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Inledning 
 
Samhällsstörningar såsom smitta, kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till 
att kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten överhuvudtaget.  
 
Dricksvatten är en livsviktig resurs för att upprätthålla många samhällsviktiga verksamheter 
som till exempel sjukvård, storköksverksamhet, livsmedelshantering och avloppshantering. 
Dessutom finns det andra verksamheter såsom industrier och lantbruk med stora 
djurbesättningar som försörjs från allmänna dricksvattenproducenter och har ett stort behov av 
vatten. 
 
Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent vatten och en störning i 
dricksvattenförsörjningen kan snabbt leda till allvarliga konsekvenser.  
 

Framtagandet av planen 
 
Under en längre period har VIVAB haft kontakt med serviceförvaltningen, socialförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen samt Region Halland för att få fram vilka verksamheter 
som ska prioriteras. Dessa prioriteringar har sammanställts för att kunna användas vid en 
samhällsstörning gällande dricksvattenförsörjningen. En årlig uppföljning av prioriterade 
kunder har skett sedan 2016. 
 
För att undvika att det finns dokument som inte är uppdaterade vid en samhällsstörning ska 
detta dokument kunna uppdateras kontinuerligt och användas som en källa till prioritering. 
Därför kommer denna plan utan bilagor till de prioriterade kunderna samt utan kartor på 
hämtställen. 
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Allmänt 
 
Syfte och mål 
Regeringen har angett en generellt ökad ambition att stärka samhällets krisberedskap inom 
viktiga samhällsområden. Krisberedskapsplaneringen inom livsmedels- och 
dricksvattenförsörjningen är två identifierade områden där en förstärkning är önskvärd. 
Denna nödvattenplan har tagits fram för att höja beredskapen inför en eventuell störning i 
vattenförsörjningen i Varbergs och Falkenbergs kommuner. 
 
Nödvattenplanens syfte är att vara ett komplement till kommunernas Lednings- och 
informationsplaner inför och vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Samt att 
klargöra ansvarsområden och arbetsfördelning mellan de olika aktörerna, och att fungera som 
en översiktlig handbok, som redogör för de frågeställningar som kan uppstå vid en störning i 
vattenförsörjningen och att föreslå generella åtgärder. 
 
Målet med nödvattenplanen är att effektivt kunna hantera dricksvattenförsörjning vid olyckor 
och samhällsstörningar. 
 
Avgränsning 
Denna nödvattenplan omfattar nödvattenförsörjning i situationer då systemet för dricksvatten 
inte fungerar. Planen omfattar inte otjänligt vatten då VA-huvudmannen i regel utfärdar ett 
kokningspåbud till abonnenterna, eller reservvattendistribution då vatten tas från en annan 
källa men fortfarande distribueras med det ordinarie ledningssystemet.  
 
Revidering  
Nödvattenförsörjningsplanen tas fram av VIVAB och ska revideras vart 4:e år, revideringen ska 
informeras till VIVAB:s styrelse. Informationen som bildar underlag för denna plan finns på 
respektive förvaltning eller bolag och berörda verksamheter ansvarar för att inkomma med 
korrekta uppgifter och bidra i uppdateringen. Uppdateringsmöten bör hållas årligen med 
berörda. 
 
För att garantera en aktuell nödvattenplan delas inte bilagda checklistor ut, eftersom dessa är 
arbetsmaterial som uppdateras fortlöpande. Dessa kan även innehålla känsligt material och bör 
därför inte spridas vidare. 
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Definitioner och förkortningar 
 
Dricksvatten – Allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning, är 
avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och 
oavsett om det tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från tankar, i flaskor eller 
behållare. 
 
Combotank – Hygieniska tankar för vatten, så kallade Combo Aqua-tankar. I varje tank finns 
plastsäckar som kan fyllas med 1060 liter dricksvatten. 
 
Extraordinär händelse – (enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). Med extraordinär händelse avses i 
en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av en kommun eller en region. 
 
Hämtstation - Den plats dit medborgarna kan ta sig för att hämta vatten. 
 
Nödvattenplats/vattenplats – Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien 
utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet (till exempel via tankar). 
 
Reservvatten - Det vatten som levereras från en alternativ källa eller alternativ huvudledning 
med distribution via det ordinarie ledningsnätet. 
 
