 

Om problematiken med låssystem skulle kunna undvikas så finns det kostnader att spara in 

på. 
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1.1. Syfte 
Syftet med rapporten är att skapa ett system för att hantera låssystem under enterepenad, så att 

komplikationer kan undvikas.   

1.2. Mål 
Målsättningen är att skapa en checklista som visar att funktionskraven för ett låssystem i en 

byggnad uppfylls. Checklistan ska förhindra att extra arbeten uppstår i slutet av projektet. 

1.3. Problemformulering 
Hur utformas en checklista för att kunna se att olika funktionskrav uppfylls och att olika delar 

är kompatibla med varandra? 

Hur identifieras vilka faktorer som är relevanta för en sådan checklista? 

1.4. Avgränsningar 
Låssystem är ett brett spektrum, så ett par avgränsningar blir nödvändiga. 

 

 Hur olika sorters larm är kopplade till låssystemet är inte relevant för rapporten, det 

som är relevant är om låset i sig har möjlighet att reagera på sådana signaler. T.ex. om 

en dörr har automatisk dörrstängning så ska den kunna stängas automatisk vid 

brandlarm. Vad som utlöser brandlarmet eller hur det är kopplat är ingenting den här 

rapporten kommer att gå in på. 

 

 Om låset öppnas med kortläsare, bricka, kod eller via porttelefon är inte relevant 

eftersom det som är viktigt är att låset i sig är kapabelt av att ta emot en elektrisk 

signal som berättar för låset att det ska öppna sig. Om den signalen kommer ifrån en 

kortläsare eller från någons porttelefon är inte ett problem och inte relevant för den här 

rapporten. Därför görs det en avgränsning vad gäller dessa tillbehör som öppnar låset 

på dörren. 

 

 ASSA är den största producenten av lås i Sverige och även det märke som Markbygg 

Construction AB använder sig av. Av den anledningen kommer denna rapport enbart 

att fokusera på vilka funktioner och specifikationer som gäller för de låssystem ASSA 

erbjuder. 
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2. Metod 

2.1. Genomförande 
Projektet inleddes med en kort inläsningsfas av det produktutbud som ASSA erbjuder med 

syfte att få en förståelse över hur låssystem kan fungera. Nästa steg i projektet blev ett möte 

med Håkan Alfredsson, projektledare hos Markbygg Construction AB och Christian Gatt, 

ägare av Byggtillbehör i Väst AB. Mötet ledde fram till att en checklista skulle konstrueras 

för att lösa en del av låssystemproblematiken. För att kunna konstruera en checklista krävdes 

en teoretisk bakgrund som gör det nödvändigt med en längre period av informationssökning 

samt möten och samtal med kunniga personer inom ämnet. När teorin var färdigställd 

fortlöpte arbetet med skissande och utformande av checklistan. Checklistan lämnades till 

Markbygg Construction AB för utvärdering och för förslag på eventuella revideringar. 

Checklistan kompletterades enligt önskemål, projektet når slutfasen och rapportskrivande tar 

vid. 

 

Det krävs en utförlig teoretisk bakgrund för att kunna göra en checklista. 

Det första som gjordes i teoridelen var att ta reda på vilka sektioner som var nödvändiga för 

checklistans utformande t.ex. brand & utrymning, inbrottsskydd och funktioner. 

Arbetet med att ta fram teorin delades upp och arbetet med olika sektioner kunde ske 

simultant. Arbetet med varje sektion inleds med insamlande av relevanta källor. 

 

Ur BBR (Boverkets Byggregler) kunde lagar om brandklassning tolkas och sammanställas i 

teoridelen för att fungera som grund till brand- och utrymningsdelen av checklistan. 

 

Informationssökning, möten och samtal har legat till grund för teoriavsnittet om funktioner. 

Funktionerna beskrivs och listas i bokstavsordning i rapporten. 

 

Informationssökning och tillgång till SIS (Svensk Standard) ligger till grund för 

beskrivningarna av låsklasserna samt skyddsklasserna med dess krav. 

 

Teorin gällande utformning av checklistor togs fram genom analys av andra checklistor. Efter 

att ha jämfört sex stycken checklistor kunde ett antal viktiga koncept lämpliga för detta 

projekt slås fast. 

 

Utifrån det teoretiska underlaget kunde arbetet med checklistan påbörjas. Checklistans 

utformning skedde i fyra olika steg. 

 

Steg 1 – Brainstorming 

Under detta steg togs det fram grova idéer ur det teoretiska underlaget. Många av dessa idéer 

ritades upp på en whiteboard. När det hade tagits fram ett antal idéer för att täcka större delen 

av checklistan gick arbetet vidare till nästa steg. 
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Steg 2 – Skiss av checklista 

Checklistans olika delar skissades upp med tillhörande frågor utifrån idéerna från steg 1 och 

det teoretiska underlaget. 

Steg 3 – Worddokument av checklistan 

Skisserna från steg 2 görs kompletta i Word. Funktionsmatrisen görs i Excel och plockas in i 

dokumentet. Alla texter och bilagor skrivs klart samt läggs in i dokumentet. 

Steg 4 – Ifyllbart formulär 

Dokumentet från Word görs om till ett ifyllbart formulär med hjälp av Adobe Acrobat, med 

tillhörande textrutor och flervalsfrågor. 

 

 

Markbygg Construction AB testkörde checklistan i två steg. 

Under det första steget testkördes checklistan med syfte att ta fram förslag till eventuella 

revideringar. Det första steget är ett mindre utförligt steg och checklistans ska testköras igen 

efter revideringar. Under det andra steget så reviderades checklistan enligt önskemål och efter 

vad som är möjligt vid detta skede i projektet. Checklistan testkördes mer utförligt med syfte 

att ge slutgiltig respons. 

  

Fig. 1. De fyra stegen 
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3. Teori 
Teorin i detta kapitel beskriver de olika delarna i checklistan och vad de har för funktion. 

3.1. Brand & utrymning 
Brandklassning inom byggnader omfattar ett brett spektrum, med olika klassificeringar för 

byggnader, trapphus, byggdelar etc. All brandklassning är ett resultat av olika faktorer som 

måste uppfyllas av byggnaden och dess rum. För att hålla teorin relevant kommer sådana 

faktorer som påverkar brandklassning av dörrar att gås igenom, eftersom brandklassningen på 

dörren delvis styr kraven på vad ett lås måste ha för funktion. Brandklassningen av en 

byggnad kan komma att påverka brandklassningen av en dörr. 

Den här delen av teorin är till största del inläst ifrån BBRs material, men undantaget av 

beteckningarna som har lästs in från räddningstjänsten i Karlstadregionen. [1][2][3] 

 

Exempel: 

Ett lås måste uppfylla de kraven som ställs på en dörr. Dörren måste hålla samma krav som 

gäller för dess vägg om väggen är en del utav en brandcellsgräns, vilket i sig är ett resultat 

utav byggnadens utformning och utrymningsvägar. 

 

Brandklassning på byggnad måste ta hänsyn till faktorer som kan påverka risken för 

personskador och utrymningsmöjligheterna om byggnaden störtar samman.  

