2017-04-14

GODA EXEMPEL

Klämskydd
Enligt BBR ska byggnaders rörliga delar utformas så att
personskador begränsas.
Bakgrund
Dörrar i skolor och förskolor bör ha klämskydd för
att olyckar inte ska ske. Förskolor ska alltid förses
med klämskydd i de utrymmen där barn vistas.
Skollokaler där yngre barn vistas ska också förses
med klämskydd. Vad som anses som yngre barn
och var i skollokalerna de yngre barnen rör sig
måste avgöras från fall till fall.

Förslag till utförande
Infällda klämskydd ska väljas i första händ där så
är möjligt. Där ljudkrav ställs väljs
utanpåliggande variant. Vid komplettering med
klämskydd på befintliga dörrar väljs utanpåliggande. Samtliga klämskydd ska utföras i
fullhöjd.

Om SISAB:s Goda exempel
SISAB:s Goda exempel är en
serie dokument som lyfter fram
rekommenderade lösningar,
rutiner och arbetssätt.
I ett projekt är SISAB:s
projekteringsanvisningar
styrande och ska följas. SISAB:s
Goda exempel kan användas i
delar eller i sin helhet.
Projektavdelningens enhet för
Projektutveckling har det
samordnande ansvaret.
Om du har synpunkter, skriv
ett mail till
godaexempel@sisab.se.

Klämskydd kan komma i olika material, gummi,
plast eller duk av textil. Gummi är hållbart medan plast lätt går sönder.
Kulör kan väljas för att smälta in i dörrens helhetsintryck.
I kulturklassad miljö där klämskydd måste monteras utanpåliggande passar textil
duk bra.
Klämskydd kan monteras på gångjärnssida eller motstående sida alterantivt båda
sidor. Klämskydd monteras endast på bakkant dörr.
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Klämskydd exteriört
Klämskydd entrédörr
Entrédörrar är tunga dörrar, försedda med
dörrstängare. Det är lätt hänt att en öppnad dörr
är fördröjd i sin stängning och då hinner fingrarna
åka mellan och klämmas. För ytterdörrar fungerar
infällda klämskydd bra. Vid val av modell ska
hänsyn tas till köldresistensen på materialet.

Klämskydd interiört
Dörrar utan ljudkrav
På dörrar utan ljudkrav kan integrerade
klämskydd monteras. De integrerade smälter
visuellt in i dörrens konstruktion.

Klämskydd i svart gummi på
entrédörr.

Dörrar med ljudkrav
För dörrar med ljudkrav är det viktigt att
klämskyddet inte sänker väggens och dörrens
totala ljudklass. För att vara på den säkra sidan
kan akustiker kontaktas.
Infällt
klämskydd
på dörr
hemvist
Klicka
och infoga
bildtill
här

Utbytbart klämskydd i gummi.
Gummi som åldras blir torrt och
spricker men med denna lösning kan
själva klämskyddsdelen bytas ut vid
behov
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Klämskydd i svart

Utanpåliggande duk

Klämskydd i vitt

Svart duk

Utanpåliggande klämskydd av filttyg,
dyker upp där klämskydd inte tas med
från början
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