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1 Sammanfattning 

Tyréns har på uppdrag av HSB Brf Priorn i Malmö utrett förutsättningarna för att installera nya 
hissar i trapphus. För att öka tillgängligheten för personer som har svårt att använda trappor har 
ett antal åtgärder utretts: 

·  Komplettering med lyftbord innanför gatuentréer i femvåningstrapphusen. 

· Nyinstallation av hissar i befintliga hisschakt i femvåningstrapphusen som förlängs ner till 
källarvåningen. 

· Nyinstallation av hissar i fyravåningstrapphusen, med ombyggnad av trapplöpen för att ge 
plats åt hiss.  

 

Komplettering med lyftbord har små negativa konsekvenser avseende planlösning och 
antikvariska värden och bedöms öka tillgängligheten väsentligt. Uppskattad kostnad för 
komplettering med lyftbord är totalt 450 000 SEK (exkl. moms) fördelat på tre trapphus. 

Ombyggnad så att hissarna i femvåningstrapphusen även når källaren bedöms ha små negativa 
konsekvenser avseende planlösning. De antikvariska värdena förknippade med originalhissarna 
går emellertid till spillo. Lösningen ökar tillgängligheten. Uppskattad kostnad för ombyggnad 
av hissar så att de når källaren är totalt 2 400 000 SEK (exkl. moms) fördelat på tre trapphus. 

Nyinstallation av hissar i fyravåningstrapphusen är komplicerad och konsekvenserna avseende 
planlösning är svårbedömda. En ökning av tillgängligheten genom att hiss installeras vägs mot 
betydligt smalare trapplöp än tidigare. Detta påverkar både tillgänglighet i trappa samt 
brandsäkerhet. Den nya hissen uppfyller inte nybyggnadskrav på korgmått och de smalare 
trapporna uppfyller inte nybyggnadskrav på fri bredd med hänsyn till brandsäkerhet. Ett tidigt 
möte med bygglovshandläggare rekommenderas. Installation av hissar innebär omfattande 
ingrepp i byggnaden och att trapphusen förvanskas. Uppskattad kostnad för ombyggnad av 
trapphus med installation av hiss är totalt 9 000 000 SEK (exkl. moms) fördelat på sex trapphus. 
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2 Inledning 

Tyréns har på uppdrag av HSB Brf Priorn i Malmö utrett förutsättningarna för att installera nya 
hissar i trapphus. Syftet med utredningen är att översiktligt belysa de olika aspekter som 
behöver tas i beaktande inför beslut om ombyggnad skall ske eller inte. Utredningen gör inte 
anspråk på att vara en fullständig projektering.   

2.1 Bakgrund 
Byggnaderna uppfördes 1945 och utgörs av tre sammanbyggda längor, där den mittersta har 
bostäder på fem plan och de övriga två har bostäder på fyra plan. Samtliga byggnader har 
källare och vind. Nedersta bostadsplanet ligger i samtliga byggnader en halv trappa upp från 
entréplanet i gatunivå. I byggnaden med fem plan finns ursprungliga hissar som når de fem 
bostadsplanen men ej källare, vind och entréplan. I byggnaderna med fyra plan finns idag inga 
hissar. 

Ett sätt att öka tillgängligheten för boende och besökare är installation av hissar i de trapphus 
som idag helt saknar hiss samt ombyggnad av hissar i femplanshuset. Sistnämnda så att dessa 
även når källaren där bland annat tvättstuga och samlingslokal finns. Genom komplettering med 
lyftbord innanför gatuentrén i femplanshuset kan tillgänglighet från entréplanet tillgodoses. 

I det närmaste kvarteret finns liknande byggnader och trapphus med samma geometrier där 
installation av hissar gjordes 1994. Lösningarna i denna bostadsrättsförening har varit 
utgångspunkt för den aktuella utredningen.   
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3 Åtgärder 

Följande åtgärder har utretts inom ramen för denna rapport. Se även Figur 1 för översikt. 
Respektive åtgärd och dess förutsättningar beskrivs mer i detalj nedan. 

· Komplettering med lyftbord innanför gatuentréer i femvåningstrapphusen. Markerade med 
lila färg i Figur 1.  

· Nyinstallation av hissar i befintliga hisschakt i femvåningstrapphusen som förlängs ner till 
källarvåningen. Markerade med blå färg i Figur 1. 

