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Otjänligt vatten? Eller inget vatten alls? 

Dricksvattenförsörjningen är en av våra mest samhällsviktiga funktioner. Fungerar inte den 
uppstår snabbt problem i andra samhällsviktiga verksamheter, inte minst på förskolor och 
vård- och omsorgsboenden. Vid otjänligt vatten kan man fortfarande spola i toaletterna, 
duscha och byta blöjor på förskolan. Störst problem uppstår när man inte har något vatten alls. 
 
Under de senaste åren har rapporterna duggat tätt om antingen otjänligt vatten eller inget vatten alls. 
Alla minns vi väl utbrotten av Cryptosporidium i Östersund 2010-2011 och Skellefteå 2011. Och att 
delar av Lunds kommun, däribland universitetssjukhuset och ett av de större konferenshotellen i 
området, under fem dygn i april 2013 fick koka sitt vatten.  
 
Otjänligt vatten är besvärligt men allra värst är självfallet när en kommun eller kommundel helt saknar 
vatten. Relativt snabbt uppstår problem med hygienen, inte minst i offentliga lokaler såsom förskola, 
skola och vård- och omsorgsboenden. Man kan inte spola i toaletterna, man kan inte tvätta i tvätt-
maskin, det blir problem på förskolorna vid blöjbyten och risken för smittspridning ökar.  

Nödvattenförsörjning 

Många kommuner har tagit fram nödvattenplaner och köpt in vattentankar vilka vid en vattenstörning 
ställs upp vid bland annat vård- och omsorgsboenden samt på förutbestämda platser för allmänheten 
att hämta vatten vid. Vid ett kortare vattenavbrott räcker tankarna till utan problem men vid en mer 
utdragen vattenbrist blir situationen snabbt besvärlig. Personal på förskolor och vård- och omsorgs-
boenden kan inte bära vatten i sådan omfattning att det räcker till toaletter och hygien.  
 
I Osby och Östra Göinge kommuner har man sedan något år tillbaka en beredskap även för en mer 
utdragen vattenbrist. Bertil Håkanson, beredskapssamordnare, berättar: 
 
– Dricksvattnet är vårt allra viktigaste livsmedel och vi vet att ett avbrott i vattenförsörjningen kommer 
orsaka svåra störningar i våra samhällsfunktioner. Vi har därför låtit ett externt företag göra djup-
analyser av samtliga sju äldreboende där vi tittat på den totala medelvattenförbrukning per dag och 
hur mycket vatten som krävs för livsmedelsändamål. Dessutom har vi förberett samtliga dessa sju 
verksamheter för så kallat trycksatt nödvatten genom att montera anslutningar på husens vattenled-
ningsnät och planera för uppställning av tankar och utrustning för trycksättning. 

Trycksatt nödvatten 

Trycksatt dricksvatten innebär att man kopplar en tryckvattenstation till fastighetens vattenledning och 
på så sätt kan man få både varmt och kallt vatten direkt i kranarna. Tryckvattenutrustningen som pla-
ceras i byggnaden är mobil och kan vid behov flyttas till annan byggnad.  
 
För att uppnå optimal beredskap bör man i förväg ha analyserat verksamhetens vattenbehov och upp-
rättat en plan för nödvatten samt monterat inkopplingspunkt. 
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Kommunen kan köpa eller ingå avtal som ger tillgång till utrustning vid dricksvattenstörning. Sam-
verkan med andra kommuner, t ex i form av gemensamt ägande, hyra och/eller förvaring av tryck-
vattenstationer, ger minskad sårbarhet och avlastar drabbad kommun. 
 
På marknaden finns både isolerade tankar på nödvattensläp, som klarar att stå ute i minus 10 grader, 
och tryckvattenstationer i olika storlekar. De minsta går att köra in restaurangköket genom den vanliga 
dörren och de största är i containerstorlek. 

Var får man vattnet ifrån? 

En del kommuner har alternativa vattentäckter eller -dammar som kan användas tillfälligt vid en stör-
ning i den ordinarie vattenförsörjningen.  
 
Om sådana inte finns att tillgå, får man undersöka varifrån grannkommunerna får sin vattenförsörjning 
och avtala om att få hämta vatten hos någon kommun som inte omfattas av vattenstörningen. 
 
För det stora konferenshotellet i Lund som nämndes i början av detta brev fanns det ett systerhotell i 
Malmö där man kunde fylla vattentankarna. 

VAKA 

VAKA är en stödfunktion som nås dygnet runt via SOS-alarm på telefon 020-30 20 30. VAKA ger stöd 
till kommuner och regioner som drabbats eller kan komma att drabbas av problem med dricksvatten-
försörjningen. VAKA bistår med sin egen expertkompetens kombinerat med stort expertnätverk. De 
fungerar även som coach/samtalspart när det gäller analys av läget samt ger stöd för inriktning till det 
fortsatta arbete och de åtgärder som behövs.  
 
Kommunen fungerar själv som ledning och beslutsfattare, samt besvarar och hanterar media. VAKA 
uttalar sig normalt inte i media, men kan bistå när det gäller att planera, strukturera och bland annat 
sätta samman information inför pressmeddelanden eller presskonferenser.  
  
VAKA:s insatser är för närvarande kostnadsfria för kommunen. I de fall utrustningen för nödvattenför-
sörjning lånas av VAKA betalar kommunen för transporter och all återställning av utrustningen. 

Behöver du hjälp av VAKA? 

Du som ringer till VAKA, tänk på följande: 

• Är problemet akut? VAKA handlägger endast akuta problem med den kommunala dricksvattenför-
sörjningen (inklusive kvaliteten). 
 

• Är du behörig (VA-chef, chef Miljö och hälsoskydd, räddningschef, kommunchef) eller har du fått 
delegation av annan behörig att kontakta VAKA? 
 

• Meddela SOS Alarm om problemet kortfattat, enkelt och klart. 


