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Förord
Föreliggande examensarbete har utgjort en avslutande del av
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fastighetsförvaltning. Forskningsfrågan tillkom genom kontakter med
Fastighetsavdelningen, Boden kommun, där det konstaterats ett behov av att
utreda kommunens befintliga låssystem.
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Beställare Bo-Gunnar Lundberg, Fastighetsavdelningen, Bodens kommun för sitt
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arbete.
Luleå den 24 maj 2004
Mårten Rutberg

Andreas Josefsson
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Sammanfattning
Utifrån kontakter med Bo-Gunnar Lundberg från Bodens kommun,
Fastighetsavdelningen, enades vi, Mårten Rutberg och Andreas Josefsson, att utföra
en utredning av låssystemen inom Bodens kommun. Genom att tiden för
examensarbetet var begränsad till 15 veckor samt att Fastighetsavdelningens
förvaltningsarea uppgår till 210 000 kvadratmeter valde vi att avgränsa vårt arbete
till att endast omfatta ett praktikfall. Vi enades tillsammans med Bo-Gunnar att
Torpgärdsskolan i Boden skulle bli vårt praktikfall. Detta för att det fanns ett
konstaterat behov av att gå igenom de befintliga låssystemen. Inom vårt arbete har vi
utfört intervjuer för att kunna befästa våra teorier samt vår hypotes gällande skicket
och hanteringen av Torpgärdsskolans låssystem. Vi utförde även andra intervjuer
med användare av olika låssystem för att kunna få referenser och en bred bas i vår
litteraturstudie. Vi valde även att rikta enkätundersökningar mot lärare och andra
användare, erfarna och oerfarna, för att kunna fastställa hur de såg på de moderna
passagesystemen samt vilka erfarenheter de hade av dessa. Undersökningarna
visade på ett positivt mottagande av de nya systemen samt hur viktig utbildning är i
samband med implementeringen av de nya systemen. För att kunna konstatera vilka
brister som förelåg vid Torpgärdsskolan samt vilka åtgärder/lösningar som skulle
erfordras för att åtgärda dessa, valde vi att utföra en problemanalys. Resultatet av
analysen visade på ett antal brister inom Torpgärdsskolan låssystem vilket
föranledde ett samarbete med Mikael Häggman. Samarbetet ledde till ett
lösningsförslag där vi valde att presentera lösningen för varje byggnad separat (fyra
byggnader totalt). För att vi skulle få rätt förutsättningar vid vårt val av teknik och
ett underlag för våra kostnadsberäkningar gällande skalskyddet, tog vi kontakt med
Andreas Lundkvist, Skanska Electro. Efter det att vi granskat och utvärderat ett antal
system utföll vår rekommendation på det integrerade passagesystemet Bewator 2010.
Grunden för vår motivering var att vi ansåg Bewator 2010 vara det mest lämpliga
systemet för kommunen och att det samtidigt motsvarade de förväntningar som kan
ställas på ett system. Vi ansåg även att det valda systemet blir bättre på sikt ur
ekonomisk synpunkt än dess föregångare samt att säkerheten förbättras väsentligt.
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Abstract
After contacting Bo-Gunnar Lundberg, Maintenance Department of the Municipality
of Boden, Mårten Rutberg and Andreas Josefsson, agreed to undertake an
investigation of the lock systems, within the municipality. Due to the constraints in
time, (15 weeks) as well as the size of the Maintenance Department’s management
area (210,000 square meters), a single case study was performed. In agreement with
Lundberg, Torpsgärd School was chosen as the case study subject. This decision was
also based on the need for an investigation of the current lock system. In order to
reinforce the proposed theories and hypothesis regarding the condition and
management of Torpgärd’s lock system, interviews were conducted. Additionally,
interviews with users of other lock systems provided a frame of reference as well as a
broad basis for the literature study. To ascertain the perspectives of, and experiences
with, modern passage systems, teachers and other users, both experienced and
inexperienced, also answered questionnaires. The investigation revealed there were
positive attitudes towards the new systems. Additionally the importance of user
instruction in connection with the implementation of the new systems was also
realized. An analysis of the problem area was performed in order to show
inadequacies and possible courses of action and solutions. The outcome showed a
number of faults in the system leading to cooperation with Mikael Häggman. This
collaboration led to a proposed solution for each building individually, (totalling
four). Andreas Lundkvist of Skanska Electro assisted in accurately calculating the
costs of protective shells necessary for the proposed improvements. After reviewing
and evaluating a number of systems, the integrated passage system, Bewator 2010,
was recommended. The Bewator 2010 appeared to be the most suitable system for
the municipality and correlated with the expectations that would be placed on such a
system. Comparatively the chosen system also seemed to be superior in regards to
both cost and safety
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BEGREPP OCH FÖRKLARINGAR
Dallastag

Elektronisk fristående enhet som avläses via
fysisk kontakt av behörig läsenhet.

Implementering

Införsel

Pay-Off metod

Beräkningsmetod för avbetalningstid.

Kvalitativ metod

Genom kvalitativa metoder strävar man att
åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta
materialet (data).

SSF

Svenska stöldskyddsföreningen regelverk.

Explorativ

Undersökande för att fastställa och om
möjligt behandla.

Hypotes

Vetenskapligt antagande som görs för att
förklara iakttagna fakta.

Obundet slumpmässigt

Grundläggande urvalsmetod vid statistiska
Urvalsundersökningar.

Externt bortfall

Bortfall av bland annat intervju –och enkät
personer.

Deduktivt

Vetenskapligt härledningssätt att logiskt
härleda resultat och slutsatser.

Kvantitativ

Ett samlingsbegrepp inom empiriska och
samhällsvetenskaperna, för de arbetssätt där
forskaren systematiskt samlar kvantifierbara
data.

Validitet

Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska
mätfel.

Reliabilitet

Innebär frånvaro av slumpmässiga systematiska
mätfel.

Spräckt låssystem

Innebär att det tillkommit låscylindrar som inte
är registrerade inom hanteringen av det
existerande låssystemet.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund Bodens kommun
Bodens kommun har i dagsläget cirka 3000 anställda. I kommunens organisation ingår ett
flertal styrelser, utskott, förvaltningar och avdelningar. Tekniska förvaltningen,
Fastighetsavdelningen har med sina 200 anställda i uppgift att förvalta kommunens olika
byggnader och inrättningar. I förvaltningen ingår följande fastigheter: Reglerings- och
saneringsfastigheter, Industrifastigheter, bostads- och affärshus, pensionärshem, stadshus,
förrådsfastigheter, brandstationer, parkeringar, socialfastigheter, Insprängda
pensionärslägenheter, förskolefastigheter, servicehus, fritidsfastigheter, kulturfastigheter
samt skolfastigheter (Baskontoplanen, 2003). Fastighetsavdelningens totala förvaltningsarea
uppgår till cirka 210 000 kvadratmeter. I förvaltningsarbetet ingår bland annat skötsel,
hantering samt underhåll av fastigheternas låssystem. Inom kommunens fastigheter finns
det i dagsläget cirka 200 olika låssystem. Majoriteten av dessa system är de klassiska

stålnyckelsystemen. [14]
Vår hypotes var följande för de befintliga låssystemen:
•
•
•

Att kostnader för ersättning/utbyte av lås på grund av borttappad nyckel
samt kostnader för ersättning av borttappad nyckel kunde minskas.
Att säkerhetsmässiga risker uppstår på grund av för många utlämnade
nycklar vilket bidrar till att nycklar kommer bort eller hamna i fel ”händer”.
Att ett utbyte av de befintliga låssystemen, till förmån för ett modernare
passagesystem (typ magnetkortläsaren), skulle innebära många förbättringar.

I vårt utförda arbete har vi undersökt vilket låssystem som är mest kostnadseffektivt
och säkerhetsmässigt anpassad till vårt praktikfall. Dessutom har vi tagit hänsyn till
den hantering som krävs av respektive låssystem, detta sett från förvaltarnas
perspektiv. Vi har även tagit fasta på användarnas åsikter gällande de nutida och de
framtida låssystemen. Arbetet har lett till ett komplett förslag som är ekonomiskt
försvarbart, bättre säkerhetsmässigt, flexiblare och hanteringsvänligare än de
nuvarande låssystemen vid Torpgärdsskolan.

1.2 Syfte
Syftet med vårt arbete var att granska de nuvarande låssystemen på
Torpgärdsskolan samt att följa upp de kostnader som låssystemen medförde. Dessa
delresultat skulle sedan jämföras med nyare system som marknaden kunde leverera.
Detta för att vi skulle kunna ge ett förslag som förbättrade ekonomin, hanteringen
och säkerheten av Torpgärdsskolans låssystem.
Utifrån syftet togs följande forskningsfrågor fram:
•
•

Kartlägga vilka svagheter som existerade i de befintliga låssystemen.
Undersöka vilka låssystem som kan passa Bodens kommun.
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1.3 Avgränsningar
Yttre avgränsning:
Vi valde som yttre avgränsning att endast titta på ett i förväg utvalt praktikfall. Detta
för att examensarbetet arbetstid var begränsat till 15 veckor.
Inre avgränsning:
Vi valde även att avgränsa vår undersökning till att gälla de system vi ansåg ha de
bästa förutsättningarna att möta kommunens krav och förväntningar.
Kartläggningen av kommunens kostnader för de nuvarande låssystemen har endast
innefattat beräkningar gjorda av kommunen själv.

1.4 Mål
Målsättningen med detta arbete var att ta fram en för Bodens kommun,
Torpgärdsskolan:
•
•
•

Ett, på sikt, mer ekonomiskt och resurssnålt låssystem än de nuvarande
låssystemen
Ett mer hanteringsvänligt låssystem än de nuvarande låssystemen
Ett bättre säkerhetsmässigt låssystem än det nuvarande systemet, för den
framtida användningen av låssystem för Torpgärdsskolan samt Bodens
kommun

1.4.1 Målgrupp
Arbetet riktade sig främst till Bodens kommun, men även andra kommuner och
förvaltare kan ha nytta av detta arbete Vi anser även att arbetet vänder sig till
personer som använder eller kommer att använda låssystemen i framtiden.

1.5 Metod
Under följande rubrik beskriver vi hur vårt arbete planerats, vilka metoder som valts
samt hur resultaten har processats fram för att leda till en riktig slutsats och en
optimal lösning.
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1.5.1 Val av metod
För att få en överblick av det kommande arbetet och samtidigt få en förståelse för de
olika stadierna i arbetet är en tankekarta ett bra instrument för dessa syften. [3]
Vår tankekarta visas nedan (Figur 1).
Problemställning
Teori
Teori

Nulägesstatus

Delresultat

Utvärdering

Resultat
Diskussion

Slutsats

Rekommenderad lösning

Figur 1. Tankekarta för examensarbetet
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1.5.2 Beskrivning av tankekartans olika moment
1.5.2.1 Problemställning
Inom Bodens kommun har de flesta byggnader olika låssystem. Majoriteten av dessa
system är de klassiska nyckelsystemen. Nackdelarna med det gamla nyckelsystemet
är välkänt, som exempel kan följande nämnas; Kostnader för ersättning/utbyte av lås
på grund av borttappad nyckel samt kostnader för ersättning av borttappad nyckel. I
och med detta fick vi uppdraget av Bodens kommun att utreda och granska de
nuvarande låssystemen vid Torpgärdsskolan samt att jämföra de med nya system på
marknaden. Vår granskning skulle även behandla de säkerhetsmässiga aspekterna
samt att granskningen skulle ta hänsyn till användarnas synpunkter för de nya
respektive de nuvarande låssystemen.
Följand frågeställning bearbetades. [1]
•
•
•
•

Vad var problemet?
Hur kunde problemet förankras?
Hur skulle undersökningen genomföras?
Hur skulle informationen bearbetas och analyseras?

1.5.2.2 Nulägesstatus
I detta skede utförde vi en kartläggning av de nuvarande låssystemen. Detta skedde
genom en intervju med Torpgärdsskolans vaktmästare samt en
inventering/revidering av kostnadsfakturor för de utvalda byggnaderna vid
Torpgärdsskolan (praktikfallet). Det är även tänkt att kostnadsanalysen, för de
låssystem som ska beaktas, färdigställs för att kunna användas som delresultat. De
fakta som framkom av informationsinhämtningarna bearbetades kvalitativt.
Bearbetningen skedde genom deskriptiv statistisk bearbetning, (för att beskriva vårt
material i siffror), för att på rätt sätt belysa vårt problem. Vi har även utfört en
undersökning och två enkätstudier under detta stadium. Urvalet för vår
enkätundersökning blev obundet slumpmässigt. [1]
1.5.2.3 Delresultat
Delresultatet från nulägesstatusen påvisade följande:
•
•

Att det existerar ett flertal olika låssystem inom Torpgärdsskolan.
Att det nuvarande skalskyddet samt de invändiga låssystemen
har brister.

1.5.2.4 Teori
Under teorifasen har vi utfört följande studier:
•

Studier av tidigare utförda avhandlingar inom liknande områden.
Resultat: Studierna resulterade inte till något material/fakta som vi ansåg oss
ha nytta av i vårt arbete.
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•

Litteraturstudier inom området.
Resultat: De fakta vi lyckats hitta var reklam från låssmeder och andra
elektronikföretag med inriktning på lås –och passagesystem.

•

Intervjuer med specialister och andra viktiga källor.
Resultat: Intervjuerna visade sig vara viktiga för vårt arbete. Detta för att vårt
arbetsområde är relativt nytt och outforskat vilket begränsat
tillgången på dokumenterat material.

•

Faktainsamling via Internet.
Resultat: Internet var för oss en värdefull källa vid faktainsamling av
de moderna passagesystemen och dess användningsområden.

De flesta av våra undersökningar har varit av explorativ art, detta på grund av saknad
kompetens inom vårt utvalda forskningsområde. [1]
1.5.2.5 Utvärdering
De insamlade materialen har sammanställts för att kunna jämföras mot varandra.
Genom stödet från teorifasen och problemanalysen har vi fastställt att vår hypotes
(Avsnitt 1.1) är riktig. [1]
1.5.2.6 Resultat
Resultatet från marknadsundersökningen visade på att minst en produkt (låssystem),
som bevisligen passar Torpgärdsskolan. Denna hypotes ansåg vi vara bevisad genom
de undersökningar som utfördes i vår teoretiska fas. Vi har även behandlat det
externa bortfallet på grund av betydelsen för vårt resultat. [1]
Detta redovisades i samband med våra utförda undersökningar.
1.5.2.7 Diskussion
I diskussionen reflekterade vi över vår egen undersökning. Den fungerade som en
värdering och beskrivning över det utförda arbetet. Resultatet har diskuterats från
olika vinklar som till exempel:
•
•
•
•

Varför blev det så här
Fick vi de resultat vi förväntat oss
Vad vi inte behandlat men ändå anser intressant att belysa
Teorier som anses relevanta att beskriva

Vi tar även upp de för -och- nackdelar som vi anser relevanta för vårt arbete men
som inte ingår i syftet med vårt arbete.
1.5.2.8 Slutsats
Slutsatsen behandlar de fakta som framkommit av resultat -och- diskussionsfasen.
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1.5.2.9 Rekommenderad lösning
Med stöd av fakta från vår teoristudie och från det förväntade resultat har vi kunnat
presentera en lösning för Bodens kommun som leder till:
•
•
•
•

Högre säkerhet mot intrång
Ett mer hanteringsvänligt system
Ett i större grad integrerbart system för det framtida användandet.
Ett för kommunen mer driftsäkert system

1.5.3 Angreppssätt
Vi har i vårt arbete valt att tillämpa ett deduktivt arbetssätt, detta eftersom vi
eftersträvade att bevisa befintliga teorier och utifrån dessa dra slutsatser som i vårt
arbete omvandlas till delresultat och resultat. Detta har även hjälpt oss att stärka
objektiviteten under bearbetningen av det material som redan förekommer i form av
tryckt skrift. [1]
1.5.4 Datainsamling
Den metod vi valt att tillämpa i vår datainsamling och bearbetning är den kvalitativa
metoden. [1] Inom vårt arbete var det planerat att utföra en fallstudie. [3] Detta för att
det skulle ge oss möjligheter att kritiskt granska redan existerade teorier inom vårt
utredningsområde. Fallstudien blev endast delvis utförd på grund av att det förelåg
stora skillnader mellan vårt praktikfall och den utvalda fallstudien (Bergskolan).
Följande skillnader noterades:
•
•
•

Bergsskolans storlek i förhållande till Torpgärdsskolan
Bergskolans höga elev -och- lärarantal
Bergsskolans höga standard på befintliga låssystem

Till grund för vårt beslut att anpassa studien låg även den tidsmässiga åtgången,
vilken visade sig för lågt beräknad från vår sida. Det låg även i vårt intresseområde
att få en helhetsbild av forskningsfrågorna för att material som tillförde arbetet
värdefull information skulle användas på ett fördelaktigt sätt. Det finns även inslag
av kvantitativ inriktad forskning i våra beräkningar och frågeställningar i arbetet. [1]
1.5.5 Säkerheten vid insamling av information
Det material som legat till grund för vår ekonomiska beräkning kom delvis från
Boden kommuns ekonomiavdelning vilka redovisas separat. De övriga kostnaderna
som redovisas har beräknats av oss i samförstånd med vår handledare Arne Nissen,
detta ansåg vi borga för god validitet och reliabilitet. [1]
Under vår informationsinsamling, vid till exempel intervjuer, har bandspelare
använts samt att anteckningar har gjorts av minst två personer vid intervjutillfället.
De intervjuade personerna har även givits tillfälle att efterhandsgranska
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anteckningarna. [2] Detta för att vi skulle kunna säkerställa fakta av den inhämtade
informationen.
1.5.6 Genomförande
Vårt tillvägagångssätt vid initieringsskedet för genomförandet kan beskrivas som
följande. [1]
• Identifiering av problemområdet
• Precisering av problemet
• Litteraturgenomgång
• Val av undersökningsupplägg
• Val av teknik för insamling av information (Enkätstudier för hanteringen av
låssystem)
• Bearbetning och analys av information
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2 Litteraturstudier
I detta kapitel redogör vi för delar av de teorier från litteraturstudien som vi anser är
relevanta för det här examensarbetet.

