
Kontroll av garagedörr

Inledning
Så här gjorde vi i Brf Regnet1 när vi kontrollerade garagedörrarna. Tanken var att vi snabbt ville 
bilda oss en uppfattning om dörrarnas status/kondition. Det var inte frågan om någon utförlig och 
detaljerad besiktning i detta läge, utan snarare mer av en översyn för att klargöra läget. 

Vårt förfarande och våra kontrollpunkter
1. Öppnande och stängande av dörr

• Lås upp dörren. 
• Ta tag i handtaget och öppna dörren. 
• Om dörren är trög att öppna och att stänga.

Pröva med att smörja in styrskenorna av trä (i dörrkarmens sidor) med fett.
Pröva även att smörja in styrskenorna av metall (i taket) med fett.

• Om dörren fortfarande är trög att öppna/stänga efter smörjning?
Titta om styrskenorna av trä är trasiga.
Titta om någon av styrklackarna ligger emot träskenorna.
Titta om dörren är skev.

2. Styrskenor och styrklackar
• Är styrskenorna av trä (i dörrkarmens sidor) spruckna eller trasiga? Är det möjligt att 

åtgärda (utan större kostnad)? Behövs träskenorna smörjas in med fett?
• Även styrskenorna av metall som sitter i taket kan med fördel smörjas in med fett, se punkt 

1 och 2 bild 1.
• Kolla så att styrklackarna sitter fast ordentligt i dörramen, se punkt 1-4 bild 1.

Bild 1. Styrklackarnas placering (4st.) numrerade 1-4, samt hur det kan se ut när man fått 
förstärka två spruckna dörrbrädor.



3. Dörren och dess träram
• När dörren öppnas, känns den stadig? Eller är dörren skev, ranglig eller på väg att ramla ner?

Är det möjligt att åtgärda (utan större kostnad)?
• Dörren består av nio brädor, se bild 2. 

Är någon bräda sprucken? Är någon bräda av? Har någon bräda lossnat? Är det 
möjligt att åtgärda (utan större kostnad)? Som exempel kan man i bild 1 se hur det 
ser ut när man har fått förstärka två spruckna dörrbrädor.

Bild 2. Dörren består av nio brädor och är på bilden numrerade 1 – 9.

4. Låsmekanismen i dörrens överkant
Det kan hända att låsmekanismen i dörrens överkant tar i metallbygeln, se bild 3. Gör den det kan 
man behöva slå igen dörren med kraft för att den ska gå i lås. Risk att dörren på sikt tar skada av 
denna behandling. Pröva då om metallbygeln kan flyttas upp en bit för att  dörren lättare ska gå i 
lås.

Bild 3. Metallbygel och låsmekanismen på dörrens överkant.

5. Bedömning
Hur man bedömer när en dörr behöver bytas ut har lämnats därhän i detta dokument. Lämnas till 
respektive förening att göra den första bedömningen. Men det är väl dörrar bortom räddning som 
ska bytas i första hand. Även dörrar som blir dyra att åtgärda och/eller misstänks kunna behöva 
kontinuerligt underhåll bör nog bytas ut.  Allt beror på hur många dörrar som behövs bytas ut i 
första skedet och hur mycket pengar som finns/behövs för ändamålet.