 

Utrymningsmöjligheterna bedöms med hänsyn till ett antal olika faktorer; antalet personer 

som beräknas befinna sig i byggnaden, deras förutsättningar att kunna sätta sig själva i 

säkerhet, byggnadens höjd och volym samt verksamheten som bedrivs i byggnaden.  

 

Där brand medför stor risk för personskador ska byggnaden utföras i klass Br1.  

 

Byggnader med tre eller flera våningsplan bör utföras i klass Br1 

 

Följande byggnader med två våningsplan bör utföras i klass Br1: 

 

 Byggnader avsedda för sovande som inte förväntas ha god lokalkännedom. 

 

 Byggnader avsedda för personer som har små förutsättningar att själva sätta sig i 

säkerhet. 

 

 Byggnader med samlingslokal på andra våningsplanet. 

 

Där brand medför måttlig risk för personskador ska byggnaden utföras i klass Br2.  

 

Följande byggnader med två våningsplan bör utföras i lägst klass Br2: 

 

 Byggnader avsedda för fler än två bostadslägenheter och där bostadseller arbetsrum 

finns i vindsplanet. 

 

 Byggnader med samlingslokaler i markplanet. 

 

 Byggnader som har en byggnadsarea större än 200 m2 och som inte delas i enheter av 

högst denna storlek genom brandväggar i lägst klass 
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Byggnader med ett våningsplan bör utföras i lägst klass Br2 om de inrymmer: 

 

 samlingslokaler i eller under markplanet, 

 

 särskilt boende för personer med vårdbehov, 

 

 vårdanläggning, utom förskola och liknande. 

 

Övriga byggnader får utföras i klass Br3.  

 

Beteckningar för byggdelars brandklassning motsvarar olika krav som byggnadsdelen måste 

uppfylla under brand. 

 

 R – Bärförmåga 

 E - Integritet (röktäthet) 

 I - Isolering (värme) 

 M - Ska stå emot mekanisk påverkan (ras mm) 

 C - Automtisk dörrstängning. 

 Sa, Sm - brandgastäthet för dörrar. 

 Tidskrav: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 och 360 minuter 

 

De olika beteckningarna kombineras med en tid som anger hur länge under brand kravet 

måste uppfyllas. En brandklassning skulle kunna se ut så här: 

 

Exempel: 

En vägg med beteckningen: REI60-M 

Väggen ska då uppfylla kraven på bärförmåga, integritet, isolering i 60 minuter vid brand. 

Väggen ska också tåla att det kan rasa på ena sidan. 

 

När det gäller kraven på dörrar så läggs det till en nersänkt 2:a (EI2). 

 

Exempel: 

En dörr med beteckningen: EI260-C 

Dörren ska då ha en automatisk stängningsanordning samt uppfylla kraven på integritet och 

isolering i 60 minuter vid brand. 

 

Brandklassning av trapphus har två olika definitioner Tr1 och Tr2. Brand- och 

brandgasspridning ska begränsas så trapphusen ska utformas med avskiljande konstruktion. 

Placering av hisschakt i trapphuset kan ske som en del av samma brandcell som trapphuset. 

Avskiljande konstruktioner bör vara av lägst klass EI60. 

 

Trapphus med egen brandcell ansluten med brandsluss klassas som Tr1. 

”Trapphus Tr1 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och 

brandgasspridning till trapphuset begränsas. (BFS 2011:26)” - BBR.[2] 

Trapphusets förbindelse med andra utrymmen bör endast ske genom en brandsluss som är 

öppen mot det fria. ”Varken trapphus, hisschakt eller brandsluss bör stå i förbindelse med ett 

plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria”.(BFS 2011:6) – 

BBR[1]. 
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Trapphus med egen brandcell med anslutning via sluss klassas som Tr2. 

”Trapphus Tr2 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och 

brandgasspridning till trapphuset begränsas. (BFS 2011:26).” – BBR [2] 

Trapphusets förbindelse bör endast ske genom ett utrymme inom egen brandcell med kontor 

av verksamhetsklass 1, bostäder av verksamhetsklass 3 och jämförliga utrymmen där det 

vistas personer mer än tillfälligt. Andra utrymmen i förbindelse med trapphuset bör ske endast 

genom brandsluss. Tillgång till ytterligare minst en tillträdesväg för räddningsinsats bör 

finnas för sådana utrymmen. Om den enda utrymningsvägen är ett trapphus i klass Tr2 bör det 

inte stå i förbindelse med källarplan i enlighet med kraven angående tillträdesvägar. Detta 

gäller även för hisschakt som ingår i samma brandcell som trapphuset. 

3.1.1. Dörrar 
Dörrar, luckor och portar i en brandcellsskiljande byggnadsdel ska vanligtvis utföras i samma 

brandtekniska klass som gäller för den aktuella byggnadsdelen.  

 

 Dörrar i brandväggar ska vara av lägst motsvarande brand-teknisk klass i  

EI2-C(EI-C).  

Kan det visas att risken för brandspridning är uppenbart liten och att den brand- och 

brandgasavskiljande funktionen inte försämras något nämnvärt så får dörrar och dylikt 

vara av lägre brandteknisk klass, dock lägst hälften av den klass som annars skulle 

gälla och lägst klass E30. Dörrar och dylikt får vara av lägst klass E om 

utrymningssäkerheten ändå kan uppnås och risken för eventuell brandspridning är 

liten. 

 

 För byggnader i klass Br1 får dörrar och dylikt mellan bostads- eller 

kontorslägenheter, skolor, hotell och jämförbara brandceller och utrymningsvägar 

utföras i lägst klass EI2 30 (EI 30).  

 

 Dörrar till trapphus Tr2 bör utföras i lägst klass EI260-C. Om trapphuset betjänar en 

byggnad med högst åtta våningsplan är EI230-C tillräckligt.  

 

 Vindsutrymmen med lägenhetsförråd får stå i direkt förbindelse med trapphus Tr2 

genom dörrar utförda i lägst klass EI2 60-C. 

 

 Mellan trapphus och brandslussar ska dörrar vara av lägst klass E230-C. 

 

 Mellan bostäder eller lokaler och brandslussar bör dörrar vara av lägst klass EI260-C. 

 

 Om en förbindelse, korridor eller liknande utrymme gränsar till brandslussen i den 

egna brandcellen så är EI230-C tillräckligt. Den brandklassade dörren måste vara 

självstängande om luftslussen ingår i en brandcellsgräns. 

 

 Brandslussens dörrar bör vara av lägst klass EI260-C. 
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I utrymningsvägar ska dörrarna vara utåtgående i utrymningsriktningen. Dörrar får endast 

vara inåtgående om de är avsedda för 

– ett litet antal personer, t.ex. dörrar till bostäder eller gästrum på hotell. 

– ett måttligt antal personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, t.ex. dörrar till 

klassrum i skolor. 

– mindre lokaler. 

Andra dörrtyper än utåtgående slagdörrar får användas om de ger likvärdig säkerhet. Dörrar 

till eller i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna. Dörrar som endast går att öppna med 

nyckel är tillåtna, om de betjänar ett litet antal personer som kan förväntas ha tillgång till 

nyckel.  

