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1. Allmänt 

1.1 Syfte 
Riktlinjen Br009 är avsedd att säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig skyddsnivå mot vattenskador inom de 
byggnader som ägs av de kommuner och bolag som är anslutna till SRF.  
 
Villkoret är avsett att utgöra en vägledning och vara ett stöd för alla som arbetar med risk och säkerhet inom 
kommunernas fastigheter.  
 
Vissa delar i riktlinjerna är krav (markerade med fet kursiv stil) och avvikelser från dessa skall överenskommas med SRF. 
Icke överenskomna avvikelser kommer i händelse av skada att medföra förhöjd självrisk i enligt  2.2 nedan. 

1.2 Omfattning och ansvar 
Riktlinjerna omfattar generellt skolor, förskolor och idrottshallar som ägs av de kommuner och bolag som är anslutna 
till SRF.  Externt inhyrda lokaler från annan ägare omfattas inte formellt av dessa riktlinjer. I dessa fall regleras 
åtagandet genom avtal. 
 
Ansvaret för att riktlinjerna är uppfyllda i alla relevanta delar åligger fastighetsägaren. Även i de fall som denne 
avtalsmässigt ålägger verksamheter(na) att svara för exempelvis vattenavstängning så kommer icke överenskomna 
avvikelser från krav i dessa riktlinjer i händelse av skada att medföra förhöjd självrisk. I de fall fastigheten ägs av annan 
och ej försäkras av SRF men där kommunen äger innehållet tillämpas inte denna riktlinje. 

1.3 Giltighetstid 
Dessa riktlinjer träder i kraft 1 januari 2019. 

1.4 Tillämpningsanvisningar 
Avvikelser från krav skall i varje enskilt fall överenskommas med SRF, d.v.s. undantag kommer inte att ske på en 
generell nivå utan måste vara specifika för objekt, verksamheter eller andra identifierbara grupperingar enligt befintliga 
fastighetslistor. 

2. Regelverk och kravnivåer 

2.1 Krav på avstängning  
Alla till byggnader inkommande vattenledningar skall vara avstängda då verksamhet ej pågår i byggnaden. 

2.2 Alternativ utformning 
Åtgärder för att uppfylla villkoret kan t.ex. vara att 

• inkommande vatten stängs av manuellt; 
• inkommande vatten stängs av med automatik kopplat till inbrotts- eller brandlarm. 

 
SRF rekommenderar att avstängning sker med automatik. 

2.3 Icke överenskomna avvikelser 
I händelse av skada på objekt som inte uppfyller dessa riktlinjer och där avvikelserna inte är överenskomna med SRF, 
sätts eljest utgående sammanlagd skadeersättning ned med 30 %, dock lägst ett (1) och högst 100 basbelopp. 
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