2.1 Syftet med ett låssystem
Efter ett flertal informationssök om vad som är syftet med ett låssystem, bland annat
via Internet och olika bibliotek, kunde vi konstatera att inga konkreta skrivelser eller
uttalanden var lagrade i dessa baser. Efter diskussioner med bland annat Johnny
Eriksson verksam som Driftingenjör vid Akademiska hus samt Andreas Lundkvist,
Arbetsledare, Skanska Electro och Mickael Häggman, Vaktmästare vid
Torpgärdsskolan, kunde vi enas om följande:
Syftet med ett låssystem är att:
•
•
•

Begränsa tillgången av särskilt utvalda utrymmen (ytor) för obehöriga.
Ge tillgång för behöriga att beträda utrymmen (ytor) vid behov.
I viss mån ge ägaren/förvaltaren kontroll och/eller status över vem eller vilka
som vistas eller vistades i de särskilt utvalda utrymmena (ytorna)

2.2 Låssystemen olika funktioner
Som vi tidigare nämnde i syftet är huvudfunktionen att begränsa utrymmens
behörighet och samtidigt erbjuda tillgång för de behöriga användarna vid behov.
Förutom dessa tillämpningar bör även ett låssystem erbjuda:
•
•
•

Tekniska funktioner/lösningar som är så driftsäkra (störningsfria eller
lång livslängd) som möjligt
låssystemen ska vara så användarvänliga (anpassad för användarna) som
möjligt
Låssystemen ska ha god flexibilitet, som exempel ska det kunna vara
utbyggbart eller i viss mån utbytbart för framtida bruk

Låssystemen ska även vara kostnadsanpassat för det tänkta ändamålet (gällande
ägare/förvaltare) med avseende för investeringskostnad, livslängd, driftkostnad
och samtidigt relaterat till behovet av säkerhet.

2.3 Allmänt om passagesystem
Passagesystem kan ha olika säkerhetsklassificeringar enligt RUS 200:3.
De gällande klassificeringarna är följande:
•
•
•

Sifferkod – Skyddsklass 1 (Lägsta säkerhetsklassen)
Magnetkort – Skyddsklass 2 (Näst lägsta säkerhetsklassen)
Magnetkort samt Sifferkod – Skyddsklass 3 (Högsta säkerhetsklassen)
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Det finns en mängd olika sorters läsare för reglering av passager ute på marknaden.
Nedan följer en lista på olika läsare samt en kort beskrivning av dessa.
•
•
•
•
•
•
•
•

Magnetkortläsare
Sifferkod
Magnetkortläsare samt sifferkod
Dallastag samt sifferkod
Beröringsfri läsare, med eller utan sifferkod
Handsfree läsare
Elektronisk nyckel
Wiegand läsare

Magnetkortläsare
Funktion: Magnetkortet avläses elektroniskt genom att den passerande drar kortet
igenom kortläsaren för att verifiera sin behörighet.
Användningsområde: Ersätter normalt invändiga nyckellåssystem.
Sifferkod
Funktion: En sifferkod med siffror trycks manuellt in av den passerande, normalt
består koden av en fyrsiffrig kombination.
Användningsområde: Ersätter normalt invändiga nyckellåssystem.
Kortläsare samt sifferkod
Funktion: En kombination av de båda ovannämnda avläsarna (Bilaga 11).
Användningsområde: Normalt förekommande vid skalskydd (utvändig säkerhet) vid
skolor, flerbostäder och arbetsplatser.
Dallastag samt sifferkod
Funktion: Dallasläsaren har en elektronisk ”tag” (Bilaga 10) som förs in i kortläsaren
för att elektroniskt läsas av.
Användningsområde: Normalt till för skalskydd, skolor samt arbetsplatser.
Beröringsfri kortläsare
Funktion: Avläsning av kort sker inom cirka 10-50 centimeters avstånd från
kortläsaren (Bilaga 11).
Användningsområde: Normalt för skalskydd, kontor och liknande.
Handsfree kortläsare
Funktion: Avläsning av kort sker inom 1 till 3 meters avstånd från avläsaren. Läsaren
kan vid behov installeras i tak eller i närliggande byggnadsdel (Bilaga 11).
Användningsområde: Normalt för passager och skalskydd, garageportar.
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Elektronisk nyckel:
Funktion: Styrs delvis av en mekanisk låscylinder samt av en elektronisk enhet i
dörren och nyckeln.
Användningsområde: Normalt för skalskydd, förvaltare som innehar ett mindre antal
passagegenomgångar inom systemet (Till exempel Akademiska hus egna
huvudkontor).
Wiegand:
Funktion: Tvåpoligt magnetkort med hög säkerhetsgrad på grund av svårigheten att
kopiera magnetkortet. Har även fördelen att kortet kan avläsas båda vägarna av
läsaren.
Användningsområde: Särskilt för skalskydd till exempel Banker och SÄPO. [7], [8], [10],
[11]

2.4 Kvalitativ granskning
Via hemsidor på Internet och i olika produktbeskrivningar från återförsäljare av
låssystem samt passagesystem framgår det i texten att de nya passagesystemen med
magnetkort och magnetkortläsare, med eller utan koder, förbättrar och/eller
förenklar hanteringen av låssystemen för fastighetsskötarna samt
fastighetsförvaltarna. För att kunna förkovra oss om för och nackdelar med de
moderna passagesystemen (magnetkort) respektive de gamla klassiska låssystemen
(stålnycklar) har vi valt att granska vad tre av marknadens återförsäljare har för syn
på dessa system. De tre aktörer vi valt att granska är följande; Sydantenn och tele,
Lås och nycklar AB samt AFAB Säkerhet.
2.4.1 Sydantenn och tele
Sydantenn och tele hävdar att passagesystem istället för nycklar bidrar till en
ökad säkerhet. De ser många fördelar med passagesystemen, till exempel att
nycklar ute på företag eller till gemensamhetslokaler i bostadsfastigheter
utnyttjas flitigt, kopieras eller försvinner vilket då leder till att säkerheten
minskar. Till slut måste hela låssystemet bytas vilket leder till stora kostnader.
Fördelarna som beskrivs är följande: Möjligheter till att slopa nyckelhanteringen,
kontroll på vem som passerat in och ut i en lokal under en tidsperiod samt
utbyggnadsmöjligheter med funktioner som övervakning och larm. [7]
2.4.2 Lås och nycklar AB
Lås och nycklar AB trycker på att det idag ställs högre krav när det gäller säkerhet.
Passagesystem är en bra lösning för att öka säkerheten. Med passagesystem så kan man styra
när vissa personer har tillträde till lokalerna och även i ett senare skede titta på vem som
varit, och när denne varit inne i lokalerna. Vid förlust av kort så tar
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man enkelt bort det ur systemet.
En stor fördel är att dessa funktioner går att styra via dator med modem vilket gör
att man från annan ort kan ha kontroll över det hela. Idag finns även elektroniska
låscylindrar som sköter dörrens funktion. [6]
2.4.3 AFAB Säkerhet
AFAB Säkerhet hävdar att moderna passagesystem löser många problem som kan uppstå
vid användning av vanliga låssystem. Med ett passagesystem så kan man styra personal och
medarbetare till exakt de dörrar och tider på dygnet som de har behörighet till. Genom att
spara händelser från utvalda passager så kan man lätt styra och kontrollera aktiviteter under
kvällar och helger. Passagesystemet består i sin enklaste form av ett kodlås som manövreras
med en eller flera koder, Önskas styrning på personnivå är kortsystem att rekommendera.

Med personliga passagekort och ev. i kombination med personlig kod vissa tider på
dygnet höjs säkerheten. Det moderna passagesystemet styrs från en PC/dator. Med
programvara som arbetar under Windows skapar man ett system anpassat exakt för
företagets verksamhet.
Kortläsare finns i olika utföranden. Den vanligaste läsaren är idag
magnetkortläsaren. Denna läsare använder samma typ av kort som bankomater. En
annan typ av läsare är den så kallade Dallasläsaren som läser av något som mest
liknar ett litet batteri. Denna läsare är okänslig för mekaniskt slitage. Vad gäller
handsfreeläsaren, lämpar den sig för såväl garageinfarter som passager. Här läses
kortet, som liknar magnetkortet, utan att kortet måste sättas till läsaren. Läsavståndet
varierar mellan 30 cm och någon meter, beroende på typ av läsare. [8]

2.5 Intervju med vaktmästarna Lars Lindgren och Karl Engström,
Bergskolan
För att kunna få en kritisk granskning av de ovannämnda beskrivningarna valde vi
att vända oss till vaktmästarna på Bergskolan i Luleå med nedanstående
frågeställningar. Detta för att de har cirka fem års erfarenhet av magnetkortssystem
med sifferkod. I vårt arbete representerade vaktmästarna förvaltarna av låssystemen.
Fråga: Vad tycker ni om låssystemet på skolan?
Svar: Vi tycker att systemet fungerar bra, det finns många fördelar bland annat att vi har bra
kontroll på alla som tar sig in i skolan eftersom det registreras både vem och när som tagit
sig in på vår dator. Andra fördelar med kortsystemet är vid uthyrningsverksamheten som
pågår på eftermiddagar och kvällar hela veckan. Där ger vi varje tränare eller ledare ett
personligt kort som bara ger tillträde in exakt den tid de har hyrt, övriga tider så är kortet
spärrat så att de inte tar sig in i byggnaden. Andra fördelar är att om kort kommer bort så
spärrar vi de bara. En annan stor fördel är att vi slipper gå och spärra upp eller låsa alla
dörrar på morgonen och eftermiddagen, eftersom de är kopplat så att alla dörrar låses upp
samt låses automatiskt vid en viss tidpunkt. Vi kan även ändra dessa tider, eller spärra vissa
dörrar så de inte alls går att ta sig in där, allt går att styra via datorn. [13]
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Fråga: Vilka för och nackdelar ser ni med magnetkortsystemet?
Svar: Vi ser nästan bara fördelar, men de nackdelar vi kan se är bland annat en viss
svårighet hos en del lärare när de måste larma av eller larma på. Det är egentligen
ingen svårighet i sig, det gäller bara att ta de lugnt och metodiskt. En annan nackdel
är att magnetkortläsarna är lite vandaliseringskänsliga. Vi har tidigare haft problem
med vandalisering, men vi har vidtagit åtgärder och byggt in kortläsarna, sedan dess
har vi inte haft något problem med vandalisering. Ett annat problem vi har är vid
gymnastiken där man endast kommer in i omklädningsrummet med kortet, men inte
in i själva gymnastiksalen eftersom de krävs en nyckel för den dörren. [13]
Fråga: Vilka utbildningar av magnetkortsystemet har ni i dagsläget?
Svar: När det anländer nya vikarier eller nyanställda till skolan ligger det på vårt
(vaktmästarnas) bord att introducera magnetkortsystemet. Detta sker normalt med
en genomgång och en demonstration vid en kortläsare där de nya får en chans att
prova systemet, därtill delar vi ut en beskrivning (en A4) så att de kan läsa på vid
behov. [13]

2.6 Akademiska Hus
För att få bättre kunskap om hur de gamla klassiska nyckelsystemen fungerar samt
för att få förståelse för dess för -och- nackdelar valde vi att intervjua Johnny Eriksson,
Driftingenjör vid Akademiska hus.
2.6.1 Bakgrund Akademiska hus
Akademiska hus är en statligt ägd fastighetskoncern som äger, förvaltar och
utvecklar studie och forskningsmiljöer åt universitet och högskolor. Koncernen
består av moderbolaget i Göteborg, samt sex dotterbolag på de större
universitetsorterna runt om i landet. Akademiska hus har de senaste åren investerar
cirka 16 miljarder kronor i ny, om, och tillbyggnader på deras fastigheter.
Akademiska hus har en total uthyrningsbar lokalyta på 3,2 miljoner kvadratmeter.
Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick i 2003 års bokslut till 36,1 miljarder
kronor. Det som skiljer Akademiska hus från andra fastighetsbolag är att de är
specialiserade på forskning och högre utbildning. [9]
2.6.2 Intervju med Johnny Eriksson, Akademiska Hus
Uppbyggnaden av ett låssystem
Systemet måste byggas upp på följande sätt: Först måste man ta rätt på vilka olika
grupper samt vilka lokaler de olika grupperna ska ha tillträde till. Om man jämför
det med en institution här på skolan så har dom liksom ett litet system i systemet.
Personal på skolan har nycklar som endast passar inom deras områden.
Nyckelsystemet här på skolan är även uppdelat i olika nivåer som till exempel
labbnycklar, kontorsnycklar, och professorsnycklar som då ligger en nivå högre och
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kommer in i alla de undre nivåerna. I det här systemet så har man då slutligen en
huvudnyckel för huset. De finns även massvis med institutioner, som består av olika
undersystem som knyts ihop till ett enda system med en huvudnyckel som passar till
alla olika hus. [9]
Underhåll av systemen
Det är inte så svårt och tidskrävande att underhålla våra system i och med att de var
ganska kompletta från början, vi har bytt en gång eftersom systemet började bli
gammalt. [9]
Nackdelar med stora system
Nackdelen med ett stort system som vi har här är att om någon tappar en
huvudnyckel så faller ju hela systemet eftersom de inte går att blockera i efterhand,
och då faller även säkerheten. [9]
För – och nackdelar med kortläsare
Kortläsare har den fördelen att man kan blockera kort som tappats bort, personligen
så ser jag bara fördelar med kortläsare, den enda nackdelen är kostnaden eftersom
den är dyrare än nyckelsystemet. Livslängden på ett låssystem har mer att göra med
hur många nycklar som kommit bort än själva slitaget vilket ofta har en mindre
betydelse i och med att de stoppar länge. Då finns även möjligheten att utföra byten
och reparationer. Visst händer de att vi får byta ut en del cylindrar då och då. Ett
system stoppar normalt mellan 15-20 år med vissa utbyten. [9]
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3 Praktikfallet Torpgärdsskolan
3.1 Bakgrund
Det praktikfall vi valt att arbeta med var Torpgärdsskolan, som är belägen i
Torpgärdan, Boden. Torpgärdsskolan (Bilaga 12) är uppbyggd, enligt en modul, för
att kunna nyttjas som en låg- och mellanstadieskola för barn i årskurs 1 till 6. För
närvarande har skolan cirka 250 stycken elever samt 18 lärare. Annan övrig personal
vid skolan är vaktmästare, skolsyster (deltid) samt städpersonal (deltid). [16]
Torpgärdsskolans totala byggarea är 2620 kvadratmeter. I Torpgärdsskolans område
ingår fyra olika byggnader, en fritidsgård, en kombinerad matsal och
gymnastiksalsbyggnad samt huvudbyggnaden (skoldelen) och ett daghem. Byggåret
för huvudbyggnaden är 1970. Genom åren har både tillbyggnationer och diverse
ombyggnationer utförts. [14], [16]
Byggnadens huvudsysselsättning är att under dagtid (7:00 till och med 16:00)
fungera som skola medan den under kvällstid (all övrig tid) hyrs ut till Boden
kommuns Kultur och Fritid, föreningar eller privatpersoner. Skolbyggnadens
konstruktion är uppdelad på fem stycken ingångar där varje huvudingång betjänar
två stycken klassrum samt ett entrérum med tillhörande toalett samt en
huvudingång med intill liggande lärarrum samt en skolsköterskemottagning (Bilaga
12). [14], [16]

3.2 Befintliga låssystem
3.2.1 Skalskydd
Torpgärdsskolan har för närvarande 2 olika låssystem. Huvudingångarna till
skolbyggnaden (Bilaga 12) har ett låssystem medan Fritidsgården (Bilaga 6) har ett
annat. I skalskyddet ingår även ett inbrottslarm av typen Securitas CAT 90, vilket
skolans rörelsedetektorer är anslutna till. [12]
3.2.2 Invändiga låssystem
Det inre låssystemet i skolbyggnaden (Bilaga 12) och gymnastiksalsbyggnaden
(Bilaga 5) har för klassrummen, slöjden, matsalen, skolsköterskan, lärarrummet,
vaktmästeriet, städutrymmen ett gemensamt nyckelsystem från skolans ursprung
med kompletteringar från till- och ombyggnationer. Daghemmet (Bilaga 7) har
endast en typ av nyckel medan Fritidsgården har ett eget nyckelsystem i sig. [12]
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3.3 Problemanalys av Torpgärdsskolan
För att kunna fastställa den nuvarande situationen vid Torpgärdsskolan valde vi att
intervjua Mickael Häggman, som är Torpgärdsskolans vaktmästare sedan 14 år tillbaka.

3.3.1 Intervju med Mickael Häggman
Fråga: Hur gammalt är det nuvarande låssystemen?
Svar: Det ursprungliga låssystemet är från när skolan byggdes. Sedan har det
kompletterats allt eftersom till- och ombyggnader har tillkommit.
Fråga: Vilka olika larm och anordningar har Torpgärdsskolan i dagsläget?
Svar: Skolbyggnaden saknar i dagsläget ett godkänt brandlarm, byggnaden är dock
ändå godkänd av brandkåren för sina många och lättillgängliga utrymningsvägar.
Däremot har Fritidsgården och Daghemmet egna brandlarm.
Fråga: Vilka nackdelar upplever du med de nuvarande låssystemen?
Svar: Den problematik som uppkommer är att min nyckelhantering blir komplicerad med
många nycklar i omlopp. Det skapar även problem när nya vikarier ska förses med nycklar
som jobbar inom båda arbetsplatserna som inkluderas av de två nyckelsystemen vilket
innebär dubbelt så många nycklar. Jag upplever inte att det ursprungliga låssystemet och
dess hantering är ett problem utan att det alla förändringar, till exempel tillbyggnader och
ombyggnationer som tillkommit under åren, som har skapat de nuvarande problemen.

