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866 Säkerhet vid användning 
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 § PBL, samt 
5, 6  och 12 §§ BVF. (BFS 2006:12) 

8:1 Allmänt 
Reglerna i detta avsnitt (avsnitt 8) gäller där så anges endast för sådana utrym-
men i byggnader där barn kan vistas. 

Allmänt råd 
Med uttrycket utrymmen där barn kan vistas avses sådana rum, delar av 
rum eller utrymmen där barn i förskoleålder skall kunna vistas eller kan 
tänkas uppehålla sig utan ständig tillsyn av vuxen. (BFS 1998:38) 

Exempel på sådana utrymmen är förutom bostäder och gemensamma 
utrymmen i bostadshus som t.ex. korridorer, trapphus, tvättstugor och fri-
tidslokaler, även gästrum i hotell och sådana utrymmen i förskolor, 
barnstugor, barnavårdscentraler, barnkliniker, bibliotek och andra liknande 
lokaler i vilka barn i förskoleålder kan tänkas uppehålla sig. Även sådana 
kommunikations- eller utrymningsvägar som betjänar utrymmen där barn i 
förskoleålder kan tänkas uppehålla sig omfattas av de särskilda kraven.  

I Boverkets handbok Barnsäkerhet i byggnader finns ytterligare väg-
ledning. (BFS 1998:38) 

8:2 Skydd mot fall 

8:21 Belysning 
Belysning i kommunikationsutrymmen skall vara så utformad och ha sådan be-
lysningsstyrka att personer kan röra sig säkert inom byggnaden. 

Allmänt råd 
Belysning i utrymningsvägar behandlas i avsnitt 5:35.  

Exempel på lämplig utformning av belysningsinstallationer finns i 
SS 94 21 04 (1). 
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8:2267 Yta avsedd att beträdas 
Ytor som är avsedda att beträdas skall utformas på sådant sätt och utföras av så-
dant material att risken för halkning eller snubbling begränsas. Oväntade föränd-
ringar av ytmaterialens halkegenskaper skall undvikas. Ytorna skall utformas 
utan oväntade små nivåförändringar, ojämnheter eller låga hinder som är svåra 
att upptäcka. 

Yttertak som kan beträdas skall ha skäligt skydd mot halkning samt utföras så 
att genomtrampning inte riskeras. 

Allmänt råd 
Vid bedömning av om halkrisk föreligger bör särskilt lutande ytor och så-
dana ytor där fukt, väta och nedisning förekommer beaktas. I utrymmen 
där man vanligen vistas utan skor (t.ex. i hygienrum eller i utrymmen i 
badanläggningar) bör ytmaterialens egenskaper anpassas till detta. 

Metod för bestämning av olika materials friktionstal vid halkning finns 
i SS 92 35 15 (2).  

  Arbetsmiljöverket har föreskrifter och allmänna råd om skydd mot ge-
nomtrampning. (BFS 2006:12) 

Takytor av koppar, rostfritt stål, tegel, betong och papp, liksom omålad 
förzinkad plåt och aluminium, uppfyller kravet på skäligt skydd mot halk-
ning på yttertak. (BFS 1998:38) 

8:23 Större nivåskillnad 
Vid större nivåskillnader och vid öppningar i tak, bjälklag e.d. krävs särskilda 
skyddsanordningar mot personskador till följd av nedstörtning. 
8:231 Fönster, dörr o.d. (BFS 1998:38) 

I utrymmen där barn kan vistas skall öppningsbara fönster och glaspartier – t.ex. 
balkonginglasningar – vars karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet 
ha säkerhetsbeslag, spärranordning eller annat skydd som begränsar risken för 
att barn skall falla ut. Balkongdörrar och motsvarande skall ha säkerhetsbeslag 
och spärranordning som hindrar barn från att öppna och passera dörren.  
(BFS 1998:38) 

Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i 
markplanet. 
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Allmänt råd 
Med säkerhetsbeslag avses här ett beslag med spärrfunktion som fixerar 
t.ex. ett fönster i stängt läge. Med spärranordning avses en sådan anord-
ning med spärrfunktion som hindrar att t.ex. ett fönster kan öppnas mer än 
så att den största fria öppningen blir 10 cm. Båda dessa anordningar är ut-
förda så att spärrfunktionen inte skall kunna hävas av barn. 

