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Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och
slagdörr
Med anledning av att ett antal olyckor har inträffat där barn blivit fastklämda
mellan schaktdörren och korggrinden på äldre hissar med slagdörrar, vill
Swetic Lyft informera samtliga berörda parter som arbetar med hissäkerhet.
Boverket har publicerat en skrivelse (2018-07-04) på sin hemsida som beskriver
problemet och de risker som finns med den befintliga tekniska lösningen på
företrädesvis äldre hissar med schaktslagdörrar och vikgrind i korgöppningen.
Boverket uppmanar samtliga fastighetsägare att göra en inventering och en
bedömning om den beskrivna konstruktionen finns i det egna hissbeståndet.
Har hissarna en teknisk konstruktion som har visat sig ha en förhöjd risk för
personskada bör fastighetsägaren göra en säkerhetshöjande teknisk åtgärd för
att minska risken så mycket det möjligt. Vilka tekniska åtgärder som ska göras
på den enskilda hissen för att höja säkerheten bör avgöras i samråd med
tillverkaren eller skötselföretaget för hissen.
Viktigt att påpeka är att hissarna uppfyller det konstruktiva kravet på säkerhet
som gällde när den togs i drift och att boverkets information inte är ett
retroaktivt lagkrav. De ackrediterade kontrollorganen har inte mandat att ha
konstruktiva åsikter vid återkommande besiktning och kommer därför inte att
skriva brist på den tekniska konstruktionen.
Det varken fråntar eller på något sätt förhindrar att en ägare till en
hissanläggning höjer säkerheten på sin hiss.
Swetics medlemmar åtar sig att göra som Boverket skriver i sin information,
skriva en notering på de hissar som har den tekniska lösningen som har visat sig
ha en förhöjd risk för personskada.
En notering genererar inte något användarförbud utan är en information till
ägaren av hissen. Ägaren av en hissanläggning är i alla tidpunkter ansvarig för
säkerheten på sina hissar.
Boverkets skrivelse återges nedan i sin helhet.
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Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och
slagdörr
Boverket vill informera om ett säkerhetsproblem med vissa äldre hissar som har en kombination
med grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet. I en del av dessa hissar
kan det finnas ett mellanrum mellan korggrind/vikdörr och dörren till våningsplanet som är stort
nog för att till exempel ett litet barn ska få plats. Om ett barn hamnar mellan dörrarna och hissen
sätts i rörelse är risken för allvarliga skador stor.
Enligt uppgifter som Boverket fått så har det inträffat flera olyckor med äldre hissar, där barn befunnit sig
i utrymmet mellan korggrind/vikdörr och dörr till våningsplanet när hissen har startats. Det finns även
anledning att tro att det kan ha förekommit liknande incidenter som inte lett till några olyckor och därmed
inte rapporterats.
Konstruktionen uppfyller de krav som gällde vid den tiden då hissarna installerades och dessa hissar får
därmed fortfarande användas. Fastighetsägaren ansvarar för säkerheten vid användning av hissar och i de
flesta fall skulle risken kunna uteslutas genom säkerhetshöjande åtgärder på hissarna. Det är dock alltid
viktigt att tänka på att den som använder en hiss måste vara försiktig. Detta gäller speciellt för äldre hissar
som inte har samma säkerhetsnivå som nyare hissar. Små barn bör inte lämnas utan uppsikt i närheten av
en hiss.

Så kan du som fastighetsägare lösa problemet
Fastighetsägare som har äldre hissar i sina fastigheter bör kontrollera om det finns risk att ett barn ska
kunna få plats i utrymmet innanför slagdörrarna, och i så fall ta kontakt med sitt hisserviceföretag för att
eventuellt vidta åtgärder för att höja säkerheten. Det är då viktigt att notera att tidigare säkerhetshöjande
åtgärder, med påbyggnader i form av snedplåtar på schaktdörrarna, inte alltid ger tillräckligt skydd.
Besiktningsorgan kan i samband med återkommande besiktning kontrollera om det finns en säkerhetsrisk
och de kan då upplysa fastighetsägaren om detta genom notering i besiktningsprotokollet.

Vad gör Boverket?
Boverket planerar att genomföra en rad informationsinsatser riktade mot fastighetsägare för att
uppmärksamma säkerhetsproblemet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för säkerheten vid användning
av hissar.

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/sakerhetsproblem-medaldre-hissar-med-korggrind-och-slagdorr/