När nya delar i byggnaden ska blockeras från obehöriga skapas en ny cylinder och
medför också en ny nyckel i systemet. Det som har skapats av detta genom åren är en
nyckelknippa per kåk, det vill säga tre till fyra nyckelknippor i omlopp inom
Torpgärdsskolan. När det normal borde räcka med en nyckel (huvudnyckel) eller i
värsta fall en nyckelknippa för samtliga byggnader. Detta grundar jag på att
Torpgärdangården med sitt egna system kunde i stället vara gemensamt och samma
med daghemmet, det vill säga samma huvudnyckel till alla tre byggnaderna.
Problemen de skapar är att jag inte kan bära omkring på samtliga nyckelknippor
utan måste gå tillbaka till kontoret för att byta nycklar om det inte är planerat i
förväg vilken byggnad jag ska till.
Vid kvällsuthyrningen av gymnastiksalen kan det också uppstå problem med
dörrarna till omklädningsrummen. Dessa är reglade från utsidan, sett från
Gymnastiksalen (Bilaga 5), för att elevtrafiken mellan omklädningsrummen ska
förhindras. Detta bidrar till att jag måste regla upp dörrarna manuellt före varje
uthyrningskväll. Det är även svårt för mig att följa upp nycklar inom systemet i och
med att jag fick överta ett gammalt låssystem som inte var komplett där det saknades
både nycklar och anteckningar för att kunna säkerhetsställa nyckelhanteringen. För
att jag ska kunna göra en korrekt uppföljning behövs även följdnummer på samtliga
nycklar inom systemet vilket saknas idag där det endast är B-nycklarna som har
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följdnummer att tillgå. Ett annat problem med det gamla låssystemet, som nyligen
dykt upp, är att städpersonalen har börjat klaga på att städmaterial försvinner från
deras städskrubbar. Jag tror att en av anledningarna kan vara att fler än
städpersonalen har nyckel och därmed även tillgång till materialet i städskrubbarna.
En skrubb har tidigare tjänat som kopieringsrum där flera olika yrkeskategorier har
haft tillträde. Detta är numera ändrat men det är fortfarande samma nycklar till
skrubben, vilka finns i obehöriga händer.
Fråga: Vilka kritiska brister kan du se i dagsläget?
Svar: En stor brist är att alla gamla nycklar och cylindrar börjar bli fruktansvärt slitna.
Det finns i dagsläget inga originalnycklar att göra kopior på. Enda sättet för oss att
tillverka kopior på är att använda slitna nyckelkopior som originalnycklar vilket
medför att passformen för nycklarna i cylindrarna blir felaktig. Det är inte ovanligt
att man får åka en eller flera gånger till låssmeden för att få en fungerande kopia.
Detta problem leder också till att slitaget på våra låscylindrar ökar. En annan brist
skulle vara Daghemmet (Bilaga 7) som i dagsläget inte har någon blockering, där
gäller endast en nyckel vilket innebär att många lås måste bytas ut om en nyckel
skulle ”komma bort”.
Något som jag också ser som en stor brist är låssystemet vid kvällsuthyrningen. När
till exempel en bokningsgäst låser upp dörren kvällstid larmas Gymnastiksalen
(Bilaga 5) och omklädningsrummen av. När sedan gästerna vistas i gymnastiksalen
är det fritt fram för andra gäster utan bokning att tillträda byggnaden utan att det går
att kontrollera. I värsta fall kan byggnaden bli stående avlarmad på grund av att en
av dörrarna till omklädningsrummen inte blir låsta.
Fråga: Hur är dagens nyckelsystem uppbyggt?
Svar: Det nuvarande nyckelsystemet är uppbyggt på klassificering av nycklar i åtta
steg. Det kan beskrivas som följande.
A-nyckel
B-nyckel
C-nyckel
D-nyckel
E-nyckel
skrotad.
G-nyckel
F-nyckel
H-nyckel
NN-nyckel

Huvudnyckel för Vaktmästare och Jouren
Behöriga lärare
Textilslöjden
Trä-Metall slöjden
Användes till gymnastiksalsnyckel. Nu mera
B-nyckel används numera för att ge lärare tillträde.
Kökspersonal
Läkarmottagningen
Städpersonal ursprungligen numera också för
lärare.
”Kvällslås” Nyckel för uthyrning av
gymnastiksalen kvällstid, den larmar även på och
av under kvällstid och helger.
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A-nyckeln som klassas som huvudnyckel ska passa alla underställda lås, det vill säga
från B-låscylindrar till NN-kvällslåset. Detta system fungerar inte i dagsläget i och
med alla ”blockar” som tillkommit i byggnaderna samt avsaknaden av märkningar
på nycklarna.
Fråga: Har du någon kännedom om de moderna passagesystemen?
Svar: Ja, jag har bland annat besökt ASSA Obloy där jag har fått information om de
nya passagesystemen.
Fråga: Hur ställer du dig till de nya passagesystemen?
Svar: Funktionsmässigt ser jag många fördelar. Säkerheten förbättras i och med att
jag skulle kunna kontrollera tillträdet av byggnaderna genom att avgränsa tillträdena
med till exempel magnetkorten. Det skulle också underlätta själva hanteringen när
den går via dator.
Ett utbyte av samtliga låssystem skulle innebära en välbehövlig nystart och nollning
av alla saknade nycklar inom det gamla systemet.
Samtidigt är jag orolig för att kortläsarna kan medföra problem, vid till exempel
sabotage, vilket skulle bidra till förseningar för städpersonalen.
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4 Resultat/utvärdering
Efter erfarenhetsutbyten med bland annat vaktmästarna på Bergskolan framkommer
det att vid tuffare miljöer, som exempel i skolor, bör man vid val av kortläsare tänka
på följande saker:
•
•

Slitaget av utrustningen.
Skadegörelse eller sabotage av utrustning.

De ovanstående faktorerna utgör onödiga material samt arbetskostnader för de
ansvariga förvaltarna. De kan även orsaka driftstopp vid anläggningen.
Vår litteraturstudie (Avsnitt 2) visade att dessa kostnader kan reduceras om följande
åtgärder utförs.
1. Vid val av kortläsare rekommenderar vi en så robust läsare som möjligt.
Läsarens chassi bör vara av metall så långt som möjligt, plastmaterial bör
om möjligt undvikas.
2. Valet vid placeringen av kortläsaren bör endera vara att den monteras så
högt att bensparkar normalt inte kan utgöra någon åverkan på läsaren eller
att läsaren placeras infälld i väggen för att den yttre åverkan ska minimeras.
[13]
Det går även att komma ifrån dessa problem genom att välja bort den traditionella
magnetkortläsaren och istället investera i beröringsfria system. Fördelen med dessa
system är att läsarna kan placeras på till exempel insidan av dörren eller väggen. Det
skulle även vara möjligt att placera läsaren i taket eller under golvet. Säkerheten
bedöms likvärdig för beröringsfria system i jämförelse med magnetkortsystem med
sifferkod, däremot blir investeringskostnaderna högre på grund av att systemet är
relativt nytt och tekniken i systemet är mer avancerad (elektriskt). (Avsnitt 2)

4.1 Moderna passagesystem
Passagesystem av typen magnetkortläsare förenklar hanteringen och höjer
säkerheten väsentligt jämfört med vanliga nyckelsystem. Vi har valt att belysa
följande fördelar:
4.1.1 Hanteringsmässiga fördelar
För vaktmästarna som jobbar på skolorna finns många hanteringsmässiga fördelar
med magnetkortsystemen, bland annat att man kopplar till så att dörrarna låses samt
låses upp vid bestämda tidpunkter (Elslutbleck). Detta frigör mycket tid för
vaktmästarna som annars blir tvungna att gå runt i skolan och spärra upp dörrar
vilket är ganska tidskrävande (Avsnitt 2).
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4.1.2 Säkerhetsmässiga fördelar
Säkerhetsmässiga fördelar som man kan se med magnetkortsystemen är att man har
bra kontroll på vilka som tar sig in i byggnaden, samt att man kan styra personal till
exakt de dörrar och tider på dygnet som de har behörighet till. Säkerheten på
magnetkortsystemen faller inte om kort tappas bort eftersom man enkelt spärrar ett
via datorsystemet, vilket är en stor fördel om man jämför med ett klassiskt
nyckelsystem där säkerheten faller allt eftersom det uppstår förluster av nycklar
(Avsnitt 2).
4.1.3 Ekonomiska fördelar
Man kan inte se direkta ekonomiska fördelar vid införande av magnetkortsystem.
Detta eftersom det innebär högre investeringskostnader vid inköpstillfället, än det
vanliga nyckelsystemet. Det man däremot tjänar på sikt är att hanteringen blir
betydligt smidigare samt att man frigör arbetstid för vaktmästarna på skolan. Detta
leder till att de indirekta kostnaderna minskar väsentligt samt att de direkta
kostnaderna minskar på sikt (Avsnitt 2 och 3, se även avsnitt 4.4).

4.2 Kostnadsberäkning för nuvarande låssystem
Följande direkta kostnader har redovisats av Boden kommun,
Fastighetsavdelningen, för Torpgärdsskolan under åren 2000 – 2002. De direkta
kostnaderna behandlar poster som:
•
•
•

Inköp av låscylindrar
Tillverkning av nya nycklar
Inköp av dylik utrustning

Följande indirekta kostnader har inte tagits i beaktning vid Boden kommuns
kostnadsberäkningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resekostnader och förlorad arbetstid på grund av resor till låssmed och/eller
för inköp.
Kostnader som uppkommit vid inköp som gjort på annat inköpsställe än det
redovisade.
Driftstop och/eller förseningar (för interna eller externa organisationer)
Utlåning av nycklar och hantering av låssystemet
Tidsåtgång för upplåsning av dörrar
Kostnader för kvällsjouren
Ökad omsättning av material på grund av att tillgången av vissa rum inte är
begränsad för obehöriga
Tidsåtgång för upprepade byten av nyckelknippor
Kostnader för onödigt slitage och svinn från gymnastiksalen vid
kvällsuthyrning

19

4.3 Boden kommuns kostnadsberäkning
Kostnader för nycklar, lås o dyl.
Torpgärdsskolan

År 2002
År 2001
År 2000

2137 kr.
3515 kr.
1898 kr.

Medelvärde

2516 Kr.

4.4 Egna kostnadsberäkningar
Under följande rubrik har vi utfört kostnadsberäkningar (Bilaga 2) av de indirekta
kostnaderna för Torpgärdsskolans nuvarande låssystem. Kostnadsposter samt
kostnader/år redovisas enligt följande:
Kostnader för resor och tid till låssmed: 1000: -/år
Utlämning av nycklar och hanteringskostnader: 9000: -/år
Kostnader för upplåsning/låsningsrutin av samtliga byggnader: 62000: -/år
Materialsvinn från skolan (Städ mm): 5000: - (Uppskattad kostnad)
Totala kostnader (indirekta och direkta) 77000 + 2500= 79500: -/år
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5 Användarna
I det följande avsnittet har vi låtit användarna tycka till om det nuvarande
låssystemet samt att de även gavs tillfälle att yttra sina ”åsikter” om ett utbyte av det
nuvarande låssystemet mot ett nytt passagesystem. I vårt arbete representerades
användarna av lärarna vid Torpgärdsskolan.

5.1 Enkättundersökning för lärarna vid Torpgärdsskolan
Det totala antalet tillfrågade lärare var 18 stycken, varpå sammanlagt 13 stycken
lärare svarade på enkäten (Bilaga 8).

Fråga 1

Hur upplevs de nuvarande låsystemen fungera på
Torpgärdsskolan?
100%
90%
80%
70%
60%

%
53,8

50%
40%

38,5

%

30%
20%
10%
7 ,7 %

0%

Bra

0,0%

Ganska bra
Mindre bra
Svarsalternativ

Dåligt

Diagram 1. Diagrammet visar resultatet av fråga1.
I fråga 1, som det framgår av enkättundersökningen, förefaller lärarna vara nöjda eller relativt
nöjda med det nuvarande låssystemet (Diagram 1) i och med de procentuella värdena för Bra
(53.8%) och Ganska bra (38.5%). Att notera var att ingen svarade att det nuvarande
låssystemet fungerade dåligt. Vid en sammanslagning av de två positiva svarsalternativen
(Bra och Ganska bra) blev det en stark majoritet på 92.3% medan den negativa sidans resultat
visade på 7.7%.
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Fråga 2
Vad skulle du tycka om införande av ett nytt
passagesystem istället för nycklar gällande
huvudentrén gymnastiksalen samt eventuellt
fritidsgården?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

38,5

%

30%
23,1

20%

%
23,1

%

10%

15,3

%

0%

Bra

Ganska bra
Mindre bra
Dåligt

Diagram 2. Diagrammet visar resultatet av fråga 2.
I fråga 2 blev utslaget av undersökningen (Diagram 2) mer jämnt fördelad än i den
föregående frågan (Fråga 1). Resultatet blev följande, Bra (38.5%), Ganska bra
(23.1%), Mindre bra (23.1%) samt Dåligt (15.3%). Detta ger en liten övervikt för ett
införande av ett passagesystem vid skolans tre huvudingångar.
För att få en annan bild av undersökningens resultat valde vi att slå ihop de positiva
värdena med varandra samt de negativa värdena med varandra för att kunna
jämföra. Detta gav följande förändringar: Positiva värden (61.6%) samt Negativa
värden (38.4%), vilket skulle visa på en positiv övervikt på 23.2%
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Fråga 3
Fråga 3 och fråga 4 ställde vi till lärarna för att få kunskap om deras intresse av ett
nytt låssystem samt hur man skulle kunna förenkla lärarnas hantering vid en
eventuell implementering av ett magnetkortsystem med sifferkod

Vid ett eventuellt införande av magnetkort, tycker
du att en utbildning av magnetkortets funktion
skulle bidra till att din användning av kortet
förenklas och underlättas?

100%

92,3

%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
7,7%

10%

0,0%

0%
Ja

Oförändrat

Nej

Svarsalternativ

Diagram 3. Diagrammet visar resultatet av fråga 3.

Resultatet av fråga 3 (Diagram 3) visar att en stor majoritet (92.3%) av lärarna
föredrar en utbildning av det nya låssystemet innan eller vid ett eventuellt införande
av systemet. Viktigt att noterande är att ingen av lärarna vill gå miste om en
utbildning av passagesystemet.
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Fråga 4
Anser du att det skulle underlätta din användning
om du får välja din personliga kod till kortet själv?

100%

%
92,3

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
7,7%

10%

0,0%

0%
Ja

Oförändrat

Nej

Svarsalternativ
Diagram 4. Diagrammet visar resultatet av fråga 4
I resultatet av fråga 4 (Diagram 4) framgår det tydligt (92.3%) att det är av stor vikt
för lärarna att kunna välja sin egna personliga kod vid införande av sifferkod vid
skolan.
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5.2 Enkätundersökning för lärarna vid Bergskolan, Luleå
För att vi skulle få ett djupare och bredare underlag i vårt kartläggande av
användarna, valde vi att använda ”omvänd psykologi” gentemot den föregående
undersökningen. I detta fall var avsikten att få kännedom om vad rutinerade
användare av magnetkortsystem skulle ha för erfarenheter och åsikter. Därav
beslutade vi att genomföra en enkätundersökning, (Bilaga 7) för lärarna vid
Bergskolan som har fem års erfarenhet som användare av magnetkortsystem. Vi har i
vår undersökning använt oss av kvalitativ bearbetning för den inhämtade
informationen. Metodvalet för bearbetningen och presentationen av vår
undersökning har varit deskriptiv. [1]
Det totala antalet tillfrågade lärare för undersökningen var 18 stycken, varpå
sammanlagt 15 stycken lärare svarade på enkäten.

