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1 Inledning

Smitta, kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att 
behövande i kommunen blir utan rent vatten eller vatten överhuvudtaget. 
Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent vatten och brist kan leda till 
hälso- och produktionsproblem.
Eda kommun genom gatusektionen ansvarar för vattenförsörjningen och 
därmed också för nödvattenförsörjningen, då Eda kommun i alla situationer 
ska se till att invånarna har tillgång till rent vatten. 

2 Allmänt

2.1 Syfte och mål
Det går inte att förutsäga när en störning i vattenförsörjningen kommer att 
inträffa. Däremot kan man nästan garantera att det kommer ske förr eller 
senare. För att höja beredskapen för en störning i vattenförsörjningen i Eda 
kommun har denna nödvattenplan tagits fram.
Nödvattenförsörjningsplanens syfte är dels att klargöra ansvarsområden och 
arbetsfördelning mellan de olika aktörerna, dels att fungera som en 
översiktlig handbok, som redogör för de frågeställningar som kan uppstå vid 
en störning i vattenförsörjningen och som föreslår generella åtgärder.
Målet med nödvattenförsörjningsplanen är att effektivt kunna hantera en 
vattenbrist eller störning.

2.2 Beslut och revidering
Denna nödvattenförsörjningsplan fastställs av kommunstyrelsen.
För att garantera en aktuell nödvattenförsörjningsplan ansvarar 
räddningstjänsten för att en revideringen genomförs två gånger per 
mandatperiod för nödvattenförsörjningsplanen och en gång per år för 
kontaktlistan och resurslistor. Detta ska ske i samråd inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen av gatusektionen, miljösektionen och 
räddningssektionen.

2.3 Sekretess
Grundregeln i Sverige är att allmänna handlingar ska vara offentliga. Enligt 
18 kapitlet 13 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess 
för den här typen av uppgifter om "det allmännas möjligheter att förebygga 
och hantera fredstida kriser motverkas om uppgifterna röjs". Om uppgifterna 
kan komma att utnyttjas för brottslig verksamhet såsom brott, bedrägeri, 
skadegörelse, sabotage eller terrorhandlingar kan det således leda till att 
säkerheten i samhället minskar. I denna nödvattenförsörjningsplan finns 
inget behov av att redovisa några sekretessbelagda uppgifter. Informationen 
som bildar underlag för denna plan hanteras på respektive förvaltning, bolag 
och förbund i särskilda rapporter.
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3 Definitioner och förkortningar

Nödvatten. Det akuta och högst tillfälliga dricksvatten som måste skaffas 
fram i samband med att det vanliga dricksvattnet inte går att använda. I detta 
fall fås nödvatten från så kallade nödvattentankar.

Reservvatten. Det vatten som levereras från en alternativ källa eller 
alternativ huvudledning med distribution via det ordinarie ledningsnätet.

Hämtstation. Den plats dit medborgarna kan ta sig för att hämta vatten.

Kriscenter. Skolor i Eda kommun 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.
MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
RCB. Räddningschef i beredskap
TIB. Tjänsteman i beredskap
VAKA. Nationell vattenkatastrofgrupp

Förvaring
Planen finns i GIS-format och i pappersformat hos: gatusektionen, 
miljösektionen och krisledningsstaben.



4 Roller och ansvar

4.1 Eda kommun
Kommunen har, med stöd av Länsstyrelsen, ansvar för den övergripande 
planeringen för hur mark- och vattenresurser ska användas. Utnyttjandet av 
marken för bebyggelse måste vägas mot tillgång till och skydd av 
vattenresurserna.
Miljösektionen har ansvar för den offentliga kontrollen av dricksvattnet och 
det är också miljösektionen som godkänner gatusektionens 
dricksvattenanläggningar och egenkontrollprogram samt 
provtagningsprogram. De tar även del av provresultaten.
En grundläggande princip i det svenska krishanteringssystemet är 
ansvarsprincipen. Det innebär att den som normalt ansvarar för en verksamhet 
även har ansvaret i en krissituation.
I en krissituation ansvarar miljösektionen för att i samarbete med 
smittskyddsläkare, Länsstyrelse och Smittskyddsinstitutet genomföra 
epidemiologiska utredningar av bland annat dricksvattenburna utbrott.
Det är även miljösektionen som godkänner dricksvattnet igen efter ett 
eventuellt utbrott.