Trygghetsplatser - Lokaler som är utsedda att fungera som värmestugor och 
informationsplatser i händelse av kris när vi har störningar i värmeförsörjning och/eller avbrott 
i telekommunikation och strömförsörjning. 
 
FRG - Frivillig resursgrupp, varken Varberg eller Falkenberg har ett avtal med FRG. 
 
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 
TIB - Tjänsteman i beredskap. 
 
VAKA - Nationell vattenkatastrofgrupp. 
 
Samhällsviktig verksamhet – Är enligt MSB en verksamhet som uppfyller det ena eller båda av 
följande villkor: 
1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i 
samhället. 
2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.  
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Roller och ansvar 
 
Författningar rörande krishantering utgår från ansvars-, likhets- och närhetsprincipen. Ansvars- 
och likhetsprincipen innebär att den funktion som ansvarar för en viss verksamhet i 
normalfallet också ska ansvara för den i händelse av kris och svåra påfrestningar, och så långt 
det går med samma organisation. Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den 
inträffar och av dem som är närmast berörda. Det betyder också att grunden för agerande vid 
kriser finns i alla de vanliga lagarna som kommunallag, sjuk- och hälsovårdslag och 
livsmedelslag. Därutöver finns vissa särskilda uppgifter och ansvar beskrivna i några särskilda 
författningar, främst i förordning om krisberedskap och höjd beredskap och lag om kommuners 
och regionerss åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Kommunen 
Med stöd av Länsstyrelsen har kommunen ansvar för den övergripande planeringen för hur 
mark- och vattenresurser ska användas. VIVAB ägs gemensamt av Falkenbergs och Varbergs 
kommuner och ansvarar för vattenförsörjningen i kommunerna. Vattenförsörjning innebär 
vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Det innebär inte att ett visst 
vattentryck eller att en viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras (ABVA Varberg 
ABVA Falkenberg). 
 
Vattentjänstlagen reglerar dricksvattenförsörjningen till hushållen som i första hand ska 
tillgodoses. Behoven av övrigt vatten som släckvatten och till produktion ligger utanför 
vattentjänstlagen och är frivilliga åtagande från kommunen. Utöver dricksvattenproduktionen 
har kommunen möjlighet till att prioritera övriga abonnenter. Lagen är tydlig med att det är 
människors hälsa och miljön som står i första rummet. 
 
VIVAB 
VIVAB ansvarar för beredskapsplanering avseende hanteringen av störningar i 
dricksvattenleveranserna från de allmänna vattenverken. Det innebär att VIVAB vid ett 
leveransavbrott eller vid kvalitetsproblem har ansvaret att förse allmänheten med dricksvatten 
genom tillhandahållande av nödvatten. Vatten för sanitet och hygien levereras endast till 
prioriterade abonnenter inom vård och omsorg. Med omsorg menas skolor och förskolor med 
mindre barn som har behov av blöjbyte och extra handhygien. 
 
Servicenivå - vård och omsorg samt hemtjänst 
Kommunernas utförare av vård- och omsorg ska i en krissituation ta direkta direktiv från 
kommunens krisledning, vilket innebär att utföraren ska leverera vatten till de som innefattas av 
vård- och omsorgsuppdraget och som under normala omständigheter inte kan klara sig på egen 
hand. Kommunernas utförare av vård- och omsorg föreslås köpa in ett mindre lager av 
vattenpåsar med bärhandtag för transport av vatten inom hemtjänsten. Distribution ut till 
boende bör också ses över. 
 
Den enskildes ansvar 
En grundprincip i samhället är att den enskilda individen har ett primärt ansvar för att 
förebygga och förbereda sig för oförutsedda händelser. Först när den enskilda individen själv 
inte klarar av en eventuell bristsituation i ett krisläge ska det allmänna komma till undsättning. 
Den enskilde individen förväntas söka upp information om var hämtningsställen för vatten finns 
samt att med egen förmåga hämta vatten. 
 