Barnsäkerhet, hållfasthet och beständighet kan provas enligt  
SS 3587 (1) och NT CONS 018. (BFS 1998:38) 

8:232 Trappa, ramp och balkong 

Trappor och ramper skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert. Från 
bostäder och från övriga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, skall 
trappor och ramper möjliggöra säker transport av sjukbår, om sådan transport 
inte kan ske med hiss eller annan fast anordning. Trappor skall i sidled avslutas 
mot begränsningsväggar eller förses med räcken. (BFS 1995:17) 

Allmänt råd 
Vid utformning av trappor bör trappans lutning och längd samt måttförhål-
lande mellan trappstegens höjd och djup beaktas. Trappans lutning i gång-
linje bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka trappsteg med avvi-
kande höjd bör inte förekomma. Där så inte kan undvikas bör trappstegen 
tydligt markeras. Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i 
gånglinjen.  

Trapplanen bör ha minst samma bredd som trappan. Dörrar på trapplan 
bör placeras så att passage inte försvåras. I flerbostadshus bör trapplan 
med dörrar vara minst 1,3 meter breda. 

 
Trappor, ramper, balkonger o.d. i utrymmen där barn kan vistas, skall utfor-

mas så att risken för barnolycksfall begränsas. 
Allmänt råd 
Öppningar mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. 

Inom bostäder bör trappor vara utformade så att grindar kan monteras i 
trappans övre och nedre del. 

 
Trapploppen i trappor i byggnader i flera plan som innehåller fler än två  

bostäder och som inte har hiss för bårtransporter, skall ha en minsta bredd på  
1,20 meter. 
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Allmänt råd 
Vangstycken, socklar, räcken, ledstänger o.d. bör inte på någon sida in-
kräkta mer än högst 100 mm på trapploppens bredd. Avståndet mellan be-
gränsningsväggar och trapploppens sida bör vara högst 50 mm. 

8:2321 Räcke och ledstång 

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, skall 
ha räcken som begränsar risken för personskador. Trappor och ramper som är 
högre än 0,50 meter skall ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor.  
(BFS 1998:38) 

Ledstänger eller motsvarande skall vara lätta att gripa om. 
Allmänt råd 
Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas med räcken eller ledstänger 
i två eller flera lopp. 

Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid 
sidan av ett trapplopp är så stor att störtningsrisk föreligger och fallhöjden 
är mer än ett normalt våningsplan, bör räcket vara minst  
1,1 meter högt. 

Räcken på trapplan inom en bostad bör vara minst 0,9 meter höga. 
Räcken på andra trapplan, balkonger och loftgångar bör vara minst 
1,1 meter höga. 

 
Räcken i utrymmen där barn kan vistas, skall utformas så att risken för personska-
dor till följd av klättring eller krypning begränsas. 

Allmänt råd 
Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 
meter, utformas så att de inte medger klättring. Vertikala öppningar bör 
vara högst 100 mm breda. 

Fritt mått i höjdled mellan ett balkongräckes underkant och balkong-
golvet eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos bör 
vara högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant 
och ett trapplan eller golv bör vara högst 100 mm. 

För att barn inte skall kunna fastna med huvudet bör det ovanför en 
balkongfront inte finnas horisontella öppningar i intervallet mellan 110 
och 230 mm. (BFS 1998:38) 
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8:233 Öppning 

Öppningar i ytor som är avsedda att beträdas skall vara täckta av luckor, galler, 
trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar om de inte avgränsas av skydds-
räcken e.d. I och utanför byggnader där barn kan vistas skall luckor, galler, tral-
lar o.d. utformas så att de inte kan lyftas av barn och så att risken för personska-
dor begränsas. 

8:234 Lekredskap på tomtmark 

Fasta lekredskap skall anordnas så att risken för personskador begränsas. 
Allmänt råd 
Underlag till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap bör vara 
stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador begrän-
sas. Exempel på lämpligt utförande finns i SS-EN 1176-7 och  
SS-EN 1177. (BFS 1998:38) 

8:24 Tillträdes- och skyddsanordning på tak 

8:241 Allmänna krav 

Byggnader vars yttertak kan beträdas skall, om det inte är uppenbart onödigt, 
förses med anordningar för tillträde till och förflyttning på taken samt anord-
ningar till skydd mot personskador genom nedstörtning, i den omfattning och på 
sådant sätt som anges i detta avsnitt (avsnitt 8:24). 

