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FAQ - passersystem  
Här finns allmän information om det passersystemet som är en del av SLU:s 
säkerhetssystem. Nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna om vilka 
orter, byggnader och lokaler som omfattas samt när installationer sker 
liksom rutiner och annat. Om du inte får svar på dina frågor genom detta är du 
välkommen att kontakta oss. 

Bakgrund:   

Se: Beslut 2005-10, Dnr nr 13.43-3172/05 
 
Nyckelsystemet i de byggnader SLU finns i behövs bytas och ett nytt system med 
nycklar är inte aktuellt. Fastighetsägaren är f.ö. inte ansvarig för utbyte av gamla 
lås utan vi som hyrestagare får själv svara för det. 
Med hänsyn till behovet att förbättra skalskydden har sedan några år tillbaka ett 
säkerhetssystem som integrerar passage och larm upphandlats. Systemet 
kommer successivt att installeras på huvudorterna i de byggnader vi planerar att 
finnas kvar i de närmaste åren. 

FAQ: 
 
Vad är ett passage- och larmsystem? 
I princip är det ett datoriserat system för tillträde till, och larmhantering av, SLU:s 
lokaler. I stället för att öppna och låsa dörrar med nyckel sker det via ett 
passerkort och en kortläsare. Korten programmeras med behörighet, d.v.s. vilka 
lokaler kortinnehavaren har tillträde till. Passerkortets behörighet styr även till och 
frånkoppling av inbrottslarm. 
 
Vilka byggnader/lokaler omfattas och när sker det? 
I första hand omfattas huvudorterna av systemet. När och vilka byggnader som 
kommer att bestyckas med kortläsare sker efter olika bedömningar, 
t.ex verksamhetens art, eventuella planer på omflyttningar eller ombyggnationer. 
Systemet (kortläsare och inbrottslarm) kommer att installeras successivt över en 
period på flera år.  
 
Var kommer kortläsare och larm att finnas? 
Generellt kommer de flesta byggnader bestyckas med kortläsare på 
entréer/ytterdörrar, d.v.s. ett yttre skalskydd. Vidare kommer undervisningslokaler, 
datasalar och liknande SLU-gemensamma lokaler att förses med systemet. 
Om enskilda verksamheter har behov ett inre skalskydd, d.v.s. kortläsare och/eller 
inbrottslarm beslutar verksamheterna själva om i samråd med SLU Säkerhet. 
 
Vad är ett yttre och inre skalskydd? 
Det yttre skalskyddet (lås, larm och fysiska installationer) skyddar våra lokaler och 
byggnader, d.v.s. entréer, ytterdörrar och fönster, från obehörigas tillträde utifrån. 
Det inre skalskyddet är i stora drag att ytterligare skydda åtkomst till enskilda 
verksamheters utrymmen inifrån. 
 



Vilka kommer att få passerkort? 
Alla anställda, studenter och de som verkar vid SLU under längre tid kommer att 
förses med kort. Passerkortet ersätter tidigare nycklar till de lokaler som förses 
med kortläsare och på sikt ska nyckelhanteringen, i första hand till SLU-
gemensamma lokaler, försvinna helt. 
 
Var får jag mitt passerkort och när? 
Korten delas ut på varje huvudort och du får dem i samband med att du anställs 
eller påbörjar dina studier vid SLU. Se hemsidan för aktuell information. 
 
Vilka lokaler kommer jag att ha tillträde till? 
Principen är att du kommer in där du behöver komma in för dina studier eller för 
ditt arbete! Ett och samma kort kommer att kunna användas på alla huvudorter, 
arbetar eller studerar du t.ex. i Alnarp men besöker Umeå eller Ultuna kan du 
använda ditt kort på alla platser och vice versa. 
 
Vad kostar systemet och hur finansieras det? 
Det är inte möjligt att ge ett fast pris för hela systemet eller för enskilda 
installationer eftersom vi inte vet vad alla omflyttningar kommer att resultera i, 
d.v.s. vilka lokaler vi ska finnas kvar i, hur de kommer att utformas etc. 
Finansieringen av det yttre skalskyddet och SLU-gemensamma lokaler sker via 
hyran.  
Det inre skalskyddet finansieras av beställarna, d.v.s. av verksamheterna själva.  
Betalning sker som en extratjänst på hyran och löper över 5 år. 
 
Vad händer med ”gamla” passersystem? 
Befintliga passersystem kommer fasas ut successivt. När det sker beslutas efter 
dialog med verksamheterna. I samband med att det nya systemet installeras faller 
ägande och ansvar för det nya systemet centralt på SLU Säkerhet. 
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