Fråga 1
Hur upplever du att de nuvarande
magnetkortsystemet på skolan fungerar?
100%
90%
80%
70%
60%

%
66

50%
40%
30%

%
27

20%
10%

7%

0%

Bra

Ganska
bra

0%

Mindre
bra

Dåligt

Diagram 5. Diagrammet visar resultatet av fråga 1
Resultatet av fråga 1 (Diagram 5) visar på en klar majoritet (66 %) av lärarna tyckte
att det nuvarande magnetkortsystemet fungerade bra vid Bergskolan. Av lärarna
svarade även 27 % att de anser sig ganska nöjd medan 7 % anser att det nuvarande
låssystemet fungerar mindre bra samt att notera är att ingen av de tillfrågade anser
att det fungerar dåligt.
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Fråga 2
Upplever du att det fungerar bättre nu sedan
magnetkortsystemet sattes in, jämfört med förut då de
bara fanns det klassiska nyckelsystemet?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

%
46

30%
20%

%
27

%
20

10%

Vet ej

Ja

Oförändrat

Nej

7%

0%

Diagram 6. Diagrammet visar resultatet av fråga 2
Resultatet av fråga 2 (Diagram 6) visar på att 46 % (Ja) upplever att dagens
magnetkortsystem fungerar bättre än det dåvarande klassiska nyckelsystemet.
Undersökningen visar även på att endast 7 % (Nej) tycker motsatsen. Detta resultat
ska sättas i relation till den kommande frågan om utbildningen vid införandet av
magnetkortsystemet vilket förmodligen bidragit till de 7 % (Nej) av förespråkarna för
det klassiska nyckelsystemet.
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Fråga 3
Tycker du att du fick tillräcklig utbildning vid
införandet av det nya magnetkortsystemet?
100%
90%
80%
70%
60%
50%

%
53

40%
30%

%
27

20%

%
20

10%
0%

Ja

Vet ej
Nej

Diagram 7. Diagrammet visar resultatet av fråga 3
Resultatet av fråga 3 (Diagram 7) visade på att majoriteten (53 %) av lärarna tyckte
att utbildningen var tillräcklig vid införandet av magnetkortsystemet. Vi tyckte dock
att 53 % (Ja) var ett allt för lågt resultat när det gällde användarna av
magnetkortsystemet. Hela 27 % (Vet ej) ansåg sig inte ha vetskap om utbildningen
var tillräcklig. Detta kunde ses på två olika synsätt: Endera har de tillfrågade inte
hunnit bilda sig någon uppfattning om utbildningen trots att systemet varit operativt
i cirka fem år. Det andra alternativet skulle vara att de svarande inte har fått någon,
som de ser det, riktad utbildning mot magnetkortsystemet. Undersökningens resultat
påvisar att knappt varannan användare har fått eller tillgodogjort sig utbildningen av
det nya låssystemet. Att 66 % (Fråga 1) av de tillfrågade upplever
magnetkortsystemet som bra trots att en stor del var missnöjd eller upplever sig
sakna riktad utbildning tyder på att lärarna till stor del har självutbildat sig eller att
den tekniska användarinformationen har delgetts lärare sinsemellan eller via
vaktmästarna.
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5.3 Övriga kommentarer
Där tillfälle gavs för de tillfrågade att lägga till andra synpunkter av vikt för vår
undersökning, tog 5 personer tillfället att yttra följande:
•
•
•

Har svårt för att komma ihåg hur skolan ska larmas av och på. (2 personer)
Har aldrig larmat av skolan, kan därför inte uttala mig. (1 person)
Använder larmet så sällan att en repetition av larmfunktionen behövs
upprepade gånger. (2 personer)

5.4 Validitet, internt bortfall och reliabilitet vid undersökningarna
Vi ansåg att de föregående enkätundersökningarna hade god validitet och reliabilitet
detta för att det utfördes en provundersökning och bearbetning av resultatet av de
komponerade frågorna som sedermera ledde till modifieringar av de utvalda
frågorna. Detta visade sig förbättra kvaliteten på enkäten väsentligt. Det interna
bortfallet vid undersökningstillfället för Torpgärdsskolan var 28 % medan det
interna bortfallet vid Bergskolans enkätundersökning var 16.7% [1]

28

6 Diskussion
De tankar vi hade i vår initieringsfas av det planerade examensarbetet var:
1.
2.
3.
4.

Vilket syfte har ett låssystem
Vilka funktioner bör ett låssystem ha
Vad bör prioriteras vid beslut av införskaffande och införande av låssystem
Vilka bör ha rätt att medbestämma vid införandet av ett nytt låssystem

Punkt 1 och 2 finns besvarade i avsnitt 2.
6.1 Inför beslut om införskaffande samt införande av låssystem
Inför ett beslut om förvärvande av ett nytt låssystem bör följande punkter beaktas för
att ett så optimalt låssystem som möjligt ska kunna införskaffas i förhållande till den
unika miljön den ska verka i.
•
•
•

Utredning av nuvärdesstatus
Val av låssystem
Utbildning av användare/förvaltare

6.1.1 Nuvärdesstatus
För att kunna göra en utvärdering av de existerande låssystemen är det till stor nytta
att fastställa den nuvarande statusen (Statusen ska i det här sammanhanget uppfattas
som ett samlingsnamn på de ovannämnda funktionernas kondition.) En viktig fråga
är om låssystemen uppfyller sitt syfte? (Avsnitt 2). Enklare frågor kan utformas som;
Hur uppfylls driftsäkerheten gentemot verksamheten? Fungerar alla lås inom
systemet som det är planerat eller finns det brister inom den tekniskt
funktionsmässiga delen av systemet? Går de att ersätta/reparera?
Andra aspekter av intresse är om systemet är tillförlitligt, uppfylls kravet på
säkerheten mot intrång av obehöriga, till exempel om det saknas betydelsefulla
nycklar, hur många och vilken skada kan de bidra till? En annan relevant fråga är;
Fungerar nyckelhanteringen på ett tillförlitligt sätt? Är den tids och kostnadsmässigt
effektiv?
6.1.2 Val av låssystem
Vid införskaffandet är det av stor vikt att bedöma vilket syfte låssystemet ska
uppfylla. Följande steg bör vara en kartläggning av de funktioner som kan vara
aktuella för det specifika fallet samt att det relateras till de kostnader som dessa
medför. Därför rekommenderar vi att en Pay-Off beräkning utförs för att fastställa de
kostnader systemet medför. Låssystemet bör redan från början anpassas för om –och
tillbyggnationer samt att det bör ha god flexibilitet när behovet för utrustning kan
variera under systemets livstid.
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I det här skedet rekommenderar vi även att kontakt upprättas mellan den blivande
ägaren och förvaltaren för att ett optimalt system ska kunna planeras och
åstadkommas. Något som normalt förbises i detta skede men är av stor vikt är
konsulteringen med de blivande användarna av systemet för att klarlägga deras
åsikter
6.1.3 Utbildning
I god tid innan införandet av låssystemet bör en planering för utbildningen av det
nya systemet iscensättas. Detta för att användarna i god tid ska få en chans att lära
sig det nya systemet, enligt vår undersökning är även en repetition, av det nya
låssystemet, alldeles innan starten samt efter en tids användning av systemet något
som användarna strävar efter. Att även de blivande förvaltarna har tillgodogjort sig
någon form av instruktionsutbildning innan införandet av det nya systemet borde
vara en självklarhet. När det gäller de systemtekniska förberedelserna, ser vi det som
en förutsättning för god och tillförlitlig funktion av systemet vid driftstarten, att de
blivande förvaltarna får medverka i så hög grad som möjligt.

6.2 Lösningsalternativ för Torpgärdsskolan
För att vi skulle få en överblick av problembilden och vilka lösningar som skulle
passa vårt syfte och målsättning valde vi att diskutera byggnaderna var för sig.
6.2.1 Skolbyggnaden
Brister och åtgärder
Enligt vårt resultat förelåg det ett behov av förbättrat skalskydd för skolbyggnaden.
Det invändiga låssystemet hade enligt resultatet ett flertal konstaterade brister, vilka
bör åtgärdas.
Lösning
För att åtgärda problemet med skalskyddet rekommenderade vi en införsel av ett
modernt passagesystem vid skolbyggnadens huvudentré, enligt vårt resultat bör de
väntade effekterna av passagesystemet leda till bättre kontroll och bevakning av
byggnaden samt ett stort tidsbesparande av förvaltarnas arbetstid.
Beträffande det inre låssystemet, rekommenderade vi att låscylindrarna i byggnaden
byts ut samt att ett nytt gemensamt hanteringssystem införs för samtliga byggnader
inom Torpgärdsskolans område. Effekterna av dessa åtgärder bör enligt vårt resultat
leda till högre driftsäkerhet, högre säkerhet mot intrång av obehöriga samt stora
tidsbesparande resurser av förvaltarnas arbetstid.
6.2.2 Gymnastiksalsbyggnaden
Brister och åtgärder
Problemanalysen pekade på ett antal brister i skalskyddet, vilka bör åtgärdas.
Det invändiga låssystemet visade på brister som bör åtgärdas.
30

Lösning
För att åtgärda problemet med skalskyddet rekommenderade vi att införa ett
modernt passagesystem vid gymnastiksalbyggnadens två entréer till
omklädningsrummen samt ett passagesystem vid matsalsentrén. Vi
rekommenderade även att det befintliga larmet (CAT 90) byts ut mot ett integrerat
larmsystem. Enligt vårt resultat bör effekterna av passagesystemen leda till bättre
kontroll och bevakning av byggnaden. Lösningen bör även leda till att uthyrningar
under kvällstid blir säkrare mot obehörigt intrång, mer hanteringsvänligt vid
nyckelutlämning samt till tidsbesparande resurser genom att automatiska lösningar
implementeras i byggnaden.
Vårt rekommenderade lösningsförslag för det invändiga låssystemet bestod i två
dellösningar. Den första lösningen var att införa ett automatiskt eller mekaniskt lås
vid dörrarna mellan gymnastiksalen och omklädningsrummen, detta för att
rationalisera bort den obligatoriska uppreglingen av dörrarna inför
kvällsuthyrningen. Vad beträffade det andra lösningsförslaget, rekommenderade vi
att de nuvarande låscylindrarna byts ut. Effekterna av dessa åtgärder bör enligt vårt
resultat leda till högre driftsäkerhet, högre säkerhet mot intrång av obehöriga samt
stora tidsbesparande resurser för förvaltaren.
6.2.3 Fritidsgården
Brister och åtgärder
Vårt resultat påvisade inga brister i skalskyddet, vilket ledde till att inga åtgärder
rekommenderades.
Det invändiga låssystemet hade brister enligt problemanalysen samt att det bör ingå
i det gemensamma låssystemet för Torpgärdsskolan.
Lösning
Vårt lösningsförslag för det invändiga låssystemet bestod av att byta ut samtliga
låscylindrar för att Fritidsgården skulle kunna ingå i det nya låssystemet. De väntade
effekterna av lösningen skulle enligt vårt resultat leda till; lättare hantering samt
tidsbesparande resurser för förvaltaren.
6.2.4 Daghemmet
Brister och åtgärder
Resultatet påvisade inga brister i skalskyddet varpå inga åtgärder rekommenderas.
Det invändiga låssystemet visade på brister samt att det bör ingå i det gemensamma
låssystemet för Torpgärdsskolan.
Lösning
Vårt lösningsförslag för det invändiga låssystemet bestod av att byta ut de
nuvarande låscylindrarna mot nya, för att Daghemmet skulle kunna ingå i det nya
låssystemet. De väntade effekterna av lösningen skulle enligt vårt resultat leda till;
lättare hantering samt tidsbesparande resurser för förvaltaren. Vissa låscylindrar
skulle kunna bytas ut mot mekaniska reglar på dörrarnas ovansida för att förenkla
nyckelhanteringen för daghemspersonalen.
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6.3 Val av passagesystem
Utan överdrift kunde vi, efter vår litteraturstudie konstatera att valet av
passagesystem inte var lätt. Marknaden bestod av en uppsjö av olika system som var
kapabla att kontrollera och reglera passager. Vid selekteringen av passagesystemen
beslutade vi att ställa upp fem viktiga parametrar. Detta för att vi skulle kunna
jämföra olika system mot varandra samt för att få en skälig bedömningsnivå inför
vårt beslut om vilket system vi skulle rekommendera. Följande parametrar valdes för
beaktande:
•
•
•
•
•

Kvalité
Användarvänlighet
Säkerhetsnivå
Referenser från förvaltare/ägare
Kostnadsnivå

I den utförda bedömningen av passagesystemen valde vi att inte presentera några
kostnader, detta på grund av att det förekom stora kostnadsavvikelser mellan olika
försäljare/leverantörer samt att det även förekom variationer i kvalitén på systemen
trots likvärdiga funktioner. Däremot ingick en, av oss uppskattad bedömning, på hur
kostnaderna av de olika systemen låg i linje med Torpgärdsskolan behov (Billigt= 5
poäng och Dyrt= 1 poäng). Parametrarnas värden har uppskattats med hjälp av
informationen och kunskapen från våra litteraturstudier, intervjuer samt från vår
explorativa undersökning i övrigt.
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6.3.1 Bedömning av olika typer av passagesystem
Bedömningen gick till som följande, fem poäng delades ut vid fullgott betyg med en
fallande skala till en poäng vilket ansågs som ett undermåligt betyg. Parametrarna
för bedömningen står i turordning för 1. Kvalitet 2. Användarvänlighet 3.Säkerhetsnivå
4. Referenser från förvaltare/ägare 5. Kostnadsnivå
AnvändarKvalitet vänlghet Säkerhet Referenser Kostnad
1
2
3
4
5
Resultat
System
Magnetkortläsare

3

4

2

2

4

15 poäng

Sifferkod

3

4

2

3

4

16 poäng

Magnetkortläsare samt sifferkod

3

3

4

3

4

17 poäng

Dallastag samt siffererkod

4

3

4

4

3

18 poäng

Beröringsfriläsare utan sifferkod

5

4

4

3

2

18 poäng

Handsfreeläsare

5

4

4

3

2

18 poäng

Elektronisk nyckel

3

3

3

3

2

14 poäng

Wiegand läsare

3

4

5

4

1

17 poäng

Klassiskt nyckelsystem

4

4

2

2

4

16 poäng

6.3.2 Analys av bedömningsunderlaget för olika typer av passagesystemen
Resultatet av vår bedömning visade att de beröringsfria läsarna fick högsta poängen
tillsammans med Dallastagläsaren med sifferkod (18 poäng vardera). Den skillnad
som förelåg mellan de beröringsfria systemen och Dallastag läsaren kunde enklast
beskrivas som följande: De beröringsfria läsarnas starka sida var enligt vår
uppfattning att drift -och- underhållskostnaderna blir låga tack vare det minimala
slitaget av läsarna i och med att de aldrig påverkas fysiskt. Nackdelen med de
beröringsfria systemen är att de i överlag har en hög investeringskostnad. Resultatet
för magnetkortläsare med sifferkod (17 poäng) bekräftade vad Lundkvist och AFAB
säkerhet uttryckt i vår litteraturstudie nämligen att magnetkortläsare med sifferkod
är ett lämpligt passagesystem för bland annat skolor. Nackdelen med detta system
jämfört med vinnarna av vår bedömning var att slitaget av magnetkortläsarna
medförde högre drift och underhållskostnader medan fördelar var att
kortkostnaderna var betydligt lägre än avläsningsenheter, (beröringsfria system och
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taggen för Dallasläsaren) samt att investeringskostnaden för magnetkortläsaren blev
lägre än de ovannämnda konkurrenterna.
Vår rekommendation blev följaktligen att ett beröringsfritt system införskaffas till
skolbyggnaden och att ett magnetkortsystem med sifferkod skulle vara lämpligast
för gymnastiksalsbyggnaden.

6.4 Vårt val av passagesystem för Torpgärdsskolan
Vi har genom vår litteraturstudie [10] granskat två olika passagesystem. Systemen
som granskades var Solicard (Används bland annat vid Bergskolan, Luleå) samt
Bewator (Används bland annat vid förskolor i Botkyrka samt Tumba kommunalhus).
De båda systemens uppbyggnad är i överlag likvärdig. Den skillnad vi kunnat
konstatera mellan de två systemen är att Bewator i högre grad är integrerbart samt
att det i viss mån är flexiblare i val av tillbehör som till exempel brandlarm,
inbrottslarm samt avancerade passagesystem vid olika dörrmiljöer.
Andra viktiga faktorer som låg till grund för vårt val av passagesystem var:
•
•
•
•

Endast Bewator uppfyller standarden SSF 1014
Bewator har fullgoda metallchassin på samtliga läsare samt att
vandaliseringssäkra läsare finns i sortimentet.
Envägsdragning av kablar vilket innebär besparingar på upp till 30 % kablage.
Inbyggd centralenhet för automatisk klockfunktion (Sommar/vintertid)

Vårt val av passagesystem blev således det integrerade passagesystemet Bewator
2010 (Bilaga 10)
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7 Slutsats
Efter att den utförda problemanalysen diskuterats har vi kunnat konstatera följande
brister och därav enats om följande slutsatser:

7.1 Låssystemets funktion
•

•
•

Säkerheten mot obehörigt intrång är klart bristfälligt, detta grundar vi på att
det inte finns historik (data) för vilka nycklar som är aktiva utanför skolan,
saknade eller i bruk inom skolans låssystem.
Daghemmets saknad av blockering utgör en säkerhetsrisk och en ekonomisk
(Stöld) risk.
Säkerheten vid uthyrningen av kvällsgymnastiken och matsalen är bristfällig,
detta på grund av att det är svårkontrollerat och att det är för lätt att få
tillgång till byggnaden. Att byggnaden sedan kan hamna i avlarmat tillstånd
under en längre tid är en säkerhetsrisk.

7.2 Driftsäkerhet av systemet
•

Låssystemet i skolbyggnaden är gammalt och slitet vilket har medfört att de
flesta nycklar och låscylindrar är uttjänta, som exempel kan det nämnas att
originalnycklar saknas för kopiering samt att följdnummer saknas på ett flertal
nycklar. Detta faktum utgör att den planerade driften vid skolan inte kan
garanteras.

7.3 Hantering av låssystem
•

•

•

Låssystemet i skolbyggnaden är spräckt ett flertal gånger på grund av att ett
flertal om -och- tillbyggnationer tillkommit. Detta har gjort att nyckelantalet
vuxit utan att det har kunnat följas upp på ett rättmätigt sätt. Detta har
medfört att nyckelhanteringen blivit komplicerad, tidskrävande samt att de
medfört svårigheter med att leva upp till de säkerhetsmässiga åtagandena.
De omgrupperingar av rum (ytor) inom skolbyggnaden som har förbigåtts
utan att låscylindrar bytts ut, nyckelhanteringens journaler uppdaterats eller
att nycklar återlämnats, har inneburit att ett flertal rum kan besökas av
obehöriga personer.
De omoderna lösningarna som det befintliga låssystemet erbjuder, jämfört
mot ett modernt system, innebär en omotiverad tidsåtgång för vaktmästaren.

I och med dessa konstateranden ansåg vi att den första forskningsfrågan var
besvarad.
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7.4 Rekommendation
För att Torpgärdsskolan i framtiden ska kunna leva upp till de ställda
förväntningarna rekommenderade vi följande åtgärder:
•

•
•

Det befintliga skalskyddet vid skolbyggnaden samt gymnastiksalen byts ut
mot ett flexiblare, integrerbart samt säkrare passagesystem. Detta skulle enligt
vår rekommendation vara ett system med magnetkortläsare samt sifferkod för
gymnastiksalen samt ett Beröringsfritt system för skolbyggnaden.
Byten av samtliga låscylindrar i de följande fyra byggnaderna:
Skolbyggnaden, Gymnastiksalsbyggnaden, Fritidsgården samt Daghemmet.
Upprättande av en ny, datastrukturerad nyckelhanteringsmetod.
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8 Rekommenderad lösning
Den lösning vi valt att rekommendera har strukturerats byggnad för byggnad. Detta
för att varje byggnad och lösningarna är unik i sig samt att dess kostnader skulle
kunna redovisas separat.

8.1 Skolbyggnaden
Den lösning vi valt för skolbyggnaden delade vi upp i två lösningar, en invändig
lösning samt en utvändig för skalskyddet (Bilaga 3).
Invändig lösning:
Den lösning som vi valt för den invändiga delen av skolan är att byta ut 62
låscylindrar, det vill säga samtliga cylindrar inne i skolan.
Skalskydd:
Till utvändig lösning har vi valt att implementera ett beröringsfritt system till
huvudentrén. Vi har även valt att sätta in elslutbleck på samtliga ytterdörrar, vilket
totalt blir 8 stycken.

