TRANSPORTSYSTEM – HISSAR
Boverket ställer höga krav på att höja säkerheten
gällande hissar i byggnader som till övervägande del
innehåller arbetslokaler. Tiotusentals hissar berörs.

Boverkets föreskrifter ställer h
 öga
krav på att höja säkerheten gällande
hissar i byggnader som till över
väganade del innehåller arbets
lokaler. Det finns för närvarande
tiotusentals hissar som behöver
åtgärdas för att uppfylla Boverkets
direktiv.
Rambölls tekniska experter har
mer än 30 års erfarenhet av hiss
renovering och gedigen kunskap
om hur regelverket hanteras och
vilka tekniska lösningar som är
möjliga i olika situationer.
Ramböll är deltagande i SIS tek
niska kommitté för hissar och rull
trappor (SIS/TK211). Till de främsta
målen i projektet hör:
• Att medverka till att höja säker
heten hos hissar, rulltrappor och
rullramper genom att föra fram
svenska krav i det europeiska
standardiseringsarbetet.
• Att överföra de internationella
resultaten till svensk standard,
vilket även inkluderar att svara

RAMBÖLL SVERIGE AB

för erforderliga svenska översätt
ningar av standardernas texter.
•A
 tt utgöra den instans i Sverige
som vid behov svarar för tolkning
av standardtexter inom området
•A
 tt tillföra svenska intressenter
tidig information om utvecklings
tendenserna inom europeisk och
internationell standardisering.
Ramböll hjälper dig som fastighets
ägare eller fastighetsförvaltare då
du behöver åtgärda dina hissar.
Hos oss finns projekt- och bygg
ledare, tekniska specialister, stöd för
upphandling av entreprenörer och
kontrollansvariga. I spetsen för varje
projekt står en projektledare med
övergripande ansvar för genomför
ande av projektet.
För varje fastighet tas resurser
fram. Dessa kan bestå av tekniska
specialister med ansvar att genom
föra inventering, åtgärdsförslag och
rambeskrivningar, byggledare med
ansvar att leda produktionen och
upphandlare med ansvar att upp
handla lämplig entreprenör.
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TJÄNSTER INOM TRANSPORTSYSTEM – HISSAR, RULLTRAPPOR,
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Projektledning
Teknisk expertis
Upphandling
Byggledning
Kontrollansvar enligt PBL
Entreprenadbesiktning
Rådgivning
Utredningar
Kapacitetsberäkningar
Logistikberäkningar
Kalkyler
Inventeringar
Förfrågningsunderlag
Utvärderingar
Upphandlingar
Avtal

KONTAKT
Rambölls Hisskompetensgrupp :
Lars-Olof Pedersen, Örebro, 010-615 67 33
Lars Söderberg, Örebro, 010-615 67 24
Stefan Modin, Sundsvall, 010-615 36 48
Roland Karlsson, Umeå, 010-615 49 34
Claes Ljungbrant, Varberg, 010-615 22 05
Andres Ellexelius, Örebro, 010-615 67 09