Eda kommuns ansvar är att informera prioriterade abonnenter om vad en 
störning i vattenförsörjningen skulle kunna innebära för verksamheten, medan 
det är verksamhetens eget ansvar att stå för förebyggande åtgärder för att 
minska konsekvenserna. Med prioriterade abonnenter avses de som har 
särskilda behov av vatten av viss kvalitet och mängd.
Det är inte i VA-huvudmannens ansvar att distribuera vatten till dem som av 
någon anledning inte kan ta sig till de platser där tankar placeras ut. 
Gatusektionen ansvarar för att leverera till anläggningar under socialtjänstens  
ansvar dvs LSS boenden, vårdboenden etc. Intern distribution på dessa 
anläggningar ansvarar vård och omsorgsförvaltningen för med ansvar för 
sjuka, funktionshindrade och de som av andra skäl inte kan ta sig till 
hämtstället.

Enligt livsmedelslagstiftningen är det den som producerar eller tillhandahåller 
ett livsmedel som är ansvarig för att livsmedlet är säkert och uppfyller 
myndigheternas krav. Det innebär att gatusektionen ska uppfylla kraven i 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2001:30).
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 09).

Eda kommuns grundläggande ansvar att tillgodose behovet av 
dricksvattenförsörjning genom en allmän VA-anläggning påverkas inte av en 
extraordinär händelse. Kommunen ansvarar för beredskapsplanering avseende 
hanteringen av störningar i dricksvattenleveranserna från de allmänna VA-
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verken. Det innebär att gatusektionen 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. Det åligger inte 
gatusektionen att arrangera alternativ för sanitets- och hygienlösningar i form 
av toaletter och duschar. Det åligger inte heller att leverera vatten för 
normalförbrukning vid vattenavbrott. Vid långvariga avbrott kan frivilliga 
åtaganden bl a för hygienhantering bli aktuellt t ex bussturer till sporthallar 
inom i område normal vattendistribution. 

4.2 Statens ansvar
Statens ansvar är att stifta lagar och skapa förordningar och riktlinjer som 
kommunen är skyldig och bör följa. Exempel på statliga myndigheter är 
Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Polisen.
Eventuella tvister enligt lagen om allmänna vattentjänster avgörs av Statens 
VA-nämnd. Nämnden är första instans för mål från hela landet. Nämndens 
beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och vidare till 
Högsta domstolen.

4.3 Den enskildes och organisationers ansvar
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.
Lantbrukare med stora djurbesättningar bör vid ev påkoppling till det 
kommunala vattenledningsnätet behålla sin enskilda vattentäkt som reserv 
vid ett eventuellt vattenavbrott, för att inte djuren ska bli utan vatten.
Fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvar för att skapa alternativ 
lösning för sanitet och hygien. 

4.4 VAKA
VAKA är en nationell vattenkatastrofgrupp som nås dygnet runt via SOS-
alarm. VAKA ger stöd till kommuner och regioner som drabbats eller kan 
komma att drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen. 
Livsmedelsverket ansvarar för VAKA-gruppen. VAKA består av personer 
bland annat från dricksvattenproduktion, miljöskydd, laboratorieverksamhet 
och räddningstjänst. 
Medlemmarna finns fördelade över hela landet. Gruppen har en stor samlad 
erfarenhet av händelser, såsom olyckor med farligt gods, olika typer av 
föroreningar i vattentäkter, stora läckor, förorenade ledningsnät, vattenbrist, 
översvämningar, ras och skred, höga flöden, strömavbrott samt andra 
olyckor/händelser som påverkat vattenförsörjningen. Gruppen har dessutom 
stor samlad erfarenhet av hantering av information samt media.
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VAKAs uppgift är att vara det stöd som kommunen kan behöva i samband 
med problem i sin dricksvattenförsörjning för att sedan själv fatta de för 
situationen bästa besluten. VAKA kan erbjuda hjälp per telefon eller på plats.
VAKA fungerar som coach när det gäller analys av läget samt ger stöd för 
inriktning till det fortsatta arbete och de åtgärder som behövs. Kommunen 
fungerar själv som krisledare och beslutsfattare samt besvarar och hanterar 
media.
VAKA kan bland annat anlitas av dricksvattenproducent/leverantörer, miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningar, räddningstjänster och av kommunledningar.
För att kunna ringa VAKA ska man vara behörig (VA-chef, chef för miljö 
och hälsoskydd, räddningschef) eller ha fått delegation av annan behörig. 
VAKAs hjälp är kostnadsfri.

