Besiktning av motordrivna portar

För att minska risken att en motordriven port ska orsaka olyckor måste du regelbundet kontrollera att porten är säker att använda.
Du måste även besiktiga din port regelbundet. Kiwa utför förstabesiktningar och återkommande besiktningar av din motordrivna port
- oavsett vilken typ du har. Vi erbjuder även revisionsbesiktning när en ombyggnation eller ändring har utförts på porten.

Vi hjälper dig med besiktning av din port
En motordriven port är en port, dörr, vägg, galler eller grind som öppnas och stängs med motorkraft. Risken för att skadas i dessa
portar är stor. Därför är det nödvändigt att du utför regelbundna kontroller av säkerhet och funktion.

Vilka risker kan man undvika med en besiktning?
Med en portbesiktning från Kiwa säkerställer du att porten fungerar som den ska. Du minskar också risken att människor och
egendom skadas. Förutom att farliga olyckor kan ske, så kan bristande underhåll leda till driftstopp och dyra reparationer. En port är
ofta även skalskydd för fastigheten, vilket gör att du också kan råka ut för stora energiförluster, eller att obehöriga kommer in om en
port inte stänger ordentligt.
Alla nya motordrivna portar ska uppfylla maskindirektivets och byggproduktförordningens krav samt CE-märkas. De ska sedan
besiktigas regelbundet av ett oberoende ackrediterat kontrollföretag. Kiwa är ackrediterat av Swedac att utföra obligatoriska
kontroller enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter. På motordrivna portar utför vi förstabesiktning,
återkommande besiktning samt revisionsbesiktning efter ombyggnad, eller ändring som är avgörande för säkerheten. Våra
besiktningsingenjörer vet vad de ska leta efter, var de ska kontrollera, och är kvalificerade för att klara uppgiften.

Typiska exempel på motordrivna portar
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Portar
Dörrar
Väggar
Galler
Grindar

Hur ofta behöver man göra besiktning av portar?
Skötsel och tillsyn av motordrivna portar ska utföras minst två gånger per år, om inget annat anges i portens instruktioner. På
Boverkets hemsida finns mer information om hur ofta du behöver besiktiga dina motordrivna port, och vad som är bra att tänka på.
Har du ändrat något på din port som kan påverka säkerheten? Då behöver du göra en revisionsbesiktning innan porten börjar
användas igen.

Vad är förstabesiktning, återkommande besiktning samt revisionsbesiktning?
Förstabesiktning ska göras efter att portanordningen har installerats eller flyttats, och innan den tas i bruk. Återkommande besiktning
ska göras med regelbundna intervaller, vanligtvis 24 månaders intervall. Revisionsbesiktning görs om porten eller anordningen
ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten, t.ex. om maskineriet ändras eller byts ut.

Hur bokar man en besiktning av motordriven port med Kiwa?
Du kan antingen ringa oss, eller fylla i ett kontaktformulär. Beskriv vilka objekt du har och vilken besiktning du önskar (första,
återkommande eller revision).

Välkommen att höra av dig till oss!
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