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldiga att reducera sin vattenförbrukning 
enligt huvudmannens anvisningar (ABVA 09). Den enskilde har även ett ansvar att följa rådande 
anvisningar vid hämtning av nödvatten för att undvika konflikter och kontaminering av 
nödvattnet. Ansvaret inbegriper även att ha en eller flera vattendunkar hemma för att underlätta 
hämtningen vid ett eventuellt vattenavbrott. 
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Verksamheternas ansvar 
Fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för att ordna alternativ lösning för 
sanitet och hygien. Kommunen bör utforma en strategi för hur sanitetsfrågan ska lösas på 
förskolor och skolor om vatten helt saknas. För övrigt behov används dagvatten eller sjövatten. 
Lantbrukare med stora djurbesättningar bör vid eventuell påkoppling till det kommunala 
vattenledningsnätet behålla sin enskilda vattentäkt som reserv vid ett eventuellt vattenavbrott, 
för att inte djuren ska bli utan vatten. Vid en nödvattensituation kommer inte lantbrukare att bli 
prioriterade för nödvattentankar. De verksamheter som är i behov av nödvatten får själva 
införskaffa tankar att hämta nödvatten med i egen regi. 
 

Befintligt vattenförsörjningssystem 
 
Vattenåtgång i normalsituationer 
I genomsnitt gör varje person av med cirka 160 
liter vatten per dygn, varav tio liter till dryck och 
matlagning, se figur 1.  
 
60 % av det kommunala vattnet används i 
hushållen, 10 % används inom industrin, 10 % 
används för allmänna ändamål som exempelvis 
skolor och sjukhus. Resterande 20 % används 
vid vattenverken för egen förbrukning.  
 
Utöver dricksvatten behöver varje person 10–15 
liter vatten per dygn för att sköta sin 
hygien. 
 
 
 
 
 
 
Falkenberg 
I Falkenberg kommer vattnet från både ytvatten och grundvatten. Vid de stora vattenverken 
förstärks grundvattnet med ytvatten från Ätran och genom infiltration blir det till konstgjort 
grundvatten. Grundvatten är mer lättbehandlat än ytvatten vid produktion av dricksvatten. 
Anledningen är att grundvattnet håller en lägre temperatur och har lägre innehåll av oönskat 
material och bakterier än ytvatten.  
 
Varberg 
I Varberg kommer vattnet till största delen från ytvatten som bereds i Kvarnagårdens 
vattenverk. Ytvattnet är mjukt och fritt från metaller, däremot finns det biologiskt material som 
behöver rensas bort i en reningsprocess. Innan ytvattnet leds till vattenverket har det blandats 
med grundvatten. 
 
Reservvatten 
VIVAB har en viss kapacitet för reservvatten och det finns överföringsledningar mellan 
Kungsbacka och Halmstad som kan nyttjas vid nödsituation. I dagsläget är det inte tillräcklig 
kapacitet på ledningarna som sammankopplar verksamhetsområdena för att kunna försörja 
varandra fullt ut. 
 
 

Figur 1: Vattenanvändning i Sverige (Svenskt vatten) 
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Skydd av vattentäkter 
För att skydda viktiga vattentäkter mot föroreningar - både på kort och lång sikt - kan 
länsstyrelser och kommuner fastställa vattenskyddsområden. Då skyddas vattentäkten med 
föreskrifter enligt miljöbalken. Vattenskyddsområdet och föreskrifterna ger 
tillsynsmyndigheten större möjlighet att kontrollera, påverka och styra miljöstörande 
verksamheter inom skyddsområdena. Arbetet med att ta fram nya skyddsföreskrifter för 
VIVAB:s samtliga vattenskyddsområden är långt framskridet.  
 
Risker 
Det finns ett flertal olika scenarier som kan utspela sig och ge olika konsekvenser för 
dricksvattenförsörjningen. Det allvarligaste för dricksvattenproduktionen är att någon 
vattentäkt skulle bli förorenad och måste stängas för sanering. Om föroreningen nått brunnar 
och/eller vattenverk och ledningsnät blir saneringen ännu mer omfattande och tidskrävande. 
Allvarlighetsgraden för själva produktionen beror dock på vilken av täkterna som är förorenad. 
 
De mest troliga orsakerna till vattenbrist är: 

❖ Kontaminering av vattentäkt. 
❖ Kontaminering av ledningssystem genom exempelvis större dieselutsläpp. 
❖ Feldosering av kemikalier vid produktion av dricksvatten. 
❖ Ledningsbrott. 
❖ Större elavbrott. 
❖ Sabotage. 
❖ Naturkatastrof eller större olycka. 

