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beslutade av Boverkets styrelse den 10 juni 1997.
Informationsförfarande enl. förordningen (1994:2029) om tekniska regler har
genomförts1.
Boverket föreskriver i fråga om verkets byggregler (BFS 1993:57)2
dels att avsnitten 8:321, 8:3211, 8:3212, 8:322, 8:3221, 8:3222, 8:3223,
8:3224, 8:323 och 8:72 skall upphöra att gälla,
dels att avsnitten 3:32 och 8:324 skall ha följande lydelse.

3:323 Utrymme för installationer och utrustning
Tillträdesvägar, utrymmen för installationer samt erforderlig utrustning skall placeras och utformas så att tillträde och transporter underlättas och så att god
arbetsmiljö erhålls. Installationsenheter skall vara lätt åtkomliga för service och
underhåll.
Tunga maskindelar skall kunna lyftas och transporteras med hjälp av lämpliga
fasta anordningar.
Allmänt råd
Tillträdesvägar via yttertak bör undvikas. Materiel bör kunna transporteras
riskfritt och bekvämt. Tillräcklig fri plats för materiel och för skötselarbete
bör finnas. Utrymmena bör vara utrustade med fast belysning, eluttag och
vid behov nödbelysning, tappvatteninstallation och golvbrunn samt lyftögla
i tak.
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
arbetsställningar m.m. finns i AFS 1983:6 och om underhåll av teknisk
anordning i AFS 1991:6.

Hissmaskineri med tillhörande apparater och brytskivor skall placeras i ett rum
som kan nås via fasta invändiga tillträdesvägar utan att hissen behöver användas.
Maskineri för hissar med annat lastbärande organ än hisskorg får dock placeras
i annat utrymme än rum.
Allmänt råd
Exempel på lämpligt utformade hissmaskinrum och brytskiverum finns i
avsnitten 6.1, 6.3 och 6.4 i SS 2097-1 (1) resp. SS 2097-2 (1).
Tillträdesvägar till hissmaskinrum och brytskiverum bör anordnas enligt
avsnitt 6.2 i SS 2097-1 (1) resp. SS 2097-2 (1).
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8:3244 Annan rörlig anordning

Manuella vipportar skall anordnas så att risken för personskador begränsas.
Allmänt råd
Manuella vipportar bör fästas med genomgående skruv med mutter eller
motsvarande i byggnadsdelar som har tillräcklig bärförmåga. Infästning
med s.k. fransk skruv uppfyller inte föreskriftens krav på begränsning av
risken för personskador.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre bestämmelser skall dock
tillämpas för anordningar som installerats före ikraftträdandet.
GÖSTA BLÜCHER
Fredrik von Platen
(Byggavdelningen)
Aslög Gyberg
(Byggavdelningen)
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Senaste lydelse 1995:17. Ändringen innebär att föreskriftens första stycke upphävs.