 

Dörrar och dylikt till eller i utrymningsvägar ska förses med en funktion så att de är 

självstängande, de kan även förses med en uppställningsanordning så länge den automatiskt 

stängs när det förekommer brandgaser i dess närhet. Dörrar och dylikt till hissmaskinrum, 

bostads- eller kontorslägenheter, fläktrum och dylikt, mindre utrymmen som normalt hålls 

låsta eller till lokaler som är belägna ovanför våningsplan där personer vistas mer än tillfälligt, 

ställer dock inga krav på att dörrar eller dylikt behöver vara självstängande. 

 

Dörrar till eller i utrymningsvägar från samlingslokaler bör lätt kunna öppnas endast genom 

att någon trycker på dörren eller med ett lätt manövrerat trycke. Dörrar i utrymningsvägar bör 

även ge möjligheten att kunna återvända igenom efter att någon har passerat. Den nödvändiga 

kraft som behövs för att öppna dörren bör inte överstiga 13 kg eller 130 N på de normala 

öppningsanordningarna. 

 

I byggnader annat än småhus måste det i anslutning till pannrum med eldstad för eldning med 

flytande eller fast bränsle finnas ett utrymme för uppsamling av den aska- och sotmängd som 

bildas, där den mängden kan förvaras på ett tryggt sätt. Utrymmet ska vara avskilt med en 

dörr eller lucka av lägst klass EI215-C. 
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3.2. Funktioner 
I denna del behandlas olika begrepp som är viktiga att förstå. Då dessa begrepp förklarar hur 

ett låssystem fungerar, de ska skapa en förståelse för vad låssystem är och var de används i 

låssystem. 

 

 A- och B-mått 

A-mått är det samma som dörrbladets tjocklek. B-mått mäts 

mellan dörrbladet och låskistans centrum (Se fig. 2).[4]  

 

 Anslags- och gångjärnssida  

Den sida där gångjärnen är synliga ifrån är gångjärnssidan och 

den andra sidan är då anslagssidan.[5] 

 

 Aktiv-/passivdörr  

I dubbeldörrar så kan det finnas en passivdörr och en aktiv dörr. I 

sådana fall står passivdörren stängd och aktivdörren är den som 

används för passage (Se fig. 3).[5] 

 
 

 

 Automatisk dörrstängning 

Brandklassning ställer ibland krav på automatisk dörrstängning på monterade dörrar. 

[1]  

 

 Cylinderfall  

Cylinderfall är hur cylindern kan öppnas antingen per automatik 

eller med nyckel. Den kan också ha funktionen att öppnas på båda 

sätten.[6] 

 

 Cylindersida 

Cylindersidan är den sidan på dörren som cylindern är synlig ifrån. 

Vid dubbelcylinder så är cylindern synlig på bägge sidorna av 

dörren (Se fig. 4). [5]  

 

  

Fig. 3. Aktiv- & passivdörr 

 

Fig. 2. A- och B-mått 

Fig. 4. Cylindersida 
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 Dagslås och nattlås 

Dagslås och nattlås är ett koncept som det pratas om när det kombineras två olika 

funktioner, t.ex. motorlås och eltryckeslås eller motorlås och elslutbleck. Då fungerar 

eltryckeslås eller elslutbleck som dagslås och motorlås som nattlås. 

 

 Dorndjup  
Är måttet från nyckelhålets mitt eller mitten för dörrhandtagets hål till dörrbladets slut. 

[7] 

 

 Dubbelcylinder (DC) 
En cylinder på både anslag- och gångjärnssidan av dörren istället för t.ex. ett vred.[5] 

 

 Dörrhängning 

Dörren hängs på vänster eller höger sida dörrkarmen (sett ifrån gångjärnssidan) så att 

den öppnas åt rätt håll.[5] 

 

 Elslutbleck 

Ett elslutbleck kan konstrueras så att det är låst eller olåst i strömlöst läge. Med extra 

kontakter kan det ges indikeringar om dörren är öppen eller stängd och om den är låst 

eller olåst. Det kan kopplas till olika system för upplåsning så som kodlås och 

kortläsare. Elslutbleck är ett vanligt alternativ i dörrar som passar bra som exempelvis 

dagslåsning i skalskydd.[8] 

 

 Eltryckeslås 

Eltryckeslås kan användas som dagslåsning eller som komplement till ett motorlås 

inom t.ex. handel och kontor där det ställs krav på snabb passage. Ett eltryckeslås 

kombinerar det mekaniska låset med den styrda låsningen av ett elslutbleck. Med 

splitfunktion öppnas dörrens ena sidan alltid mekaniskt, den andra sidan är elektriskt 

manövrerad. Med standardfunktion så är båda dörrens sidor elektriskt manövrerade. Ett 

eltryckeslås kan alltid låsas mekaniskt.[9] 

 

 Förregling 
Är kolven i låsanordningen som gör att dörren kan låsas. Det finns 

automatisk förregling och manuell (innebär att nyckel används).[10] 

 

 Karmbredd 

Dörrkarmens bredd, fördelaktigt samma bredd som väggen.[11] 

 

 Låshus/Låskista 

Låshuset är den delen som är aktiv och som används för att låsa dörren. 

Det är den del som innefattar cylinder m.m. och som sitter i mitten av 

stolpen på låset. Det är viktigt att låshuset har rätt dimensioner så att det 

kan monteras i dörren utan komplikationer (Se fig5.).[12] 

 

 Låsprofil 

Den typ av profil låshuset tillhör t.ex. smalprofillås eller modullås. 

 

 Mikrobrytare 

Brytare som känner av om t.ex. en dörr är stängd eller öppen, låst eller olåst.[5] 

Fig. 5. Låshus inringat. 
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 Modullås  

De flesta dörrars urtag är anpassade för ASSA modullås. Det finns en mängd med olika 

modullås men de har alla samma dorndjup 50 mm.[7] 

  

 Motorlås 

Ett lås med motorstyrd regel som även kan låsas upp mekaniskt med nyckel. Motorlås 

passar bra som natt- och säkerhetslåsning där det ställs höga krav på säkerhet. Motorlås 

styrs lätt via olika styrenheter, t.ex. kortläsare, passagesystem eller tidsstyrda enheter. 

Kompletteras ibland med dagslåsning vid högfrekventa dörrar, t.ex. elslutbleck eller 

eltryckeslås.[13] 

 

 Regel 

Är motsatsen till en kolv som är snedskuren och styrs istället av en nyckel eller ett 

dörrvred.[7] 

 

 Rumsbeteckning 

Namnet eller beteckningen på utrymmet som dörren ska monteras i. 

 

 Slutbleck 

Det är det som gör att dörren hålls på plats när dörren har stängts, slutblecket sitter i 

dörrkarmen. Slutblecket har även en skyddande verkan då det försvårar för inbrott i 

byggnaden.[7] 

 

 Smalprofillås 

Är anpassade för att passa dörrar med smal dörrprofil. Materialen för dörrarna som är 

godkända för att få användas till smalprofillås är trä, aluminium eller stål. Det 

dorndjupet som används är 28 mm för smalprofillåsen. [14] 

 

 Stolpe 

Är den synliga delen av låshuset, det är den avlånga platten som ses när dörren öppnas. 

