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iPM C 

Kompletterande ändringar till VLLs Tekniska Anvisningar: ”Dörrmiljöer Bygg PM B” 

Ändring i fet stil, utgående överstruken stil 

Förklaringar 
Beteckningar F Fast utreds 

G Glas utreds 
 

Föreskrifter elslutbleck 

Elslutbleck med 2 st vridfall, typ Step 925, där ska det nedre vridfallet vara rättvänd, det övre vridfallet 

ska vara omvänt på avdelningsdörrar och där det är krav på återinrymning, men kan behöva utredas 

beroende på verksamheter. 

Föreskrifter Stålpartier 
17.2 Förberedd för infälld magnetkontakt i karm typ DC107 eller likvärdig endast dörrar med 

passagesystem, ej övriga dörrar. 
 

17.4 Dörrstängare enligt utredning. Dörröppnare i brandklassde dörrar skall utföras med 
blockering av öppning sensor vid utlöst brandlarm. Tillgänglighetskrav utreds, ev. 
öppning med armbågskontakt eller dragsnöre. Dörröppnare i dörr med ellås skall 
utföras med förreglingsfunktion, kanalisation skall utföras med dragtråd. 

 

Föreskrifter trädörrar 
4 Klass E enl. SS 81 73 03, mått enl. ss 81 73 05. 

Förstärkta för angiven beslagning. Överlimmad fasad kantlist bakkant rådande 
aluminiumkantlist i miljöer med sängtransport. 
 

17.2 Förberedd för infälld magnetkontakt i karm typ DC107 eller likvärdig endast dörrar med 
passagesystem, ej övriga dörrar. 
 

17.4 Dörrstängare enligt utredning. Dörröppnare i brandklassde dörrar skall utföras med 
blockering av öppning sensor vid utlöst brandlarm. Tillgänglighetskrav utreds, ev. 
öppning med armbågskontakt eller dragsnöre. Dörröppnare i dörr med ellås skall 
utföras med förreglingsfunktion, kanalisation skall utföras med dragtråd. 

 

EP 1.11 Utvändigt entréparti 
17.3 Trycke Draghandtag 

 

 

EL 1.2 Elcentral 
17.2 Lås: Assa 311 eller likv. Kantregel på passiv dörrblad i ÖK och UK. Behör 2356. 

 



EXP 1.1 Expedition Tvättrum Kopiering 
17.2 Öppningsbehör  ASSA 256 eller likv. Lås: ASSA 310 eller likv.  

Behör täckbricka 4265, alt. 256 utreds, låshus ASSA 310 eller likv. 
 

 

PD 1.1 Pendeldörr 
17.2 Lås: ASSA 311 eller likv. täckbricka 4265, alt. 256 utreds. 

 

 

SK 1.1 Utanpåliggande skjutdörr 
17.2 Lås: ASSA 311 eller likv. täckbricka 4265, alt. 256 utreds. 

 

 

ST 1.1 Städrum 
17.2 Öppningsbehör: ASSA 256 eller likv. Lås ASSA 220-50 310-50 eller likv. täckbricka 4265, 

alt. 256 utreds. 
 

 


