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Olika scenarion  
 

 

1. - lägenhetsdörr öppnas mot apparatskåp. 

 

2. - lägenhetsdörr öppnas mot hissdörr. 
 

3. - utrymmet framför hiss är för litet. 
 
4. - lägenhetsdörr öppnas mot nedåtgående trappa. 
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Risker med för små trapphus 
genom fall, sammanstötning, klämning och snubbling 
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Risk för sammastöttning, klämning och 

elchock 
 

 

Krav enligt EN81-20 >700mm*500mm 
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Lägenhetsdörr 
öppnas mot 
apparatskåp 
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Rapporterad olycka vid besiktning 
 

Händelse: 

Vid besiktning av en ny hiss blev 

besiktningsmannen träffad i ryggen av en uppslagen 

lägenhetsdörr när han kontrollerade manöverskåp. 
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Lägenhetsdörr 
öppnas mot 
apparatskåp 
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Mindre bra lösningar som 

diskuterats/utfärdats 
 

- Signallampa i lägenheten som lyser när 

apparatskåp är öppet. 

 

- Dörröppet begränsare. 
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Lägenhetsdörr 
öppnas mot 
apparatskåp 



Kiwa 

Inspecta 

Risk för sammastöttning, klämning och fall 
 

- Servicetekniker riskerar att falla in i schaktet 

 

 

 

Installationskontroll 

8 § Installationskontroll ska omfatta kontroll av 

1. att rätt anordning installerats för det ändamål, med 

den belastning och hastighet som den är avsedd för, 

samt att den placerats riktigt i byggnaden eller på 

fastigheten, allt med hänsyn tagen till säkerhet och 

hälsa, 

 

5.   att byggnadsdelar, installationer eller andra  

föremål inte påverkar anordningen på sådant sätt att 

det kan inverka menligt på anordningens säkerhet, 
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Lägenhetsdörr 
öppnas mot hissfront 
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Risk för sammastöttning, klämning och fall 
 

- Hissanvändare träffas av dörr vid väntan på hiss 

eller vid passage. 

 

- Lägenhetsdörr påverkar hissens 

      säkra användning. 

 

Det finns inga mått för ett fritt utrymme  

framför en hiss som ingår i kontroll 

organets mandat att bedöma idag. 

 

Enligt Boverkets jurister innebär  

detta att man inte helt kan utesluta  

kollissionsrisker med lägenhetsdörrar 

och hissanvändare framför en hiss. 
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Lägenhetsdörr 
öppnas mot hissfront 
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Före 

påpekande 
Efter ändring Utrymningsväg

ar 
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- Sjukbårtransport kan inte utföras till lägenhet 

 

 

3:144 Hissar och andra lyftanordningar 

Transport med sjukbår i hiss ska kunna ordnas i 

bostadshus med fler än fyra plan. 
Allmänt råd: 

Hissar som uppfyller kraven på utrymme med plats för 

sjukbår finns i SS 763520 (1,1 x 2,1 meter). 

 

SS 763520 beskriver minsta stannplansdjup 

Klass I, främst bostadshus, >korgdjup dock lägst 1,5m 

Klass I, annat än bostadshus, klass II, III och VI > 1,5* 

korgdjup 
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Utrymme framför 
hissdörr för litet 



Kiwa 

Inspecta 

 

- Vändmått för rullstol blir ej tillräcklig 
 

 

 

- Ur Boverkets webutbildning ”Utformningskrav 

och 

      tekniska egenskapskrav” 

 

- Vändmått  
Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid  

bedömning av tillgängligheten och användbarheten för 

en mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 

1,50 meter och för en inomhusrullstol en cirkel med 

diametern 1,30 meter. 
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Utrymme framför 
hissdörr för litet 
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Utrymme framför hissdörr för litet 
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Vändradie för rullstol blir ej 

tillräcklig. 

 
Från verkligheten och godkänd av 

Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet. 

Hänvisat till SS 91 42 21:2006 

Byggnadsutformning – Bostäder – 

Invändiga mått med följande kommentar. 

 

”Betjäningsarea för respektive hissdörr 

överlappar betjäningsareor för dörrar till 

bostads-lägenheter. Betjäningsareor får 

överlappa varandra enligt SS 91 42 

21:2006.” 

 

 

 

 

3:143 Dörrar och portar   …..För dörrar i bostäder finns lämpliga passagemått och lämpliga 

mått på betjäningsareor i SS 91 42 21 (normalnivån). 
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Utrymme framför 
hissdörr för litet 
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- Risk för sammastöttning, klämning och fall 
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Lägenhetsdörr 
öppnas mot 
nedåtgående trappa 
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■ Mindre bra lösningar 
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