Fasta tillträdes- och skyddsanordningar, inklusive infästningar, skall ha till-
räcklig hållfasthet och styvhet och utföras av beständigt material. De skall vara 
fästade i bärande konstruktioner eller andra byggnadsdelar som har tillräcklig 
hållfasthet. 

Allmänt råd 
Beträffande installationer med utrustning, se även avsnitt 3:32. 

Exempel på lämpliga anordningar med tillräcklig hållfasthet och styv-
het finns i SS 83 13 31 (3), SS 83 13 32 (2), SS 83 13 33 (2), 
SS 83 13 36 (2), SS 83 13 40 (2), SS 83 13 42 (2) samt i SS-EN 516 och 
SS-EN 517. Exempel på beständigt material är lättmetall, rostfritt stål, 
varmförzinkat stål eller skydd med motsvarande korrosionshärdighet. Ex-
empel på lämpliga infästningar finns i Hus AMA 98, avsnitt NSJ. 
(BFS 1998:38) 
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8:242 Tillträdesanordning 

8:2421 Tillträde till tak 

Om en byggnads fasadhöjd närmast uppstigningsställe till tak är 
– större än 4 meter men högst 8 meter, skall tillträde anordnas antingen invän-

digt eller utvändigt via fast monterad eller fällbar väggstege, 
– större än 8 meter, skall tillträde till tak anordnas invändigt via en taklucka el-

ler vägglucka i uppbyggnad på taket. 
Fasta stegar skall avslutas nedtill så att inte barn kan nå dem från marken.  
Då lös stege används skall det finnas en anordning vid takfoten som förhind-

rar att stegen kan glida. 
Då tillträde anordnas via invändig uppstigningsanordning skall uppstignings-

öppningar förses med skyddsräcke om 
– byggnadens fasadhöjd närmast uppstigningsstället är större än 4 meter och 
– taklutningen är större än 1:4. 

Allmänt råd 
Takluckor bör ha dagermått om minst 0,6 x 0,6 meter och väggluckor da-
germått om minst 0,6 x 0,8 meter. 

Om nivåskillnaden mellan vånings- eller vindsplan och tak- eller vägg-
lucka överstiger 1,2 meter, bör en fast eller fällbar stege anordnas. 

Lämplig utformning av fasta stegar finns beskriven i SS 83 13 40 (2), 
av lösa stegar i SS 20 91 (4) och av glidskydd för lösa stegar i SS 83 13 42 
(2). Exempel på lämpliga räcken finns i SS 83 13 33 (2) och på lämpligt 
utformade väggluckor i SS 83 13 34 (1). Exempel på skyddsräcke för upp-
stigningslucka finns i SS 83 13 33 (2). (BFS 1998:38) 

8:2422 Tillträde till och längs taknock 

Fast takstege, gångbrygga eller kombination av fast takstege och gångbrygga 
skall finnas mellan uppstigningsställen på tak och taknock om  
– byggnadens fasadhöjd närmast uppstigningsstället är större än 4 meter, 
– byggnadens taklutning är större än 1:10 och 
– avståndet i takets plan mellan uppstigningsstället och taknocken är mer än  
1 meter. (BFS 1998:38) 

Byggnader skall ha en brygga vid taknock för förflyttning längs taket om 
– byggnadens fasadhöjd är högre än 8 meter och 
– byggnadens taklutning är större än 1:4.  
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Allmänt råd 
Lämplig utformning på fast takstege finns beskriven i SS 83 13 32 (2) och 
gångbrygga finns i SS EN 516, klass 2, typ B. (BFS 1998:38) 

8:2423 Tillträde till skorsten 

Fast takstege, gångbrygga eller kombination av fast takstege och gångbrygga 
skall finnas från uppstigningsställe till skorsten om 
– byggnadens taklutning är större än 1:10 och 
– avståndet från uppstigningsställe till skorsten är mer än 1 meter. (BFS 1998:38) 

Allmänt råd 
Fast takstege kan utföras enligt SS 83 13 32 (2) och gångbrygga enligt  
SS-EN 516 klass 2, typ B. (BFS 1998:38) 

8:242468 Uppstigningsanordning på och i skorsten 

Skorstenar skall förses med uppstigningsanordning, om skorstenshöjden vid 
uppstigningsstället är större än 1,2 meter. 