· Nyinstallation av hissar i fyravåningstrapphusen, med ombyggnad av trapplöpen för att ge 
plats åt hiss. Markerade med grön färg i Figur 1. 

 
 

 
Figur 1 Översikt över bottenvåning. Grön markering visar lägen för nya bårhissar i fyravåningstrapphusen. Blå 
markering visar lägen för befintliga hissar i femvåningstrapphusen. Lila markering visar lägen för lyftbord från 
entréplan till bottenvåning.  
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3.1 Lyftbord i femvåningstrapphus 
I femvåningstrapphusen finns idag hissar som når alla fem planen. Hissarna når däremot inte 
entréplanet som ligger en halv trappa nedanför bottenvåningen. För att tillgodose 
tillgängligheten mellan entréplan och bottenvåningen kan lyftbord installeras intill trappan i de 
rymliga entrérummen mot gatusidan, se Figur 2. 

Flera fabrikat finns tillgängliga. En närmare studie bör göras i ett projekteringsskede. 

 

 

 
Figur 2 Entrérum med plats för lyftbord. 

I ett av trapphusen är utrymmet för lyftbord begränsat. Här bör en uppfällbar lyftplatta som 
följer den svängda trappan eller nivåskillnaden i bjälklaget kunna användas. Plattans mått blir 
troligen mindre än för övriga lyftbord, men innebär ändå en ökning av tillgängligheten. 
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3.2 Hissar i femvåningstrapphus 
I källaren finns idag ett oåtkomligt utrymme i hisschaktets nedre del. I den utredda 
ombyggnationen tas en ny öppning upp från källarkorridoren till detta utrymme. En ny hiss med 
litet krav på gropdjup under nedersta stannplan installeras. 

Alternativet att bygga om maskineriet i befintliga hissar ter sig orealistiskt eftersom tekniken 
har förändrats mycket sen hissarna byggdes. Ett alternativ skulle kunna vara att behålla de 
befintliga hisskorgarna men förse dem med ett nytt drivsystem. Detta alternativ har inte utretts 
inom denna rapport, men bör utredas i ett projekteringsskede. 

För att åstadkomma största möjliga fria korgmått och för att slippa schaktning för en djup 
hissgrop har en kompakt kuggremsdriven hiss av typ Motala 6000 med fritt korgmått 1,1x1,1 m 
använts som exempel. Exakta schaktinnermått kan variera mellan de olika schakten. Eventuellt 
kan en mindre hisskorg behöva väljas. Detta har ej kontrollerats inom denna undersökning. 
Flera fabrikat finns tillgängliga. En närmare studie bör göras i ett projekteringsskede. 

Alternativet att bygga om hissen så att den även når entréplanet försvåras av att hisschaktet 
delvis är beläget innanför trappa och bjälklag i bottenvåningen och att befintliga kanaler troligen 
är förlagda i väggen mellan hiss och trapphusets nedre del. Dessutom är hisschaktets mått 
mycket begränsade, vilket innebär att korgmåttet blir alltför litet om det begränsas ytterligare 
genom att hissen skall ha öppning i båda sidor. Övriga öppningar i hisschaktet vetter mot 
gårdssidan. 
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3.3 Hissar i fyravåningstrapphus 
Idag finns inga hissar installerade i fyravåningstrapphusen då detta inte krävdes enligt de 
byggregler som gällde då husen uppfördes. Eftersom trapphusens planlösning är mycket 
begränsad finns inga större möjligheter att hitta alternativa lägen för installation av hissar, 
såvida inte utrymmen i befintliga lägenheter tas i anspråk. Den lösning som studerats inom 
denna utredning bygger på den lösning som använts i bostadsrättsföreningen i kvarteret intill. Se 
även Figur 3 som visar principiell utformning. 

Principen bygger på att de två trapplöpen som idag utgör hela trapphusets bredd görs smalare så 
att en hiss får plats bredvid dem. För att åstadkomma detta krävs att man river trapplöpet 
närmast den tänkta hissplaceringen och ersätter detta med ett nytillverkat smalare trapplöp. 
Trapplöpet längs motsatt vägg från hissen sågas av så att det blir smalare. 

Bredden i de befintliga trapplöpen är tillräcklig för att uppfylla moderna krav på 
utrymningssäkerhet vid brand samt tillgänglighet med sjukbår. Detta innebär att även transport 
av möbler och andra skrymmande föremål är möjlig. Det begränsade utrymmet i trapphuset 
efter ombyggnad leder till konflikter mellan kraven på minsta trappbredd och minsta 
hisskorgsbredd. Detta redovisas närmare i följande kapitel. 