 

Mål för VIVAB:s nödvattenförsörjning 
 
VIVAB:s målsättning är att varje individ, vid en störning i dricksvattenförsörjningen i ett 
krisläge, har tillgång till följande miniminivåer av dricksvatten:  
 

❖ Inom 1-2 dygn, 3-5 liter per person och dygn. 
❖ Inom högst 3 dygn, 10-15 liter per person och dygn. 
❖ Inom några månader, 50-100 liter per person och dygn. 

 
Målsättningen är även att uppkomna störningar i dricksvattenförsörjningen inte påverkar 
samhällsviktig verksamhet som till exempel hälso- och sjukvård samt vård och omsorg, vatten- 
och avloppssystem och livsmedelsförsörjning i sådan omfattning att det uppstår allvarliga 
konsekvenser för samhället. 
 
Nödvattenförsörjningen ska fungera inom ett till tre dygn från den tidpunkt då störningen 
inträffat.  
 
Livsmedelsverket och Naturvårdsverket bedömer att miniminivån för det dagliga 
dricksvattenbehovet för överlevnad uppgår till 3–5 liter per person. Utöver detta livsnödvändiga 
behov finns även behovet av hälsoskydd och förhindrandet av smittspridning. Detta behov 
uppstår då det gått ungefär 2–3 dygn efter det att vattenbristen har uppstått. För sådana 
åtaganden är det dagliga behovet enligt Livsmedelsverkets och Naturvårdsverkets beräkningar 
10–15 liter/person. Skulle det vara en långdragen kris kommer vattenbehovet att öka markant 
eftersom människor behöver kunna tvätta och diska. För skolor och förskolor kan det bli aktuellt 
med stängning om vatten helt saknas för sanitet och hygien då det finns risk för smittspridning. 
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Prioriterade abonnenter 
 
Strategi för prioritering av abonnenter 
 
Utgångspunkt för prioritering av nödvatten ska göras så att påverkan på den enskilda 
människan och samhället blir så liten som möjligt. Styrel har utarbetat en prioritering för vilka 
som får ström först i ett läge där ström behöver prioriteras. Liknande tas nu fram för nödvatten 
och har börjat benämnas som styrvatten. 
 
Prioritering utefter styrvatten har inte fattats beslut om i kommunerna än, men vid ett akutläge 
bör det fattas ett sådant beslut. Beslutet kan även med fördel fattas redan innan en kris och bör 
tas av kommunfullmäktige. De som först prioriteras med nödvatten sker enligt följande: 
 

1. Verksamheter som har stor betydelse för liv och hälsa. 
2. Verksamheter som har stor betydelse för samhällets funktionalitet. 
3. Verksamheter som har stor betydelse för miljön. 
4. Verksamhet som representerar stora ekonomiska värden. 
5. Verksamhet som har stor betydelse för sociala och kulturella värden. 
6. Övrig verksamhet. 

 
VIVAB har som VA-huvudman upprättat ett system för registrering av abonnenter som bedriver 
samhällsviktig verksamhet, så att dessa kan prioriteras vid händelse av kris. Respektive 
förvaltning, bolag och förbund som bedriver samhällsviktig verksamhet ska på begäran från 
VIVAB lämna in dessa uppgifter och se till att uppdatera när det sker förändringar i respektive 
verksamhet. Det kan röra sig om sjukhus, vårdinrättningar, hemtjänst, förskolor och skolor. 
Varje berörd förvaltning har sina egna förteckningar över dessa verksamheter. VIVAB har en 
samlad förteckning som ingår i denna plan men som inte delas ut utan ska hållas uppdaterad på 
VIVAB. Detta material innehåller känsliga uppgifter och får inte spridas ut. 
 

Nödvattendistribution, resurser och material 
 
VAKA 
 
VAKA är en nationell vattenkatastrofgrupp med stor samlad erfarenhet som Livsmedelsverket 
tillhandahåller. VAKA består av personer bland annat från dricksvattenproduktion, miljöskydd, 
laboratorieverksamhet och räddningstjänst. Dessa ger stöd och rådgivning till kommuner och 
regioner som drabbats eller kan komma att drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen.  
 
VAKA kan bland annat anlitas av dricksvattenproducent/leverantörer, miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningar, räddningstjänster och av kommunledningar. För att kunna ringa 
VAKA ska man vara behörig (VD eller ställföreträdare för VD, chef för miljö och hälsoskydd, 
räddningschef) eller ha fått delegation av annan behörig. VAKA:s hjälp är kostnadsfri och 
gruppen nås dygnet runt via SOS alarm. 
 