Om skorstenens innerarea vid basen är större än 1 m2, skall uppstigningsan-
ordning anordnas invändigt. Om kanalen förses med en godtagen anordning för 
mekanisk sotning, exempelvis ett tryckluftssystem, får skorstenen förses med en 
utvändig uppstigningsanordning. 

Fast stege fordras inte, om tillsyn eller skötsel ändå kan ske på ett sådant 
betryggande sätt som anges i avsnitt 8:2425. 

Om fallhöjden är större än 10 meter, skall uppstigningsanordningen förses 
med skydd mot nedstörtning. 

I skorstenar med en eller flera rökkanaler inom samma mantel skall vilplan 
anordnas på 30-metersnivån och därpå följande 10-metersnivåer. Uppstignings-
utrymmen skall förses med belysning och kunna ventileras. 

Allmänt råd 
 Skyddsanordningar mot nedstörtning, omfattande skena, löpsko och sä-

kerhetsbälte och som godkänts av Arbetsmiljöverket uppfyller föreskrif-
tens krav. Exempel på lämpliga stegar finns i SS 83 13 36 (2) och lämpligt 
skydd mot fall finns i SS 83 13 40 (2). (BFS 2006:12)  

8:2425 Arbetsplan på skorsten 

Skorstenar skall förses med tillräckligt stora arbetsplan om 
– skorstenshöjden vid uppstigningsstället överstiger 2 meter, 
– totala fallhöjden är större än 8 meter eller 
– speciella säkerhetsrisker föreligger. 
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Arbetsplan får utgöras av stegplattor om totala fallhöjden är högst 8 meter och 
uppstigningsanordning ändå krävs. Arbetsplan skall förses med skyddsräcke el-
ler dylikt. 

Allmänt råd 
Arbetsplan bör vara minst 0,30 x 0,60 meter och utgöras av en horisontell 
yta på skorstenens krön eller av en plattform som ligger högst 0,5 meter 
under krönet. Skyddsräcken bör vara minst 1 meter höga och ha följare vid 
överkanten och på halva räckhöjden. 

Stegplattor bör minst ha måtten 0,35 x 0,30 meter. 
Skyddsräcken kan utgöras av stödbyglar placerade på stegens ena sida 

ovanför stegplattan. 
 

Arbetsplan fordras inte om tillsyn eller skötsel ändå kan ske på ett betryggan-
de sätt. 

Allmänt råd 
Exempel på ett betryggande sätt för rensning eller skötsel av skorstenar är 
flyttbara steganordningar, som är försedda med en minst 0,35 × 0,30 meter 
stor stegplatta och som kan förankras så att stadigt stöd ges vid arbete med 
skorstenen. 

8:2426 Tillträde till annan anordning 

Fast takstege, gångbrygga eller kombination av fast takstege och gångbrygga 
skall finnas mellan uppstigningsställen på tak och anordningar på tak som 
fordrar tillsyn och service om 
– byggnadens fasadhöjd närmast uppstigningsstället är större än 4 meter, 
– byggnadens taklutning är större än 1:10 och 
– avståndet i takets plan mellan uppstigningsstället och anordningen är mer än 1 

meter. (BFS 1998:38) 
Allmänt råd 
Exempel på lämpliga fasta takstegar finns i SS 83 13 32 (2) och gångbryg-
gor finns i i SS EN 516, klass 2, typ B. 

Exempel på sådana anordningar som avses i föreskriften är fläktar, 
värmeväxlare och solfångare. 