8.2 Gymnastiksalsbyggnaden
Den lösning som vi valt att tillämpa för gymnastiksalen och matsalen delade vi också
upp i två lösningar, en för den invändiga delen samt en för skalskyddet (Bilaga 4).
Invändig lösning:
Den invändiga lösning vi valt, är att byta ut 20 låscylindrar. Vi har även valt att
införa två vandaliseringssäkra läsare vid dörrarna mellan omklädningsrummen till
själva gymnastiksalen.
Skalskydd:
Till skalskyddet har vi valt att införa ett magnetkortsystem med tre
magnetkortläsare, där vi valt att placera två av dessa i anknytning till
omklädningsrummen, samt en till huvudentrén till matsalen. Vi har även valt
införsel av elslutbleck på samtliga ytterdörrar vilket totalt blir fyra stycken.

8.3 Fritidsgården
Enligt problemanalysen konstaterades inte några brister i skalskyddet. Den lösning
vi valt för fritidsgården är att byta ut 20 cylindrar i det invändiga låssystemet (Bilaga
5).

8.4 Daghemmet
Eftersom vi inte konstaterat några brister i skalskyddet på daghemmet, så omfattar
vår lösning endast den invändiga delen. Vår lösning blir således att byta ut 20
låscylindrar i det invändiga låssystemet (Bilaga 6).
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8.5 Kostnadsförslag
Invändiga låssystemet
Kostnader för det invändiga låssystemet uppskattas enligt följande:
•
•

122 stycken låscylindrar * 500: -/styck = 61000: Nyckelhanteringssystem = 5000: -

Total kostnad för det invändiga låssystemet: 66000: - (Kan enligt Häggman reduceras
till cirka 45000-50000:-)
Skalskyddet
Enligt vår beräkning (Bilaga 2) för ett komplett skalskydd, inklusive arbetskostnad,
av Skolbyggnaden och Gymnastiksalsbyggnaden skulle en budget på cirka 300 000:täcka investeringskostnaderna för vår rekommenderade lösning (Bewator 2010).
Kostnader för drift -och- underhållet av skalskyddet (Bewator 2010) beräknades till
6500: -/år baserat på en 5 års period [10]
8.5.1 Pay-Off beräkning
Enligt vår Pay-Off beräkning (Bilaga 2) skulle systemet betala sig själv inom en
period på 4 år.
8.5.2 Tekniska krav och föreskrifter
För allmänna krav och föreskrifter gällande vårt rekommenderade skalskydd
Bewator 2010, hänvisar vi till AMA-Texten (Bilaga 1)

8.6 Övriga tillämpningsområden för det valda skalskyddet
Vi anser att vår valda lösning för skalskydd går utmärkt att överföra till Boden
kommuns övriga skolbyggnader som inte redan innehar ett modernt passagesystem.
Det av oss rekommenderade systemet (Bewator 2010) är ett av marknadens mest
flexibla och integrerbara system vilket möjliggör att till exempel alla skolbyggnader i
Bodens kommun skulle kunna integreras med varandra och därigenom medföra
stora besparingar för administrationen av skolorna. Därefter skulle ett tänkbart steg
kunna vara att utöka integreringen mot daghem, vårdhem, anstalter och övrig
byggnader som förvaltas av kommunen.
I och med dessa konstateranden ansåg vi att den andra forskningsfrågan var
besvarad.
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9 Förslag på fortsatt forskning
9.1 Handhavande vid borttappad nyckel
Enligt Mickael Häggman finns det idag inga rutiner hos kommunen som säger vad
som gäller när en nyckel blir borttappad. Det framgår inte heller någon klassificering
vad gäller den säkerhetsmässiga delen vid när till exempel en huvudnyckel blir
borttappad eller ”saknad”.

9.2 Rutin för utlämning av nycklar
Inom samma ämne har vi konstaterat att det saknas rutiner när det gäller utlämning
av nycklar till mer eller mindre okända personer. Det som saknas är legitimeringen,
det vill säga ett sätt för de personer som vill ha en nyckel utlämnad att styrka sin
behörighet till nyckeln.
I de båda förslagen på fortsatt forskning kommer även ett gemensamt problem att
påstötas, nämligen ansvarsfrågan. Under vårt arbete fick vi aldrig fastställt vem som
bar ansvaret för beslut kring gällande rutiner och akuta bedömningar av bland annat
låssystemen vid Torpgärdsskolan.
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Bilagor
Bilaga 1. AMA-Texter för passagesystem
FÖRSLAG TILL AMA-TEXTER

Sidan 1/27

Upprättad av Mårten Rutberg
och Andreas Josefsson

Bewator – 2010
2004-05-12
BESKRIVNING FÖR FLERFUNKTIONSSYSTEM I FASTIGHET

Bilaga 1. AMA-Texter för passagesystem
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
6
EL- OCH TELESYSTEM
5
KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM 7
SBE.4
KOPPLINGSDOSOR FÖR KABLAR I TELESYSTEM 7
SC
EL- OCH TELEKABLAR M M
7
SCN
KABLAR FÖR BUSSYSTEM
7
SDC.23
ÖVERFÖRINGSDON FÖR KABEL I KARM E D
7
SEC.4
FINSÄKRINGAR 7
SJB.112
VENTILREGLERADE BATTERIER 7
SJD.1
STRÖMFÖRSÖRJNINGSAGGREGAT MED LADDNINGSLIKRIKTARE 8
SF
DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I INSTALLATIONSSYSTEM 8
SFB.1
DATORER
8
SFD
DATAKOMMUNIKATIONSENHETER
9
SFD.3
MODEM
9
SF
DATORPROGRAMVAROR 9
SFE.2
TILLÄMPNINGSPROGRAMVAROR
9
SGB
SYSTEMKOMPONENTER 10
YTC.16
PROVNING AV EL- OCH TELESYSTEM
11
YTC.2
INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM
11
YTC.46
KONTROLL FÖRE IDRIFTTAGNING AV EL- OCH TELEINSTALLATIONER
11

YU

TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER
11

BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 11
YUC.64
YUD.642

YUH
YUH.64

YUK
YUK.64

YUP
YUP.64

YUQ
YUQ.6

BYGGHANDLINGAR FÖR TELEINSTALLATIONER 11
RELATIONSHANDLINGAR FÖR TELETEKNISKA SÄKERHETSINSTALLATIONER

12

DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

12

DRIFTINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER

12

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 13
UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR TELEINSTALLATIONER

13

INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL
13
INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR TELEINSTALLATIONER
13

KONTROLLPLANER FÖR INSTALLATIONER 14
KONTROLLPLANER FÖR EL- OCH TELEINSTALLATIONER

14

YY

ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

14

YYV

TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER
14

YYV.64
TBB.23
TBB.24
TBB.2413
TBB.2415
TBB.24221
TBB.24223
TBB.2424

TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV TELEINSTALLATIONER 14
MANÖVERENHETER
16
DETEKTORER 16
MAGNETKONTAKTER
16
LARMUTLÖSARE FÖR LÅSKOLVAR
16
PASSIVA GLASKROSSDETEKTORER
16
AKTIVA GLASKROSSDETEKTORER
16
RÖRELSEDETEKTORER
16

TBB.332
ÅTERSTÄLLNINGSAPPARATER 17
64.CCB/3 ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM - PASSERKONTROLLSYSTEM
18

Sidan 3/28
TBC.111
TBC.131
TBC.132
TBC.1414
TBC.143
TBC.22
TBC.431
TBC.4311
TBC.4313
TBC.451
64.CCC
TBC.131
TBC.132
TBC.133
TBC.133
TBC.52
64.CZ

TRYCKKNAPPAR
20
LÅSKOLVSKONTAKTER
20
MAGNETKONTAKTER
21
ARBETSSTRÖMSSLUTBLECK MED SIGNALKRETS 21
MOTORLÅS, PASSERKONTROLLANLÄGGNING 21
UNDERCENTRALER
21
KODLÄSARE 21
KORTLÄSARE 21
PROXIMITETSLÄSARE
22
PASSERKORT (MAGNETRANDKORT ELLER BERÖRINGSFRIA KORT/BRICKOR)
DÖRRKONTROLLSYSTEM 24
LÅSKOLVSKONTAKTER
25
MAGNETKONTAKTER
25
MIKROBRYTARE I SPANJOLETT 25
MIKROBRYTARE I LÅS
25
UNDERCENTRALER
25
DRIFT- OCH FELSIGNALSYSTEM
26

23
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Till dig som använder den här AMA-beskrivningen.
Denna AMA-beskrivning är ett underlag som kan användas vid upprättande av
beskrivningar för ett flerfunktionssystem typ
Bewator 2010. Dvs. system som kan innefatta inte bara säkerhetsfunktioner såsom
inbrottslarm och passersystem, utan även andra anläggningsdelar som med fördel
kan integreras med hjälp av LON-busstekniken.
AMA-texten innehåller på ett stort antal ställen en uppmaning att ange data. Där
kan du med hjälp av ledtexten fylla i aktuella data för just ditt objekt.
På många ställen finns även exempel på texter som kan användas för att ange
systemets funktion eller prestanda. Alla sådana exempel i detta dokument kan
användas men styr då i många fall till säkerhetssystemet Bewator 2010.
Notera att vissa rubriker och AMA-koder förekommer på flera ställen i
förslagstexten. Detta gäller exempelvis:
- Standarder, normer och regelverk
- Strömförsörjning
- Undercentraler
- Manöverapparater
- Larmgivare (magnetkontakter, låskolvskontakter etc.)
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Denna beskrivning ansluter till AMA 98 med tillägg.
6 EL- OCH TELESYSTEM
Allmän orientering
Ange allmänna övergripande uppgifter om entreprenaden, (T.ex. intentioner med
uppdraget) eller gör en hänvisning till separat AF-del.
Objektets läge
Ange byggnadens/objektets belägenhet.
Omfattning
Ange entreprenadens omfattning och anläggningens principiella uppbyggnad. (Grovt vilka
anläggningsdelar som skall ingå, hur dessa skall samverka, etc.).
Särskilda samordningskrav
Ange vem som ansvarar för samordningen, och om det krävs speciell hänsyn i vissa
punkter.
Föreskrifter
Ange föreskrifter som gäller för entreprenaden. (t.ex. hänvisning till separat AF-del.
(Allmänna Föreskrifter, beställarens miljöprogram eller annan föreskrift).
Författningar
Ange om det är något speciellt i t.ex. AFS, BBR, ELSÄK-FS etc. som skall
uppmärksammas, (t.ex. att vissa förläggningssätt för kablar enligt ELSÄK-FS inte tillåts i
den här entreprenaden).
Standarder, normer och regelverk
Ange här i stort vilka Standarder, normer och regler som skall gälla för entreprenaden, och
under respektive system mer detaljerade anvisningar som gäller just den anläggningsdelen.
T.ex.:
•

SS-EN 50133-7 för passersystem.
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Personals kvalifikationer
Anslutningar till starkströmsnätet skall utföras av behörig elinstallatör.
Ange om det finns krav på personalens kompetens eller certifiering. (T.ex. vid
inbrottslarmanläggning utförd helt enligt SSF130 får vissa arbeten endast utföras av
certifierad anläggarfirma, eller intyg om genomförd utbildning i det föreskrivna systemet.)
El- och teleförsörjning
Ange vem som skall ansvara för anslutning av 230V-matningar till likriktare och
transformatorer.
Ange vem som ansvarar för beställning och anslutning av teleledning, samt eventuellt
abonnemang av larmöverföring och larmmottagningstjänster.
Miljöbetingelser
Ange särskilda förhållanden som t.ex. fuktiga, våta, kalla, brand- eller explosionsfarliga
utrymmen, samt anvisningar för att uppnå EMC-direktivets krav.
Särskilda samordningskrav
För att samordning på arbetsplatsen skall kunna ske i god tid före arbetenas
påbörjande skall entreprenören i anslutning till byggmöten, tillsammans med den
för samordningen ansvarige, detaljstudera kritiska passager och utrymmen med
ritningar och beskrivningar som grund samt bevaka att ledningar och apparater
inte kolliderar med övriga installationer eller inredning och att placering inte blir
olämplig med hänsyn till åtkomlighet, dörrhängning och utbyggnadsmöjligheter.
Utrymmen
I samråd med beställaren uppställs och anordnas utrustning så att framtida
utbyggnad underlättas.
Entreprenören skall meddela om material som ingår i entreprenaden kommer att
kräva större utrymme än vad handlingarna visar.
System och funktioner
Beskriv systemets önskade egenskaper och funktioner.
Anläggningen skall byggas upp med ett gemensamt (valfritt ange krav på LON
teknik) nät bestående av noder med egenskaper för kommunikation, in- och
utgångar, kortmedialäsare, presentation mm, samt strömförsörjning och
ledningsnät.
Systemet skall fungera autonomt vid kommunikationsavbrott med PC/Server.
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Samtliga systemkomponenter skall vara kontinuerligt övervakade
avseende kommunikation och sabotage. Vid kommunikationsstörning
mellan PC/server och system skall larm kunna ställas ut i både PC och
system.
Under kommunikationsavbrott mellan system och PC/server skall
systemet lagra minst 2500 händelser. Vid återupprättad kommunikation
skall händelserna automatiskt överföras till PC/server och presenteras
med korrekt tidstämpel.
KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM
SBE.4

Kopplingsdosor för kablar i telesystem
Kopplingsdosor skall vara försedda med sabotagekontakt och detektera öppning
av doslock. Sabotagekontakt skall anslutas i balanserad krets till ingång i
säkerhetssystemets anslutningsenheter.

SC

EL- OCH TELEKABLAR M M
Ange om halogen- och/eller blyfri kabel skall användas.
Systemet skall installeras med central bussmatning mellan systemenheter enligt
beskrivning under SCN.
Lokal kabel mellan systemenheter och detektorer, kortläsare, sirener etc. skall vara
typ:
PVC-kabel, EKKX
Halogenfri kabel, EBBX
Vid risk för spänningsfall skall telesignalkabel med grövre ledararea användas,
typ:
PVC-kabel, EKKR
Halogenfri kabel, EBBR
Kabel för direktanslutning till plint i systemenheter får vara max 1,0 mm2.

SCN

Kablar för bussystem
halogen- och blyfri kabel skall användas.
Busskommunikation och strömmatning skall ske via systemkabel, 1x2x0,8 +
1x2x1,0. Kabeln skall anslutas till systemenheter enligt tillverkarens specifikation.

SDC.23

Överföringsdon för kabel i karm e d
Överföringsdon i karm skall vara (infälld, som exempel anges Abloy 8810/8811 / eller
utanpåliggande).

SEC.4

Finsäkringar
Säkringsapparat i säkerhetsanläggningen skall monteras i sabotageskyddat
hölje.SJB.112
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Ventilreglerade batterier
Batterier skall monteras inbyggda i laddningslikriktare enligt SJD.1 eller i
larmskyddad kapsling.
SJD.1

Strömförsörjningsaggregat med laddningslikriktare
Komponenterna i flerfunktionssystemet skall strömförsörjas med avbrottsfri kraft
från strömförsörjningsaggregat styrt Bewator typ E7 eller liknande.
Aggregaten skall leverera 24V stabiliserad likspänning.
Aggregaten skall vara dimensionerade för att i alla normala driftlägen
kunna leverera erforderlig spänning och ström till samtliga ingående
komponenter i systemet.
Strömförsörjningsaggregat skall vara systemintegrerade, kommunicera via centralt bussnät
och kontinuerligt övervakas vad gäller nätbortfall, över-/underspänning, låg
ackumulatorspänning och sabotage.
Aggregaten skall ha inbyggda ventilreglerade ackumulatorer med normal
livslängd enligt tillverkare.
Strömförsörjningsaggregat för inbrottslarm skall dessutom ha följande egenskaper:
Vara intygat av SBSC enligt SSF 1014 i lägst larmklass 2.
Aggregat skall placeras och dimensioneras för att vid nätbortfall leverera ström
enligt krav i SSF 1014 larmklass 2.

SF

Datorer, kringutrustning, programvaror mm i installationssystem

SFB.1

Datorer
Ange valfritt om PC / server ingår i entreprenaden.
PC/server tillhandahålls av (beställaren / entreprenören). Det åligger entreprenören
att kontrollera att (anvisad) PC/server har erforderliga prestanda för anslutning av
systemet.
Minimikrav för PC/server:

(Nedanstående data gäller för Bewator 2010 version 4.)
• PC med pentiumkompatibel processor min 800 Mhz
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•

128 Mb RAM

•

1 ledig COM port

•

50 Mb ledigt hårddiskutrymme utöver operativsystemets krav

•

CD ROM enhet

•

Bildskärm min 17” med upplösning 1024x768 punkter, 1280x1024 eller större när
grafiska applikationer ingår

•

Tangentbord

•

Magnetkortläsare alt. Beröringsfri läsare för registrering av passerkort

•

Mus

•

Installerat operativsystem Windows 2000, XP eller NT 4 sp 6 eller senare

DATAKOMMUNIKATIONSENHETER
Anslutning av systemets kommunikationsenheter till PC/server eller modem skall
ske med max 15 m lång RS232
noll-modemkabel. RS232 Korthållsmodem skall användas vid längre avstånd
mellan PC/server och/eller modem.
För systemanslutning till TCP/IP nätverk skall TCP/IP-modem (valfritt styrt
fabrikat, Bewator typ ED-10) användas.
TCP/IP nätverket skall vara utfört enligt standard för Ethernet, IEEE
802.3. Anslutning av kommunikationsutrustning till nätverket skall ske
med kopplingskabel med kontaktdon typ RJ45.
Det åligger entreprenören att kontrollera att TCP/IP nätverket har
erforderliga prestanda för kommunikation mellan systemets ingående
enheter.

SFD.3

Modem
För fjärranslutning via publikt telenät med uppringande modem skall
telemodem med systemanpassad mjukvara användas.