VIVAB har ett flertal vattentankar för transport till nödvattenplatser. Fordon för transport finns 
att tillgå inom kommunen och det finns även avtal med ett privat åkeri. För påfyllning av 
nödvattentankar finns tankfordon.  
Extra resursförstärkning kan ombesörjas via VAKA som har ett lager av nationell 
nödvattenmateriel fördelat på sex platser i Sverige. Totalt har VAKA drygt 1 000 Combotankar, 
men alla är inte anpassade för vinterförhållanden. VAKA har på Livsmedelsverkets hemsida en 
resursförteckning över utrustning, transportörer, bryggerier och mejerier. Transport av 
Combotankar avropas från privata åkerier. 
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Placering av nödvattentankar 
Vid total vattenbrist som omfattar ett helt område måste utplacering av nödvattentankar ske 
jämnt fördelat över stadsdelarna, så att inte någon kommundel blir helt utan vatten under en 
längre tid.  
 
I bilagor finns kartor med förberedda hämtstationer för allmänheten att hämta nödvatten på 
inom Falkenberg och Varbergs kommuner. Beroende på aktuell samhällsstörning och de lokala 
förhållandena, kan en eller flera av planerade hämtstationer komma att flyttas. Antalet 
nödvattentankar som ska placeras ut är dock detsamma. Dessa bilagor finns på VIVAB. 
 
Utgångspunkter vid placering av nödvattentankar: 

 
• Alla drabbade dricksvattenabonnenter bör ha max 500 meters gångavstånd till 

nödvattentankarna i tätorterna.  
• Under vinterhalvåret bör nödvattentankarna antingen placeras inomhus, förses med 

isolerande skyddshuva eller värmas upp med elektrisk värmematta. Om tankarna 
placeras inomhus måste de placeras i anslutning till en golvbrunn. Alla Combotankar 
som planeras till vård- och omsorgsboenden placeras om möjligt inomhus. 

• Combotankarna måste placeras på en praktisk arbetshöjd så att det går att tappa ur 
vatten från dem. De behöver därför komma upp cirka 50 cm från marken. Det kan lösas 
med tre SJ-pallar/tank eller något likvärdigt. Hämtstationen ska vara framkomlig för 
tankbilar, kranbilar, plogbilar och för konsumenter som kommer med bil för att hämta 
vatten. 

• Hämtstationer för medborgarna är på flera platser samordnade till vård- och 
omsorgsboendenas nödvattentankar för att hålla nere på antalet platser dit tankar ska 
köras ut. Dock har boenden och omsorgen sina egna tankar som om möjligt är placerade 
inomhus. 

• Att anlägga ytterligare hämtstationer vid områden där många människor rör sig kan 
minska köbildningen vid de planerade hämtstationerna. 

 
Det är svårt att kontrollera mängden dricksvatten allmänheten hämtar från nödvattentankarna 
per dygn. Tidigare erfarenheter visar på att konsumtionen kan vara som allra störst under det 
första dygnet, då tillgången på dricksvatten är som minst. Oroliga konsumenter tenderar att 
hamstra dricksvatten. Förväntningarna från konsumenterna är ofta att de ska få mer vatten än 
vad de faktiskt kan få. För att minska oro hos konsumenterna är det viktig att aktuell 
information om vad som gäller finns att tillgå. 
 
Förpackat vatten 
Livsmedelsverket har gjort en inventering vilken syftar till att identifiera vilka komplement och 
alternativ till dagens Combotankar som skulle kunna erhållas genom att upprätta samarbeten 
med externa resurser såsom bryggerier, mejerier och åkerier. Projektet "Förpackat vatten" som 
syftar till att visa vilka möjligheter som finns inom landet att försörja människor med förpackat 
vatten. Projektet har fokuserat på bryggerier och mejerier som har egna vattentäkter. I Sverige 
finns det flera bryggerier och mejerier som snabbt kan ställa om sin produktion och börja 
producera och förpacka dricksvatten i olika storlekar på förpackningar. Det dricksvatten som 
förpackas ska uppfylla samma krav som ställs på kranvatten och får till exempel inte innehålla 
salter och aromater i samma utsträckning som bordsvatten. 
Krisledningsnämnden kan hjälpa till med beslut om förpackat dricksvatten ska köpas in om det 
är nödvändigt för nödvattenförsörjningen och vem som ska bekosta inköpen. Det kan även 
beslutas av förvaltningar att köpa in förpackat dricksvatten. 
 