Se även avsnitt 3:32. (BFS 1998:38) 
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8:243 Skyddsanordning 

8:2431 Fästanordning för linor till säkerhetsbälten o.d. (BFS 1998:38) 

Om byggnadens fasadhöjd är större än 4 meter skall taket, oavsett taklutning, ha 
fästanordningar för linor till säkerhetsbälten eller säkerhetsselar vid taknocken 
eller motsvarande högre del av taket. Om det är nödvändigt för att man skall 
kunna röra sig säkert på taket, skall sådana fästanordningar också finnas på 
andra ställen av taket. (BFS 1998:38) 

Allmänt råd 
Fästanordningar vid taknock eller motsvarande högre del av taket kan ut-
göras av lämpligt utformade nockräcken eller gångbryggor.  
 (BFS 1998:38) 

Fästanordningar kan utgöras av fästöglor med högst 3 meters inbördes 
avstånd monterade på högst 10 meters avstånd från takfoten, om taklut-
ningen är högst 1:10.  

Småhus med normal utformning bör förses med två lämpligt placerade 
fästöglor på taket. 

Lämpliga som fästanordningar är t.ex. de nockräcken som anges i 
SS 83 13 31 (3), de gångbryggor som anges i SS-EN 516, utförande klass 
2, typ B och de fästöglor, som anges i SS-EN 795. Fästanordningar i öv-
rigt kan utgöras av säkerhetshakar. Exempel på lämpliga säkerhetshakar 
finns i SS-EN 517, utförande av typ B. (BFS 1998:38) 

8:2432 Fotstöd vid takfot och takbrott 

Vid takfot och takbrott skall stadigt fotfäste anordnas om 
– byggnadens fasadhöjd är större än 8 meter och 
– byggnadens taklutning är större än 1:3. 

Allmänt råd 
Exempel på lämpliga fotrännor med konsolkrok finns i Hus AMA 98, av-
snitt JT-.211, JT-.4131, JT-.4132 och JT-.4133. (BFS 1998:38) 

8:2433 Skyddsanordning vid fönster, lanterniner, brandventilatorer i tak o.d. 

Takfönster, lanterniner, brandventilatorer i tak o.d. med större dagermått än 0,6 
x 0,8 meter och som kan komma att beträdas och inte kan bära en person, skall 
förses med skyddsanordningar mot nedstörtning. 

Beträdbara nedåtöppnade brandventilatorer skall förses med galler, nät e.d. 
som skydd mot nedstörtning. 

Takfönster som lutar mer än 60° behöver inte förses med skyddsanordningar. 
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Allmänt råd 
Takfönster o.d. bör godtas, om de utformas så att deras kanter når minst 
0,35 meter över takytan eller om de förses med ett minst 0,5 meter högt 
räcke. Räcken bör placeras runt om takfönster o.d., om taklutningen är 
högst 1:10 eller om takfönster har ett horisontellt mått som överstiger 4 
meter. Vid större taklutning eller vid fönster med mindre mått kan räcke 
placeras upptill och vid sidorna av fönstret. 

Exempel på räcken vid takfönster som uppfyller kravet på skydd mot 
nedstörtning finns i SS 83 13 33 (2). 

8:3 Skydd mot skador genom sammanstötning, klämning eller 
snubbling 

8:31 Byggnad eller del av byggnad 

8:311 Allmänt 

Byggnader skall utformas så att risken för personskador till följd av samman-
stötning med dörrar, trappor, pelare, stora glasytor, nedfallande föremål, utskju-
tande byggnadsdelar eller motsvarande hinder begränsas. Byggnaders rörliga de-
lar och anordningar skall vara placerade och utformade så att risken för person-
skador genom klämning, snubbling eller liknande begränsas. 

Byggnadsdelar som kan utgöra fara eller hinder skall placeras och utformas så 
att ofrivillig sammanstötning undviks. Där så inte kan ske skall hindren markeras. 
Skyltar eller andra markeringar skall vara så placerade och utformade att de lätt 
kan uppmärksammas även av personer med nedsatt synförmåga. 

Balkonger som är belägna över en gångbana på mindre höjd än 2,20 meter, 
skall utformas så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt synförmå-
ga. 

Allmänt råd 
Pendeldörrar bör utformas så att de medger genomsikt. 

 

8:312 Fri höjd 

Fri höjd i trappor, utrymningsvägar eller andra kommunikationsutrymmen skall 
vara minst 2,0 meter. 
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8:313 Glas i byggnad 

Glasytor som är oskyddade och så belägna att personer kan komma i kontakt 
med dem, skall utformas så att risken för personskador begränsas. 

Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öpp-
ningar, skall vara tydligt markerade. 

Allmänt råd 
Sådana glasytor som avses i första stycket bör dimensioneras för dynamisk 
påverkan av en människa.  

Då enbart risk för skärskador föreligger, bör glas med brottkaraktär 
som inte ger upphov till skärskador användas. Härdat eller laminerat glas 
bör användas i 
– dörrar i daghem, förskolor och skolor, om avståndet från glasytan till 

golvet är mindre än 1,5 meter, 
– korridorer, entréer och andra kommunikationsutrymmen om avståndet 

från glasytan till golvet är mindre än 1,5 meter samt 
– fönster, dörrar eller glaspartier i andra utrymmen där barn kan vistas än 

bostäder, om avståndet från glasytan till golvet är mindre än 0,8 meter. 
(BFS 1995:17) 
Planglas som är minst 4 mm tjockt bör normalt godtas i såväl fönster 

som dörrar i bostäder oberoende av avståndet från glasytan till golvet, om 
glasets bredd inte överstiger 1,0 meter. 

8:314 Inredning och utrustning 

I utrymmen där barn kan vistas skall fast inredning och utrustning som är lätt åt-
komlig för barn utformas så att den inte kan välta och så att barn inte kan kom-
ma till skada genom att öppna lådor eller luckor eller genom att klättra på dem. 

Allmänt råd 
För förvaring av vassa hushållsredskap bör det finnas en låda med säker-
hetsbeslag eller en annan säker anordning. 

8:32 Rörlig anordning med tillhörande utrymme 

Allmänt råd 
Bestämmelser om hissar, rulltrappor, rullramper och motordrivna portar 
m.m. finns även i förordningen (1993:1598) om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 1994:25).  
(BFS 1995:17) 
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8:321 har upphävts genom (BFS 1997:38) 

8:3211 - 8:3212 har upphävts genom (BFS 1997:38) 

8:322 har upphävts genom (BFS 1997:38) 

8:3221 - 8:3224 har upphävts genom (BFS 1997:38) 

8:323 har upphävts genom (BFS 1997:38) 

8:324 Annan rörlig anordning 

Manuella vipportar skall anordnas så att risken för personskador begränsas.  
(BFS 1997:38) 

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. (BFS 1995:17) 

8:4 Skydd mot brännskador 
Byggnader och deras installationer skall utformas så att brännskaderisken för 
personer som vistas i eller i anslutning till byggnaderna begränsas. 

8:41 Heta delar av byggnad eller installation 

8:411 Värmeinstallation 

Lätt åtkomliga delar av värmeinstallationer o.d. skall förses med skydd mot ofri-
villig beröring, om de har så hög yttemperatur att de vid beröring kan ge upphov 
till brännskador. I utrymme där barn kan vistas skall risken för barnolycksfall särskilt 
beaktas. 

Allmänt råd 
Skydd mot ofrivillig beröring bör anordnas, om yttemperaturen överstiger 
90ºC. I hygienrum samt i förskolor och fritidshem bör lätt åtkomliga delar 
förses med skydd mot ofrivillig beröring, om yttemperaturen överstiger 
60ºC. Handdukstorkar kan ha en högre yttemperatur, om de placeras så att 
risken för barnolycksfall begränsas. 
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De angivna yttemperaturerna avser lackerade eller omålade metallytor. 
Metod för bestämning av yttemperaturer för andra material, som ur bränn-
skadesynpunkt motsvarar den för metall, beskrivs i SS-EN 563.  
(BFS 1998:38) 

8:412 Spis, diskmaskin, tvättmaskin o.d. 

För barn lätt åtkomliga ytor på spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner o.d. skall för-
ses med skydd mot ofrivillig beröring, om de har så hög yttemperatur att de vid 
beröring kan ge upphov till brännskador. 

Allmänt råd 
Hällskydd till spisar bör utformas så att de når minst 0,1 meter över spis-
hällen och täcker spisens framkant och dess sidor till 0,2 meter från fram-
kanten räknat. Om spisen är åtkomlig från sidan, bör hela den åtkomliga 
sidan täckas av hällskyddet.  

