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Hissdagen –
dagen som lyfter!

STF  KOMPETENSINFO NR 41/2012

TEMADAG
Hissdagen den 19 april 
tydliggör hur vårt regel- 
verk är uppbyggt.  
Under denna dag  
belyser vi även de  
europeiska krav som 
återfinns i direktivet 
och de olika standarder 
som gäller för person-
transporterande hissar.

Boverket som är föreskrivande myndighet för hissar har i och med utgivandet av BFS 2012:4, 
H13 förklarat att vi ska höja säkerheten på gamla hissanläggningar genom att ställa retroaktiva 
krav vid modernisering och ombyggnad vilka ska vara genomfört till år 2013. I H13 återfinns 
kraven för befintliga hissar och vid nyinstallation.



Boverkets har ställt omfattande krav vid ombyggnad av gamla hissar.

Hissdagen den 19 april tydliggör hur vårt regelverk är uppbyggt. Under denna dag belyser vi även de europeiska krav 
som återfinns i direktivet och de olika standarder som gäller för persontransporterande hissar.

Boverket som är föreskrivande myndighet för hissar har i och med utgivandet av BFS 2012:4, H13 förklarat att vi ska höja 
säkerheten på gamla hissanläggningar genom att ställa retroaktiva krav vid modernisering och ombyggnad vilka ska 
vara genomfört till år 2013. I H13 återfinns kraven för befintliga hissar och vid nyinstallation.

Dessa krav har vållat vissa problem och frågetecken då många äldre fastigheter inte är anpassade byggnadsmässigt för 
att möta de nya kraven. 

Under dagen försöker vi reda ut vilka krav som gäller vid modernisering av hissar t.ex; skydd i korgöppningen, tillgänglig-
het, vad innebär varsamhetsskäl?

Vilka är skyldiga att ha kontroll på våra hissar samt när och hur ska vi göra för att uppfylla kraven?
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Datum 19 april 2012

Ort Stockholm

Kurslokal meddelas vid anmälan

Kursnummer 1136300:01

Kursavgifter 3 900 kr inkl kursdokumentation, 
kaffe/lunch/frukt. Moms tillkommer 
på ovanstående priser.

Anmälan och vill du veta mer
Anmäl dig på vår hemsida www.stf.se eller per telefon till 
vår kursansvarige. 
Kristina Franzén, 08-586 386 84 
kristina.franzen@stf.se

Temadag intressant för
Fastighetsägare/förvaltare, kommuner/tekniska kontor, 
byggprojektörer, hissinstallatörer, elinstallatörer, tillverkare, 
besiktningsmän, konsulter etc.

Föreläsare
Styrbjörn Andrén, Hissförbundet 
Peter Bondesson, Inspecta
Jaan Karsna, Boverket
Per Rosén, Humlegården
Kenth Ryeskog, STF Ingenjörsutbildning
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
Lennart Strandman, KONE
SKL-Sveriges Kommuner och Landsting

Temadag!  
Hissdagen – dagen som lyfter!



Program

Med reservation för eventuella ändringar i programmet

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Inledning

Kenth Ryeskog

10.00  Myndigheternas krav från Bryssel till Treriksröset

Jaan Karsna

11.15 SWETICs vägledningsdokument

Peter Bondesson

11.30  H13 i praktiken – så gjorde vi

Styrbjörn Andrén

12.00  Lunch

13.00  Fastighetsägares syn på H13 och dess tillämpning 

Rikard Silverfur och Per Rosén (30 minuter var)

14.00  Vem får och hur kontrollerar vi våra hissar?

Peter Bondesson 

14.40  Kaffe

15.00  Hur ska vi göra nu?

Lennart Strandman 

15.30 Kommun och Landsting får större roll och  
avgörande vad gäller skälig kostnad

SKL /Sveriges Kommuner och Landsting

16.00  Avslutning och frågor

Kenth Ryeskog

Andra intressanta kurser 

BYGG & FA S T I G HE T

Din partner för 
kompetensutveckling

www.bfab.se

Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning AB samt Byggherrarna, Fastighetsägarna,  Svenska Teknik & Desingföretagen och Sveriges Byggindustrier

Nyhetsdag
BBR 19

Nya BBR 19 trädde i kraft den 1 januari 

2012. Vi presenterar nyheterna och 

de viktigaste förändringarna på vår 

Nyhetsdag den 17 april 2012. 