SF

DATORPROGRAMVAROR

SFE.2

Tillämpningsprogramvaror
För drift och övervakning av systemet skall systemprogramvara av senaste
revision installeras. Programvaran skall levereras på original datamedia, t.ex. CD
skiva, med tillhörande kodnycklar och dokumentation.
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Programvaran skall vara baserad på en kraftfull databasmotor, typ SQL Base eller
likvärdig.
Programvaran skall innehålla enkel och lättöverskådlig huvudmeny med menyval
och funktionstangenter enligt Windows standard.
Programvaran skall kunna ställas in för individuellt begränsad behörighet.
Begränsning skall kunna anges med minst:

Programvaran skall innehålla funktioner för registrering, administration och
övervakning av:
•

Koder

•

Händelsekö

•

Systemdefinition

•

Rapporter

•

Dörr och larmstyrning

•

Grafik med larmpresentation och styrning

•

Styrkanalstyrning (hand/auto/noll-omkopplare)

•

Modemuppkoppling

Valfri datuminställning för sommar/vintertid övergång skall kunna förprogrammeras.
Minst 256 tidgrupper med individuellt veckoschema med vardera minst 8 avvikande
dagtyper per grupp skall ingå.
Programvaran skall innehålla funktioner för sökning och selektering av rapporter.
Systemets händelser, kort, koder, inställningar och avgivna åtgärdsrapporter skall kunna
sökas fram. Rapporter skall kunna genereras på bildskärm och skrivas ut på skrivare eller
till fil för lagring i Microsoft Word eller Excel.
Programvaran skall kunna selektera och spara ett obegränsat antal händelser på hårddisk.
SGB

SYSTEMKOMPONENTER
Det gemensamma säkerhetssystemet skall vara uppbyggt kring lokalt
installerade systemkomponenter typ Bewator 2010 eller motsvarande.
Systemkomponenter för detektoranslutning skall ha programmerbara
ingångar.
Manöverpaneler skall ha tydlig display med min.
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bakgrundsbelysning, 2 x 16 tecken, röd, grön, gul lysdiod och summer.
Systemkomponenter i flerfunktionssystem skall vara:
Kommunikationsenhet valfritt styrt fabrikat E1
Anslutningsenhet för larm och kortläsare vfr. styrt fabrikat E2V
Anslutningsenhet för larm valfritt styrt fabrikat E2VL
Manöverpanel valfritt styrt fabrikat E4
Larmtablå valfritt styrt fabrikat E4L
Reläenheter valfritt styrt fabrikat E6
Nätaggregat valfritt styrt fabrikat E7
YTC.16

Provning av el- och telesystem
Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband skall utföras.
Provning skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir
genomprovad i ett sammanhang.

YTC.2

Injustering av installationssystem

YTC.46

Kontroll före idrifttagning av el- och teleinstallationer

YU

TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER
Särskilda anvisningar för säkerhetsanläggningar
Handlingar för säkerhetsanläggningar (inbrottslarm, passersystem och
dörrkontrollanläggningar) får EJ kopieras eller lämnas utan uppsikt. Ansvar för
handlingen har den som kvitterat ut den.
Dessa handlingar skall efter arbetstidens slut förvaras på ett betryggande sätt.
Handlingar skall efter uppdragets/projektets genomförande återlämnas av den
som kvitterat ut handlingarna.

BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
YUC.64

Bygghandlingar för teleinstallationer
Entreprenören skall tillhandahålla beställaren bygghandlingar för granskning
enligt följande:
• Erforderliga montage- och uppställningsritningar samt inkopplingsanvisningar för
att användas på montageplats.
•

Registreringshandlingar för interna telenät.

•

Planritningar.
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•

I entreprenaden ingår all teleregistrering.

•

Registreringshandlingar skall vara utförda med Autocad LT 2002 med applikation
Teleregistrering 2002.

Anläggarintyg utfärdat av certifierad anläggarfirma för inbrottslarm enligt
RUS130:6 alt. SSF 1015 enligt angiven larmklass under 64.CBEB skall ingå och
levereras senast vid slutbesiktningen.
Handlingarna skall förses med påskrift RELATIONSHANDLING och datum.
Leverans
Ange krav. T.ex.:
Relationshandlingar skall levereras på CD av god kvalitet, typ (Gold CD-R 650
MB)eller motsvarande. 1 omgång papperskopior A1-format samt 2 omgångar A3format vikta till A4 till beställaren i samband med slutbesiktning.
YUD.642

Relationshandlingar för teletekniska säkerhetsinstallationer
Relationshandlingar skall överlämnas till beställaren mot kvitto för undvikande av
obehörig spridning.

YUH

DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

YUH.64

Driftinstruktioner för teleinstallationer
Handlingarna skall innehålla:
Utförande
Handlingarna skall vara tryckta eller maskinskrivna.
Teknisk dokumentation som skall användas för instruktioner för drift och
underhåll skall vara skriven på svenska.
All dokumentation skriven av entreprenören skall vara skriven i Word för
Windows, version 7.0.
Leverans
Handlingarna skall levereras i höjdformat A4 insatta i pärmar och levereras i 2
omgångar. Handlingarna insorteras under registerflikar.
En omgång pärmar skall förvaras på arbetsplatsen och vara tillgänglig för
beställaren eller dennes representant.
Handlingarna levereras allt eftersom ingående materiel beställs och skall vara
kompletta två veckor före slutbesiktning.
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YUK

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

YUK.64

Underhållsinstruktioner för teleinstallationer
Se YUH.64.

YUP

INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YUP.64

Information till drift- och underhållspersonal för teleinstallationer
Entreprenören skall undervisa beställarens (av beställaren utsedd) driftpersonal i
funktionssätt samt drift- och underhåll av ingående utrustningar och är uppdelat
på Instruktion och Utbildning. All undervisning och instruktion av personalen
skall utföras med den tekniska dokumentationen som grund och ske vid
färdigställandet av entreprenaden.
Instruktion
Instruktionen skall bestå av tre delar:
Teoretisk del avseende anläggningens uppbyggnad.
Se kostnadsberäkning
Praktisk del på platsen.
Ange antal timmar. Se kostnadsberäkning
Genomgång av oklarheter efter ett år.
Ange antal timmar. Se kostnadsberäkning
Utbildningen skall ske i samband med införande i aktuell byggnad.
Varje utbildningstillfälle skall omfatta max ange antal timmar.
Se kostnadsberäkning
Intyg på genomförd utbildning skall finnas tillgängliga vid slutbesiktning.
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YUQ

KONTROLLPLANER FÖR INSTALLATIONER

YUQ.6

Kontrollplaner för el- och teleinstallationer

YY

ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YYV

TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER

YYV.64

Tillsyn, skötsel och underhåll av teleinstallationer
Under den löpande garantitiden ska de serviceåtgärder vidtas som enligt
tillverkaren föreskrivs för de enskilda sakvarorna. Dock ska minst 2 per garantiår
utföras, varvid det sista besöket ska ske inom 30 dagar före garantitidens utgång.
Tidpunkten för servicebesök ska bestämmas i samråd med beställaren. Den
personal som handhar anläggningen ska beredas tillfälle att delta under
servicearbetet. Vid servicebesök kontrolleras att funktionen hos ingående system
inte förändrats. Protokoll från servicebesök överlämnas vid besökstillfället till
beställaren.
1. Skyddshuvar för utomhusmonterade knappsatser och kortläsare
2. Värmetillsatser för utomhusmonterade knappsatser och kortläsare
System och funktioner
Systemet skall kunna manövreras och övervakas från gemensamma PC
operatörsplatser och lokala manöverpaneler med klartextdisplay.
Inbrottslarmet skall kunna programmeras för automatisk till/frånkoppling och
exekvering av övriga styrfunktioner beroende på kalenderdag, tidpunkt och/eller
villkorsstyrning.
Larmet skall kunna manövreras från knappsatser och kortläsare med kort, kod
eller kort+personlig kod.
Larmet skall kunna manövreras till/från med årskalender och dygnsautomatik.
Systemet skall ha följande minimiprestanda:
Bewator 2010 version 4.0. aktuellt behov.)
•

474.000 larmadresser.

•

36.000 larmområden.
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•

50.000.000 kortanvändare.

•

192.000 olika tidsschemor.

•

Olika säkerhetsnivåer vid olika tidpunkter (automatik, kod, kort eller kort +
personlig kod).

•

Grafisk presentation av larm i PC.

•

Grafisk presentation av dörrstatus i PC.

•

Styrning av larm till-/från från PC.

•

Fjärröppning av dörrar från PC.

•

Återställning av larm från PC.

•

Presentation av initialfel i PC.

•

Flexibel sökning och presentation i händelseminne.

•

Automatisk spärr av passagefunktioner vid tillkopplat volymlarm.

•

Inställbar spärr av öppnaknappar vid tillkopplat volymlarm

•

Samtliga användarinterface på Svenska.

Platsutrustning
För manövrering av inbrottslarmet utnyttjas knappsatser och kortläsare
gemensamma med passerkontrollsystemet.
För väktarinsats, lokal manövrering och systemkontroll monteras manöverpanel
Valfritt styrt fabrikat E4. Manöverpaneler skall i klartext presentera systemets status,
visa larmhändelser och bekräfta utförda manövrar.
Inbrottslarmsdetektorer skall anslutas till systemets anslutningsenheter Valfritt
styrt fabrikat typ E2V eller E2VL.
Alla detektorer skall anslutas till egen ingång för att kunna presentera unik
adressidentitet. Undantag får göras för glaskrossdetektorer och magnetkontakter
då de övervakar gemensam yta. Glaskrossdetektorer får anslutas till gemensam
ingång inom samma rum, dock max 6 st. Analysator skall inte användas.
Magnetkontakter får anslutas till gemensam ingång då de övervakar gemensam
öppningsbar yta, typ dubbeldörrar.
Varje detektorslinga skall vara dubbelballanserad och termineras med 2,2 Kohm
balanseringsresistorer. Ballanseringsresistorer skall monteras inom
detektorkapsling. Alternativt används detektorer med inbyggd 2,2 Kohm resistor. I
de fall flera detektorer ansluts till gemensam ingång skall balanseringsmotstånd
alltid placeras i den mest avlägset installerade detektorn.
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Endast en magnetkontakt per dörr får monteras i dörrkarm. Magnetkontakter för
inbrottslarmets skalskydd skall vara gemensam med dörrindikering för
passerkontrollfunktion och dörrkontrollsystem.
Systemet programmeras så att larmdon avger fast ljudkaraktär vid inbrottslarm.
Larmdon skall dimensioneras och placeras så att god hörbarhet uppnås i samtliga
byggnadsdelar och vid normalt pågående verksamhet.
Larmdon skall sektioneras så att inbrottslarm ej stör verksamhet där inbrottsförsök
ej behöver uppmärksammas. Sektionering av larmdon skall utformas i samråd
med beställaren.
Gångtestlampor i detektorer skall bortkopplas efter utförd provning. I samband
med entreprenadbesiktningar, på anmodan av besiktningsman, skall in- och
urkoppling av lamporna utföras av entreprenören.
.
Strömförsörjning skall utföras enligt anvisningar i SSF130:5 alt. SSF 1015 vad avser
reservdrifttider och övervakning av utrustningen.
TBB.23

Manöverenheter
Manöverenheter skall med grön och röd lysdiod och summer indikera tillkopplat
larm, tillkopplingsfel och bekräfta utförda manövrar.
(Beroende på läge) Utomhusmonterade kortläsare och knappsatser förses med
skyddshuv och/eller värmetillsats.
Samtliga manöverenheter skall vara kontinuerligt sabotageövervakade avseende
öppning, bortbrytning och kabelbrott.

TBB.24

Detektorer

TBB.2413

Magnetkontakter
.
Samtliga magnetkontakter skall vara:
• infällda

TBB.2415

Larmutlösare för låskolvar

TBB.24221

Passiva Glaskrossdetektorer

TBB.24223

Aktiva Glaskrossdetektorer

TBB.2424

Rörelsedetektorer
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•

Samtliga Passiva IR-detektorer skall vara utrustade med larmfunktion för
övertäckningsmaskering.

•

Vara av kombinationstyp, mikrovåg och passiv IR.

•

Vara takmonterade i lagerutrymme

•

Vara försedda med långstrålande lins i korridorer

.
Omfattning
Anläggningen skall i huvudsak bestå av:
3. Undercentraler (placeras inom larmskyddat område)
4. Manöverenheter
5. Detektorer
Standarder, normer och regelverk
Ange här eller under 6 El- och telesystem krav på vilka Standarder, normer och regelverk
som skall gälla, alternativt ange här mer detaljerade krav än vad som sagts under 6.

Strömförsörjning
Ange krav på strömförsörjning här, eller under 64 Telesystem, Flerfunktionssystem i
fastighet.
Strömförsörjning för nödsignalanläggning i frysrum skall i enlighet med AFS
2002:42 utföras med minst 10 timmars reservdrifttid.
Om gemensam strömförsörjning dimensioneras för > 10 timmar skall
strömförsörjningen vara gemensam med flerfunktionssystemet.
TBB.332

Återställningsapparater
Återställning av larm skall efter behörighetsselektering kunna utföras från valfri
manöverapparat i gemensamt flerfunktionssystem.
6. Ledningsnät
Larmdon skall kunna sektioneras så att utrymningslarm ej stör verksamhet där
utrymning ej behöver utföras. Sektionering av larmdon skall utformas i samråd
med lokala räddningstjänsten.
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Skylt vid larmdon skall ange de olika larmkaraktärernas betydelse.
Strömförsörjning
Ange krav på strömförsörjning här, eller under 64 Telesystem, Flerfunktionssystem i
fastighet.
Strömförsörjning skall utföras enligt anvisningar i SBF:s rekommendationer
”Utrymningslarm”.
.

64.CCB/3

ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM - PASSERKONTROLLSYSTEM
Allmänt
Inom fastigheten installeras ett passerkontrollsystem.
Systemet skall integreras med anläggningar enligt 64 Telesystem,
Flerfunktionssystem i fastighet.
Omfattning
Anläggningen skall i huvudsak bestå av:
7. Undercentraler (placeras inom larmskyddat område)
8. Knappsatser och kortläsare
9. Skyddshuvar för utomhusmonterade knappsatser och kortläsare
10. Värmetillsatser för utomhusmonterade knappsatser och kortläsare
11. Elslutbleck (levereras och monteras av byggentreprenören)
12. Dörrautomatik (levereras och monteras av byggentreprenören)
13. Motorlås (levereras och monteras av byggentreprenören)
14. Överföringsdon i dörrar (levereras och monteras av byggentreprenören)
15. Tryckknappar
16. Passerkort
17. Ledningsnät
Standarder, normer och regelverk
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Manöverapparater som kan påverka inbrottslarmfunktioner skall installeras enligt
krav i SSF 130:6 och vara intygade av SBSC enligt SSF 1014 i lägst larmklass 2 och
miljöklass 3.
System och funktioner
Systemet skall ha följande minimiprestanda:
•

60.000 dörrar.

•

50.000.000 passerkort.

•

192.000 olika tidsschemor.

•

36.000 olika behörighetsområden.

•

36.000 larmområden.

•

Olika säkerhetsnivåer vid olika tidpunkter (olåst, kod, kort och kort + personlig
kod).

•

Direktstyrning av dörrar från PC terminaler.

•

Grafisk övervakning och manövrering av dörrar.

•

Flexibel sökning och presentation av händelser.

•

Integrerad larmförbikoppling.

•

Bakgrundsbelysta knappsatser på dörrterminaler.

•

Antipassback funktion.

•

Hisstyrning av obegränsat antal individuellt behöriga våningsplan.

•

Samtliga användarinterface på Svenska.

•

Inbyggd dörrkontrollfunktion (övervakar om dörrar är öppna / stängda, låsta /
olåsta).

Platsutrustningar
Invändiga öppningstrycknappar för utpassering skall automatiskt blockeras vid
tillkopplat larm.
För detektering av dörrbladets läge monteras infällda/utanpåliggande
magnetkontakter.
Endast en magnetkontakt får monteras i dörr.
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Magnetkontakten skall leverera besked om behörig dörröppning, aktivera timer 1
och 2 för ”dörr öppen för länge”.
Vid dörrforcering skall särskilt skalskydds- eller dörrlarm kunna genereras.
Låskolvskontakter ansluts i serie med dörrsensor så att säker detektering av stängd och låst
dörr erhålls.
Strömförsörjning
Ange krav på strömförsörjning här, eller under 64 Telesystem, Flerfunktionssystem i
fastighet.
Om förutsättning givits för separat strömförsörjning för elektromekaniska lås kan lägre
reservdrifttid anges.
Ange krav t.ex.
• 5 minuter så att fastighetens reservkraftsystem hinner starta.
•

12 timmar, beräknad med hela anläggningen i viloläge, inga elektriska lås i
strömförbrukande läge.

•

8 timmar, beräknad med 30% av samtliga elektriska lås i strömförbrukande läge,
reservkapacitet för ytterligare x st dörrmiljöer med enkelläsare och lås typ NN.
Återuppladdningstid efter fullständig urladdning max 24 timmar.

SJD.1 Strömförsörjningsaggregat med laddningslikriktare.
TBC.111

Tryckknappar
För utpassering monteras infällda/utanpåliggande öppnaknappar valfritt styrt
fabrikat typ EB1 med brytande kontaktfunktion. Öppnaknappar skall automatiskt
blockeras vid tillkopplat larmområde. Öppnaknappar skall vara
sabotageövervakade.
Öppnafunktionen på innerdörrar kan även utföras med inbyggd mikrobrytare i
trycket på ellås typ Abloy EL580/582.

TBC.131

Låskolvskontakter
Låskolvskontakter skall vara inbyggda i låskista.
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TBC.132

Magnetkontakter

TBC.1414

Arbetsströmsslutbleck med signalkrets
Elslutbleck skall vara av typ (Assa eller motsvarande).

TBC.143

Motorlås, passerkontrollanläggning
Motorlås skall vara av typ (Assa eller motsvarande).

TBC.22

Undercentraler
Kortläsare, ellås och givare ansluts till gemensam anslutningsenhet valfritt styrt
fabrikat E2V eller E2VL.

