
Passerkontrollguide
 6 frågor att svara på innan du väljer passerkontroll



SAMMANFATTNING
Det finns många olika typer av passerkontrollutrustning, 
var och en uppfyller olika behov. För att kunna göra ett väl 
genomtänkt val är det av största vikt att definiera slutkun-
dens prioriteringar och hitta rätt balans mellan dem och 
projektsammanhanget. Den här guiden går igenom sex 
grundläggande frågeställningar, som alla har betydelse för 
valet av passerkontroll:

Hur många människor kommer in och ut ur byggnaden 
under rusningstid?

Flödet är avgörande för att välja rätt, både för valet av ut-
rustning och utrustningens omfattning

Vad är ditt mål när det gäller säkerhet?

Utrustningen kommer att variera beroende på om du efter-
frågar en lösning som har en avskräckande effekt, om den 
ska förebygga fusk eller kunna erbjuda fullständig säkerhet.

Hur kan användare av utrustningen skyddas?

Det är viktigt att följa de regler och standarder som finns, 
för att undvika olyckor och underlätta evakuering i händel-
se av en nödsituation.

På vilket sätt kan valet av passerkontroll stärka företagets 
varumärke och image?

Estetiska krav, prestigenivå och design kan variera kraftigt 
från byggnad till byggnad.

Vilket är det bästa sättet att maximera avkastningen på 
investeringen?

Inköpspriset är bara en aspekt av den totala investeringen 
för säker passerkontroll. Det avgörande är totalen, form 
och funktion, mixen av hårda och mjuka värden. 

Hur kan användarupplevelsen optimeras med hjälp av 
passerkontroll?

Produkterna måste vara enkla att använda, tillförlitliga, 
smidiga, tysta och uppkopplade.

Tänk igenom frågeställningarna, definiera och värdera 
alternativen som är relevanta för dig, vrid och vänd på de 
olika aspekterna såväl kortsiktigt som över tiden, och gör 
ett val som är grundat i din verksamhet och ditt varumärke. 
Då får du en långsiktigt hållbar lösning.

INTRODUKTION
Varför ska du investera i passerkontrollutrustning för entré-
er? Hur väljer du rätt? Är alla system likvärdiga?  

Vilka produkter väljer du mellan? Vändkors, glasgrindar, sä-
kerhetsgrindar, svängdörrar eller säkerhetsdörrar? Arkitek-
ter, säkerhets- och anläggningschefer, fastighetsutvecklare 
och andra yrkesverksamma inom sektorn är alla tvungna 

att ställa sig de här frågorna för att säkra och kontrollera 
access till en byggnad för personer oavsett status (hyres-
gäster, besökare, anställda, allmänheten, etc.).

Intergate, en specialist och ledande aktör inom passerkon-
troll, erbjuder dig den här guiden som ett beslutsverktyg. 
När du läser den får du hjälp att ställa dig de rätta frågorna. 
Detta hjälper dig att göra ett bra val av passerkontroll för 
dina byggnader och att fullt ut kunna motivera dina val.

VILKA ÄR UTMANINGARNA MED 
PASSERKONTROLL?

Oavsett om det handlar om säkerhet och trygghet för ett 
företag, kultur- eller idrottsverksamhet, bostadshus, köp-
centrum, vårdcentral, skola eller universitetsområde (ja, 
oavsett vilken typ av byggnad vi syftar på) är det viktigare 
än någonsin att kunna säkra och reglera flödet av personer 
och fordon som gör in- och utpassager.

Passerkontroll installeras vanligtvis vid ingången till byggna-
den. Dess huvudsakliga syfte är att höja byggnadens säker-
hetsnivå och på så sätt begränsa eller kontrollera tillträdet, 
särskilt om byggnaden innehåller vissa känsliga aktiviteter. 
Dessutom ökar denna ingångskontroll upplevelsen av sä-
kerhet för alla som verkar i den aktuella byggnaden. Höjd 
säkerhetsnivå och ökad känsla av trygghet  bidrar också till 
att stärka varumärket. Sammantaget: Valet av passerkon-
troll är ett strategiskt beslut.

Tillträdesutrustning för fotgängare gör det också möjligt att 
kontrollera flödet av personer som kommer in i eller ut ur 
en byggnad, och det begränsar tillträdet till att endast gälla 
dem som har tillstånd att röra sig inom vissa områden. I 
allt högre grad rymmer stora byggnader och anläggningar 
många olika företag, som vart och ett kan uppta en eller 
flera våningar, även om de vanligtvis har en gemensam 
entré och reception. Här är det viktigt att veta och kont-
rollera vem som kommer in i och ut ur byggnaden och vilka 
åtkomsträttigheter varje person har. Dessutom innebär 
flexibla arbetstider också nya utmaningar.

