
 

 

DIGITALE NØKLER FRA USBL-NØKKELEN / UNLOC 

Det er med glede vi kan informere om at sameiet har inngått avtale om digitale nøkler fra 
Usbl-Nøkkelen det norske teknologiselskapet Unloc. Teknologien er basert på Bluetooth 
og og kommuniserer med følgende dører:  

• Inngangsdør 6A 

• Inngangsdør 6B  
• Trappehus garasje bakkeplan,  

• Trappehus garasje U1  

• Trappehus garasje U2 

• Dør ved garasjeport fra FN gate 

Det betyr at de som selv ønsker kan bruke mobilen som nøkkel og dele trygge digitale 
nøkler til familie, venner og servicearbeidere som kommer på besøk – uten selv å være 
hjemme!  

De digitale nøklene fungerer som et supplement til eksisterende fysiske nøkkelbrikker og er valgfritt å bruke. 

Innen kort tid vil alle seksjonseiere som står registrert med mobilnummer i Usbl sin eieroversikt motta en SMS fra Usbl sin 
teknologipartner Unloc. Her vil dere få en lenke som hjelper dere i gang med nedlasting av Unloc-appen hvor nøklene du 
skal ha tilgang til vil bli tilsendt. 

Via appen er det mulig å dele “permanente” eller midlertidige nøkler med andre som f.eks. familiemedlemmer, 
servicetilbydere, hjemmesykepleie og andre (som da også må ha Unloc-appen installert). Det er viktig å påpeke at delte 
nøkler fra appen kan ikke deles videre, og hovedbruker kan når som helst slette delte nøkler. Styret har også anledning til 
å stenge denne muligheten. 

Leietakere må selv ta kontakt med eier av leiligheten for å eventuelt få delt en digital nøkkel.  

Styret kan administrere nøkler i henhold til GDPR, og vår forretningsfører Usbl vil på sikt kunne utføre tildeling/sletting av 
“hovednøkler” i forbindelse med eierskifter slik at kun eiere har tilgang til enhver tid.  

Dersom du som eier ikke har tilgang til nøkkelen i appen fra Unloc må du ta kontakt med styret for å få tildelt tilgang. For 
å kunne få tilgang må du ha registrert et telefonnummer på «min side» hos Usbl.no Opplever du problemer med å 
logge inn kan du kontakte Usbl på usbl@usbl.no eller telefon 22 98 38 00 så hjelper de deg. Se ellers informasjon om 
hvordan komme i gang i vedlagte guide fra Usbl. 

Så hvorfor har styret besluttet å gå for digitale nøkler?  

Nøkkelbrikkeadministrasjon har lenge vært en «hodepine» for sameiene på 

Lillohøyden. Hver gang en brikke skal slettes eller aktiveres må noen fysisk ut på 

alle dørene hvor brikkene skal ha tilgang. Administrasjonen har vært gjort av en 

person for alle 4 sameiene på Lillohøyden. Vi har derfor lenge sett etter en løsning 

som kan erstatte dagens brikkesystem. Vi har fått tilbud på andre løsninger hvor 

det må installeres ny maskinvare, men disse har blitt vurdert til å være for 

kostbare. Vi har derfor landet på en løsning hvor hoveddørene er koblet opp via 

digital nøkkel, mens man fortsatt må bruke brikke for å komme inn til sitt 

bodområde. På sikt vil det være mulig å få koblet opp også disse dørene, men 

foreløpig må det gjøres tilpasninger som koster en del slik at dette eventuelt er noe 

som vil bli tatt stegvis. 

Å ta i bruk den digitale nøkkelen gjør arbeidet til oss i styret enklere og er ressursbesparende, samtidig som vi får bedre 

kontroll over hvem som har tilgang til eget bygg. 

Noen tips for en god opplevelse 

1. Legg Unloc-appen lett tilgjengelig 
på telefonen 

2. Gjør klar appen litt før du kommer 
til døren 

3. Del nøkler med nær familie og 
venner 

4. Bruk "hjelp" knappen i appen for 
generelle spørsmål rundt 
løsningen. 

 



 

 

Sikkerhet med digitale nøkler er betydelig bedre. Digitale nøkler kan ikke mistes eller kopieres av andre, noe som også 

reduserer behovet for unødvendige nøkkelkopier/brikker. Til enhver tid kan styret se antall digitale nøkler som er i omløp, 

og kan gjøre endringer i tilgang gjennom Portalen. 

 

FAQ 

 

Hvordan fungerer så denne digitale nøkkelen? 

Løsningen gjør det mulig for beboere å bruke mobiltelefon for å åpne hovedinngangsdøren, samt dele nøkler med familien, 

venner og andre. 

Kan eksisterende nøkler fortsatt brukes? 

Absolutt. De som ønsker å bruke fysiske nøkler kan fortsatt gjøre det.  

Hva er fordelen med digitale nøkler? 

Du sparer tid ved å slippe unødvendig tidsbruk på leting etter nøkler. Du slipper å bestille opp fysiske nøkler og brikker ti l 

svigerforeldre, barnevakt, hjemmesykepleie eller barna som roter de bort. Du får en mer fleksibel hverdag ved å sende en 

midlertidig nøkkel til en håndverker, pakkeleverandør eller en nabo som skal innom for å vanne plantene eller mate katten. 

Kan Usbl Nøkkelen monteres på døren til leiligheten? 

Ja, dersom du har en elektronisk lås som er kompatibel, f.eks. Danalock V3. Flere typer vil kunne tilkomme iflg, Unloc. 

Kan alle mobiltelefoner benyttes? 

Alle mobiltelefoner med Bluetooth-funksjonalitet kan benyttes. De fleste smarttelefoner har det, men Bluetooth må være slått på. 

Hva med sikkerheten? 

Sikkerheten med digitale nøkler er betydelig bedre enn med fysiske. I motsetning til fysiske nøkler kan ikke digitale nøkler mistes 

eller kopieres av andre, og ingen uvedkommende kan bruke løsningen. 