Det är den synliga delen av låshuset som kan ses (se fig. 5). [7] 

 

 Trycke 

Trycket ska vara av rätt modell och uppfylla de krav som ställs vid t.ex. utrymning.[7] 

 

 Tryckesfall 

Tryckesfall är när kolven är snedskruven (kolven är den delen som fälls ut när dörren 

låses). Kolven är fjäderbelastad och kan styras när dörren inte är i låste läge. Den styrs 

med hjälp av handtaget.[7] 

 

 Täckbricka 

En täckande bricka istället för t.ex. ett vred eller trycke.[5] 

 

 Vred 

används för att låsa dörren inifrån är ofta kompletterat med cylinderlås på utsidan av 

dörren.[7] 
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3.3. Inbrottsskydd 
I denna del behandlas låssystemets inbrottklass och dess olika krav. 

Det mekaniska låsskyddet som sätts in i en dörr ska uppfylla de krav som ställs. Kraven ställs 

i Sverige från bland annat försäkringsbolagen. De mekaniska låsskydden delas upp i tre 

skyddsklasser 1,2,3 där skyddsklass 1 är den lägsta och skyddsklass 3 är den högsta[15]. 

Skyddsklassernas indelning ser ut på följande sätt: 

 

 Skyddsklass 1 gäller för en verksamhet med liten eller ingen mängd begärlig 

egendom 

 

 Skyddsklass 2 gäller för verksamhet med större mängd begärlig egendom än 

skyddsklass 1 

 

 Skyddsklass 3 gäller för verksamhet med huvudsaklig inriktning på begärlig 

egendom. 

Högre skyddsklass ställer krav på bättre lås som uppfyller en högre låsklass. Skyddsklass 1 

och 2 kräver ett lås av minst låsklass 3. Skyddsklass 3 kräver minst två lås av låsklass 3. 

Låsen delas in i fem olika klasser med avseende på låsets inbrottsskyddande funktion när den 

är komplett och monterad. Högre låsklass innebär högre krav på inbrottsskydd[15][16]. 

 

 Låsklass 1: Låsenhet för användning där inga krav på inbrottsskydd finns uppställda. 

 

 Låsklass 2: Låsenhet för användning där krav på inbrottskydd i vissa delar måste 

underordnas kravet på snabb utrymning. 

 

 Låsklass 3: Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd är väsentligare än 

kraven på snabb utrymning. 

 

 Låsklass 4: Låsenhet för samma användningsområde som klass 3 men med kraftigare 

dörrförstärkning. 

 

 Låsklass 5: Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd är extra höga. 

Exempel: 
En byggnad har en källare med känsligt material som ställer höga krav på säkerheten. 

Källaren kräver ett skydd som motsvarar Skyddsklass 3. Skyddsklass 3 kräver två lås av minst 

låsklass 3. 
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3.4.  Uppbyggnad av checklistor 
I den här delen presenteras den teori som har tagits fram genom en analys av sex stycken 

andra checklistor [17-22]. 

 

Efter genomläsande av de sex olika checklistorna kunde det sammanställas ett par punkter 

som bör behandlas vid utformning av checklistan. 

3.4.1. Inledning 
Gemensamt för alla checklistorna var en inledning som beskriver checklistans 

användningsområde. Ur checklistorna kunde det urskiljas att många av dem ville var tydliga 

med deras mål och syfte. Det förekom ofta en kortare beskrivning av checklistans utformning 

samt kort information om hur den ska användas. Något som inte förekom tydligt i de andra 

checklistorna men som ansågs viktigt för detta projekt var en tydlig avgränsning gällande 

producent av produktutbudet, i detta fall ASSA. Dessa koncept är de som har legat till grund 

vid utformning av inledningen i det här projektets checklista 

3.4.2. Projektinformation 
En sak som förekom i en utav checklistorna och Uddevalla kommuns låsschema var 

förekomsten av information gällande projektet. Det ansågs därför viktigt att ha med ett stycke 

med utrymme för att fylla i information gällande aktuellt projekt, så som byggnad, beställare, 

entreprenör, ansvarig, datum, etc. 

3.4.3. Rubriker 
Ett annat koncept som förekommer är rubriker av olika form som tydliggör vad de olika 

frågorna i checklistan behandlar. Detta koncept används i den här checklistan då det anses 

viktigt att dela upp checklistan i olika sektioner för att enkelt kunna arbete med den och få 

fram ett tydligt resultat.  

3.4.4. Flervalspunkter 
Något som var tydligt i en checklista var förekomsten av flervalspunkter som tydliggjorde 

alternativen gällande vissa frågor. Detta koncept är något som har anammats i det här 

projektets checklista för att underlätta användandet. Till exempel skulle ett svarsalternativ 

kunna möjliggöra det för brukaren att gå vidare till nästa sektion. Det andra svarsalternativet 

öppnar upp för ytterligare frågor. 

3.4.5. Resultat 
En sak som förekom i en utav checklistorna och Uddevalla kommuns låsschema var 

förekomsten av ett resultat. Det ansågs fördelaktigt med en sektion i checklistan där det på ett 

tydligt sätt kan redovisas vad som har framkommit av checklistan för att sedan lätt kunna 

jämföras med tidigare uppgifter. Det ansågs vara till brukarens fördel att ha med ett litet 

utrymme för möjligheten att föra egna anteckningar som komplement till resultatet.  

3.4.6. Beskrivande bilagor 
I en utav checklistorna förekom det beskrivande bilagor. Det är något som anses viktigt för 

det här projektets checklista då en del brukare kan ha mindre kunskap gällande vissa sektioner 

i checklistan. 
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4. Resultat 
Resultatet blev en checklista strukturerad enligt fig. 6. Checklistan 

inleds lämpligen med att projektinformationen fylls i. De olika 

delarna följer egentligen inte varandra utan kan fyllas i utan 

innebörders ordning. Resultatet lämnas dock lämpligen till sist. 

Checklistan fylls i genom en kombination av flervalsvalsrutor och 

ifyllbara textrutor (se fig. 7), de olika delarna mynnar ut i ett varsitt 

resultat. Alla resultat sammanställs efteråt i ett gemensamt 

slutgiltigt resultat. För hela checklistan se bilaga 1. 

Checklistan inleds med en framsida, en kort inledning och en 

innehållsförteckning. 

Checklistan börjar med ifyllande av projektinformation. Här fyller 

brukaren i information relevant till det aktuella projektet.  

Brand- och utrymningsdelen går igenom de olika regler som 

påverkar brandklassning och som är relevant för en dörr och dess 

låssystem. Brand- och utrymningsdelen i sig delas upp i fyra olika 

delar; dörr i brandcell, dörr i trapphus, dörr i brandsluss och 

övrigt. Den del som får högst brandklassning är den som används 

som brand- och utrymningsdelens huvudresultat.  