Ytterdörr framför hissen är idag inåtgående. För att klara krav på fria mått framför hissdörren 
behöver denna byggas om så att den blir utåtgående. 

 

 
Figur 3 Skissen visar principiell lösning för hiss i fyravåningstrapphusen. 
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4 Utredning 

Respektive åtgärd har utretts med avseende på byggnadsarbetenas omfattning, tillgänglighet, 
brandsäkerhet och antikvariska konsekvenser samt ekonomi. 

4.1 Omfattning av byggnadsarbeten 
Lyftbord i femvåningstrapphus 

Installation av lyftbord kräver inga större byggnadsåtgärder. Det krävs ny dragning av el samt 
att man tar upp en öppning i räcket mot lyftbordet. 

Entré och trapphus bör kunna användas under tiden som arbetena pågår. 

 

Hissar i femvåningstrapphus 

Att ta upp en ny öppning till hisschaktet i källarplanet kräver att man placerar avväxlingsbalkar 
av stål över den nya öppningen och att avväxlingarna putsas in för att erhålla brandskydd. Detta 
är en okomplicerad åtgärd som är vanlig vid ombyggnader. 

Vid arbeten med ny öppning i källaren kommer troligen källarpassagen att behöva stängas av 
tillfälligt. 

Rivning av den befintliga hisskorgen och hissmaskineriet krävs, men inte heller det bedöms som 
en komplicerad åtgärd. Nytt hissmaskineri och korg byggs på plats inne i hisschaktet. 

Trapphuset, självklart med undantag för hissen, bör kunna användas samtidigt som arbetena 
pågår. 

 

Hissar i fyravåningstrapphus 

Hissgrop anordnas i källartrappan genom uppmurning och fyllning med friktionsmaterial. 

Utrymmet bakom hissgropen i källaren blir otillgängligt, och en inspektions/tillträdeslucka bör 
anordnas från angränsande utrymme. 

Avväxlingsbalkar av stål monteras under varje vilplan för att bära upp bjälklagskanten mot 
trapplöpen som förlorar sin bärning när hål för det nya hisschaktet sågas. Ytterligare 
avväxlingsbalkar monteras för att ge upplag åt de nytillverkade trapplöpen.  

Trapplöpen närmast den planerade hissens läge rivs och de andra trapplöpen sågas till rätt 
bredd. Hål för hisschaktet sågas i bjälklagskanten på respektive våningsplan. 

Nya prefabricerade trapplöp av betong monteras och hisschakt byggs på plats. 

För att klara krav på fria mått framför hissdörren behöver ytterdörren byggas om så att den blir 
utåtgående. 

Ett antal rörstammar på vägg i trapphus behöver flyttas för att inte inverka på gånglinjen i 
trappan. 

Arbetena bedöms som omfattande och stor vikt måste läggas vid planeringen av arbetsgången 
för att tillgodose behovet av tillgänglighet till lägenheterna och dessutom 
utrymningsmöjligheter vid händelse av brand under ombyggnadstiden.  
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4.2 Tillgänglighet 
Lyftbord i femvåningstrapphus 

Installation av lyftbord som tillgodoser behovet av tillgänglighet mellan entréplan och 
bottenvåningen bedöms medföra en klar förbättring av den totala tillgängligheten i byggnaden, 
samtidigt som eventuella negativa konsekvenser, utöver möjligen rent estetiska sådana, undviks. 

 

Hissar i femvåningstrapphus 

Befintliga hissar installerades samtidigt som huset uppfördes. Hisskorgarna är väldigt små 
jämfört med dagens krav på nya hissar. De små hisschakten gör att inte heller de nya hissarna 
uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Genom att låta hissarna gå ner till källaren förbättras 
dock tillgängligheten i byggnaden jämfört med dagens situation. Detta förutsätter dock att fria 
mått i nya hisskorgar inte blir mindre än i de befintliga hisskorgarna. 