Utrustning för tillträdeskontroll av flödet av personer och 
fordon, kompletterar den säkerhetsbevakning som redan 
finns i många byggnader, i samverkan med säkerhetsföre-
tagen som ansvarar för det skyddet. Många, både stora och 
små, aktörer väljer en kombination av dessa två former när 
det gäller skydd för sina byggnader.

SEX FRÅGOR ATT STÄLLA DIG SJÄLV        
INNAN DU VÄLJER PASSERKONTROLL

Det finns en enorm marknad för automatisering av tillträ-
deskontroll,  och ett brett utbud av produkter. Varje pro-
dukt möter olika krav och önskemål.

Så väljer du rätt utrustning för att                 
säkra ingångarna till dina byggnader
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Genom att ställa dig själv de rätta frågorna kommer du 
att kunna förfina dina krav och tydliggöra och fastställa 
projektets behov. Samtidigt tar du hänsyn till dina kunders 
prioriteringar och kan på så sätt hitta rätt balans och göra 
rätt val.

1
HUR MÅNGA MÄNNISKOR 

PASSERAR IN I OCH UT UR BYGGNADEN 
UNDER RUSNINGSTID?

Det är viktigt att veta hur flödet av personer som passerar 
igenom en plats ser ut. Dels för att kunna fastställa vilken 
typ av produkt som behövs, dels för att identifiera och 
kunna bestämma vilken typ av utrustning som de aktu-
ella ingångarna kräver, för att sedan optimera flödet av 
människor.

När du fastställer antalet entréer som krävs för att säkra 
en ingång, måste du till exempel överväga byggnadens 
arkitektur (antal entrédörrar, storleken på lobbyn, etc.) och 
räkna ut hur många människor som går in i samt lämnar 
byggnaden, och hur ofta de gör det. Du bör också ta hän-
syn till rusningstid, för att undvika långa köer. I vissa stora 
höghus kan flera tusen anställda få tillgång till en enda 
ingång på mindre än 30 minuter. Här är ”snabba” och säkra 
entrébanor en bra lösning. I en konsertsal eller arena ska 
tiotusentals människor kontrolleras under högst en timme 
innan evenemanget börjar. Om så är fallet används vanligt-
vis vändkors eller rotationsgrindar.

Räddningstjänsten ger också rekommendationer om storle-
ken på utrymningsutgångar. Eftersom dessa rekommenda-
tioner påverkar det minsta antalet säkra ingångsbanor och 
dörrarnas frigångsbredd, måste de beaktas.

Flödet kan också påverkas av typen av passagekontroll. Om 
du vill identifiera personer som kommer in i byggnaden, 
måste du välja mellan en mängd olika identifieringsme-
toder: kort, QR-kod, RFID, biometri, etc. Vissa metoder 
underlättar dataflödet mer än andra.

Om du väljer mer sofistikerad utrustning, kommer färre 
människor att kunna passera under en viss tid. Genom att 
installera en säkerhetssluss passerar bara cirka fem perso-
ner på en minut. Omvänt, om du väljer ett vändkors eller 
en svängdörr, kommer mer än 30 personer per minut att 
kunna passera.

2
VAD ÄR DITT SÄKERHETSMÅL?

Det är viktigt att fastställa säkerhetsmålet för dina ingångar. 
Letar du bara efter något avskräckande för att förhindra 
obehöriga från att komma in? Vill du skydda dig mot fusk, 
till exempel vid ett offentligt bad, en biograf eller annan 
verksamhet med betalning vid entré? Vill du blockera en-
trén med hjälp av en fysisk barriär? Alla dessa kräver olika 
typer av säkerhet. Så vilken typ av spärr, barriär, som väljs 
och graden av detektion som krävs, kommer att vara viktiga 
faktorer för ditt säkerhetsmål.

Ett säkerhetsmål kan vara att kontrollera inträdet för en 
större folkmassa. Denna roll kan bäst utföras av vändkors, 
av snabba speedgates med låga glas, eller entrédörrar för 
personer med nedsatt rörlighet, för medföljande barn, för 
service eller leveransvagnar.

Att upptäcka fusk: Fuskdetektion innebär att skapa en 
fysisk barriär. Här är speedgates att föredra. Du bör helst 
välja de med höga glas för att undvika överhoppning. Ett 
annat alternativ är att välja rotationsgrind, som finns i vissa 
arenor.

En säkerhetssluss är den bästa lösningen för att förhindra 
inträde, eftersom den fungerar som en ogenomtränglig 
fysisk barriär. Byggnader med höga säkerhetskrav är ofta 
utrustade med den typen av lösning.

En annan viktig fråga att ställa sig är också:

Vill du ha möjlighet att kunna identifiera de personer som 
kommer in? Det finns olika alternativ, från enkla passerkort 
till ansiktsigenkänning och annan biometrisk teknik. 

