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1 Allmänt 
Den här manualen beskriver hur REQS systemet skall uppdateras med tillägg, ändringar och 

borttagningar. I det system som ni har fått tillgång till så har SRF lagt in all data som tidigare 

har rapporterats in via Excel-listor, uppdaterat med information som har köpts in från 

Lantmäteriet. För att säkerställa att korrekt försäkringsinformation finns tillgängliga så måste 

nu all data gås igenom och korrigeras så att den reflekterar er faktiska situation.  

 

Vid designen av systemet så har vi tagit hänsyn till att det finns mängder med situationer som 

inte lämpar sig för en standardiserad metodik och vi har därför undvikit att göra fält tvingande. 

I stället så beskriver vi härunder vilka fält som måste fyllas i / korrigeras genom att markera 

dem på resp. bild enligt följande: 

 

 
 

Dessa fält måste uppdateras så snart som möjligt eftersom de är nödvändiga för att kunna 

använda informationen i systemet för rapporter. 

 

Fält som i stället är markerade med gröna pilar innebär att ni får större utbyte av systemet om 

de fylls i, men de är inte helt nödvändiga. 
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2 Användarinformation och inloggning. 
2.1 Användarinformation 

 

 
 

När ett användarkonto har skapats åt dig så skickas ett e-postmeddelande enligt exemplet 

ovan som innehåller nödvändig information för att du skall kunna logga in. Klickar du på 

adresslänken så öppnas ett nytt fönster i din webbläsare där du loggar in. 

 

OBS: Internet Explorer 9, 10 & 11 är de webbläsare som REQS för nuvarande garanterar stöd 

för. Andra webbläsare som vi rekommenderar är senaste versionerna av Google Chrome och 

Mozilla Firefox. 

 
2.2 Inloggning 

 
 

Denna sida kommer upp efter att du har klickat på adresslänken som finns med i e- 

postmeddelandet. Nu när du har fått upp inloggningssidan så behöver du skriva in både 

Användarnamn och Lösenord, sedan klickar du på ”Logga in”. Du kommer nu att loggas 

in. Beroende på användares behörighet kan du läsa eller både läsa och redigera posterna i 

systemet. 
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3 Modulträd 

 
 

Under Arkiv hittar du ej aktuella poster. 

 

Detta är ett modulträd som innehåller följande grenar: 

Huvudman 

Enhet/Förvaltning/Organisation 

Fastighet/Anläggning 

Byggnad/Objekt 

 
En enhet/förvaltning/organisation kan innehålla flera fastigheter/anläggningar. 

En fastighet/anläggning kan innehålla flera byggnader/objekt. 
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3.1 Arkivering 

 
 

Arkiv som finns under för samtliga moduler används för att arkivera ej aktuella poster. 

Arkivera en post gör du genom att välja Fastighet/Anläggning i modulträdet, expandera 

sedan Kultur & Fritid i fastighetsträdet, klicka i kryssrutan längst åt vänster och tryck på 

”Arkivering”. Posten läggs nu under Arkiv. 

 

OBS: Om knappen ”Arkivering” inte syns, tryck då på knappen ”Övrigt”. 

Arkivering fungerar för samtliga moduler. 
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4 Fastighetsträd 

 
 

Detta är ett fastighetsträd som innehåller följande grenar: 

Fastighetsförvaltning (Generisk) 

Kultur & Fritid 

Mark och exploatering 

Saknar fastighetsbeteckning 

Socialförvaltning 

Teknik 

 

Fastighetsträdet innehåller även en sökfunktion som du kan använda om du inte vet vart t.ex. 

en fastighet eller anläggning ligger.
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5 Huvudman 

 

Klickar du på ”Huvudman” i modulträdet så visas en lista med alla enheter som hör till 

SRFs huvudman Haninge kommun. En enhet är alltid kommunen själv (eller exempelvis ett 

brandförsvarsförbund) och dessutom kan eventuellt kommunens bolag läggas till i listan. 

Under varje kommun/bolag kan sedan ytterligare organisatoriska nivåer läggas till i 

modulträdets ”Enhet/Förvaltning/Organisation”, se nedan. 