Ugnsluckor, placerade lägre än 0,8 meter över golvet, bör ha säkerhets-
beslag. Exempel på lämpligt utformade spisar finns i SS-EN 60 335-2-6 
(3) med bilaga ZY. 

Åtkomliga metallytor på lägre höjd än 0,8 meter över golv på spisar, 
diskmaskiner, tvättmaskiner o.d. bör ha en yttemperatur som inte översti-
ger 90ºC. Metod för bestämning av yttemperaturer för andra material, som 
ur brännskadesynpunkt motsvarar den för metall, beskrivs i SS-EN 563. 
(BFS 1998:38) 

8:41369 Värmeeffekt från strålningskälla 

Fast monterade värmestrålningskällor får inte utformas så att personer som be-
finner sig i deras närhet kan få brännskador eller obehag. 

Allmänt råd 
 Säkerhet för elektriska värmestrålningskällor finns i Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter. (BFS 2006:12)  
 

8:42 har upphävts genom (BFS 2006:12) 
 

                                                 
69  Senaste lydelse BFS 1998:38. 



8:5 Skydd mot explosioner Regelsamling för 
byggande 

 
2006 

8 Säkerhet vid användning  
 
 

 
 

166 

8:5 Skydd mot explosioner 

8:5170 Byggnad 

Allmänt råd 
 Regler om hantering av brandfarliga och explosiva varor ges ut av Rädd-

ningsverket. (BFS 2006:12) 
Högtryckspannor som har högre drifttryck än 1 MPa och som har vat-

ten- och ångrum på sammanlagt mer än 0,5 m3 bör placeras i en särskild 
byggnad. Detta gäller också större tryckkärl av annat slag, t.ex. ångacku-
mulatorer, kokare och gasbehållare. (BFS 1995:17) 

8:5271 Värmeinstallation m.m. (BFS 1998:38) 
Pannanläggningar och andra anordningar för värmning av varmvatten samt övri-
ga tryckbärande anordningar skall förses med säkerhetsanordningar som begrän-
sar risken för personskador till följd av för högt tryck eller för hög temperatur i 
anläggningen. (BFS 1998:38) 

Allmänt råd 
 Föreskriftens krav är uppfyllt, om anläggningen utförs i enlighet med Ar-

betsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om tryckkärl och andra 
tryckbärande anordningar, Tryckkärlsstandardiseringens Varm- och het-
vattenanvisningar (VVA 1993) och Fastbränsleeldningsanvisningar 
(FBEA 1993) samt enligt följande punkter: (BFS 2006:12) 
– Ett slutet expansionskärl bör placeras så att en uppvärmning av kärlet 

till följd av egencirkulation, konvektion och strålning undviks. 
– I de fall krav ställs på att en pannanläggning för drift med fast bränsle 

skall förses med en termiskt verkande anordning som hindrar att högsta 
tillåtna temperatur överskrids, bör installationen vara ansluten till en 
allmän va-anläggning eller till en enskild va-anläggning med betryg-
gande anordningar för tryckhållning eller med erforderlig säkerhetsan-
ordning mot otillåtet hög temperatur. 
 

                                                 
70  Senaste lydelse BFS 1995:17. 
71  Senaste lydelse BFS 1998:38. 
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8:6 Skydd mot drunkning 

Allmänt råd 
Av 3 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) framgår att brunnar, bassänger 
och liknande anläggningar skall ha erforderliga säkerhetsanordningar och 
att skyddet mot barnolycksfall särskilt skall beaktas. (BFS 1995:17) 

8:61 Bassäng o.d. som är avsedd för bad eller simning 
Bassänger o.d. på tomtmark skall utformas med ett tillfredsställande skydd mot 
barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meter vat-
tendjup behöver dock inte ha särskilt skydd. 

Bassängers utloppsöppningar skall utformas så att risken för personskador 
begränsas. (BFS 1995:17) 

Allmänt råd 
Lämpliga skyddsanordningar för bassänger o.d. som är avsedda för bad el-
ler simning kan t.ex. vara: 
– Ett minst 0,9 meter högt staket som ansluter till mark på ett sådant sätt 

att barn inte kan krypa under och som är utfört så att det inte medger 
klättring. Om det finns grind i staketet, bör den förses med säkerhetsbe-
slag eller annan lämplig anordning som hindrar barn från att öppna 
grinden. 

