
BARNSÄKRA BRUNNAR

FALLSKYDD

2013-01



MIA FALLSKYDD är framtagna för att förhindra fallolyckor i brunnar. Dessa olyckor drabbar 
i flesta fall barn som av nyfikenhet eller oavsiktligt trillar ner i oskyddade brunnar. Varje år sker 
olyckor i oskyddade brunnar, allt från skrapsår och stukningar till dödsfall. 

När det gäller brunnars säkerhet så finns det ordningsregler
Ordningslagen: https://lagen.nu/1993:1617#K3P2S1
Handbok: www.boverket.se/global/webbokhandel/dokument/2000/barnsäkra_brunnar.pdf

Enligt ordningslagen från 1993 krävs det erforderlig  säkerhetsanord-
ning på samtliga brunnar, oberoende på plats och typ av brunn. Med 
framhållning att alla brunnar i områden där barn vanligen vistas. Lagen 
är retroaktiv och innefattar nyinstallationer och även befintliga brunnar.

För att undgå merkostnader för omsättning av gamla brunnar kan man istället installera ett            
MIA FALLSKYDD som finns för samtliga brunnar med invändig diameter 280-640mm. MIA 
FALLSKYDD är tillverkade av syrafast/rostfritt stål för en hållbar och lång livslängd. Hållfasthets-
provningar är utförda av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ) för att säkerställa  att alla de 
krav som ställs i Boverkets Handbok ”Barnsäkra Brunnar” uppfylls.

Installation i plastbrunnar
För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen. Fallskyddet ska 
sitta vågrätt i brunn. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8mm in i brunnsväg-
gen. Verktyg som behövs: Skiftnyckel/spärrnyckel.

Installation i betongbrunnar
För enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna i brunnsväggen så att fallskyddet 
blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borr i de förberedda hållen 
bredvid  skruvarna, alternativt borra precis över skruvarna. De borrade hålen skall vara minimum 
10mm djupa. Rotera sedan fallskyddet så att du kan spänna ut skruvarna i hålen. Verktyg som 
behövs: Skiftnyckel/spärrnyckel, Slagborrmaskin ,12mm Betongborr 
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Fallskydd
Produkt Art.nr RSK.nr

280-310 Fallskydd 0460 2357128

För betong- och plastbrunnar
Ø 280-315 mm
Öppningsmöjlighet för spolning

350-410 Fallskydd 0461 2357129

För betong- och plastbrunnar
Ø 350-410 mm
Öppningsmöjlighet för spolning

470-510 Fallskydd 0462 2357130

För betong- och plastbrunnar
Ø 470-510 mm

570-610 Fallskydd 0463 2357131

För betong- och plastbrunnar
Ø 570-610 mm

600-655 Fallskydd 0464 2357132

För betong- och plastkoner

315 korr Fallskydd 0465 2357133

För korrugerad 315 brunn
Öppningsmöjlighet för spolning

425 korr Fallskydd 0466 2357134

För korrugerad 425 brunn
Öppningsmöjlighet för spolning
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