 

Här kan du även Ta bort och Lägga till poster. Ta bort en post gör du genom att klicka i 

kryssrutan längst till vänster på postens rad och sedan trycka på ”Ta bort”. 

Lägga till en post gör du genom att klicka på ”Lägg till post” och fylla i fälten enligt 

nedanstående. Klicka sedan på ”Spara ändringar”. 

 
5.1 Hantering av Huvudman 

 
 

För att visa huvudmän eller bolag för en specifik kommun, i detta fall Haninge kommun, så 

klickar du på ”Huvudman” i modulträdet och sedan på ”Haninge kommun” i 

fastighetsträdet. Tryck sedan på formulärknappen för den huvudman eller det bolag du vill 

redigera. 
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5.2 Redigera Huvudman 

 
 

Detta formulär har nu öppnats upp efter att du tryckt på formulärknappen. Här kan du redigera 

relevant information för en huvudman eller ett bolag. Du kan även ladda upp dokument.  

 

Fältförklaringar (Dessa ges endast då det inte är uppenbart vad som skall fyllas i): 

 Huvudman och Huvudman kod = Alltid lika med SRFs huvudman, d.v.s. respektive 

kommun och den tre-ställiga bokstavskombination SRF har angivit per kommun.  

 Kommun/Bolag = Det skall alltid finnas en huvudman angiven som är kommunen 

själv, därutöver anges alla dotterbolag som skall finnas med. 

 Organisationsnr och övriga fält = Ange relevant information för resp. kommun/bolag. 

 
OBS: Tänk på att klicka på ”Spara” innan du stänger formuläret så att ingen data går 

förlorad. 
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6 Enhet/Förvaltning/Organisation 

 

Klickar du på ”Enhet/Förvaltning/Organisation” i modulträdet så visas en lista med alla 

enheter, förvaltningar och organisationer för Haninge kommun. 

 

Här kan du även Ta bort och Lägga till poster. Ta bort en post gör du genom att klicka i 

kryssrutan längst till vänster på postens rad och sedan trycka på ”Ta bort”. 

Lägga till en post gör du genom att klicka på ”Lägg till post” och fylla i de obligatoriska 

fälten som är markerade med en röd stjärna bakom varje kolumnrubrik. Klicka sedan på 

”Spara ändringar”. 

 
6.1 Hantering av Enhet/Förvaltning/Organisation 

 
 

För att visa enheter, förvaltningar och organisationer för en specifik kommun eller bolag 

(Huvudman) så klickar du på ”Enhet/Förvaltning/Organisation” i modulträdet, sedan på 

t.ex. ”Haninge kommun” i fastighetsträdet. Tryck sedan på formulärknappen för den enhet, 

förvaltning eller organisation du vill redigera, i detta fall ”Socialförvaltning”. 
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6.2 Redigera    Enhet/Förvaltning/Organisation 

 
 

Detta formulär har nu öppnats upp efter att du tryckt på formulärknappen. Här kan du redigera 

relevant information för en enhet, förvaltning eller en organisation. Du kan även ladda upp 

dokument. 

 

Fältförklaringar (Dessa ges endast då det inte är uppenbart vad som skall fyllas i): 

 Enhet/Förvaltning/Organisation = Under dessa enheter ordnas de fastigheter som läggs 

in. Som standard finns en enhet som heter ”Fastighetsförvaltning (generisk)” där alla 

kända fastigheter utan annan organisatorisk tillhörighet har lagts in av SRF. Lägg till 

alla sådana enheter som ni vill att fastigheterna skall sorteras in under.  

 Organisationsnr = Om enheten har ett eget organisationsnummer, t.ex. ett dotter-

dotterbolag, mata in detta, annars använd huvudmannens organisationsnummer. 

 ID (SRF AB) = SRFs interna numrering; lämna blank vid ny inmatning. 

 Namn (Databasansvarig) = Varje enhet måste ha en dedikerad person som är ansvarig 

för vad som läggs in i systemet. Detta är inte avsett att vara någon från IT-avdelning 

eller liknande, utan en användare av systemet. 