5 Befintligt vattenförsörjningssystem

5.1 Vattentäkter och vattenledningsnät
Eda kommun har sju verksamhetsområden för dricksvatten. Adolfsfors, 
Flogned, Eda Glasbruk, Charlottenberg, Koppom, Skillingsfors och 
Åmotfors. Valfjället planeras få verksamhetsområde då behov av allmän va-
anläggning finns.
Endast grundvattentäkter brukas i kommunen. En är med inducerad 
infiltration.

Vattentäkt Typ av täkt

Eda Glasbruk Grundvatten, grusfilterbrunnar. 

Köla Grundvatten, grävd brunn. Reservbrunnen 
används i ordinarie drift.

Koppom Grundvatten, grusfilterbrunn

Vittensten, Åmotfors Grundvatten, bergbrunnar. Reservbrunn finns.

Skillingsfors Grundvatten, bergbrunnar
Tabell 1: Vattentäkter i Eda kommun. 
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Bild 1: Eda kommuns VA-områden
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5.2 Dricksvattenproduktion vid vattenverken
Eda glasbruk
Grundvattnet pumpas upp ur två grusfilterbrunnar. Råvattnet passerar två 
förfilter med area 35 m² på varje. I steg två passeras tre långsamfilter med 
220 m² area på vardera. Efter filtreringen alkaliniseras vattnet med 
kalciumhydroxid och sista steget innan leverans till vattennätet är 
desinfektion med natriumhypoklorit. Verket planeras få uv-ljus installerat 
under år 2015, för utökad barriärsäkerhet.

I Charlottenberg finns en lågreservoar och en högreservoar.

Maxkapacitet och medelförbrukning framgår av tabell 2.

Köla
Råvattnet pumpas upp ur grävda brunnen och går direkt utan filtersteg till 
alkalisering med soda. Därefter desinficeras vattnet (endast tillfälligt vid 
behov) med natriumhypoklorit innan leverans till vattennätet. En ny brunn 
har borrats men förekomst av mangan i råvattnet har medfört att den gamla 
ytvattenpåverkade brunnen är i drift. Sandfilter (ombyggnation av 
vattenverket) krävs för att den nya brunnen ska kunna tas i drift. 

Koppom
Råvattnet pumpas upp ur grusfilterbrunnen och går direkt till alkalisering 
med soda och därefter desinficeras vattnet med natriumhypoklorit innan 
leverans till vattennätet. Högreservoar finns.

Vittensten
Råvattnet pumpas först ur de bergborrade brunnarna till ett förfilter. Därefter 
passerar vattnet två långsamfilter. Därefter sker desinfektion med uv-
aggregat. Klorering sker endast tillfälligtvis vid behov t ex i samband med 
rörarbeten. Högreservoar finns i Åmotfors.

Skillingsfors
Råvattnet pumpas direkt upp i verket för desinfektion med natriumhypoklorit 
utan alkalisering eller förfilter.
 

Vattenverk Medelförbrukning (m³/dygn) Maxkapacitet 
(m³/dygn)

Eda Glasbruk 1100 3000 

Köla 50 500

Koppom 137 1035

Vittensten 473 1555

Skillingsfors 13 120
Tabell 2: Vattenförbrukning vid vattenverken.
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Eda kommun har god kapacitet för reservvatten men i dagsläget är inte 
verksamhetsområdena sammankopplade. Utredning pågår rörande 
kommunens framtida vattenförsörjning.