Delen för inbrottsskydd är avsedd att redovisa hur många lås 

som behövs och vilken låsklass de behöver uppnå beroende av 

skyddsklass.  

I dimensionsdelen fyller användaren i information om dörrens 

och låshusets dimensioner t.ex. hängning av dörren och 

dorndjup. 

Funktionsdelen är till för att kontrollera att alla önskade 

funktioner är kompatibla med varandra. Kontrollen görs 

med hjälp av en matris där olika bokstäver motsvarar 

olika funktioner (Se fig. 8). Kombineras funktionerna C 

och D så blir det ett kryss vilket betyder att 

funktionerna inte är kompatibla med varandra. 

Kombineras funktionerna C och E så blir det en ring 

vilket betyder att funktionerna är kompatibla med 

varandra. Matrisen kan läsas både vågrätt och lodrätt. 

  

Fig. 6. Flödesschema Checklista 

Fig. 8. Funktionsmatris 

Fig. 7. Ex. flervalsrutor, textruta 
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De olika delarna i checklistan mynnar ut i ett slutgiltigt resultat som redovisas i två tabeller 

(Se fig. 9 och 10). Två parametrar som tidigare inte har nämnts är dörrtyp och ASSA låshus 

artikel. Dörrtyp är det namn som användaren ger den typen av dörr som resultatet gäller. 

ASSA låshus artikel är till för att användaren ska kunna välja ett låshus ur ASSAs 

produktutbud. Dimensionsdelen innehåller så pass många parametrar att den kräver en egen 

tabell. 

 

  

DÖRRTYP BRANDKLASSNING 
ANTAL LÅS OCH 

LÅSKLASS 
FUNKTIONER 

ASSA 
LÅSHUS ART. 

16A EI260-C 2st lås av låsklass 3 A, B, F, G 2 x 620 

16B EI260-C 2st lås av låsklass 3 A, B, D, F, G 620 & 621 

17A EI230 1st lås av låsklass 2 G, K 310 

DÖRRTYP DORNDJUP KARMBREDD A-MÅTT B-MÅTT HÄNGNING CYLINDERSIDA 

16A 50 145 10 21 H DC 

16B 50 145  10 21 H DC 

17A 70 120 10 21 V G 

Fig. 10. Resultat dimensionsdel 

Fig. 9. Resultat 
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5. Diskussion 
Markbygg Construction AB anser att det har varit svårt att lösa problematiken med låssystem. 

Responsen har varit positiv, de kan med hjälp av checklistan enkelt kontrollera att 

låssystemets funktioner är kompatibla och att de uppfyller alla de krav som ställs på dörren i 

den miljön den är placerad. Den kommer att fungera som ett hjälpmedel vid projektering och 

produktion. Vid projekteringen kan den t.ex. underlätta arbetet med att ta fram rätt funktioner 

och på grund av det få ut en mer korrekt kostnad för en dörr, som kan användas i 

anbudskalkyler. Vid produktionsskedet ska resultatet vara färdigställt. Checklistans syfte där 

blir istället att fungera som ett hjälpmedel för att kontrollera att dörren och låset som blir 

levererat uppfyller de krav som ställs, samt att funktionerna är kompatibla. 

 

Metoden började med en teoretisk inläsningsperiod, något som har varit direkt avgörande för 

projektets kvalité. Utformningen av checklistan kunde fortlöpa utan större komplikationer och 

det har varit mycket på grund av den tydliga strukturen i utformningsarbetet. 

Det var genom testkörning av checklistan som både dess brister och kvalitéer kunde 

upptäckas. Testkörningen av checklistan har gjort det möjligt att kunna göra revideringar 

baserade på Markbyggs önskemål. En bättre planering hade kunna gjort det möjligt att 

testköra checklistan i ett tidigare skede och eventuellt skapat utrymme för ytterligare 

förbättringar. 

 

Något som har varit en utmaning under projektet har varit att få fram information om ämnet. 

Det har varit svårt att få fram rätt information angående funktioner, eftersom det är svårt att 

hitta personer som har kunskap inom ämnet. Det har även funnits problem med att få fram 

standarder angående inbrottsskydd, mycket av den information som finns endast går att köpa 

från SIS. Positivt har varit att inget liknande projekt har gjorts och det har gjort det möjligt att 

skapa en egen metod utan behöva förhålla sig till tidigare arbeten. Eftersom det inte finns 

något liknande projekt tvingas inte arbetet till jämförelser eller analys av mätdata. Resultatet 

går inte att jämföra med något annat utan måste istället bedömmas baserat på testkörning.  

Bemötandet från de personerna som har hjälpt till under projektets gång har varit positivt och 

har i många fall varit avgörande för vissa delar i checklistan t.ex. funktionsdelen.  

 

En brist i checklistan är inbrottsskyddsdelen som hade kunnat utökas, det blev till slut en 

kompromiss som inte kunde undvikas på grund av informationsbrist. Dock var det som 

uteblev ingen avgörande del utan en mer beskrivande del av inbrottsskydd. Checklistan är 

välarbetad när det gäller hanteringen av funktioner. Funktionerna hanteras kort men tydligt 

och lättförståeligt. Checklistan är även ifyllbar i ett PDF-dokument vilket är något som gör 

den mer lättanvändlig än ett vanligt Word-dokument. Det gör det möjligt att spara och maila 

iväg en ifylld version till kollegor.  

 

Checklistan har utvecklingspotential och det finns många sätt som den skulle kunna förbättras 

på men det kräver både tid, pengar och kunskap. Ett första steg skulle kunna vara att göra den 

tillgänglig som ett webbformulär eller verktyg. Vidare skulle checklistan kunna förbättras för 

automatiskt kunna ta fram ett resultat beroende på vad som fylls i. 

Ett exempel vore att den totala brandklassningen fylls i automatiskt beroende på vilka rutor 

som bockas i och vilka klassningar som skrivs in. Checklistan skulle kunna göras om till ett 

program som skulle kunna interagera med dörrar i CAD-ritningar. Detta skulle göra det 

smidigt att redan vid konstruktion av dörruppställning få fram rätt låssystem för en viss dörr 

eller dörrtyp. En databas skulle kunna kopplas på för att rekommendera färdiga produkter 
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beroende på resultatet för dörrtypen. Många utav de tidigare nämnda idéerna är något som i så 

fall skulle ligga långt fram i tiden och kräva mycket arbete för att utföra. 

 

Marknaden är under ständig förändring samt att även regler och normer förändras med tiden. 

Det betyder att checklistan kommer att behöva uppdateras i framtiden. 

Checklistan är baserad på ASSAs produktutbud men de funktioner och regler som behandlas 

är så pass generella att de kan användas även till andra tillverkares produkter. 

 

5.1. Hållbar utveckling  
Syftet med checklistan är att skapa ett system som minskar antalet komplikationer. Minskar 

antalet komplikationer så kan det sparas in på tid, pengar och eventuellt materialspill. Utförs 

ett arbete rätt från början så undviks ändringsarbeten och på det viset kan det vara möjligt att 

spara på material. Detta gör också att det kan sparas in på övertid eftersom nya lösningar inte 

behöver konstrueras i efterhand. 

