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Förord
Detta dokument (EN 81-80:2003) har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC 10 Lifts, escalators and
moving walks. Sekretariatet hålls av AFNOR.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast juni 2004, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast juni
2004.
Bestämmelser om förbättring av säkerheten hos befintliga hissar varierar från medlemsstat till medlemsstat
och har, till dags dato, ej blivit harmoniserade vare sig på internationell eller europeisk nivå.
CEN/CENELEC har startat ett program för att utarbeta en serie inbördes relaterade säkerhetsstandarder för
maskiner och hissar som en del i den europeiska harmoniseringsprocessen. Denna standard både använder
sig av och refererar till EN 292 del 1 och 2 och merparten av EN 81-seriens standarder (se avsnitt 2).
Denna standard är en del av EN 81-seriens standarder “Säkerhetsregler för konstruktion och installation av
hissar”. Detta är första upplagan av standarden.
Bilagorna A och B är informativa.
Detta dokument innefattar en litteraturförteckning.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,
Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
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Orientering
Standardens bakgrund
Mer än 3 millioner hissar är i dag I bruk inom EU och EFTA och nära 50 % installerades för mer än 20 år
sedan. När hissarna installerades gavs de den säkerhetsnivå som på den tiden ansågs tillräcklig. Den säkerhetsnivån är i dag lägre än vad man kan åstadkomma med dagens teknik.
Ny teknologi och samhällets förväntningar har möjliggjort dagens säkerhetsnivåer. Det förhållandet att det i
Europa förekommer olika säkerhetsnivåer är i sig en orsak till olyckor. Dock förväntar sig användare och
myndigheter samma acceptabla säkerhetsnivå överallt.
Därutöver tenderar alltmer såväl människornas livslängd att öka som de handikappades förväntningar på lika
tillgänglighet för alla. Det är därför särskilt angeläget att ordna så att äldre och handikappade på egen hand
och på ett säkert sätt kan utnyttja hissarna.
Hissförare och portvakter är inte längre särskilt vanliga, och det är därför viktigt att det finns fungerande metoder och anordningar för att undsätta personer som fastnat i hissar.
En annan faktor är att hissar har en längre livslängd än de flesta andra transportanordningar och apparater i en
byggnad, vilket innebär att hissarnas utformning, prestanda och säkerhet kan vara fjärran från modern teknik.
Om inte befintliga hissars säkerhet bringas i paritet med dagens säkerhetskrav kommer antalet olyckor att öka
(och särskilt då i byggnader till vilka allmänheten ges tillträde).
Med den ökande rörligheten för människorna inom EU, både användare och utbildad personal, kommer det
bli allt svårare att bli medveten om skillnaderna mellan olika installationer.
Standardens mål
Denna standard:
— kategoriserar olika risker och farliga situationer, där varje risk och farlig situation har genomgått en riskanalys;
— avser att få fram korrigerande åtgärder för att fortlöpande och selektivt förbättra – steg för steg – säkerheten hos alla befintliga person- och varupersonhissar mot den säkerhetsnivå som motsvarar dagens
krav och möjligheter;
— möjliggör att för varje enskild hiss genomföra en säkerhetsgranskning och då identifiera de säkerhetsåtgärder som behövs och som sedan kan genomföras steg för steg på ett selektivt sätt där hänsyn tas till
varje enskild risks frekvens och följdverkan;
— listar riskerna i tre nivåer (hög, medel och låg risk) samt de korrigerande åtgärder som stegvis kan vidtagas för att eliminera dessa risker.
Utförande enligt tidigare nationella bestämmelser eller standarder kan accepteras i de fall de innebär en
likvärdig säkerhetsnivå.
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Hur standarden ska användas
Denna standard kan användas som vägledning för:
a) nationella myndigheter för utformning av eget nationellt program för ett stegvis införande av standarden.
Detta kan ske via en utsorteringsmetod (se bilaga A) och på ett skäligt och praktiskt genomförbart sätt1,
baserat på risknivån (extremt hög, hög, medel, låg) och sociala och ekonomiska överväganden;
b) fastighetsägare för att leva upp till sina skyldigheter enligt gällande bestämmelser (t.ex. Use of Work
Equipment Directive);
c) skötselföretag och/eller kontrollorgan för att informera fastighetsägarna om säkerhetsnivån hos deras
hissar;
d) fastighetsägare för att på frivillig väg förbättra säkerheten hos sina befintliga hissar i enlighet med c) där
tvingande bestämmelser saknas.
Vid en säkerhetsgranskning av en befintlig hiss kan bilaga B användas för att identifiera risker och denna
standards korrigerande åtgärder. I det fall man finner risker som ej upptagits i denna standard måste dock en
separat riskvärdering göras. En sådan riskvärdering ska då baseras på ISO/TS 14798 (se litteraturförteckningen).