6 Vid en förorenad vattentäkt eller 
ledningsbrott

Det finns ett flertal olika scenarier som kan utspela sig och ge olika 
konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Det allvarligaste för 
dricksvattenproduktionen är om någon täkt blir 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.

• Vid förorening av vattentäkten i Eda Glasbruk finns ingen 
reservvattentäkt att tillgå. Vid extremnödfall kan Vrångsälvens vatten 
användas, dock inte till dricksvatten. En lågreservoar och en 
högreservoar finns i Charlottenberg, men dessa är inte förberedda för 
nödpåfyllning.

• Vid förorening av Köla vattentäkt finns reservbrunn att tillgå. 
Reservbrunnen är i dagsläget i ordinarie drift. Täkten är i riskzonen 
då den är ytvattenpåverkad och att en grus/bergtäkt finns inom den 
yttre skyddszonen. Högreservoar saknas för nödpåfyllning vid brott 
på ledningsnätet eller förorenad täkt.

• Vid förorening av Koppoms vattentäkt saknas reservvattentäkt. 
Högreservoaren är inte förberedd för nödpåfyllning. Täkten är utsatt 
belägen då den ligger i en lågpunkt i terrängen. 

• Vid förorening av Vittenstens vattentäkt saknas reservtäkt. Uttag ur 
Bysjön är möjligt men ledningsdragningen är borttagen. I framtiden 
kan eventuellt sammankoppling med Arvikas vattennät ske via 
sjöledning i Nysockensjön. Högreservoaren i Åmotfors är inte 
förberedd för nödpåfyllning.

• Vid förorening av Skillingsfors vattentäkt saknas reservvattentäkt. 
Högreservoar saknas för nödpåfyllning vid brott på ledningsnätet 
eller förorenad täkt.

Distribution av nödvatten sker lämpligen i första hand genom att abonnenter 
hämtar dricksvatten vid anvisade hämtplatser i och med att god kontroll över 
fördelningen av nödvatten säkras. Det är därför inte prioriterat att förbereda 
kommunens reservoarer för nödpåfyllning.
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Utredning pågår rörande möjligheterna för ett gemensamt vattenverk för Eda 
Glasbruk, Charlottenberg, Åmotfors, Flogned och Adolfsfors. Förslaget är en 
ytvattentäkt i sjön Ränken. Eda Glasbruk och Vittenstens vattentäkter skulle 
då kvarstå som reservvattentäkter. Koppom och Skillingsfors skulle fortsatt 
ha egna vattentäkter.

6.1 Skydd av vattentäkter
Vattenskyddsområdet och föreskrifterna ger tillsynsmyndigheten större 
möjlighet att kontrollera, påverka och styra miljöstörande verksamheter inom 
skyddsområdena. Vattenskyddsområdet skapar även rådrum så att de som är 
ansvariga för vattentäkten får en möjlighet att hinna agera om något 
oförutsett händer.
Behov finns och arbetet är påbörjat att ta fram nya skyddsföreskrifter för 
samtliga vattenskyddsområden. Skillingsfors saknar skyddsföreskrifter och 
skyddsområde. 

6.2 Vattenbehov och kritiska avbrottstider

6.2.1 Vattenåtgång i normalsituationer

Normalt förbrukar abonnenterna inom va-ledningsnätet 1300 m3 vatten per 
dygn. Vattenverkens förbrukning redovisas i tabell 2.

I genomsnitt gör varje person av med cirka 200 liter vatten per dygn. Av 
detta används endast 1-3 liter vatten per dygn till dricksvatten. Resten 
används till något annat, till exempel bad, dusch och tvätt.

Bild 3. Fördelning av vattenförbrukning ca 200 liter per person och dygn.



Eda kommun
Sida

14(45)

Medelbehovet av dricksvatten per dag för att upprätthålla kroppens 
vätskebalans framgår av tabell 3. Utöver detta behöver varje person 
10-15 liter vatten per dygn för att sköta sin hygien.