DE VANLIGASTE FUSKFÖRSÖKEN
Tailgating, sidegating och piggybacking, avser när en per-
son går samtidigt med en annan person som har rätt att 
komma in i ett begränsat område.
• Tailgating: att tätt följa efter personen som går framför. 
• Sidegating: att gå sida vid sida, hålla sig nära axeln och 

synkronisera steg.
• Piggybacking: samma scenario som tailgating men man 

samarbetar.
• Överhopp: hålla fast i utrustningen och hoppa över bar-

riären.
• Krypa under: krypa under vändkorset.
• Tvångsöppna: försöka tvinga upp hindret genom tryck 

eller slag.
• Motsatt väg: att gå in i en grind i fel riktning när en an-

nan person går ut.
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• Lämna kvar föremål, bagage, vapen eller annat: gäller 
primärt säkerhetsslussar.

3
HUR SKYDDAR DU ANVÄNDARNA?

Personlig integritet och säkerhet är mycket viktig. Männ-
iskors trygghet vilar på detta. Förordningar och standarder 
varierar från land till land, eller åtminstone från kontinent 
till kontinent. Amerikanska standarder är till exempel 
strängare än standarder på tillväxtmarknader. Dessa 
standarder tenderar dock i allt högre grad att röra sig mot 
samma miniminormer.

Dessutom är det de ledande tillverkarnas ansvar att särskilt 
överväga en högre säkerhetsnivå, i det arbetet är det inte 
minst viktigt att reducera riskerna för funktionshindrade 
och barn i så hög grad som möjligt. Väsentligt är även att 
utbilda användarna för att säkerställa att utrustningen 
används på rätt sätt och på så vis minimera riskerna och 
optimera säkerhetsnivån.

Evakuering i en nödsituation är också en viktig del av sä-
kerheten. Till exempel, om ett brandlarm utlöses, kommer 
speedgates eller grindar automatiskt att öppnas, så att så 
många som möjligt kan evakueras så snabbt och säkert 
som möjligt. Endast de bästa tillverkarna erbjuder felsäkrad 
utrustning som inte är beroende av batterier eller externa 
nätaggregat för att öppna dörrarna.

De flesta tillverkare erbjuder certifierade produkter som 
uppfyller alla standarder och juridiska krav. Det är dock 
viktigt att vara försiktig här, särskilt för lågprisprodukter. I 
det långa loppet är det ofta dyrt att köpa billigt. Den läxan 
har många lärt sig.

4
I VILKEN UTSTRÄCKNING                                 

KAN PASSERKONTROLL STÄRKA             
FÖRETAGETS IMAGE?

Det är viktigt att utrustningen harmonierar med och smäl-
ter in i byggnadens stil. 

Krav på design och stil vad gäller utrustning ser naturligtvis 
olika ut beroende på om den ska installeras i en sporthall 
eller passa in i lobbyn på ett multinationellt företag. 

Detta gäller även utrustning för tillträdeskontroll för fot-
gängare. För kontorsbyggnader, flaggskeppsbutiker och 
andra fastigheter där strategisk arkitektur väger tungt, är 
formen minst lika viktig som funktionen, inte sällan avgö-
rande.

De flesta aktörer på marknaden erbjuder skräddarsydda 
produkter, och dessa kan förbättra en byggnads estetik. Det 
finns många olika alternativ för anpassning när det gäller 
design och stil: tonade glas, färgen på beslag och hinder, 
sömlös och elegant integration av teknik, läsare eller 
biometriska detektionssystem, etc. Utan tvekan är design 
viktigt och valet av rätt stil kan i högsta grad bidra till att 

förbättra bilden och anseendet av slutkunden. 

Besökarnas uppfattning om receptionen kan påverkas av 
många saker – såsom färg, material och ytbehandlingar på 
passerkontrollutrustning. Vill du ha en attraktiv och väl-
komnande reception? Är säkerheten mycket viktig för dig? 
Om en byggnad har en vacker lobby, då bör säkerhetslös-
ningen vara så diskret, elegant och välkomnande som möj-
ligt. Så arkitekten måste se till att all säkerhetsutrustning 
smälter in i omgivningen. Å andra sidan, vid ingången till 
ett företag som kräver hög säkerhet, bör man prioritera en 
större och mer restriktiv – och därmed mer avskräckande – 
entré. I så fall är byggnadens estetik mindre viktig.

5
HUR OPTIMERAR DU 

ANVÄNDARUPPLEVELSEN                                
MED PASSERKONTROLL?

Här innebär användarupplevelsen önskad komfort för kun-
der och slutanvändare. För att säkerställa att upplevelsen 
är positiv måste utrustningen vara enkel att använda, till-
förlitlig, smidig och tyst, med effektiv signalisering i form av 
ljud och grafik, färg och symboler.