TBC.431

Kodläsare
För manövrering av systemfunktioner monteras knappsats valfritt styrt fabrikat typ
RB9120.
Knappsatsen ansluts till anslutningsenhet valfritt styrt fabrikat E2V.
Kapslingen skall vara robust, utförd i metall och försedd med nyckel för
öppning/demontering. Tangenter skall vara utförda i metall och ha
bakgrundsbelysning. Knappsatsen skall innehålla röd och grön indikeringsdiod
samt summer.

TBC.4311

Kortläsare
Välj kortläsartyper som skall ingå:
magnetkortläsare med knappsats:
För manövrering av dörrar/portar/grindar/hissar monteras kortläsare med
integrerad knappsats valfritt styrt fabrikat typ RB9160. Läsaren ansluts till
anslutningsenhet valfritt styrt fabrikat E2V.
Läsaren skall avläsa passerkort enligt ISO 7811/2 standard.
Kapslingen skall vara robust, utförd i metall och försedd med nyckel för
öppning/demontering. Siffror skall vara bakgrundsbelysta och tangenter utförda i
metall. Läsaren skall innehålla röd och grön indikeringsdiod samt summer.
Magnetkortläsare utan knappsats (smalprofil):
För manövrering av dörrar/portar/grindar/hissar monteras kortläsare valfritt styrt
fabrikat typ RB960. Läsaren ansluts till anslutningsenhet valfritt styrt fabrikat E2V.
Läsaren skall avläsa passerkort enligt ISO 7811/2 standard.
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Kapslingen skall vara utförd i metall. Läsaren skall ha röd och grön
indikeringsdiod samt summer.
TBC.4313

Proximitetsläsare
Välj de beröringsfria kortläsare som skall ingå:
Proximitetsläsare med knappsats:
För manövrering av dörrar/portar/grindar/hissar monteras beröringsfria
kortläsare med integrerad knappsats valfritt styrt fabrikat typ RB9160 prox. Läsaren
ansluts till anslutningsenhet valfritt styrt fabrikat E2V.
Läsaren skall avläsa passerkort enligt valfritt styrt fabrikat Cotag* standard och
medge läsavstånd upp till 5 cm.
Får ej monteras med kringliggande metall (avstånd min 5 cm), med metall framför
läsaren eller nära starka magnetfält.
Kapslingen skall vara robust, utförd i metall och försedd med nyckel för
öppning/demontering. Siffror skall vara bakgrundsbelysta och tangenter utförda i
metall. Läsaren skall innehålla röd och grön indikeringsdiod samt summer.
Vandalsäker Proximitetsläsare:
För manövrering av dörrar/portar/grindar/hissar monteras vandalsäker
beröringsfri kortläsare valfritt styrt fabrikat typ BC605. Läsaren ansluts till
anslutningsenhet valfritt styrt fabrikat E2V. Läsaren skall avläsa passerkort enligt
Cotag* standard och medge läsavstånd upp till 18 cm.
Får ej monteras med kringliggande metall (avstånd min 5 cm), med metall framför
läsaren eller nära starka magnetfält.
Kapsling skall vara utförda i metall och flamsäker lexan, vara robust och monteras
med oförväxlingsbara torx skruvar. Läsaren skall ha röd och grön indikeringsdiod
samt summer.
Proximitetsläsare i smalprofil för kontorsmiljö:
För manövrering av dörrar/portar/grindar/hissar monteras beröringsfri
kortläsare valfritt styrt fabrikat typ PR500. Läsaren ansluts till anslutningsenhet
valfritt styrt fabrikat E2V. Läsaren skall avläsa passerkort enligt Cotag* standard och
medge läsavstånd upp till 30 cm.
Får ej monteras med kringliggande metall (avstånd min 5 cm), med metall framför
läsaren eller nära starka magnetfält.
Läsaren skall ha röd och grön indikeringsdiod samt summer.
Långdistans, ”hands free” beröringsfri kortläsare:
För manövrering av dörrar/portar/grindar/hissar monteras beröringsfri
kortläsare valfritt styrt fabrikat typ HF500. Läsaren ansluts till anslutningsenhet
valfritt styrt fabrikat E2V. Läsaren skall avläsa passerkort enligt Cotag* standard och
medge läsavstånd upp till 1 m.
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Får ej monteras med kringliggande metall (avstånd min 5 cm), med metall framför
läsaren eller nära starka magnetfält.
Läsaren skall ha röd och grön indikeringsdiod samt summer.
Långdistans loop-läsare för entréer, grindar et. c.:
För manövrering av portar/grindar monteras beröringsfri loopläsare typ valfritt
styrt fabrikat BC5516 med extern antennbox och antennslinga.
Läsarinterface valfritt styrt fabrikat BC5311 monteras inomhus och ansluts till
anslutningsenhet valfritt styrt fabrikat E2V. Läsarens antennbox valfritt styrt fabrikat
BC270 monteras utomhus på fasad, fritt vid sidan eller ovan port eller vid
körbanan på stolpe.
Får ej monteras med kringliggande metall (avstånd min 5 cm), med metall framför
läsaren eller nära starka magnetfält.
Läsaren skall avläsa passerkort enligt Cotag* standard och medge långa läsavstånd
för fordon.
Inmätning av räckvidd och funktionsprov skall utföras innan markarbeten
färdigställs.
*Cotag standard är ett krypterat kodformat som ej går att kopiera likt EM-Marin och
liknande öppna format. Ange alltid säkerhetsnivå vid val av beröringsfri kortavläsning.
TBC.451

Passerkort (Magnetrandkort ELLER beröringsfria kort/brickor)
I entreprenaden skall ingå leverans av xxx st. passerkort.
Passerkort med magnetrand skall:
18. Ha standardformat CR80.
19. Vara kodade med 16 siffror (ISO standard)
20. Vara kodade för magnetrandavläsning på spår 2.
21. Vara högenergikodade enligt ISO7811.
22. Vara individuella och unika.
23. Kunna användas i andra applikationer, t.ex. flextidssystem.
Beröringsfria passerkort skall vara:
24. Aktiva med inbyggt batteri eller passiva.
25. Kodade för avläsning enligt Cotag* standard.
26. Individuella och unika.
Passerkort/brickor som skall ingå i leverans:
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Passerbricka IB911
Aktiv inpasseringsbricka.
Bricka försedd med batteri.
Läsavstånd upp till 75 cm.
Passerkort IB928.
Aktiv inpasseringskort.
Kort försedd med batteri.
Läsavstånd upp till 100 cm.
Passerbricka IB931
Passiv inpasseringsbricka.
Obegränsad livslängd.
Läsavstånd upp till 15 cm.
Passerkort IB938.
Passiv inpasseringskort.
Obegränsad livslängd.
Läsavstånd upp till 15 cm.
Passerkort IB958.
Kombinationskort beröringsfritt och magnetremsa.
Standardformat (CR80).
Kunna användas i andra applikationer, t.ex. flextidssystem.
Läsavstånd upp till 30 cm.
Passerbricka IB970.
Aktiv inpasseringsbricka för montage i bil.
Bricka försedd med batteri.
Läsavstånd beroende på antennens utformning (placering).

64.CCC

DÖRRKONTROLLSYSTEM
Allmänt.
Inom Fastigheten installeras ett dörrkontrollsystem för presentation av dörrar och
portars status; öppet-stängt samt låst-olåst.
Systemet skall integreras med anläggningar enligt 64 Telesystem,
Flerfunktionssystem i fastighet. Under den koden anges övergripande krav vilka
även skall gälla för denna anläggningsdel.
Omfattning
Anläggningen skall i huvudsak bestå av:
27 Undercentraler
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28 Signalgivare i dörrar och portar bestående av:
•

Magnetkontakter

•

Låskolvskontakter

•

Mikrobrytare i lås

•

Mikrobrytare i spanjolett

27. Ledningsnät
System och funktioner
Öppen dörr eller port skall kunna indikeras i PC eller i särskild indikeringspanel.
För övervakning av anslutna objekt ansluts de med brytande signal till ingång i
anslutningsenhet valfritt styrt fabrikat E2V eller E2VL.
I entreprenaden ingår systemprogrammering för automatisk branddörrstängning
vid detekterad brand inom berörda brandceller.
Platsutrustning
För detektering av dörrbladets läge monteras infällda/utanpåliggande
magnetkontakter. Endast en magnetkontakt får monteras per dörr.
Magnetkontakter ansluts i serie med dörrsensor (t.ex. mikrobrytare i lås) så att säker
detektering av stängd och låst dörr erhålls.
Strömförsörjning
Ange krav på strömförsörjning här, eller under 64 Telesystem, Flerfunktionssystem i
fastighet.
TBC.131

Låskolvskontakter

TBC.132

Magnetkontakter

TBC.133

Mikrobrytare i spanjolett

TBC.133

Mikrobrytare i lås

TBC.52

Undercentraler

Dörrkontrollgivare ansluts till gemensamma anslutningsenheter valfritt styrt
fabrikat E2V eller E2VL.
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DRIFT- och FELSIGNALSYSTEM

Allmänt.
Inom Fastigheten installeras ett system för presentation av drift- och felsignaler,
med fjärrkvitteringsfunktion.
Systemet skall integreras med anläggningar enligt 64 Telesystem,
Flerfunktionssystem i fastighet. Under den koden anges övergripande krav vilka
även skall gälla för denna anläggningsdel.
Omfattning
Anläggningen skall i huvudsak bestå av:
28. Undercentraler
29. Signalgivare i elcentraler, apparatskåp, driftlarmcentraler etc.
30. Ledningsnät
System och funktioner
Driftsignaler från följande objekt skall anslutas:
Ange objekt
Felsignaler från följande objekt skall anslutas:
Ange objekt
Kvitteringssignaler till följande objekt skall avges:
Ange objekt
För övervakning av angivna objekt ansluts de med brytande signal till ingång i
anslutningsenhet valfritt styrt fabrikat E2V eller E2VL. Styrfunktioner utförs med
relä i valfritt styrt fabrikat anslutningsenhet E2V, E2VL eller reläenhet E6.
Presentation av driftlarm skall ske i larmpaneler med klartextdisplay och i PC.
I entreprenaden ingår systemprogrammering för drift- och felsignalsysystem.
Larmöverföring
Ange krav på larmöverföringen här, eller under 64 Telesystem, Flerfunktionssystem i
fastighet.
Apparatkoden TBB.26 Larmöverföringsutrustningar finns under 64 Telesystem,
Flerfunktionssystem i fastighet.
Strömförsörjning

Bilaga 1. AMA-Texter för passagesystem

Sidan 27/27

Ange krav på strömförsörjning här, eller under 64 Telesystem, Flerfunktionssystem i
fastighet.
Styrfunktionen strömmatas från säkerhetssystemets gemensamma
strömförsörjningsaggregat.

Bilaga 2. Egna kostnadsberäkningar
Kostnader
Tid och resor låssmeden

5 - 8 resor * 50 = ca 350 kronor
5 - 8 resor * 0.6 timme = ca 4 timmar * 150 kr/timme = 600kr

Utlämning av nycklar samt hanteringskostnader
230 dagar * 0.25timmar * 150 kr/timme = ca 9000kr

Kostnader för Öppnings -och- låsningsrutiner för samtliga byggnader inkl hantering & upp
230 dagar * 1.8 timmar * 150kr/timme = ca 62000kr

Pay - Off beräkning 300 000 kronor är den totala investeringskostnaden för Bewator 2010 (Skalskydd).
77000 kronor är de indirekta kostnaderna

300 000/77000=3, 89 Det vill säga 3.89 år innan systemet har betalat sig självt.

Bilaga 3. Lösningsförslag för skolbyggnaden

Bilaga 4. Lösningsförslag för Gymnastiksalsbyggnaden

Bilaga 5. Lösningsförslag för Fritidsgården

Bilaga 6. Lösningsförslag för Daghemmet

Bilaga 7. Enkättundersökning Bergskolan

Enkät till lärarna på Bergskolan

31. Hur upplever du att det nuvarande magnetkortsystemet på skolan
fungerar?

Bra

Ganska bra

Mindre bra

Dåligt

32. Upplever du att det fungerar bättre nu sedan magnetkortsystemet
sattes in, jämfört med förut då det bara fanns det klassiska
nyckelsystemet?

Bra

Oförändrat

Nej

Vet ej

33. Tycker du att du fick tillräcklig utbildning vid införandet av det
nya magnetkortsystemet?

Ja

Vet ej

Nej

34. Om du har några övriga kommentarer som du anser av vikt för
undersökningen, skriv gärna de här nedan.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Bilaga 8. Enkätundersökning, Torpgärdsskolan

Enkät Torpgärdsskolan
1. Hur upplever du att de nuvarande låssystemen fungerar på
Torpgärdskolan?
Bra

Ganska bra

Mindre bra

Dåligt

2. Vad skulle du tycka om att införa ett magnetkortsystem istället för
Nycklar gällande huvudentrén, gymnastiksalen samt eventuellt
fritidsgården?
Bra

Ganska bra

Mindre bra

Dåligt

3. Vid ett eventuellt införande av ett magnetkort, tycker du att en
utbildning av magnetkortsystemets funktion skulle bidra till att
din användning av kortet förenklas och underlättas?
Ja

Oförändrad

Nej

4. Anser du att de skulle underlätta din användning om du får välja
din personliga kod till kortet själv?
Ja

Oförändrad

Nej
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Vårt datum

2004-06-10
Ert datum

Er referens

Vår referens

90035

2003-05-28
Vår handläggare, telefon, mobiltelefon

Andreas Lundkvist 0920-24 73 50, 070-223 33 33

Torpgärdsskolan boden

Refererande till Er förfrågan har vi härmed nöjet inkomma med offert på rubricerade
anläggning enligt nedan:
Refererande till samtal mellan Er och vår Andreas Lundkvist har vi härmed nöjet offerera
Offerten baseras på teknisk beskrivning.

Besöksadress:

Skanska Electro AB

Maskinvägen 23-27

Telefon:

Säte:

Postadress:

0920-24 73 50

Luleå

Maskinvägen 23-27
972 54 Luleå

Telefax:

Org.nummer:

0920-24 73 55

556041-7205
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64.281 Passersystemanläggning.

Offererad anläggning utgörs av Skanska Electro passer/inbrottsystem RB 2010
Grundtanken med Bewator 2010 är att skydda både företagets materiella och
personella tillgångar. Bewator 2010 är ett unikt, integrerat säkerhetssystem, med
inbrottslarm, passersystem och brandvarning, avsett för företag och förvaltningar
där man kräver full kontroll över säkerheten.
Med systemet har man möjlighet till central övervakning av en eller flera fastigheter,
och med alla personrelaterade funktioner i ett och samma system. Bewator 2010
innehåller alla de verktyg som krävs av ett modernt security management system,
med möjligheter att övervaka, påverka och följa upp allt när det gäller säkerheten.
Avsedd för installation på en fristående PC som direktansluts till 2010 systemet.
Programvaran utgör ett kraftfullt verktyg för installation och administration av
Bewator-2010 systemet. Från programvaran kan alla inställningar utföras och
hårdvaran installeras enkelt i LON nätverket. För dagligt handhavande finns
särskilda menyer. Programvaran fungerar i moderna Windows operativsystem.
Programvaran levereras normalt i senaste versionsutförande. Om äldre version
önskas anges detta vid beställning.
Köp av tid:
1. Beskrivning av manuell till- och frånkoppling av larm och ”köpa tid”.
I offererat säkerhetssystem, Bewator 2010, kan larm manövreras och om så
önskas, dörr samtidig låsas upp enligt nedanstående alternativ.
Frånkoppling av larm:
•

Endast kort**

•

Endast kod

•

Kort + PIN

•

Endast manöverkod*

•

Manöverkod* + kort
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•
•

Manöverkod* + kod

•

Manöverkod* + kort + PIN

•

En tryckknapp, låsförbikopplare eller annan yttre givare med brytande
kontaktfunktion. Givaren är sabotageövervakad.

Tillkoppling av larm:
•

Endast kort

•

Endast kod

•

Kort + kod

•

Manöverkod* + kort

•

Manöverkod* + kod

•

Manöverkod* + kort + kod

•

En tryckknapp, låsförbikopplare eller annan yttre givare med
brytande kontaktfunktion. Givaren är sabotageövervakad.

Köpa tid***:
•

Endast kort**

•

Endast kod

•

Kort + kod

•

Manöverkod* + kort

•

Manöverkod* + kod

•

Manöverkod* + kort + kod

•

En tryckknapp, låsförbikopplare eller annan yttre givare med
brytande kontaktfunktion. Givaren är sabotageövervakad.

*
Manöverkod är en begäran om en riktad manöver, t.ex.
larmfrånkoppling, upptändning av belysning et.c. Manöverkoden kan vara 1-99.
En manöver kan t.ex. utföras med 1 + A + dra/visa kort. I detta exempel kan
manövern frånkoppla larmet i valfritt lokalt larmområde samtidigt som den
lokala dörren låses upp.
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** Rekommenderas ej då säkerheten är låg och risken för förväxling av
önskad larmmanöver vid in/utpassering är uppenbar.)
*** Funktion att köpa tid kan ställas för återinkoppling av larm efter önskad
fast inställd tid, t. ex. en timme. Det är även möjligt att använda
närvarodetektering så att larmet automatiskt hålls frånkopplat så länge
normal rörelse förekommer i lokalerna. För en mer utförlig beskrivning av
olika möjligheter, kontakta Bewator teknisk support.
2. Funktion vid tillkopplingsfel.

Beskriven funktion för tillkopplingsfel är standard i offererat säkerhetssystem
Bewator 2010. Det är valfritt inställbart att vidarebefordra information om
tillkopplingsfel, systeminternt till manöverpaneler, PC eller till extern
mottagare via larmöverföringsutrustning.

Anläggningen utförs enligt Försäkringsförbundets regler och normer för SSF 130:6
och enligt förfrågningsunderlaget samt nedan.
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Inbrottslarm:
1.