Dessa faktorer bidrar till en hållbar utveckling då de sparar in på både transporter, arbete och 

material.  
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6. Slutsats 
Projektet har resulterat i en checklista för låssystem. De uppsatta målen för projektet har 

uppnåtts. Checklistan kommer att användas som ett hjälpmedel av Markbygg i både 

projektering och produktion. 

 

Utvecklingspotentialen för checklistan är stor och det finns många områden som den skulle 

kunna utvecklas i. Exempelvis integration med CAD-program.  

Checklistan kan eventuellt komma att spara in på både tid och kostnader. 

Stor del av problematiken med låssystem beror på okunskap. För att undvika fel och onödiga 

kostnader måste kunskapen öka hos alla inblandade och låssystemet måste utarbetas 

ordentligt, förslagsvis med hjälp av checklistan.  
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7. Tackord 
Projektet har inneburit en längre period av ihärdigt inläsande följt av kreativa utmaningar vid 

utformningen av checklistan. 

 

Vi vill tacka Kenny Pettersson för hans goda handledning och korrekturläsning 

Vi vill tacka vår samarbetspartner Markbygg Construction AB och vår kontaktperson Håkan 

Alfredsson. För värdefull information och insikt inom ämnet vill vi tacka Christian Gatt från 

Byggtillbehör i Väst AB, Stefan Olsson och Orvar Brattberg från Uddevalla kommun. 
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Inledning 
Checklistas primära syfte är att fungera som ett hjälpmedel vid hantering av låssystem. Checklistans 

uppgift är att med enkla medel kunna kontrollera om tillräcklig information finns eller om 

informationen är korrekt angående en viss dörrtyp och dess lås. Checklistan är i första hand ett 

hjälpmedel avsett för att underlätta processen vid hantering av låssystem och bör inte ersätta den 

befintliga processen. Checklistan går igenom låssystemet i olika steg där varje steg har bilagor med 

ytterligare beskrivningar. Checklistans mål är att producera ett resultat som sedan kan jämföras med 

befintliga uppgifter för att kontrollera att dessa stämmer. Checklistans är baserad främst på det 

produktutbud som ASSA erbjuder. 
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Projektinformation 

Datum 
 

Ansvarig 
 

Ifylld av 
 

  

Organisation 
 

Beställare 
 

Projekt 
 

Byggnad 
 

Sektion 
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Brand & Utrymning 
Den här delen av checklistan sker i tre olika steg. Varje steg får ett eget resultat och i slutet av denna 

del av checklistan ska det resultat med högst krav fyllas i. Om resultat uteblir, fyll i tidigare 

brandklassning. Förtydligande och förklarande text finns i bilaga I. 

Dörr i brandcell 

Är dörren placerad i en brandcell? 
 
Ja Nej 

  

Vad ställs det för krav på brandcellen? 
Ex. REI120 

:  

Finns det anledning för undantag eller är risken för brandspridning 
uppenbart liten angående dörren? 
 
Ja Nej 

  

Om ”Nej” ange samma brandklass för dörren (minst EI2-C). 

Ex. EI2120-C 

Om ”Ja”, dörren får vara av minst hälften av den klass som annars hade gällt (lägst klass E230). 

Brandcell resultat: 
 

  

  2  
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Dörr i trapphus 

Är dörren placerad i eller i anslutning till ett trapphus? 
 
Ja Nej 

  

Om ”Ja” 

 

Trapphus resultat: 
 

  

Är dörren placerad mellan ett trapphus och en brandsluss?  
 

Ja Nej 
  

 
Om ”Ja” så krävs lägst klass E230-C 

 
Är trapphuset av klass Tr2? 

  
Ja Nej 

  

 
Lägst klass EI260-C krävs. 
Har byggnaden högst åtta våningar så krävs lägst klass EI230-C istället. 

Är dörren i anslutning till vindsutrymme med lägenhetsförråd? 
 

Ja Nej 
  

Om ”Ja” så krävs lägst klass EI260-C 
 

 
Om ”Ja” 

 

 

  2  
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Dörr i brandsluss 

Är dörren placerad mellan en brandsluss och en lokal eller bostad? 
 
Ja Nej 

  
 

Om ”Ja” så krävs lägst klass EI260-C 

Är dörren placerad inuti brandslussen? (se ex. figur) 
 
Ja Nej 

  
 

Om ”Ja” så krävs lägst klass EI260-C 

Om en förbindelse, korridor eller liknande utrymme gränsar till brandslussen i den egna brandcellen 

så är EI230-C tillräckligt. 

Brandsluss resultat: 
 

Övrigt 

Är dörren i anslutning till utrymme avsett för förvaring av aska- och 
sotmängd? 
 
Ja Nej 

  
 

Om ”Ja” så krävs lägst klass EI215-C (endast för byggnader annat än småhus) 

Är dörren placerad i anslutning till eller i en utrymningsväg?  
 
Ja Nej 

  
 

Om ”Ja” så krävs automatisk dörrstängning (-C) 

Brandklassning resultat: 

 
  

  2  

  2  
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Inbrottsskydd 
Den här delen av checklistan är avsedd för att redovisa kravet på låsklass och antal lås. Förtydligande 

och förklarande text finns i bilaga II. 

Vilken skyddsklass ställs på dörren? 
 

 

 

 

Skyddsklass 1  

Skyddsklass 2  

Skyddsklass 3  

Ingen skyddsklass  
 

Inbrottsskydd resultat: 
Fyll i antal lås och låsklass 

 

 

  

Skyddsklass 1 Kräver ett lås av minst låsklass 3 

Skyddsklass 2 Kräver ett lås av minst låsklass 3 

Skyddsklass 3 Kräver minst två lås av låsklass 3 

Ingen skyddsklass Valfri låsklass 
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Dimension 
Den här delen av checklistan är till för att fylla i information angående låsets dimensioner. 

Dorndjup 
Dörrens dorndjup, 50 mm är vanlig för modullås (ASSA). 

28 mm (Smalprofillås)  

35 mm  

50 mm   

70 mm  

Anpassad  

Cylindersida 
Den sidan av dörren som låsets cylinder är placerad på. 

Anslagssida (A)  

Gångjärnssida (G)  

Dubbelcylinder (DC)  

Hängning 
Den dörrkarm dörren hängs på, sett från gångjärnssidan. 

Högerhängd (H)  

Vänsterhängd (V)  

Karmbredd 
Fyll i karmbredd, förslagsvis samma bredd som väggen. 

 

A- och B-mått 
A-mått är detsamma som dörrbladets tjocklek, B-mått mäts ifrån låskistans centrum till utsida 

dörrblad. 

A-mått 
 

B-mått 
 

Dimension resultat:  
Fyll i cylindersida och dorndjup 
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Funktioner 
Den här delen av checklistan behandlar de funktioner som ska ingå i låset och tillhörande dörr. Först 

så antecknas de önskade funktionerna och sedan kan det med hjälp av funktionsmatrisen 

kontrolleras att funktionerna går att kombinera. Det är fördelaktigt om det är fullt utrett vilka 

funktioner som ska ingå i kombinationen innan denna del används. Förtydligande och förklarande 

text finns i bilaga III. 