Välkommen till Bonnier Conferens 

Center i Stockholm.

STF  KOMPETENSINFO NR 31/2012

TEMADAG

2012-02-20   10.25
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Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning AB samt Byggherrarna, Fastighetsägarna,  Svenska Teknik & Designföretagen och Sveriges Byggindustrier

BYGG & FA S T I G H E T

Din partner för 
kompetensutveckling

www.bfab.se

Kvalificerad
fastighets-
förvaltning
Diplomkurs med tentamen

I över 20 år har utbildningen varit fastighetsbranschens självklara val. En heltäckande

utbildning som ger dig kunskaper inom de viktigaste frågorna i fastighetsförvaltning med

fördjupning inom juridik och ekonomi.

STF KOMPETENSINFO NR 275/2011

2012-01-16   10.13
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BYGG & FA S T I G H E T

Din partner för 
kompetensutveckling

www.bfab.se

Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning AB samt Byggherrarna, Fastighetsägarna,  Svenska Teknik & Desingföretagen och Sveriges Byggindustrier

Kurser inom

Arbetsmiljö
för Bygg och  
Fastighet

Enligt arbetsmiljölagen ska den ordinarie verksamheten och entreprenörernas aktiviteter

samordnas för att åstadkomma tillfredsställande arbetsförhållanden. Risken för hälsa och

olycksfall skall minimeras. Mycket av detta styrs upp i de avtal man tecknar, eller bör teckna,

men erfarenheten visar att man lätt slarvar med detta.

STF  KOMPETENSINFO NR 22/2012

2012-02-15   14.12

Nyhetsdag BBR 19
1132400
Stockholm, 17 april 2012

Kvalificerad 
fastighetsförvaltning
199700:44
Stockholm, april – okt 2012
199700:45
Stockholm, nov 2012 – sept 2013

Byggarbetsmiljö- 
samordnare Bas P
1062700
Stockholm, 23 – 24 april 2012
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S T F  I N G E N J Ö R S U T B I L D N I N G  A B

KUNGSBROPLAN 3 A   BOX 1080   101 39 STOCKHOLM   TELEFON 08-586 386 00   FAX 08-23 55 00   www.stf.se 

Välkommen till STF Ingenjörsutbildning
Anmäl dig på vår hemsida eller kontakta kursansvarig 
Kursansvarig hittar du på sid 2. På vår hemsida hittar du information om  
aktuella kurser, nyheter, tider och priser. Där kan du också hämta kursprogram 
och kataloger i pdf-format.  
www.stf.se 

Vill du ha vårt nyhetsbrev...
www.stf.se/nyhetsbrev

Betalningsvillkor
Kursavgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.          

Förhinder/Avbokning
Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50 % av kursavgiften 
vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100 % av kursavgiften vid 
avbokning 2-0 veckor före kursstart. Överlåt gärna din plats till någon kollega.

Force Majeure
STF är inte ansvarigt för skada som är hänförligt till Force Majeure, vari även 
inräknas om en kurs ställs in pga. lärares sjukdom (enligt beskrivning på STFs 
hemsida www.stf.se.

Medlem i Sveriges Ingenjörer?
Förmåner för dig som medlem, läs mer på www.stf.se/sverigesingenjorer

QR-kod
Använd din smartphone och läs in 
QR-koden. Ladda hem appen QR-
reader gratis till din smartphone.

STF Ingenjörsutbildning är  
kvalitetscertifierade, enligt  
ISO 9001, sedan 1996

Vår kvalitetspolicy är att du som 
kund alltid står i fokus. I all vår verksamhet 
eftersträvar vi att du som kund är nöjd 
genom att vi gör rätt saker på rätt sätt och 
levererar i rätt tid. Kvalitetsansvaret delas 
av samtliga medarbetare och genom aktiv 
och engagerad medverkan i förbättrings-
arbetet.

Se våra utbildningsområden,  
välkommen in på www.stf.se
•	Arbetsmiljö
•	Bygg	och	 

fastighet
•	El

•	Energi
•	Industriteknik
•	IT/Telekom
•	Kvalitet

•	Medicinteknik
•	Miljö
•	Projektledning/ 

Management