Normalförhållanden 
(l/dag)

Fysiskt arbete i hög 
temperatur (l/dag)

Totalt behov 
för gravida 
och 
ammande 
(l/dag)

Vuxen 
kvinna 

2,2 4,5 4,8 gravid
5,5 ammande

Vuxen 
man

2,9 4,5 -

Barn 1 4,5 -

Tabell 3: Antal liter per dag som behövs för att upprätthålla kroppens vätskebalans (MSB.s. förslag  till 
resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjning av (dricksvatten, livsmedel och värme).

7 Mål för Eda kommuns nödvattenförsörjning 

7.1 Vattenbehov
Vattenbehoven i en krissituation har bedömts av Livsmedelsverket, se 
tabell 4 nedan.

Verksamhet Vattenbehov

Hushåll, inom några timmar 3-5 1/person och dygn (överlevnadsbehov)

Hushåll, inom högst 3 dygn 10-15 1/person och dygn

Hushåll, inom några månader 50-100 1/person och dygn

Vårdcentral 10 1/patient och dygn

Vård och omsorgsboende 150 1/säng och dygn

Personal (dryck och viss hygien) 10 1/anställd och dygn

Viktig industri och fjärrvärmeproduktion Avgörs för varje specifik anläggning

Tabell 4: Vattenbehov i en krissituation.

Nödvattenförsörjningen ska fungera inom ett dygn från den tidpunkt då 
störningen inträffat. 

Det är svårt att kontrollera mängden dricksvatten konsumenterna 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.
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Särskilt boende och LSS-boenden
På särskilda boenden uppstår vattenbehovet redan efter ett par timmar och 
ökar sedan kraftigt. Efter 6-8 h avbrott är behovet ca 15 l/dygn och brukare 
och efter ett dygns avbrott är behovet ca 150 l/dygn och brukare, se bilaga 4 
och 5.

Kommunala tillagningskök
Vattenbehovet per portion tillagda mat beräknas till ca 2 l/dygn. 

Antal portioner 
skola och omsorg 
st/dygn

Vattenbehov 
l/dygn

Charlottenberg 550 1100

Koppom 470 940

Åmotfors 200 400
Tabell 5: Vattenbehov kommunala tillagningskök

7.2 Prioriterade abonnenter

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion av sådan 
betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära 
stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet 
eller samhällets grundläggande värden. En samhällsfunktion som har till 
uppgift att hantera en pågående allvarlig händelse eller kris så att 
skadeverkningarna blir så små som möjligt är också en samhällsviktig 
verksamhet.

Vid ett scenario med störningar i vattenförsörjningen ska följande typer av 
samhällsviktiga abonnenter prioriteras:

1. Särskilda boenden
2. LSS-boenden
3. Hämtstationer för invånarna
4. Kommunala tillagningskök

Inget av ovan identifierade prioriterade abonnenter har någon teknisk 
förberedd nödvattenlösning.

Om resurserna räcker till prioriteras:
• Vårdcentraler
• Skola och förskola
• Fjärrvärmeproduktion

7.3 Resurser — material

Det är omöjligt för en vattenproducent att med enbart egna resurser klara 
ut en större krissituation. Lösningen består istället i att utnyttja en del av de 
resurser som finns tillgängliga i samhället och kombinera dem på ett bra sätt 
med den egna beredskapen. Eda kommuns lösning är att kombinera egna 
vattentankar med inlånade tankar (från till exempel grannkommuner och 
VAKA), förpackat vatten, hjälp av Försvarsmakten samt tankbilar från 
bryggerier och mejerier.
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Eda kommun har samarbete med övriga kommuner i västra Värmland. I 
gruppen ingår Arvika, Eda, Säffle, Åmål och Årjäng. Samarbetet innebär även 
att man vid behov kan låna in ytterligare nödvattentankar.

Bild 4: Combotank

Rutiner för utlåning av nödvattenmaterial inom samverkansgruppen ska tas 
fram.

