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Nödlägesplaner för vattenläckage - Snabba 

åtgärder har stor effekt 

Skador på byggnadsdelar, installationer och lösöre till följd av vattenläckage uppgår årligen till 

miljonbelopp hos Kommunassurans kunder.  

Till utbetalt skadebelopp ska sen läggas självrisker och den tid och engagemang som den lokala 

verksamheten lägger på att praktiskt hantera situationen som uppstår till följd av skada. Det handlar 

t.ex. ofta om att tillfälligt flytt av verksamhet till annan lokal samt att lägga tid på att specificera och 

handla in skadad utrustning/lösöre etc.  

Skadans omfattning beror mycket på hur snabbt ett läckage upptäcks och hur snabbt 

skadebegränsande åtgärder och sanering sätts in. En normal tappvattenledning flödar ca 15-20 liter i 

minuten. Ett utflöde under 30 minuter innebär upp till 600 liter vatten, vilket kan orsaka stor skada. Att 

ha framtagna planer för hur man ska agera, vem som ska kontaktas och vad som kan göras då ett 

läckage upptäcks kan avsevärt minska skadans omfattning och kostnad.  

 

En enkel plan kan spara miljoner 

Viktiga aspekter att i förtid ha funderat över och dokumentera är bland annat; 

 Väl utmärkta och tillgängliga avstängningsventiler för huvudmatning av vatten som även finns 

indikerade på en ritning. Dessa ventiler bör vara kända av personer som kan förväntas 

behöva stänga av vatten som t.ex. vaktmästare och väktare. I skolor där det inte är ovanligt 

med kvälls- och helgverksamhet bör personer som då bedriver verksamhet ha kännedom om 

var avstängningsventiler finns. 

 Kontaktlista till företag som snabbt kan påbörja avfuktning och andra skadebegränsade 

åtgärder. 

 Vattendammsugare och golvskrapor är en bra tillgång för att snabbt få upp vatten vid mindre 

läckage och därmed förhindra att golv och väggar måste brytas upp.  

 Vid vattenläcka är det inte ovanligt att annan tekniskt utrustning tar skada. Vad som också ska 

beaktas vid ett vattenläckage är om elen till utsatt del bör stängas av för att förhindra skada 

eller brand.  

Tekniska riskreducerande åtgärder 

Förutom att ha en plan för hur man ska agera om ett vattenläckage uppstår kan även tekniska 

installationer hjälpa till att förhindra att vattenskador uppstår. Exempel på detta är vattenfelsbrytare 

som kan upptäcka läckande kranar, rör etc. och automatiskt stänga av vattenledningen. En annan 

teknisk lösning som är vanlig är att koppla avstängning av inkommande vatten till byggnadens 

inbrottslarm, så att vattnet stängs av då byggnaden är på larmad. 
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Kontroll av brandtekniska installationer – En 

årsplan underlättar  

Enligt lag ska regelbundna funktionskontroller göras för brandtekniska installationer. Det berör t.ex. 
branddörrar, nödbelysning, brandlarm, brandsläckare, brandspjäll mm. Eftersom frekvensen av 
kontroller skiljer sig åt och flera kontroller görs av externa leverantörer kan det vara en utmaning att få 
överblick och risken finns att något missas. 
Ett effektivt sätt att få överblick på: vilka kontroller som ska genomföras, när, av vem samt avstämning 
att kontroller är utförda och notering av eventuella problem är att upprätta en enkel årsplan. Nedan 
visas ett utdrag ur en årsplan hämtad från en av Kommunassurans kunder. 
 
 
 

Kontrollpunkt jan feb mars april maj juni  juli 

1. Brandgasventilation 
 

  
 

    O   

2. 
Magnetuppställda 
dörrar O 

    
O 

X     

3. Brandlarm O O O O O O O 

5. Ventilationsbrandskydd O           O 

6. Intern brandskyddsrond O O Ø O       

O = Planerad att utföras 

O = Utförd utan anmärkning 

O = Utförd med kvarstående anmärkning 

Ø = Utförd och anmärkning åtgärdad 

O = Ej utförd 

X = Nytt planerat tillfälle 

Tabell 1. Exempel på årsplan för brandskyddskontroller 


