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Tomställda 
lokaler
Minska risken för skador i tomställda lokaler.



» Brandlarm: Om lokalen har automatiskt
brandlarm bör systemet fortsätta vara i drift
och underhållas enligt SBF 110. Om lokalen
saknar automatiskt brandlarm bör det över-
vägas att installera portabelt brand- och
inbrottslarm (så kallat bygglarm), speciellt i
byggnader med brännbar konstruktion och/
eller stora mängder brännbart material.

» Vattensprinkler: Om lokalen har automatisk
vattensprinkler bör systemet fortsätta vara i
drift och underhållas enligt SBF 120 i bygg-
nader med brännbar konstruktion och/eller
stora mängder brännbart material.

» Värme: Se till att lokalen är uppvärmd
(minst 4 C°) om det finns vattenfyllda
system (till exempel tappvatten och sprink-
lersystem) för att inte riskera att rör fryser
sönder och orsakar vattenskada.

» Brännbart material: Ta bort allt löst bränn-
bart material både invändigt och utvändigt
och förvara på annan plats.

» Besök och underhåll: Besök den tomställda
lokalen regelbundet (en gång i veckan

rekommenderas) och notera och åtgärda 
eventuella brister inklusive klotter, skade-
görelse och tecken på vatteninträngning. 
Klipp ner/underhåll vegetation i närheten av 
byggnaden.

» Täck fönster: Om lokalen ska stå tom under
en längre tid kan extra skydd av fönster i
markplan övervägas. Fönster kan täckas
med till exempel trä- eller metallskärmar.

» Behåll skalskydd: Överväg att lämna kvar
synliga delar av skalskyddet som till exem-
pel övervakningskameror, vägbommar och
liknande även om de inte är i bruk då det
ger intrycket av att lokalen är övervakad.
Behåll och underhåll skyltar som indikerar
att anläggningen är kameraövervakad eller
omfattas av väktarrondering.

» Stäng dörrar: Håll samtliga branddörrar
stängda. Håll även eventuella brand- och
brandgasspjäll stängda.

» Lås: Se till att alla ingångar förses med lås.

Fakta
Risker kopplade till egendomsskada ökar ofta för 
tomställda eller ej uthyrda lokaler. Skadestatistik visar 
till och med att tomställda lokaler i högre utsträck-
ning drabbas av skadegörelse, anlagd brand, inbrott 
samt vattenskador (på grund av frysning eller in-
trängande vatten). Vidare kan avstängning av skydds-
system som brandlarm och sprinkler leda till att 
konsekvensen vid en brand blir större. Även om en 
tomställd lokal i stunden inte generar någon intäkt 
kan det finnas stora egendomsvärden och kommande 
hyresintäkter som exponeras vid en skada.

Hur bör vi tänka?
Förvaltningen av en tomställd/ej uthyrd lokal behö-
ver anpassas, men ska alltid fortsätta. Avstängning 
av tekniska system bör föregås av en riskbedömning. 
Befintliga skyddssystem som brandlarm, sprinkler, 
inbrottslarm, kameraövervakning och liknande, bör 
så långt som möjligt fortsätta vara i drift. Skapa ett 
intryck av att lokalen trots allt inte är helt tomställd, 
till exempel genom att hålla ordning i utemiljön, 
klippa gräset, se till så att eventuell skadegörelse på 
fönster och liknande åtgärdas och att ytterbelysning-
en behålls.
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