Vid behov av material kan de snabbt rekvireras från annan kommun och 
finnas på plats i Eda inom 4-5 timmar.

VAKA har ett lager av nationellt nödvattenmateriel fördelat på sex platser i 
Sverige. Närmsta lager i förhållande till Eda kommun är i Norsborg. 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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Bild 2: Livsmedelsverket container med nödvattenmateriel ( Foto: Livsmedelsverket)

Det finnas även privata aktörer som kan tillhandahålla nödvattenutrustning 
till exempel Aquasupport. Räddningstjänsten i Arvika, Säffle och Eda har 
tankbilar som inte har räknats in i nödvattenförsörjningen då de inte utan 
åtgärder kan transportera tjänligt vatten. 

8 Tänkbara scenarier och deras omfattning

Nödvattenförsörjningen bygger på två framtagna huvudscenariers. Dessa är 
framtagna med beaktande av den robusthet, redundans, 
kontinuitetsplanering som finns inom Eda kommuns 
vattenförsörjningssystem. Scenarierna är också utformade utifrån 
erfarenheter från andra dricksvattenkriser i Sverige.

8.1 Scenario 1: Avbrott i vattenleverans 
Eda kommuns ledningsnät är uppbyggt så att varje verksamhetsområde 
endast kan försörjas från ett håll. Planering av sammankoppling pågår.

Blir det totalavbrott i vattenleveransen till ett verksamhetsområde krävs 
ersättningssystem. Avbrott i vattenleveransen är normalt korta då åtgärder 
sätts in omedelbart. Brott på ledningar beräknas vara åtgärdade inom en 
arbetsdag om läckan kan lokaliseras. Ledningsbrott kan följas av 
kokningsrekommendation på grund av föroreningsrisken. Om inte 
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huvudledningen drabbats av brott kan normalt läckan begränsas mycket med 
stängning av ventiler. 

Om huvudledningen drabbas kan man där högreservoar finns fylla på denna  
men det är tidskrävande och kommunens reservoarer är inte förberedd för 
detta. 

Utkörning av reservvatten sker enligt den fördelning av hämtplatser för 
nödvatten som framgår av bilaga 8.

Scenario 1 måste hanteras med inlånade resurser om det sker i 
Charlottenberg, Åmotfors och Koppom. Skillingsfors och Köla/Flogned 
beräknas kunna hanteras med egna resurser. 

8.2 Scenario 2: Otjänligt vatten 
Innebär att vattnet har mikrobiologisk förorening i form av bakterier, virus, 
parasiter eller kemisk förorening. 

Tänk extra på! Även de som inte är registrerade att ha särskilda behov kan 
behöva extra hjälp i allvarliga fall. 

8.2.1 Scenario 2a: Mikrobiologisk förorening 

Vattnet kan konsumeras efter kokning.
Scenariot innebär att alla har tillgång till vatten men att det krävs kokning 
innan det får användas till dryck och mat. Vatten kommer inte att köras ut 
till konsumenter då det räcker att koka vattnet. Kokning innebär ökat 
arbetsbelastning inom vård och omsorg samt inom livsmedelshanteringen. 
De verksamheter som önskar få utkört vatten får beställa detta av 
gatusektionen och bekosta detta själva. 

Tänk extra på! I förskole-, lågstadie- och demensverksamhet kan kranar 
behöva stängas. 

Tänk extra på! Information måste nå alla på olika sätt.

Tänk extra på! Diskning i kök kan krävas i mycket hög temperatur. 

8.2.2 Scenario 2b: Kemisk förorening utan lukt 

Vattnet kan inte konsumeras efter kokning men får användas till bad och 
dusch.

Vatten finns för spolning i toalett, bad/dusch och tvätt men går inte att 
använda till mat/dryck efter kokning. Scenariot kräver distribution av 
nödvatten till konsumenter och samhällsviktig verksamhet. Va-
verksamheten står för uppkomna kostnader för detta.