Totalanbud inbrott/passage: 300 000:-

2.
2.1.1

Centralutrustning:

2.1.2

Strömförsörjning:

2.1.3

Platsutrustning:

2.1.4

Pris installation passage/inbrott:

Passersystem:
2.2.1

Centralutrustning: Ingår i inbrottslarm

2.2.2

Platsutrustning:

2.2.3

Strömförsörjning: Ingår i inbrottslarm

2.2.4

Pris installation: Ingår i inbrottslarm

Dokumentation:
2.4

Dokumentation:

Utbildning:
2.5

Utbildning:

3.2
A-pris RB E1

Kommunikationsenhet ver.4:

9 400:-,
( 11 750:-

inkl.mervärdesskatt )
A-pris RB E4 Manöverpanel ver.4:

6 500:- ,
( 8 125:- inkl. mervärdesskatt )
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5 100:-,
( 6 375:- inkl. mervärdesskatt )

A-pris RB9160Prox Proxläsare kort&kod

4 800:( 6 000:- inkl. mervärdesskatt )

A-pris RBE2VL Anslutningsenhet larm 8in/4ut :

3 300:-,
( 4 125:- inkl.

mervärdesskatt )
A-pris RB E6

Reläenhet:

5 700:-,
( 7 125:- inkl.

mervärdesskatt )
A-pris RBED10 TCP/IP modem :

6 600:-,
( 8 250:- inkl. mervärdesskatt )

A-pris ÖPK Öppnarknapp:

400:-,
( 500:- inkl. mervärdesskatt )

A-pris GS218
Kontrollenhet i plastkapsling GS 200:
,
inkl. mervärdesskatt )

880:( 1 100:-

A-pris GS202

För balanserad slinga med 6 m kabel :

490:- ,
( 612,50:-

En ton siren:

470:-,
( 587,50:-

inkl. mervärdesskatt )
A-pris AS270
inkl. mervärdesskatt )
A-pris EV435AM Autofocus PIR, 90 grader 7x 15 m ridåer/AM:
1 700:( 2 125:- inkl.
mervärdesskatt )
A-pris DC103
mervärdesskatt )

Utanpåliggande/kabel/brytande:

580:- ,
( 725:- Inkl.
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Materielspecifikation
1
10661 RB-ACC V4 RB Access program 1 Anv. (SSF 1014)
1
10512
RBE1
Kommunikationsenhet
6
10525
RB2V
Anslutningsenhet kort & kod
4
1
1
1
4
2

10523
10543
10561
10592
10588
25213

RB2VL
Anslutningsenhet larm
RB4
Manöverpanel
RB6
Reläenhet
RB9160Prox Proxläsare kort&kod
RB910W5 Värme för RB9160
2010-Khf500
Kabel halogenfri

100
IB1
IB1
Magnetkort
25
IB928
Beröringsfritt kort
1
16116
RBE7
Strömförsörjning 5Ah
2
A12-12
Batteri 12V 12Ah
3
10597
RB9160
Magnetkortläsare
2
10593 BC605-2010 Beröringsfri läsare med metallram (2010)
6
ACA 001 Återfjädrande impulstryckknapp med nyckelsymbol,
utanpåliggande.
6
DC102
Utanpåliggande/brytande
2
WT112
1
4
ACA 000
och knappsats utomhus
2
4

EKKX 6x2x0,5
Dator Compaq EVO D310V
Skyddshuv i genomskinlig plast, för att skydda kortläsare
Solid 571 12v
Motorlås

I vårt åtagande ingår
I vårt offert ingår projektering, dokumentation, materiel, installation, driftsättning,
utbildning av anläggningsskötare samt i förekommande fall utfärdande av
anläggarintyg och orienteringsritningar.
I vårt åtagande ingår ej
Montage och inkoppling mer än som anges ovan.
Eventuellt efterlagnings- och målningsarbete samt.
Uppsättning eller inmurning av nyckelskåp, samt eventuella infällningslådor.
Godkända arbetsställningar vid arbeta över fyra meters höjd.
OBS! Larmöverföring/larmsändare till av Er vald larmcentral.
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Om inte befintligt telefonabonnemang kan användas för uppringd
larmöverföringsutrustning tillkommer kostnad för nytt sådant. Telefonabonnemang
(hemligt) eller jack beställes av Er hos Telia AB.
Teknisk service/kontroll- och underhållsavtal för säkerhetsanläggningar.
Under och efter garantitidens utgång kan vi erbjuda Er alternativt underhålls- eller
fullserviceavtal för Era säkerhetsanläggningar.
Erfarenhet har visat att livslängdskostnaderna för de anläggningar som får
kontinuerligt underhåll blir betydligt lägre, än för de som lämnas utan underhåll
och säkerhetsnivån på Era anläggning kommer att vara lika hög under hela dess
livslängd.
Serviceavtal ger Er följande fördelar;
•

Onödiga larm och fel på grund av teknikens åldrande minimeras.

•

Servicekostnaderna blir totalt lägre.

•

Vid servicebesöken informeras ni skriftligen om anläggningens status.

•

Er trygghet och säkerhet ökar.

•

Förtur vid serviceanmälan.

Underhållsavtal avser ett inplanerat servicebesök per år, där vi gör en teknisk
funktionskontroll, och Ni får en skriftlig rapport om anläggningsstatus.
Fullserviceavtal innebär att vi tar det totala ansvaret till ett fast pris. Avser ett
inplanerat servicebesök per år, snabbt åtgärdande av fel och brister under
avtalstiden, inkl. arbetstid och reservdelar.
Eventuella åtgärder som beställs av kunden (t.ex. byte av röksensor) debiteras enligt
löpande räkning enligt gällande prislista.
Vi lämnar avtalsförslag för det alternativ som Ni anser passar Er bäst.
Offertens giltighetstid: 90 dagar efter utskriftsdatum
Mervärdesskatt:
Betalningssätt:

Betalningssätt

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
Betalningsplan:
Fastställs vid samordingsmöte
30 dagar netto i takt med leverans/åtagande
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Fast pris utan indexreglering
2 år
ABT 94

Leveranstid:

Enligt senare överenskommelse efter gemensam
uppgjord leveransplan

Leveransvillkor:

Fritt montageplatsen inom Sverige inklusive emballage.

Under och efter garantitiden står vi gärna till tjänst med service- och
underhållsavtal.
Vi hoppas att vår offert skall vara av intresse och står med nöje till tjänst om
ytterligare information önskas.
Med vänlig hälsning
Skanska Electro AB

Andreas Lundkvist
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Bewator 2010 uppfyller kraven
enligt SSF 1014
Efter tester utförda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har vi glädjen och
stoltheten att berätta att Bewator 2010 nu har erhållit intyg av Svensk Brand- och
Säkerhetscertifiering AB (SBSC). Intyget bekräftar att systemet uppfyller kraven
enligt SSF 1014. Det är det första äkta integrerade säkerhetssystem (inbrottslarm-och
passersystem) som fått detta bevis på att systemet uppfyllt Svenska stöld skydds
föreningens regelverk.

Vad är Bewator 2010?
Bewator 2010 är ett äkta totalintegreratsäkerhetssystem. Det innebär att inbrotts
larm,
passer kontroll, brandvarning och övriga funktioner är sammanfogade till ett enda
system, vilket i sin tur ger färre komponenter, central styrning, övervakning och stor
användarvänlighet. De primära funktionerna iBewator 2010 är följande:
• Passerkontroll
• Inbrottslarm
• Brandvarning
• Personlarm
• Driftlarm
• Allmänna styrfunktioner

Näst intill obegränsade möjligheter
Utöver systemets primära funktioner finns möjlighet att styra och övervaka i stort
sett all
slags utrustning och apparatur i en fastighet. Dessutom finns näst intill obegränsade
möjligheter att ställa in och anpassa systemet så att larm, passerkontroll och
styrfunktioner
motsvarar just de behov som fi nns i den aktuella fastigheten.

Hård- och mjukvara
Bewator 2010 består av en kombination av hård-och mjukvara. Hårdvaran i
systemet är olika typerav kommunikations- och anslutningsenheter. Mjukvaran är
ett program som installeras i en PC eller i ett datanätverk. Bewator 2010 bygger i
grund och botten på LonWorks-tekniken som beskrivs längre fram i
systembeskrivningen.

Decentraliserat system
Samtidigt som Bewator 2010 ger möjlighet till central styrning är det ett
decentraliserat
system. Det betyder att det inte finns någon centralenhet i ordets bemärkelse.
Systemet är i
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stället distribuerat via ett kommunikations nätverk bestående av små lokalt placerade enheter
som sköter larm och passerkontroll för ett mindre utrymme.

Läs mer!
System beskrivningen vänder sig till larm experter, säkerhetsansvariga, konsulter
och installatörer och ger en bra inblick i Bewator 2010:s funktioner och användnings
områden. Systemet är mycket flexibelt och vidareutvecklas ständigt. Skulle någon
funktion saknas i denna beskrivning, är du alltid väl kommen att kontakta oss på
Bewator. Vi ställer upp och hjälper dig!
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Vilket skydd behövs i dina
lokaler?
Bewator 2010 är ett system som kan hantera en mängd olika säkerhetsfunktioner, t
ex passerkontroll, inbrottslarm, brandvarning, överfalls larm och driftlarm. För att
ställa in dessa funktioner att utföra jobbet på rätt sätt har du ytterligare funktioner
till din hjälp, t ex larmgrupper, händelserapporter och behörighetsgrupper.
Dessutom kan många specialfunktioner skapas med hjälp av systemets inbyggda
logikmodul. I de följande avsnitten ges en kort beskrivning av de grundläggande
funktionerna i Bewator 2010.

Inbrottslarm
Bewator 2010 kan övervaka ett mycket stort antal vara en IR-detektor eller annan
sensor ansluten till en nod.

Larmområden och larmgrupper
För varje ingång bestämmer du vilket larmområde den tillhör. Larmområdet tillhör
i sin tur en larmgrupp. När man tillkopplar larmet så gör man det alltid mot en larm
grupp. De larmområden som tillhör larm gruppen tillkopplas alltså när
larmgruppen tillkopplas. De ingångar som ingår i tillkopplade larmområden
genererar då larm om de påverkas. Bäst är att inordna larmområdena geografiskt så
att de bildar hanterbara ytor i anläggningen, t ex en entré, en korridor eller ett helt
våningsplan. För att göra systemet lättare att sköta kan ingångar och larmgrupper
namnges i klartext. En IR-detektor i köket är då en ingång som t ex kan kallas
”IRKÖK”. Larmområdet som ingången tillhör kant ex benämnas ”RESTAURANG”.
Till- och frånkoppla larmet
Hur larmet ska till- och frånkopplas går också att ställa in på många olika sätt.
Förutom alla standard funktioner som finns för ett inbrottslarm går det att anpassa
och ställa in en mängd tilläggsfunktioner. Du kan t ex välja att larmet ska tillkopplas
automatiskt vid ett visst klockslag eller bara tillåta manuell till- och frånkoppling
med kort, kod eller kort+PIN via anslutna kortläsare. Du kan också skapa logiska
villkor för hur larmet ska till- och från kopplas, t ex endast om det först till- eller
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frånkopplats i ett annat larmområde. Du kan ställa in önskad tid för tillkopplings fördröjning,
välja om du vill ha varnings signal under
tillkopplingen, vilken typ av signal det ska vara, om belysningen automatiskt ska släckas och
mycket annat.

Sirener
När ska sirenerna ljuda och hur? I Bewator2010 har du stora möjligheter att själv
styra sirenernas funktion. En siren kan t ex inbrottslarm och en annan för
brandvarning. Eller så kan en och samma siren ljuda med olika typer av signal
beroende på typ av händelse. Sirenen kan ställas in att ljuda vid händelser på ett
visst våningsplan eller endast vid en viss tid på dygnet.

Skräddarsy ditt system – det finns
massor av möjligheter
6 Bewator 2010 Systembeskrivning
När larmet går
När ett larm inträffar ska det vara enkelt att se vilken detektor som påverkats och
var denna är placerad. Detta kan t ex visas i teckenfönstret på en manöverpanel, i
PC:ns händelsekö eller på en digital ritning över lokalerna som visas på PC:ns
(larmgrafik). Det går att tysta sirener och återställa larm på manöver panelen och på
anslutna knappsatser. I PC:ns händelselogg kan man söka efter händelser som
inträffat vid en viss tidpunkt, i ett visst larmområde, vid en viss nod eller för en viss
ingång. Med hjälp av Bewator 2010:s mycket flexibla funktioner för larmdirigering
kan man också bestämma hur och när ett larm ska rapporteras. Vissa larm kan
definieras att underrätta ett vaktbolag medan andra endast genererar larm internt.
Larm kan också dirigeras till larmmottagare enligt en bestämd turordning,
omdirigeras efter en bestämd tid eller sändas till en mobiltelefon

Passerkontroll
Bewator 2010:s funktioner för passerkontroll är minst lika avancerade som för larmdelen. Du
kan styra behörigheten i anläggningen helt efter eget huvud oavsett om det gäller enstaka
dörrar medelslutbleck eller högsäkerhetsanläggningar med tusentals dörrar och användare.
En dörr kan vara olåst, inställd för passage med kort, kod, kort +PIN eller kod +PIN. Med
hjälp av tidgrupper ställer du in vilka dagar och tider aktuell säkerhetsnivå ska gälla för
dörren.

Behörighetsgrupper
När personer tilldelas passerkort bestämmer man vilken behörighetsgrupp de ska
ingå i. I och med detta får användaren tillgång till de behörighetsområden och
manöver funktioner(t ex larmfrånkoppling) som är valda för aktuell
behörighetsgrupp.
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Flexibel öppnafunktion
En dörr behöver inte nödvändigtvis öppnas från en kortläsare eller öppnaknapp
ansluten till samma nod som elslutblecket eller motorlåset. Du kan således definiera
en öppnaknapp ellerkortläsare att öppna en dörr i en helt annan del av
anläggningen, t o m i en annan stad.
Antipassback
Antipassback är en funktion som kan användas för att begränsa rörelsefriheten i en
anläggning. Man kan t ex ange att det endast är tillåtet att passera in i ett nytt
område om man med passerkortet har registrerat att man passerat in och ut genom
ett annat område.

Brett sortiment av kortläsare
Till systemet hör ett brett sortiment av kortläsare där du själv väljer den som passar
bäst i sammanhanget. Här finns både traditionella läsare med knappsats och
magnetläsare, samt beröringsfria läsare för enkel och bekväm passage samt
vandalsäkra kortläsare för utsatta lägen.

Utskrift av passerkort med foto
Bewator 2010 innehåller också en helt inbyggd funktion för utskrift av passerkort,
vilket ger en enkel och ekonomisk hantering av kort. Foton på kortinnehavarna kan
tas med en särskildkamerautrustning och läsas in till Bewator 2010 för
kortproduktion. Om det sedan tidigare fi nns foton kan dessa också läsas in,
förutsatt att de är i jpg- eller bmp-format. Med foton på passerkorten höjs
säkerheten ytterligare.
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Brandvarning
Bewator 2010 innehåller också funktioner för utrymningslarm och branddörr
stängning. När branddörrstängning används stängs eventuella dörrar som är
uppställda med dörrhållmagneter för att stoppa spridning av eld och rök samtidigt
som låsta dörrar låses upp för att möjliggöra passage. Det går också att ställa in
systemet så att hissar stängs av och ventilationsanläggningen stänger av luftflödet
vid brand.

Stora möjligheter till anpassning
Brandvarning bör inte förväxlas med ett automatiskt brandlarm, men Bewator 2010
fungerar mycket bra där det finns särskilda krav på funktioner vid brand, t ex
utrymnings larm och/eller branddörrstängning. Tack vare de stora möjligheterna
att specialanpassa brandfunktionerna kan en Bewator 2010-anläggning bli det bästa
alternativet. Om det lokala brandförsvaret tillåter en kombilarmsfunktion med
direkt åtgärd, kan den specialanpassade brandförsvarstablån E4B vara ett bra
hjälpmedel. Särskilt när räddningstjänstens personal anländer till fastigheten efter
ett inträffat brandlarm. Du kan läsa mer om brandförsvarstablån längre fram i
systembeskrivningen.
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Personlarm
Bewator 2010:s funktioner för personlarm omfattar överfallslarm, hotlarm samt larm
från handikapptoaletter (RWC-larm) och hissar. Bärbara överfallslarm kan också
anslutas.

Välj själv hur larmet ska dirigeras
Tack vare systemets breda utbud av larmdirigeringsmöjligheter kan olika åtgärder påkallas
vid olika tider på dygnet. Larm kan också dirigeras till olika mottagare beroende på
bemanningen i lokalerna. Larm från RWC kan t ex dirigeras till receptionen när den är
bemannad, till en GSM-telefon på kvällar och till SOS larmcentral på nätter och helger. På
samma sätt kan ett överfallslarm var tyst och optiskt under kontorstid och dirigeras till vissa
sirener och vaktpersonal under kvällstid.

Driftlarm
I en fastighet finns normalt många tekniska system som behöver larmövervakas, t ex
ventilationssystem, motorer och pumpar, kyl-och frysdiskar i butiker, enskilda
givare för grundvattennivå eller oljeavskiljare i garage. I Bewator 2010 kan dessa
typer av larm namnges, grupperas och hanteras på ett mycket flexibelt sätt. Det går
att ange olika benämningar för varje larmkaraktär eller grupp av larm. På så sätt kan
Bewator 2010 fungera som ett antal olika larmsystem med unika beteenden trots att
alla funktioner är helt integrerade. I Bewator 2010 ingår normalt redan utrustning
för larmöverföring till ett en larmcentral. Det är därför ett ekonomiskt alternativ att
dela denna larmöverföring med driftlarmen.

Bilaga 11. Passagesystem

Bild 1. Bilden visar ett passagesystem av typen Dallastag (Solidcard).

Bild 2. Bilden visar en modell (Bewator HF500) Handsfreeläsare.

Bild 3. Bilden visar en magnetkortläsare med sifferkod (Bewator BC43).
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Bilden visar Torpgärdsskolan.
De utbyggda gångarna är ingångar för klassrummen (6 stycken) medan huvudingången
ligger infälld (1stycken) på skolans vänstra sida i mitten av byggnaden.