 
OBS: Tänk på att klicka på ”Spara” innan du stänger formuläret så att ingen data går 

förlorad. 
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6.3 Flytta   Enhet/Förvaltning/Organisation 
 

 
 

För att flytta en enhet, förvaltning eller en organisation, i detta fall Socialförvaltning så 

klickar du på ”Enhet/Förvaltning/Organisation” i modulträdet, sedan på 

”Socialförvaltning” i fastighetsträdet. Tryck sedan på kolumnen Huvudman för att få upp 

rullgardinsmenyn, sedan väljer du vart du vill flytta enheten/förvaltningen/organisationen och 

trycker på ”Spara ändringar”. 

 

OBS: Alla underliggande fastigheter/anläggningar och byggnader/objekt kommer att flyttas 

med. 
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7 Fastighet/Anläggning 

 
 

Klickar du på ”Fastighet/Anläggning” i modulträdet och på huvudmannen ”Haninge 

kommun” i fastighetsträdet så visas en lista med alla fastigheter och anläggningar för 

Haninge Kommun. 

 

Här kan du även Ta bort och Lägga till poster. Ta bort en post gör du genom att klicka i 

kryssrutan längst till vänster på postens rad och sedan trycka på ”Ta bort”. 

Lägga till en post gör du genom att klicka på ”Lägg till post” och fylla i de obligatoriska 

fälten som är markerade med en röd stjärna bakom varje kolumnrubrik. Klicka sedan på 

”Spara ändringar”. 

 
7.1 Hantering av Fastighet/Anläggning 

 

 
 

För att visa fastigheter och anläggningar för en specifik enhet/förvaltning/organisation, i detta 

fall Fjärdlång 1:1 så klickar du på ”Fastighet/Anläggning” i modulträdet, expandera sedan 

”Kultur & Fritid” i fastighetsträdet och välj Fjärdlång 1:1. Tryck sedan på 

formulärknappen för den fastighet eller anläggning du vill redigera. 
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7.2 Redigera Fastighet/Anläggning 
 

 
 

Detta formulär har nu öppnats upp efter att du tryckt på formulärknappen. Här kan du redigera 

relevant information för en fastighet eller en anläggning. Du kan även ladda upp dokument. 

 

 

Fältförklaringar (Dessa ges endast då det inte är uppenbart vad som skall fyllas i): 

 Fastighet/Anläggning = Detta är den beteckning som syns i fastighetsträdet. För ägda 

objekt anges alltid fastighetsbeteckning enligt Lantmäteriet! Det får inte stå 
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sammanslagna beteckningar som t.ex. ”Fjärdlång 1:1 – 10:8” eller liknande, utan 

endast den officiella beteckningen för fastigheten. För inhyrda objekt är det effektivast 

att lägga upp en fiktiv fastighet som kallas ”Inhyrda objekt”, och samla alla sådana 

därunder. 

 Populärnamn = Vad fastigheten kallas för. 

 Förvaltare = Vem hos er som förvaltar fastigheten. 

 Huvudverksamhet = Vilken verksamhet som huvudsakligen bedrivs inom objektet. 

 BTA fastighet (LM) = Den BTA (byggnadsteknisk yta) som ev. finns registrerad hos 

Lantmäteriet.  

 Landareal = Den areal som finns registrerad hos Lantmäteriet. 

 Vattenareal = Den areal som finns registrerad hos Lantmäteriet. 

 Antal byggnader (LM) = Antal byggnader på fastigheten enligt Lantmäteriet. 

 Antal byggnader (FL) = Antal byggnader som finns på fastigheten enligt er tidigare 

fastighetslista. 

 FA ID = SRFs interna numrering; lämna blank vid ny inmatning. 

 Unikt ID (LM) = Lantmäteriets unika ID nummer för alla fastigheter. 