– En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm 
maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador 
begränsas. 
Där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredsställande 

säkerhet mot personskador, bör utloppsöppningarna förses med galler e.d. 
(BFS 1995:17) 

8:62 Annan bassäng, behållare, brunn o.d. 
Bassänger, behållare o.d. som inte är slutna och där vatten eller annan vätska 
förvaras, skall utformas med ett tillfredsställande skydd som begränsar risken för 
personskador till följd av fall i vattnet eller vätskan. 

Allmänt råd 
Vid utformningen bör särskilt risken för barnolycksfall beaktas. 
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8:621 Brunn 

Lock och galler på brunnar skall ha betryggande hållfasthet. De skall ges en ut-
formning som begränsar risken för barnolycksfall. 

Allmänt råd 
Brunnslock bör ha låsanordning. 

8:7 Skydd mot instängning 

8:71 Dörr och lås 
Dörrar till bad-, dusch- och toalettrum eller andra utrymmen där oförutsedd in-
stängning kan medföra risk för personskador skall ha en sådan stängningsanord-
ning att en reglad eller låst dörr kan öppnas både inifrån och utifrån utan nyckel 
eller särskilt verktyg. 

I utrymmen där barn kan vistas skall dörrar till drift- och skötselutrymmen 
förses med sådan stängningsanordning att de kan öppnas inifrån utan nyckel. 

Bastu skall utformas så att snabb utrymning möjliggörs. Dörrar till bastu skall 
vara utåtgående eller av pendeltyp. Dörren skall utföras utan lås och utformas så 
att dörrbladet inte kan fastna i karmen till följd av värmeutvidgning eller påver-
kan av fukt. 

I utrymmen där barn kan vistas skall sådana dörrar eller lock till frys-, kyl- 
och svalskåp o.d. som är lätt åtkomliga för barn, ha sådan stängningsanordning 
att dörren eller locket kan öppnas inifrån av ett barn. 

Allmänt råd 
Lämplig utformning av dörrar eller lock som kan öppnas inifrån finns i  
SS-EN 60 335-2-24 (2). (BFS 1995:17) 

8:72 har upphävts genom (BFS 1997:38) 

8:8 Skydd mot förgiftning 
Förbindelser mellan lokaler där giftiga gaser förekommer och lokaler där perso-
ner vistas mer än tillfälligt får endast anordnas, om betryggande åtgärder vidta-
gits för att begränsa risken för personskador till följd av förgiftning. 

Allmänt råd 
Förbindelser kan anordnas som luftsluss. 
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I bostadslägenheter och andra likvärdiga utrymmen där barn kan vistas, skall 
säker förvaring av kemisk-tekniska preparat, medicin o.d. kunna anordnas. 

Allmänt råd 
Utrymmena bör vara försedda med säkerhetsbeslag eller på annat sätt gö-
ras svåråtkomliga för barn. För förvaring av hälsofarliga kemisk-tekniska 
preparat, såsom maskindiskmedel, grovrengöringsmedel och petroleum-
produkter, bör det finnas ett låsbart utrymme, beläget exempelvis högt i ett 
städskåp. För förvaring av mindre hälsofarliga preparat, såsom milda disk- 
och tvättmedel, bör det finnas ett bänkskåp med säkerhetsbeslag eller ett 
skåp som är placerat minst 1,4 meter över golvet. (BFS 1998:38) 

För förvaring av medicin bör det finnas ett särskilt låsbart utrymme. 
 

I ett garage med mer än 50 m2 nettoarea skall det finnas skyltar som varnar för 
risken för koloxidförgiftning. 

Allmänt råd 
På skylten bör anges att det är förbjudet att tomgångsköra fordon. 

8:972 Skydd mot elstötar och elchocker 
Byggnader skall utformas så att risken för personskador till följd av elstötar och 
elchocker begränsas. 
 Allmänt råd 
 Elsäkerhetsföreskrifter ges ut av Elsäkerhetsverket. (BFS 2006:12) 
 

                                                 
72  Senaste lydelse BFS 1998:38. 