Personal och organisation 
För att distributionen av nödvatten ska ske på smidigast möjliga sätt är det av största vikt att 
organisationen som ska sköta distributionen fungerar. VIVAB har utarbetat checklistor som ska 
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användas i händelse av nödvattenförsörjning. Arbetsledare i beredskap och Produktionschef 
vattenverk ansvarar för att åtgärderna genomförs.  
 
I regel är den personal som hanterar VA fullt upptagen med att lösa den kris som uppstått. Extra 
personal kan komma att beordras in från kommunens övriga förvaltningar för att hjälpa till i 
nödsituation.  Utöver kommunens personal kan hjälp erhållas från frivilligorganisationer som 
frivilliga resursgruppen (FRG), hemvärnet, Försvarsmakten och VAKA. Avtal saknas med FRG i 
Varbergs och Falkenbergs kommuner, men kan tecknas. 
 
VIVAB kan komma att behöva hjälp med att ta emot och iordningställa nödvattenutrustning 
samt hjälpa till vid hämtstationerna, ge information och bevaka utrustningen. Utbildning för 
sådan personal bör ske. En lista över personal som är utbildad inom nödvattendistribution bör 
upprättas för att säkerställa att kompetens finns att tillgå. Listan bör uppdateras efter varje 
nödvattenövning.  
 
Övriga förvaltningar och bolag inom kommunerna bör vara beredda på att kunna hjälpa till med 
att distribuera ut nödvatten. Tillgängliga resurser och kontaktpersoner ska finnas förtecknat i en 
bilaga som uppdateras löpande.  
 
Säkerhet 
Behovet av bevakning av nödvattentankarna ska beaktas. Erfarenheter från inträffade 
nödvattenkriser visar på att nödvattentankarna kan utsättas för sabotage och till och med stöld.  
 
På de nödvattentankar som placeras utomhus bör locket låsas fast med buntband eller annan 
säkerhetsanordning och vid varje påfyllningstillfälle ska vattnet och utrustningen kontrolleras 
visuellt. För att upprätthålla ordning är det lämpligt att det finns väktare på plats. För detta 
ändamål anlitar VIVAB ett vaktbolag.  
 
Kvalitet och provtagning 
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska kvalitetskraven vara 
uppfyllda vid den punkt där dricksvattnet tappas från nödvattentanken vid 
nödvattenförsörjning. Vid oregelbunden och kortvarig nödvattenförsörjning i tankar ska 
normalkontroll utföras minst en gång inom en vecka efter det att försörjningstillfället påbörjats. 
Vid försörjning som varar längre än en vecka ska normalkontroll utföras minst en gång per 
vecka. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen svarar för provtagningen. 
 
Om dricksvatten, som en del i nödvattenarbetet, delas ut i förpackningar ska dessa uppfylla 
kraven enligt dricksvattenföreskrifterna. 
 
De vattensäckar (liners) och kranar som fås från VAKA-gruppens mobila nödvattensystem är 
sterila och tillverkade av material som följer EU:s och andra relevanta institutioners regler för 
kontakt med mat och vatten. Samma säck kan återfyllas och användas i flera veckor. Om dålig 
lukt, smak eller biofilm uppträder i vattensäcken ska denna bytas ut. Vatten som distribueras 
med Combotankar ska kloreras enligt en för ändamålet anpassad hygien- och provtagningsplan. 
 
Vid ett större krisscenario kommer nödvattenutrustning att behöva lånas in från flera håll och 
många olika personer kommer att bli inblandade i påfyllningsrundorna. Samarbete mellan 
kommunerna kring material och personal har inletts och en lista på material har upparbetats av 
Lerums kommun. 
 
Sanitet och hygien 
Om vattenledningsnätet har blivit trycklöst går det inte att få vatten till dusch eller toaletter. 
Behovet av vatten för att sköta hygienen överstiger överlevnadsbehovet på 3–5 liter/person och 
dygn som distribueras med Combotankarna. 
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Sambandet mellan brist på vatten för att sköta personlig hygien och uppkomst och spridning av 
olika smittor är väl känt. Därför kan ytterligare tillgängligt vatten spela en avgörande roll för 
hälsa och smittspridning, speciellt vid en långvarig kris. 
 