 Obebyggd = Ja/Nej 

 
OBS: Tänk på att klicka på ”Spara” innan du stänger formuläret så att ingen data går 

förlorad. 
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7.3 Flytta Fastighet/Anläggning 
 

 
 

För att flytta en fastighet eller en anläggning, i detta fall Fjärdlång 1:1 så klickar du på 

”Fastighet/Anläggning” i modulträdet, expandera sedan ”Kultur & Fritid” i 

fastighetsträdet och välj Fjärdlång 1:1. Tryck sedan på postens enhetsbeteckning under 

kolumnen ”Enhet/Förvaltning/Organisation” för att få upp rullgardinsmenyn, sedan väljer 

du vart du vill flytta fastigheten/anläggningen och trycker på ”Spara ändringar”. 

 

OBS: Alla underliggande fastigheter/anläggningar och byggnader/objekt kommer att flyttas 

med. 
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8 Byggnad/Objekt 
 

 

Klickar du på ”Byggnad/Objekt” i modulträdet så visas en lista med alla byggnader och 

objekt för Haninge Kommun. 

 

Här kan du även Ta bort och Lägga till poster. Ta bort en post gör du genom att klicka i 

kryssrutan längst till vänster på postens rad och sedan trycka på ”Ta bort”. 

Lägga till en post gör du genom att klicka på ”Lägg till post” och fylla i de obligatoriska 

fälten som är markerade med en röd stjärna bakom varje kolumnrubrik. Klicka sedan på 

”Spara ändringar”. 

 
8.1 Hantering av Byggnad/Objekt 

 
 

För att visa byggnader och objekt för en specifik fastighet, i detta fall Edesnäs 4:231 så 

klickar du på ”Byggnad/Objekt” i modulträdet, expandera sedan ”Fastighetsförvaltning 

(Generisk)” i fastighetsträdet och klicka på Edesnäs 4:231. Tryck sedan på 

formulärknappen för den byggnaden du vill redigera. 
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8.2 Redigera Byggnad/Objekt 
 

 
 

Detta formulär har nu öppnats upp efter att du tryckt på formulärknappen. Här kan du redigera 

relevant information för en byggnad eller ett objekt. Du kan även ladda upp dokument. 

 

Fältförklaringar (Dessa ges endast då det inte är uppenbart vad som skall fyllas i): 

 Byggnad/Objekt = Det som anges här är vad som syns i fastighetsträdet som namn på 

objektet. Använd därför beteckningar som har en mening för den som letar efter 

information. 

 Objektsnamn och Populärnamn = Ytterligare möjligheter att ge information om vad det är 

för objekt. Kan också lämnas blanka. 

 Byggnadsnr. = Det officiella nummer som byggnad har hos Lantmäteriet och som 
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behöver användas t.ex. vid energideklarationer, OVK-besiktningar o.dyl. 

 Förvaltare = Hos er. 

 Hyresvärd = Kan anges om objektet är inhyrt. 

 Verksamhetsgrupp = Den samlingsbeskrivning som passar den verksamhet som bedrivs 

på objektet. SRF använder idag 8 grupper: 

o Bostad 

o Förskola 

o Industri 

o Kontor/Förvaltning 

o Skola 

o Sportanläggning 

o Vård 

o Övrigt 

 Verksamhetskod/typ = Undergrupperingar för var och en av verksamhetsgrupperna. 

 Verksamhetsbeskrivning = Ytterligare fritextmöjlighet, kan lämnas blank. 

 Angiven byggnadsklass = Klassificering av en byggnads brännbarhet. Anges endast om 

det faktiskt är en byggnad och lämnas blank för övriga objekt. Tidigare kodstruktur har 

varit 1 – 4, vilken nu ändras till 1 – 3 där tidigare klass 4 skall skrivas om till 3.  

o Byggnadsklass 1 - Byggnad där stomme, ytterväggar och mellanbottnar är i sten 

eller betong.  

o Byggnadsklass 2 – Byggnad där stomme, väggar eller mellanbottnar inte kan stå 

emot brand i 60 minuter. Det gäller tex. byggnader där någon av delarna stomme, 

ytterväggar och mellanbottnar är i stål.  

o Byggnadsklass 3 – Byggnader där någon av delarna stomme, väggar eller 

mellanbottnar är i trä. 

 LOA, BOA, BRA, BTA = Olika byggnadsareor enligt Svensk Standard. För hus måste 

antingen BRA eller BTA vara ifyllt, för andra objekt kan det lämnas blankt. Ytor som 

anges här ligger till grund för hur SRF värderar försäkringsbelopp. 