1

6

“Skäligt och praktiskt genomförbart sätt” (“Reasonable and practicable”) definieras enligt följande: "För att avgöra vad som är skäligt
och praktiskt genomförbart ska allvarligheten hos de skador en risk kan medföra vägas mot svårigheten att eliminera eller reducera
sagda risk. Där svårigheterna och kostnaderna är stora, och en omsorgsfull riskutvärdering visat på att risken är jämförelsevis obetydlig, kan måhända korrigerande åtgärder undvaras. Å andra sidan, där risken är hög, måste åtgärder vidtagas oavsett kostnaderna."
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1

Omfattning

1.1 Denna Europastandard anger regler för förbättring av säkerheten hos befintliga hissar med syfte att nå
en med nyinstallerade hissar likvärdig säkerhetsnivå, genom att använda sig av vad dagens säkerhetsteknik
kan åstadkomma.
ANM. Beroende på omständigheter som byggnadens utformning etc. kan det I vissa fall vara omöjligt att nå den denna
säkerhetsnivå.

1.2 Denna standard gäller för permanent installerade:
— drivskivehissar och lintrummehissar;
— hydraulhissar
försedda med hisskorg avsedd för transport av personer eller personer och gods mellan fasta stannplan och
som rör sig mellan gejdrar som ej lutar mer än 15° mot vertikalplanet.
1.3

Denna standard avser förbättring av säkerheten hos befintliga person- och varupersonhissar för:

a) användare;
b) skötsel- och besiktningspersonal;
c) personer utanför schaktet, maskinrum och brytskiverum (men i deras omedelbara närhet);
d) samtliga behöriga personer.
1.4 Denna standard gäller inte:
a) hissar med andra drivsystem än de som omfattas av EN 81-1 or EN 81-2;
b) lyftanordningar såsom paternosterhissar, gruvhissar, teaterhissar, lyftanordningar med automatisk inoch urlastning, skipar, bygghissar, fartygshissar, borrplattformar till havs, anordningar för byggnads- och
underhållsarbete;
c) installationer där gejdrarna lutar mer än 15° mot vertikalplanet;
d) säkerheten under transport, installation, reparation och demontering av hissar;
e) brandbekämpning.
Dock kan denna standard tjäna som referens.

2

Normativa hänvisningar

Denna Europastandard inkorporerar genom daterade eller odaterade hänvisningar bestämmelser från andra
nedan förtecknade publikationer. Dessa normativa hänvisningar anges på de platser i texten där bestämmelserna ska tillämpas. För daterade hänvisningar gäller senare publicerade tillägg, ändringar eller reviderade utgåvor vid användning av denna Europastandard endast när de har inkorporerats i denna genom
tillägg, ändring eller reviderad utgåva. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan (inklusive tillägg).
ANM. Alla delar av EN 81 är normativa vad avser termer och definitioner.

SS-EN 81-1, utgåva 1, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Del 1: Elektriska hissar
SS-EN 81-2, utgåva 1, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Del 2: Hydrauliska hissar
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