 

Hissar i fyravåningstrapphus 

Om trapplöpen görs smalare för att bereda plats för en hiss kommer inte längre en sjukbår att 
kunna transporteras i trappan och troligen inte heller större möbler. Detta ställer krav på att 
hissen klarar att transportera sjukbår och möbler. Eventuellt kan krav ställas på att hissen skall 
fungera under brand, se nästa kapitel. Dagens krav på fritt invändigt korgmått för tillgänglighet 
med sjukbår (2,1x1,1 m) för nya hissar innebär så stor hissbredd att trapplöpens bredd blir 
alltför liten för att uppfylla krav på säkerhet vid utrymning i händelse av brand. Dessutom blir 
trapporna i praktiken alltför smala för att vara bekväma att gå i. 

Ytterdörr framför hissen är idag inåtgående. För att klara krav på fria mått framför hissdörren 
behöver denna byggas om så att den blir utåtgående. 

Förutsatt att erforderliga myndighetsbeslut fattas rörande tillgänglighet och brandsäkerhet bör 
fria invändiga korgmått kunna bli ca 2,01x0,75 m. Detta uppfyller inte moderna krav för 
nybyggnad avseende tillgänglighet med rullstol eller rullator. Att kraven inte uppfylls innebär 
dock inte att det behöver vara omöjligt att använda hissen för transport av rullstol eller rullator. 
Dock kan det innebära att en person med rullator eller rullstol inte kan vända inne i hissen, eller 
att en medhjälpare som kör rullstolen inte kan komma åt hissens knappsats. När hissen används 
för att ta sig mellan lägenhet och entré behöver vändning inne i hissen inte ske eftersom hissen 
då fungerar som en genomgångshiss. Om man däremot åker mellan lägenheter eller mellan 
lägenhet och källare behöver man backa ut om man inte kan vända inne i hisskorgen. Genom att 
förse dörrarna med öppningsautomatik kan detta underlättas. Eftersom det idag inte finns någon 
hiss i dessa trapphus kan man argumentera för att tillgängligheten förbättras även med en 
smalare hiss än vad normerna föreskriver för nybyggnad. 

Den ökade tillgängligheten via hissen måste dock vägas mot den minskade tillgängligheten som 
smalare trapplöp innebär. Till exempel blir det svårt att mötas i trapplöpen och det blir svårt att 
transportera större möbler i trappan. Eftersom hissen blir smalare än en modern hiss är det inte 
självklart att transport av större möbler kan ske problemfritt i hissen. 

För att få ut största möjliga fria korgbredd i förhållande till hisschaktets yttermått bör en 
kompakt hiss väljas. Dessa är ofta långsammare än mer utrymmeskrävande linhissar. 

I ett tidigt projekteringsskede bör en noggrannare utredning av tillgänglighet och säkerhet vid 
brand göras, där ritningsunderlag tas fram. Genomgång bör ske med berörda myndigheter innan 
projekteringen tillåts löpa alltför långt.  
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4.3 Brandsäkerhet 
 Lyftbord i femvåningstrapphus 

Installation av lyftbord bedöms inte påverka brandsäkerheten negativt. 

 

Hissar i femvåningstrapphus 

Ombyggnad av hissar så att de även når källaren bedöms inte påverka brandsäkerheten negativt. 

 

Hissar i fyravåningstrapphus 

De smalare trapplöpen gör att kraven på utrymningssäkerhet inte längre självklart är uppfyllda. 
Detta innebär att en närmare utredning krävs som underlag för myndighetsbeslut som tillåter ny 
utformning av trapphusen. Som riktvärden kan nämnas att trapplöpsbredd 0,9 m är 
rekommenderat minimum, medan det efter särskild utredning kan beviljas dispens för bredder 
ner till 0,8m. Även utrymning med bår måste beaktas. Om Räddningstjänsten anser att 
trapporna är otillräckliga för att utrymma uppskattat antal personer med bår eller rullstol kan 
krav ställas på att hissen skall fungera under brand. Detta påverkar kostnaden för hissen och kan 
ställa krav på säkra ytor intill hissen där rullstolsburna kan vänta på hiss under en utrymning. 
Detta har inte undersökts inom denna rapport och följaktligen har inte heller kostnad för en 
brandsäkrad hiss tagits med i den ekonomiska kalkylen. 