Fyll i de önskade funktionerna  
Ex. A, B, F 

 

 

 

 

Eltryckeslås och automatisk dörrstängning fungerar normalt inte ihop, dock blir det ett undantag när 

eltryckeslås kombineras med motorlås.  

Ex. kombination A, D, K fungerar inte, men om det kompletteras med motorlås och kombination blir 

A, D, F, K fungerar kombinationen. 

Dagslås och nattlås är ett koncept som det pratas om när det kombineras två olika funktioner, t.ex. 

motorlås och eltryckeslås eller motorlås och elslutbleck. Då fungerar eltryckeslås eller elslutbleck 

som dagslås och motorlås som nattlås. 

Om kombinationen inte är kompatibel se över funktionskraven och prova igen.  

  

Automatisk dörrstängning A 
Dubbelcylinder B 
Elslutbleck C 
Eltryckeslås D 
Mikrobrytare E 
Motorlås F 
Trycke (vanlig) G 
Trycke (nöd) H 
Täckbricka (Cylinder) I 
Täckbricka (Trycke) J 
Vred K 
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Resultat 
Denna del av checklistan används för att redovisa resultatet för den dörr som arbetats fram genom 

checklistan. Resultatet innehåller flera rader för att kunna spara resultatet för ett flertal dörrtyper. 

I bilaga IV finns det ett urval av ASSA-produkter att välja mellan. 

Ex. 

DÖRRTYP BRANDKLASSNING 
ANTAL LÅS OCH 

LÅSKLASS 
FUNKTIONER 

ASSA 
LÅSHUS ART. 

16A EI260-C 2st lås av låsklass 3 A, B, F, G 2 x 620 

16B EI260-C 2st lås av låsklass 3 A, B, D, F, G 620 & 621 

17A EI230 1st lås av låsklass 2 G, K 310 

 

Som det visas i exemplet ovan kan det på ett smidigt sätt fyllas i olika typer med små eller stora 

skillnader. 

 

Ex Dimensionsdel. 

DÖRRTYP DORNDJUP KARMBREDD A-MÅTT B-MÅTT HÄNGNING CYLINDERSIDA 

16A 50 145 10 21 H DC 

16B 50 145  10 21 H DC 

17A 70 120 10 21 V G 

 

Som det visas i exemplet ovan kan det på ett smidigt sätt fyllas i olika typer med små eller stora 

skillnader. 
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Resultat 
 

DÖRRTYP BRANDKLASSNING 
ANTAL LÅS OCH 

LÅSKLASS 
FUNKTIONER 

ASSA 
LÅSHUS ART. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Dimensionsdel 
 

DÖRRTYP DORNDJUP KARMBREDD A-MÅTT B-MÅTT HÄNGNING CYLINDERSIDA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Anteckningar 
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Bilagor 

Bilaga I – Brandklassning 
Beteckningar 

Beteckningar för byggdelars brandklassning motsvarar olika krav som byggnadsdelen måste uppfylla 

under brand. 

 R – Bärförmåga 

 E - Integritet (röktäthet) 

 I - Isolering (värme) 

 M - Ska stå emot mekanisk påverkan (ras mm) 

 C - Automtisk dörrstängning. 

 Sa, Sm - brandgastäthet för dörrar. 

 Tidskrav: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 och 360 minuter 

De olika beteckningarna kombineras med en tid som anger hur länge under brand kravet måste 

uppfyllas. En brandklassning skulle kunna se ut så här: 

Ex.  

En dörr med beteckningen: EI260-C 

Dörren ska då ha en automatisk stängningsanordning samt uppfylla kraven på integritet och isolering 

i 60 minuter vid brand. 

Trapphus 
 

Trapphus med egen brandcell ansluten med brandsluss klassas som Tr1. 

”Trapphus Tr1 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till 

trapphuset begränsas. (BFS 2011:26)” - BBR. 

 

Trapphusets förbindelse med andra utrymmen bör endast ske genom en brandsluss som är öppen 

mot det fria. ”Varken trapphus, hisschakt eller brandsluss bör stå i förbindelse med ett plan som är 

beläget under det plan som används för utrymning mot det fria”-BBR. 

Trapphus med egen brandcell med anslutning via sluss klassas som Tr2. 

”Trapphus Tr2 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till 

trapphuset begränsas. (BFS 2011:26).” – BBR 

 

Trapphusets förbindelse bör endast ske genom en ett utrymme inom egen brandcell med kontor av 

verksamhetsklass 1, bostäder av verksamhetsklass 3 och jämförliga utrymmen där det vistas 

personer mer än tillfälligt. Andra utrymmen i förbindelse med trapphuset bör ske endast genom 

brandsluss. Tillgång till ytterligare minst en tillträdesväg för räddningsinsats bör finnas för sådana 

utrymmen. Om den enda utrymningsvägen är ett trapphus i klass Tr2 bör det inte stå i förbindelse 

med källarplan i enlighet med kraven angående tillträdesvägar. Detta gäller även för hisschakt som 

ingår i samma brandcell som trapphuset. 
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Bilaga II – Inbrottsskydd 
Det mekaniska låsskyddet som sätts in i en dörr ska uppfylla de krav som ställs på det. Kraven ställs i 

Sverige från bland annat från försäkringsbolagen. De mekaniska låsskydden delas upp i tre 

skyddsklasser 1,2,3 där skyddsklass 1 är lägsta och skyddsklass 3 är den högsta. Skyddsklassernas 

indelning ser ut på följande sätt: 

 Skyddsklass 1 gäller för en verksamhet med liten eller ingen mängd begärlig 

egendom 

 

 Skyddsklass 2 gäller för verksamhet med större mängd begärlig egendom än 

skyddsklass 1 

 

 Skyddsklass 3 gäller för verksamhet med huvudsaklig inriktning på begärlig 

egendom. 

Högre skyddsklass ställer krav på bättre lås som uppfyller en högre låsklass. Skyddsklass 1 och 2 

kräver ett lås av minst låsklass 3. Skyddsklass 3 kräver minst två lås av låsklass 3. Låsenheterna delas 

in i fem olika klasser med avseende på enhetens inbrottsskyddande funktion när den är komplett och 

monterad. Högre låsklass innebär högre krav på inbrottsskydd. 

 Låsklass 1: Låsenhet för användning där inga krav på inbrottsskydd finns uppställda. 

 

 Låsklass 2: Låsenhet för användning där krav på inbrottskydd i vissa delar måste 

underordnas kravet på snabb utrymning. 

 

 Låsklass 3: Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd är väsentligare än 

kraven på snabb utrymning. 

 

 Låsklass 4: Låsenhet för samma användningsområde som klass 3 men med kraftigare 

dörrförstärkning. 

 

 Låsklass 5: Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd är extra höga. 

Ex. 

En byggnad har en källare med känsligt material som ställer högra krav på säkerheten. Källaren 

kräver ett skydd som motsvarar Skyddsklass 3. Skyddsklass 3 kräver två lås av minst låsklass 3. 



