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Agenda
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• Hissens uppbyggnad

• Fastighetsägarens ansvar

• Regler vid modernisering

• Frågor



Lite hisstoria
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Crystal Palace utställningen New York 1854 

“All safe, gentlemen!”

1811

Elisha Otis



4



Olika hisstyper
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Hissdirektivet

Maskindirektivet, max 0,15 m/s
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Hisskorg med korgdörr

Schaktdörr på varje våning, 

anrop

Manöverpanel för underhåll 

Styrning, frekvensstyrning 

Hissmaskin
Hastighetsbegränsare:

Skydd mot överhastighet 

(upp och ner)

Positioneringssystem

Motvikt för att balansera ut 

hisskorg + halv last

Styrgejder för hisskorg och 

motvikt

Räcke på korgtak.

Skydd för 

underhållspersonal Stege i schaktgrop för 

underhåll

Buffert i schaktgrop för 

räddningsutrymme
Fånganordning

Exempel maskinrumslös linhiss



Med olika uppgifter
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• Personhiss, avsedd för persontransport (vanligast i 

flerbostadshus)

• Varupersonhiss, avsedd för gods- och persontransport.

• Plattformshissar, vid begränsade utrymmen, 

lägre hastighet (0,15 m/s) – Maskindirektivet.

• Bilhiss, avsedd för bil…

• Truckhiss, förstärkt och robust, hög märklast

• Trapphiss

• Räddningshissar, vid högre byggnader för brandbekämpning 

och räddning.

Exempel på hissar som inte tillåter personbefordran:

• Småvaruhissar, även kallade mathissar

• Varuhissar
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• Hissens uppbyggnad

• Fastighetsägarens ansvar

• Regler vid modernisering

• Frågor



Fastighetsägarens / 

Bostadsrättsföreningens

ansvar.. Att:
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• hålla en säker funktion så att 
skador ej uppkommer på person 
eller egendom.

• hissen besiktigas årligen av ett 
oberoende, ackrediterat 
besiktningsorgan*

*Besiktning vart annat år för vissa hisstyper 

enligt BFS 2011:12 kap 3 
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• löpande skötsel utförs av 

dokumenterat kunnig personal

• drift och skötselinstruktion finns vid 

hissen samt loggbok.

• om en incident eller olycka 

inträffar, rapportera till 

byggnadsnämnden i din kommun

Fastighetsägarens / 

Bostadsrättsföreningens

ansvar.. Att:
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Regler att följa vid modernisering
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• Grundregeln: 

”Den utbytta delen skall uppfylla kraven för 

nya hissar”

• Ändringskraven i Boverkets föreskrifter 

BFS, måste uppfyllas vid större ändring 

eller utbyte av väsentlig del*

• Efter en modernisering behöver hissen 

”revisionbesiktas” av ett oberoende, 

ackrediterat besiktningsorgan.

*Ändring eller byte av hissens styrsystem, apparatställ 

eller maskineri samt byte av hisskorgens inredning 

eller hela hisskorgen



Ändringskraven i BFS, 2011:12 med ändringar, kap2, §1, punkt 1-5, a-d
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Korginredning Hisskorg Hissmaskin
Apparatställ

Styrning

EN81-70
Handikappkrav

Skydd i 
korgöppning*

Nödtelefon

Korgbelysning

Beröringsskydd 
lås och kontakter

Räddnings
utrymme

Evakuering

Schakt-
maskinrum bel.

Överlastskydd

*) Korgdörrmontage utlöser ej dessa följdåtgärder
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• Frågor



Service?
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• Erfarenheten visar att en hiss som har

regelbunden service ger mindre problem.

• Färre felanmälningar på anläggningen

• Bättre tillgänglighet och högre komfort

• Förebyggande service ger 

kortare/planerade stillestånd.

• Lägre totalkostnader


