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Agenda
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• Hissens livscykel

• Därför ska jag modernisera 

hissen

• Att tänka på vid modernisering



Hissar har en livslängd
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• Liksom ventilationssystem, 

tvättstuga och värmesystem

• Viktigt att budgetera och planera 

för att på sikt modernisera hissen

• Annars risk för långa driftsstopp & 

olyckor om utsliten del går sönder



Viktigt att ha koll på hissens livscykel
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Statusbedömning av hissen

5

• Statusbedömning och 

åtgärdsplan efter 20-25 år

• I samråd med hissföretag eller 

konsult

• Vid hög belastning/påfrestningar 

kan det vara nödvändigt att 

tidigarelägga bedömningen



Statusbedömning av hissen
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• Viktigt att bedöma statusen på 

både elektriska och mekaniska 

delar

• Åtgärdsplan måste upprättas 

utifrån hissens faktiska skick

• I vissa situationer kan det som 

alternativ till modernisering vara 

lämpligt att byta ut hela hissen



Agenda
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• Hissens livscykel

• Därför ska jag modernisera 

hissen

• Att tänka på vid modernisering



Fördelar med att modernisera
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• Förbättrar driftssäkerheten och 

funktionaliteten

• Förbättrar säkerheten 

• Ökar tillgängligheten

• Minskar hissens energianvändning 

med 40-70%



Film om hissäkerhet
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https://www.youtube.com/watch?v=HdYD4l0-7jA

https://www.youtube.com/watch?v=HdYD4l0-7jA
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Allvarliga användarrisker



Hissen blir säkrare för brukaren
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• Korgdörr minskar risken för allvarliga 

klämolyckor

• Hissen får nödtelefon med 

tvåvägskommunikation

• Planinställningen förbättras vilket 

minskar risken för fallolyckor

• Beröringsskydd för att undvika risk 

för elektriska stötar 



…och för serviceteknikern och 

besiktningsmannen
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Tillgängligheten ökar
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• Byte av slagdörr till automatiska 

dörrar

• Tillgänglighetsanpassningar av 

knappar

• Ökad driftssäkerhet = ökad 

tillgänglighet



Sparar energi & pengar
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• Nya driv och styrsystem minskar 

energianvändningen med 40-70%

• Led-lampor använder 80% mindre 

elektricitet än halogen och håller 

10 gånger längre

• Återmatning av bromsenergi till 

elnätet möjligt

• Ofta leder modernisering till att 

fastigheten kan säkras ner



Ur Energimyndighetens rapport ”Energieffektiva 

hissar och rulltrappor”
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”Elanvändningen har ökat inom 

vissa områden i många fastigheter 

trots effektiviseringsåtgärder”

”Effektivisering av hissar och 

rulltrappor kan bidra till besparingar 

i fastighetsdriften” 

”En nyligen gjord studie visar att 

hissens driftenergibehov kan 

minska så mycket som 80% efter 

en upprustning”



Exempel från verkligheten
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Fördelar med att modernisera forts.
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• Minskar kostnader för drift och 

underhåll

• Förbättrar komforten och ger 

tystare hissar

• Förbättrar utseendet och gör 

entrén mer välkomnande



Före/efter modernisering
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Agenda
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• Hissens livscykel

• Därför ska jag modernisera min 

hiss

• Att tänka på vid modernisering



Att tänka på vid modernisering
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• Tidsåtgången varierar mellan 2-5 

veckor, beroende på utförande

• Beställ arbetet i god tid

• Viktigt att informera de boende i 

god tid om när hissen kommer att 

vara avstängd!



…och glöm inte
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• Ändringskraven i Boverkets 

föreskrifter BFS 2011:12 med 

ändringar måste uppfyllas

• Efter modernisering ska 

hissen revisionsbesiktigas av 

ett oberoende ackrediterat 

besiktningsorgan



Frågor?

www.hissforbundet.se

22