Att bredden på trapplöpen i bostadsrättsföreningen i kvarteret intill troligen är något mindre än 
0,8 m är inte någon garanti för att motsvarande mått skall tillåtas vid en ombyggnad i Brf 
Priorn. Ombyggnaden i grannföreningen gjordes 1994, samma år som BBR, Boverkets 
Byggregler, började gälla. Dessa ersatte NR, Nybyggnadsreglerna, och är till sin utformning 
inte lika inriktade på konkreta mått mm, utan snarare på att en funktion skall uppfyllas. Detta 
innebar under de första åren då detta sätt att ställa upp krav var nytt och lite obekant att ett antal 
lösningar avseende brandsäkerhet som nu bedöms som tveksamma godkändes. Utvecklingen 
har de senare åren gått mer mot att man ser hårdare på kraven gällande vissa mått mm. För att få 
bygglov för de utredda ändringarna krävs att brandskyddet utreds närmare av en brandkonsult, 
och att tillgänglighetsaspekten vägs in. Se även ovan angående tillgänglighetsutredning.        
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4.4 Antikvariska konsekvenser 
Enligt Plan- och bygglagen ska alla ändringar av byggnader utföras varsamt så att byggnadens 
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas 
tillvara. 

Kraven gäller såväl invändiga som utvändiga ändringar och oberoende av om åtgärden är 
bygglovspliktig eller bygganmälanspliktig eller inte. Det är alltid byggherrens ansvar att kraven 
uppfylls.  

Brf Priorn har välbevarade entréer och trapphus från husets byggnadstid: terrazzogolv, 
kalkstensbröstningar och sinuskorrugerade väggar med försänkta rundlar liksom smäckra 
smidesräcken med handledare av ek och glasade, fernissade dörrar är tydliga tidsmarkörer som 
vittnar om omsorgsfulla, kvalitativa materialval och en uttrycksfull, men samtidigt enkel 
formgivning. De befintliga hissarna har mycket välbevarade korgar, gallergrindar och dörrar. 

I Brf Priorns fall ställs varsamhetskravet mot önskemål om ökad tillgänglighet. De antikvariska 
konsekvenserna går inte till fullo att beskriva förrän en färdig projektering föreligger. Detta 
eftersom utformning, tekniska lösningar m.m. spelar en avgörande roll för om en installation 
kan anses varsam eller ej. Vissa konsekvenser kan man dock redan på förstudiens stadie förutse. 

 

Lyftbord i femvåningstrapphus 

Av de tre åtgärderna är lyftbord i femvåningstrapphusen den som har bäst förutsättningar att 
lyckas, utan att riskera att betydande värden går förlorade. Placering, materialval, kulör och 
utformning är dock av avgörande betydelse liksom hur anslutningar till befintliga material, 
genombrytningar i räcken etc. utförs. 

 

Hissar i femvåningstrapphus 

De mycket välbevarade originalhissarna måste sannolikt bytas ut om installationen ska 
genomföras vilket i så fall innebär att värden som nämns i första stycket går förlorade. 

 

Hissar i fyravåningstrapphus 

Installation av hissar innebär omfattande ingrepp i byggnaden och att trapphusen förvanskas. 
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4.5 Ekonomi 
En ekonomisk kalkyl har gjorts med utgångspunkt i de förutsättningar och omfattningar av 
byggnadsarbeten som redovisats ovan. Förutom byggnadsarbeten har kostnad för projektering 
tagits med. Kostnad för ommålning av hela trapphuset har räknats med för 
fyravåningstrapphusen, men inte för övriga trapphus. Priser för hissar av fabrikat Motala 6000 
har använts. Vidare har förutsatts att arbetsbodar mm kan ställas upp på innergården. Hissar 
utan krav på brandsäkring har förutsatts då det är osäkert om detta krävs (gäller hissar i 
fyravåningstrapphus). För att underlätta värdering av förhållandet mellan kostnad och nytta för 
de olika ombyggnadsåtgärderna har kalkylresultatet delats upp i motsvarande delar. Samtliga 
resultat redovisas exklusive moms. 

Lyftbord i femvåningstrapphus 

450 000 SEK fördelat på tre trapphus á 150 000 SEK.  

Hissar i femvåningstrapphus 

2 400 000 SEK fördelat på tre trapphus á 800 000 SEK.  

Hissar i fyravåningstrapphus 

9 000 000 SEK fördelat på sex trapphus á 1 500 000 SEK.  

    
 


		2012-06-25T07:55:14+0200
	jesper.carlsson@tyrens.se
	Jag har granskat detta dokument


		2012-06-25T08:52:52+0200
	folke.host@tyrens.se
	Jag är författare till detta dokument




