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Rätt antal skötsel tillfällen
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• Rekommendationen är fyra 

servicebesök per år

• Kan dock variera utifrån hissens 

användning

• Viktigt att anpassa antal 

skötseltillfällen utifrån hur 

mycket hissen används och den 

miljö den används i

• Är du osäker på när hissen fick 

sin service? Kolla serviceboken.



https://youtu.be/TzNL6K6d3Ms

Ta bort grus i tröskelspåren
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https://youtu.be/TzNL6K6d3Ms


https://youtu.be/m1YePNpQIPo

Förbygg grus i tröskelspåren
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https://youtu.be/m1YePNpQIPo
https://youtu.be/m1YePNpQIPo


Skräp på eller föremål framför fotocell
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• Skräp framför fotocellögat/listen en 

vanlig orsak till driftsstopp

• Ett tips att prova att torka av 

fotocellögat/listen med en trasa innan 

man ringer serviceföretaget

• En annan vanlig orsak är skrymmande 

föremål t.ex. städvagnar framför 

fotocellen



Skräp på fotocell
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Skräp på fotocell
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Vistas inte i maskinrummet
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• Endast behörig personal får vistas i ett 

hissmaskinrum

• Lekman bör inte gå in i maskinrummet för att 

slå av/på strömmen vid fel på hissen. Att 

bryta strömmen gör ofta att felet blir svårare 

att hitta för tekniker

• Stor risk för allvarliga olyckor på grund av 

oskyddad el eller roterande delar 
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https://youtu.be/iF2WA4m-sSk

Risker med att vistas i hissmaskinrum

https://youtu.be/iF2WA4m-sSk
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https://youtu.be/3SbL7zN3mUo

Risker med att vistas i hissmaskinrum

https://youtu.be/3SbL7zN3mUo


Risken ännu större på gamla hissar
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Främmande föremål i hissmaskinrum
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OBS! Inga främmande föremål eller fasta 

installationer som inte hör till hissen får finnas i ett 

hissmaskinrum



Underlätta för hissföretaget att få tillträde 

vid driftsstopp
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• Blockera aldrig dörren till 

maskinrummet

• Se till att hissföretaget 

har rätt nycklar och 

portkoder

• Säkerställ att tillträde kan 

ske på ett säkert sätt

https://youtu.be/4Ts1yNnbUE8

https://youtu.be/4Ts1yNnbUE8


Skydda hissen mot vandalism och påkörning

• Om det finns risk för 

vandalism, rekommenderas 

att installera hissknappar 

med vandalskydd

• Städad och välkomnande 

entré kan minska vandalism

• Vid risk för påkörning av 

truck rekommenderas att det 

sätts upp avbärarbalkar 

framför hissen (som skyddar 

dörrens framkanter)
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Frågor?

www.hissforbundet.se
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