Den tekniska aspekten av identifieringen kan också öka 
användarnas positiva upplevelse. En kortläsare eller QR-lä-
sare, en ansiktsigenkänningskamera eller en biometrisk 
läsare som känner igen iris eller handens mikrovaskulära 
system uppfattas inte av alla på samma sätt. 

Vissa slutanvändare samtycker inte lättvindigt till biome-
triska kontroller. Av denna anledning är det lämpligt att 
tillhandahålla ett kortsystem också, för att ta hänsyn till 
personliga preferenser.

Om passerkontrollen övervakas av en receptionist eller en 
säkerhetsvakt, bör man även väga in dennes arbetsmiljö 
i valet av lösning. Med vilken teknik ska receptionisten 
öppna grinden? Ska det ske via en kontrollpanel, en mobil 
fjärrkontroll eller en tryckknapp bakom receptionsdisken? 
Ska säkerhetsvakten få ett larm till sin telefon i händelse av 
försök till fusk, fel eller forcering?
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Miljö
Betydelsen av kriterierna

Förslag på 
utrustning 

Flöde Trygghet Säkerhet Design Användar-
vänlighet

Avkastning på
investering 

Kontorsbyggnader +++ ++ +++ +++ +++ + Speedgates
Säkerhetskarusell

Offentliga byggnader ++ +++ +++ ++ ++ ++
Speedgates (höga glas)

Säkerhetskarusell

Sportarenor ++ ++ +++ ++ ++ +++
Vändkors

Rota�onsgrind

Kulturella evenemang +++ + +++ ++ ++ ++ Säkerhetsgrindar med höga glas

Fri�dscenter +++ + +++ +++ +++ ++ Speedgates
Säkerhetskarusell

Sjukvård ++ + +++ +++ +++ + Speedgates
Säkerhetskarusell

Extra känsliga lokaler + +++ ++ ++ ++ + Säkerhetssluss

Användarupplevelsen är också av största vikt för personer 
med funktionshinder, exempelvis nedsatt rörlighet. Om de 
ska kunna få en positiv användarupplevelse måste minst 
en rullstolsanpassad entréfil tillhandahållas. Beroende 
på kundens önskemål kan en rad alternativ och konfigu-
rationer möta olika behov och önskemål – till exempel 
passerkontroll med eller utan detektering, manuella eller 
motordrivna dörrar etc.

6
VILKET ÄR DET BÄSTA SÄTTET                         

ATT MAXIMERA AVKASTNINGEN PÅ 
INVESTERINGEN?

MCBF (Mean Cycles Between Failures) anger det genom-
snittliga antalet cykler mellan driftstopp, dvs hur många 
gånger grinden eller bommen öppnas och stängs innan 
första driftstoppet kommer. Samtliga våra produkter har 
en MCBF-faktor på flera miljoner (varierar lite beroende på 
produkt) och detta är en mycket viktig siffra att titta på om 
man vill undvika dyrbara driftstopp.
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Tänk på att inköpspriset för en passerkontrollutrustning 
inte ger hela bilden av den slutliga kostnaden. Den bestäms 
av flera faktorer som inköpspris, kostnaden för förebyggan-
de och korrigerande underhåll samt utrustningens energi-
förbrukning och dess eventuella återvinningskostnad. 

Det är också viktigt att samarbeta med en professionell 
leverantör som är kunnig om såväl de senaste trenderna 
som standarder och normer. Särskilt vad gäller säkerhets-
krav och anslutning, för att slippa drabbas av dyra efter-
monteringar i syfte att anpassa sig till nya och kommande 
standarder. Detta är också relevant för att garantera en 
lång livslängd för utrustningen samt för en god avkastning 
på investerat kapital, det tar även hänsyn till produktens 
livscykel och framtida trender.

SAMMANFATTNING
Nedan visar vi några praktiska tillämpningar. De ger dig en 
bättre överblick av relevansen av de olika kriterierna, be-
roende på vilken typ av sammanhang och användning det 
handlar om.

SLUTSATS
Som du ser är valet av passerkontrollutrustning inte helt enkelt. I nära samarbete med slutkunden måste man analysera flöde, 
säkerhetsmål, säkerhet, design, användarupplevelse och avkastning på investeringen.

En specialist på automatisering av passerkontroll kan hjälpa dig att klargöra de kriterier som måste beaktas. Denna specialist 
är kunnig på att fastställa prioriteringar, ge dig goda råd och att se fördelarna med en lösning framför en annan. Den specialis-
ten kan sedan guida dig till ett slutgiltigt och välgrundat val. Den specialisten är Intergate.



Intergate AB       www.intergate.se       010 206 77 33

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående varning. Med reservation för eventuella fel.
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