 Byggnadsår = Byggnadens ursprungliga uppförandeår. 

 Ombyggnadsår = Senaste ombyggnation. 

 Kalkyl-/Försäkringsbelopp = Möjlighet för er att ange ett särskilt beräkningsbelopp för 

objektet. SRF utgår i princip ifrån BTA * schablonvärde beroende på verksamhetsgrupp 

och tar bara hänsyn till detta fält om dess värde är högre än vår schablonberäkning. 

 Innehåll/Inventarier försäkras = Ja/Nej. 

 Försäkringsbelopp innehåll = Möjlighet för er att ange ett särskilt beräkningsbelopp för 

objektets inventarier. SRF utgår i princip ifrån BTA * schablonvärde beroende på 

verksamhetsgrupp och tar bara hänsyn till detta fält om dess värde är högre än vår 

schablonberäkning. 

 Larmbeskrivning = Ytterligare förklaring runt objektets larmsituation om Larmkod enl. 

nedan inte ger tillräcklig beskrivning. 

 Larmkod (SRF AB) = Tidigare har alla möjliga olika koder använts för att beskriva 

larmsituationen på olika objekt. Dessa skall nu förenklas enligt följande och gamla koder 

måste manuellt uppdateras: 

o Br008 = Brandlarm enl. SRFs tekniska riktlinje för brandlarm, Br008; 

o B = Annan typ av brandlarm; 

o K008 = Kombilarm där brandlarmet uppfyller Br008; 

o K = Kombilarm av annan typ; 

o I = Endast inbrottslarm; 

o U = Endast utrymningslarm 

o Ö = Övriga typer av larm och larmkombinationer. Använd larmbeskrivning för 
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att förtydliga.  

 Avsteg SRF larmkrav (datum) = Datum då överenskommelse har gjorts med SRF om 

avsteg från gällande larmkrav för vissa byggnader på fastigheten. 

 Besiktigad SRF (datum) = Datum för senaste besiktning som SRF har genomfört på 

fastigheten. 

 Internt objektsnr = Ert interna objektsnummer. 

 ID (SRF AB) = SRFs interna numrering; lämna blank vid ny inmatning. 

 Elektriska nämnden = Ja/Nej. 

 Inhyrande enhet = Den enhet hos er som har hyrt in objektet. 

 Inhyrt objekt = Ja/Nej. 

 Riksnyckelprefix och –ID = Standardiserad identifikationskod. 

 

 

OBS: Tänk på att klicka på ”Spara” innan du stänger formuläret så att ingen data går 

förlorad. 
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8.3 Flytta Byggnad/Objekt 

 
 

För att flytta en byggnad eller ett objekt, i detta fall Edesnäs Gård så klickar du på 

”Byggnad/Objekt” i modulträdet, expandera sedan ”Fastighetsförvaltning (Generisk)” i 

fastighetsträdet samt Edesnäs 4:231 och välj ”Edesnäs Gård – Magasinet M3”. Tryck 

sedan på postens fastighetsbeteckning under kolumnen ”Fastighet” för att få upp 

rullgardinsmenyn, sedan väljer du vart du vill flytta byggnaden/objektet och trycker på 

”Spara ändringar”. 
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9 Hantering av dokument 
9.1 Ladda upp dokument 

 
 

I varje formulär, oavsett om det är för Huvudman, Byggnad/Objekt, Fastighet/Anläggning 

m.m. så kan du hantera den dokumentation som är kopplad till din verksamhet. 

Ladda upp nya dokument gör du genom att klicka på ”Ladda upp”. 

Tryck på ”Välj fil” och leta fram det dokument du vill ladda upp, du kan även lägga till en 

eventuell beskrivning och välja en kategori. Tryck sedan på ”Skicka”. 
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9.2 Ta bort dokument 

 
 

Du kan även ta bort dokument som du antingen laddat upp av misstag eller inte längre vill ha 

kvar. När du trycker på ”Ta bort” så kommer du få bekräfta borttagningen. 