Det är viktigt att de som drabbats av ett vattenavbrott tidigt får information om att VIVAB inte 
kan tillhandahålla vatten för spolning av toaletter. I en sådan situation uppmanas invånarna 
istället att hämta vatten själva till exempel från ett område som inte drabbats av avbrottet eller 
från något vattendrag. En annan lösning kan vara att köpa in enkla torrdass eller andra tillfälliga 
toalettlösningar. Detta är inte VIVAB:s ansvar. Kommunal planering av tillfälliga lösningar 
kommer att krävas i en sådan situation. 
 
Det kan bli aktuellt att stänga skolor och förskolor om vatten till sanitet helt saknas.  
 
Trygghetsplatser 
Åtgärder utöver kommunens skyldighet att distribuera dricksvatten kan bli aktuellt vid 
extraordinära händelser. Kommunen kan vid behov komma att upprätta trygghetsplatser för att 
förse människor med grundläggande behov såsom information, värme och mat.  
 

Information/kommunikation 
 
VIVAB har en informations- och ledningsplan som ska följas i händelse av nödvattenförsörjning. 
I planen finns ramar för hur informationsarbetet ska utföras, både vid en samhällsstörning och 
en extraordinär händelse. Planen omfattar både intern och extern information.  
 
Intern kommunikation inom kommunen 
VD på VIVAB ansvarar för informationen från VIVAB till kommunens förvaltningschefer. Det är 
viktigt att informationen sker på ett tidigt stadie. Vid behov av aktivering av kommunens 
organisation för hantering av samhällsstörningar kontaktas kommunens TIB via 
räddningstjänsten. Det ska alltid ske vid en nödvattensituation.  
 
Det är även viktigt att VIVAB ges information om vattenbrist i verksamheter. Det är inte alltid 
självklart att VIVAB känner till att vattenbrist finns innan förvaltningen känner till det. 
Information om vattenbrist i verksamheten meddelas via VIVAB:s kundtjänst: 0757-27 40 00. 
När kundtjänst är stängd går samtalet vidare till arbetsledare i beredskap via Räddningstjänst 
Väst. 
 
Samverkan krishantering 
 

Samverkanspartners: Övriga viktiga parter att samverka med kan vara: 
Sveriges Radio 
Livsmedelsverket 
VAKA 
Länsstyrelsen i Halland 
Region Halland 
Polismyndigheten 
Civilförsvarsförbundet 
Grannkommuner 
Bevakningsbolag (Securitas) 
Åkerier (Mantum) 
Tankbilar för dricksvatten 
Carlsberg och SCA (har lastpallar) 
 

Smittskyddsinstitutet 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Försvarsmakten 
Svenskt Vatten 
Näringslivet 
Experter 
Försäkringsbolag 
LRF 
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Övning och test 
 
VIVAB samordnar en fullskalig övning av nödvattenkedjan vartannat år, där personalen deltar i 
respektive befattning och upprättande av några nödvattenplatser fingeras. Berörda befattningar 
inom kommunen bjuds in till övningen. 
 
Särskild vikt läggs vid utbildning/övning av fordonsförare och personal för betjäning av 
nödvattenplatser. Kontroll av material och avtal sker årligen.  
 
Räddningstjänsten samordnar behovet och arrangerar utbildning i stabsarbete för kommunen 
och bolagen. 
 
Livsmedelsverket arrangerar regelbundet olika typer av fördjupade utbildningar inom 
krishanteringsområdet, till exempel krishantering vid vattenburen smitta, krishantering för 
olyckor vid vattentäkter, kriskommunikation och information i kris. Mer om deras 
kursverksamhet finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida. 
 

Bilagor 
 
Kompletterande underlag omfattande checklistor för påfyllning, rutiner för de prioriterade 
abonnenterna och uppgifter om vilka nödvattentankar som ska placeras inomhus m.m., ska 
utarbetas och finnas tillgängligt hos VIVAB. Informationen i checklistorna innehåller känsligt 
material och får inte delas ut. 
 

o Checklista  
o Tillgängliga resurser (elkraft, vattentankar, fordon) 
o Kontakter  
o Karta hämtstationer 