XIV 

  

 Bilaga III – Funktioner 
 

 A - Automatisk dörrstängning 

Brandklassning ställer ibland krav på automatisk dörrstängning på monterade dörrar. 

 

 B - Dubbelcylinder 

En cylinder på var sidan av dörren. 

 

 C - Elslutbleck 

Ett elslutbleck kan konstrueras så att det är låst eller olåst i strömlöst läge. Med extra 

kontakter kan det ges indikeringar om dörren är öppen eller stängd och om den är 

låst eller olåst. Kan kopplas till olika system för upplåsning så som kodlås och 

kortläsare. Elslutbleck är ett vanligt alternativ i dörrar som passar bra som exempelvis 

dagslåsning i skalskydd. 

 

 D - Eltryckeslås 

Eltryckeslås kan användas som dagslåsning som komplement till ett motorlås inom 

t.ex. handel och kontor där det ställs krav på snabb passage. Ett eltryckeslås 

kombinerar det mekaniska låset med den styrda låsningen av ett elslutbleck. Med 

splitfunktion öppnas dörrens ena sidan alltid mekaniskt, den andra sidan är elektriskt 

manövrerad. Med standardfunktion så är båda dörrens sidor elektriskt manövrerade. 

Ett eltryckeslås kan alltid låsas mekaniskt.  

 

 E - Mikrobrytare 

Brytare som känner av om t.ex. en dörr är stängd eller öppen, låst eller olåst. 

 

 F - Motorlås 

Ett lås med motorstyrd regel som även kan låsas upp mekaniskt med nyckel. 

Motorlås passar bra som natt och säkerhetslåsning där det ställs höga krav på 

säkerhet. Motorlås styrs lätt via olika styrenheter, t.ex. kortläsare, passagesystem 

eller tidsstyrda enheter.  

 

 G/H - Trycke 

Trycket ska vara av rätt modell och uppfylla de krav som ställs vid t.ex. utrymning. 

 

 I/J - Täckbricka 

En täckande bricka istället för t.ex. ett vred eller trycke. 

 
 K - Vred 

Vred används för att låsa dörren inifrån är ofta kompletterat med cylinderlås på 

utsidan av dörren. 
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Bilaga IV – ASSA Låssystem 

Denna del visar olika låshus som kan väljas utifrån det resultat som fås ut av checklistan. Här kan 

enkelt ses vilket låssystem som passar bäst för dina krav på låshuset. 

Källa: http://www.assa.se/sv/site/assa/Produkter/?groupId=1501 

Connect 
Connectlåsen har en hakregel som ger ett kopplande förband med slutblecket. Samtliga Connect lås 

med standard-, utrymnings-, split- eller elektromekanisk funktion passar i samma urtag. 

Connectlåsen kan fås med dorndjupen 35 mm, 50 mm och 70 mm förutom ett fåtal undantag. 

Connectlåsen har ett antal olika serier: 

 200-serien 

 300-serien 

 400-serien 

 500-serien 

 600-serien 

 2002-serien 

 2500-serien 

200-serien 

Användningsområde: Branddörrar som ingår i brandcellsgräns. 

Dorndjup: 35 mm, 50 mm och 70 mm. 

Låsklass: inga godkända lås. 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: Elslutbleck och Mikrobrytare. 

300-serien 

Användningsområde: Innerdörrar i butiker, industrier och toalettdörrar. 

Dorndjup: 35 mm, 50 mm och 70 mm. 

Låsklass: 2  

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: Mikrobrytare 

400-serien 

Användningsområde: Skalskyddet som entréer och andra typer av ingångar. 

Dorndjup: 35 mm, 50 mm och 70 mm (undantag låshus 415 endast 50 mm) 

Låsklass: 3 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: Mikrobrytare 

  

http://www.assa.se/sv/site/assa/Produkter/?groupId=1501
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500-serien 

Användningsområde: Villor, lägenheter och servicehus 

Dorndjup: 50 mm 

Låsklass: 5 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: - 

600-serien 

Användningsområde: Hotell, flerbostadshus, kontor och industri. 

Dorndjup: 35 mm, 50 mm och 70 mm 

Låsklass: 3  

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: Mikrobrytare och Elslutbleck (undantag är låshus 640 som ej innehar funktionen 

elslutbleck) 

2000-serien 

Användningsområde: Villor och lägenheter. 

Dorndjup: 50 mm och 70 mm. 

Låsklass: 3 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: - 

2500-serien 

Användningsområde: Villor och lägenheter 

Dorndjup: 50 mm 

Låsklass: 5 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: - 

Modul 
Alla modullås är i dorndjup 50 mm, förutom vissa undantag som kan erhållas i dorndjup 70 mm. De 

olika låsserierna som finns är: 

 Fallås 

 Enkla fallås 

 Godkända regellås 

 Split spindle 
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Fallås 

Användningsområde: ytter-, inner- och entredörrar.  

Dorndjup: 50 mm 

Låsklass: ej angiven 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: elslutbleck och mikrobrytare (undantag låshus 1498-50)  

Enkla fallås 

Användningsområde: innerdörrar, industri, kontor och butiker. 

Dorndjup: 50 mm (undantag låshus 565 och 566 kan också erhållas med 70 mm) 

Låsklass: 2 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: - 

Godkända regellås 

Användningsområde: Entréer, arkiv och förråd (undantag låshus 2000 entréer till villor och 

lägenheter) 

Dorndjup: 50 mm (undantag låshus 8765 och 9788 kan också erhållas med 70 mm) 

Låsklass: låshus 2000, 8765 och 9788 låsklass 3. 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: låshus 7787, 8765, 9787 och 9788 kan inneha mikrobrytare. 

Split spindle 

Användningsområde: innerdörrar, lärosalar, tekniska utrymmen och kontor (undantag låshus 

1520 används även på hotell) 

Dorndjup: 50 mm 

Låsklass: ej angiven (undantag låshus 1520 låsklass 2) 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: elslutbleck (undantag låshus 1520 som inte erhåller denna funktion) 
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Smalprofillås 
Smalprofillåsen har ett dorndjup på 28mm och är avsedda för dörrar med grund profil som 

ståldörrar och aluminiumdörrar. De låsserier som finns för smalprofillås är: 

 Fallås 

 Hakregellås 

Fallås 

Användningsområde: butiker, varuhus, kontor och flerbostadshus (undantag låshus  

1361S-28 används även vid sjukhus och hotell, låshus 1398S-28 används vid dörrar i 

korridorrer och liknande) 

Dorndjup: 28 mm 

Låsklass: ej angiven 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: Låshus 1361S-28 och 1362S-28 kan erhålla funktionerna mikrobytare och  

elslutbleck. Låshus 1380S-28, 1385S-28 och 13585S-28 kan erhålla funktionen elslutbleck.  

Hakregellås 

Användningsområde: butiker, varuhus, kontor och balkonger. 

Dorndjup: 28 mm 

Låsklass: ej angiven 

Brandklass: E/EI 15 – E/EI 60 

Funktioner: mikrobrytare 

 


