
Daglig skötsel av rulltrappor
Den dagliga tillsynen av rulltrappor regleras av Boverkets föreskrifter  
(BFS 2011:12 med ändringar). I detta dokument från Hissförbundet samlas 
och förklaras innebörden i de paragrafer gällande daglig tillsyn som berör  
dig som ägare/ansvarig för rulltrappa/rulltrappor. 

Information för fastighetsägare 

Enligt Boverkets föreskrift (BFS 2011:12 med ändringar) 
kapitel 4 gäller följande för rulltrappor: 

”1 § Anordningens ägare eller den som annars ansvarar för 
en motordriven anordning ska se till att anordningen drivs, 
fortlöpande tillses, sköts och underhålls så att den ger ett 
tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid använd-
ning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll.

4 § Medan skötsel, underhåll, tillsyn eller kontroll utförs, 
ska ingång till rulltrappa eller rullramp vara så avspärrad 
att risken för personskada begränsas. På avspärrningen 
ska finnas en skylt med texten Avstängd eller motsvarande 
symbol.

Allmänt råd 
Ovanstående krav kan uppfyllas genom att avspärrningen 
är så utförd att den hindrar påstigning eller att den vaktas. 
Vid avspärrningen behöver hänsyn tas till personer med 
nedsatt orienteringsförmåga och deras säkerhet. Rulltrappa 
och rullramp bör varje dag då den används kontrolleras med 
inriktning främst på yttre skador. Detta gäller särskilt skador 
på balustrad, steg och kammar …”.

Utöver detta stadgas i Boverkets föreskrift (BFS 2011:12 
med ändringar) 13 § kapitel 2, utförande och installation 
att: 

”13 § Det ska vara möjligt att snabbt ta loss en person som 
fastnat med kroppsdel eller klädesplagg i rulltrappa eller 
ramp så att risken för personskada begränsas. 

Allmänt råd 
Föreskriftens krav kan uppfyllas genom att:

1. lämplig verktygsutrustning finns lätt tillgänglig och hålls i 
gott skick, eller 

2. lokala räddningstjänsten genom avtal sköter undsättning 
vid olycksfall och lämplig verktygsutrustning då medföljer 
varje fordon som kan komma till användning vid utryckning 
till följd av att någon fastnat i rulltrappan eller rullrampen.”



Kammar (A)

Steg (B)

Handledare (C)

Balustrader (D)

1. Spärra av anläggningen (enligt före- 
skriften).

2. Starta anläggningen och låt den rulla 
minst ett varv, lyssna efter ev. missljud.

3. Kontrollera stegen (B) (ev. skadade  
ribbor på stegens stå yta). 

4. Kontrollera kammar (A) (tänderna där 
stegen försvinner in i rulltrappan. 

5. Kontrollera att handledare (C) är fri från 
skador, och att dessa har samma hastig-
het som stegen och inte ”hackar” eller 
stannar.

6. Kontrollera att anläggningens balustrader 
(D) (plåtar/glas i samt runt rulltrappan) är 
fria från skador så att resenärer ej kan 
fastna eller skada sig. 

7. Kontrollera att anläggningens klätter/åk- 
och klämskydd (E) (plastskydden mellan 
och på utsidorna/ valvgenomgång) är 
hela och sitter fast.

8. Kontrollera att det inte finns halk/snub-
belrisk (t.ex klädställningar) på anlägg-
ningens golvluckor (G).

9. Kontrollera att åkriktningsljusen (F) lyser  
i korrekt riktning i enligthet med rulltrap-
pans rörelse.

10. Kontrollera att anläggningens varnings- 
och upplysningsskyltar (H) är fria från 
skador.

Vid ev. upptäckt av fel enligt ovanstående punkter,  
kontakta omedelbart det företag som har ansvar  
för service av anläggningen. 

Du är alltid skyldig att rapportera olyckor och  
incidenter till Byggnadsnämnden i din kommun. 

Om tillbud har inträffat i enheten är det viktigt att  
även skötselföretaget informeras omgående om detta.

Hissförbundet rekommenderar att den dagliga skötseln och  
tillsynet av rulltrappor utförs enligt följande rutin av personal 
som fått nödvändig utbildning:

Information för fastighetsägare 

www.hissforbundet.se

Klätter /åk- och  
klämskydd (E)

Åkriktningsljus (F)

Golvluckor (G)

Varnings- och 
upplysningsskyltar (H)


