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ALLMÄNNA ANVISNINGAR  
- Myndighetskrav ska alltid uppfyllas.  
- Minimikrav AMA EL 19 
* Eventuella avsteg ska kontinuerligt godkännas av byggprojektledaren. 
 

Pos  Inarbetat 

Ej aktuellt 

Avsteg * 

     
7 Hiss    
71.1 Hissystem ska utföras enligt gällande standarder knutna till respektive maskindirektiv.     
71.2 För larmöverföring i hissanläggning ska larmsändare kopplas mot SOS Alarm AB. 

GFAB tillhandahåller simkort. 
   

71.3 Första besiktningen innan hissen tas i bruk skall alltid göras av det företag som GFAB 
har ramavtal med och bekostas av GFAB. 

   

71.4 Minst 3st servicebesök skall ingå under garantitiden samt biträde vid besiktningen    
71.5 Hissentreprenören skall ha servicepersonal på orten  med max inställelsetid på 60 min    
71.6 Elentreprenören drar fram elmatning till huvudströmbrytaren vid hissen    
71.7 Återmatning från hissen till elnätet när den bromsar in skall utredas (gäller vid högre 

lyfthöjder) 
   

71.8 Släckning av korgbelysningen skall ske efter inställd tid    
71.9 Schaktbelysning (LED) skall ingå i hissentreprenaden    
71.10 Stäm av med GFAB om skolkörning är aktuellt    
71.11 Stäm av med beställare om det skall vara iLOQ-cylinder eller kortläsare för åtkomst av 

hisskorg och inuti hisskorgen för respektive stannplan. Omfattning av kortläsare med 
hänsyn till åtkomst till stannplan skall inkluderas i arbetet med säkerhetsplaner enligt 
anvisning om lås och säkerhet. 

   

71.12 Stäm av med beställare om det skall finnas fällbar sits i korgen    
71.13 Hissknapparnas numrering skall anpassas mot byggnadens plannummer enligt ritning, 

Kontakta beställares dokumentationsansvarig.  
   

71.14 Om det är allmänna lokaler kan det krävas större knappar som sitter på en vinklad tablå 
typ Annex G  

   

71.15 Klargör brandcellsgränserna    
71.16 Brandstyrning på hissen till närmsta stannplan ska utredas tillsammans med 

brandsakkunnig i projektet.  
   

71.17 Utred om värme behövs i schaktet    
71.18 Utred om korgen skall ha talande dator    

 