Vatten kommer initialt att levereras till prioriterade användare inom vård 
och omsorg Därefter levereras vatten successivt till hämtstationerna för 
medborgarna. Kräver omgående att största möjliga krisledningsorganisation 
för Eda kommun tillsätts och att stöd tas in från centrala myndigheter.

Tänk extra på! I förskole-, lågstadie- och demensverksamhet kan kranar 
behöva stängas.
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8.2.3 Scenario 2c: Kemisk förorening med lukt 

Vattnet kan inte konsumeras efter kokning eller användas för bad/dusch och 
tvätt.

Scenariot kräver att vatten körs ut både till konsumenter och även till 
samhällsviktig verksamhet. Det innebär också att det blir stora volymer som 
krävs då vatten för personlig hygien krävs. Vid långvariga avbrott krävs 
system för hygienhantering ex bussturer till sporthallar inom icke 
föroreningsdrabbat område. Kräver omgående att största möjliga 
krisledningsorganisation för Eda kommun tillsätts och att stöd tas in från 
centrala myndigheter.

Va verksamheten står för de uppkomna kostnaderna.  

Tänk extra på! Inom vård och omsorg kan trycksatta vattentanksystem 
hyras av privata aktörer.

Tänk extra på! I förskole och demensverksamhet kan kranar behöva 
stängas.

9 Nödvattendistribution

9.1 Placering av nödvattentankar

Vid en 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.

Analys av placeringen och teoretisk förbrukning för respektive scenario och 
hämtstation är gjord med hjälp av GIS, SCB befolkningsstatistik och 
uppgifter från sociala nämndens stab. Placeringen av nödvattentankar 
framgår av bilaga 8. Alla Combotankar som planeras till vård- och 
omsorgsboenden placeras om möjligt inomhus. 

Nödvattenförsörjningsplanen med den senaste versionen av 
nödvattentankarnas placering, antal nödvattentankar på respektive 
hämtstation, kontakter etc ska finnas hos gatusektionen, miljösektionen och 
krisledningsstaben. 

Kompletterande underlag omfattande checklistor för påfyllning, rutiner för 
de prioriterade abonnenterna och uppgifter om vilka nödvattentankar som 
ska placeras inomhus mm, ska utarbetas och finnas tillgängligt hos 
gatusektionen, miljösektionen och krislednignsstaben. 

Beroende på aktuell krissituation och lokala förhållandena, kan en eller flera 
av planerade hämtstationer komma att flyttas. Antalet nödvattentankar som 
ska placeras ut är dock detsamma.
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Nödvattentankarnas placering påverkas av flera faktorer: 

• Alla drabbade dricksvattenabonnenter bör ha max 500 meters gångavstånd 
till nödvattentankarna i tätorterna. För att uppnå att den verkliga gångvägen 
till hämtstationerna max blir 500 meter är hämtstationerna i Eda kommun 
placerade med en radie på cirka 400 meter. 

• Under vinterhalvåret bör nödvattentankarna antingen placeras inomhus, 
förses med isolerande skyddshuva eller värmas upp med elektrisk 
värmematta. Utrustning som Eda kommun inte själv innehar. Om tankarna 
placeras inomhus måste de placeras i anslutning till en golvbrunn. 
Värmemattan kopplas till strömkälla från elnätet eller elverk, 230 V AC 
(växelström, enfas), eller till ett lastbilsuttag, 24 V DC (likström), Effekt 
600 W. Ström kan till exempel fås ifrån uppvärmda brandposter, 
pumpstationer, parkeringsstolpar och lyktstolpar. Tillhörande isolerande 
skyddshuva bör alltid vara på. Särskilt avtappningsanordningen har lätt att 
frysa.

• Flertalet av hämtstationerna är förlagda på Eda kommuns mark eller i 
stadens fastigheter. 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. Det kan lösas med tre SJ-pallar/tank eller något likvärdigt, se 
bild 5.

• 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. 

• Att anlägga ytterligare hämtstationer vid områden där många människor 
rör sig kan minska köbildningen vid de planerade hämtstationerna. 
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Bild 5: Hämtstation  (bild från Livsmedelsverket)

Allmänheten får själva eller med hjälp av sociala nätverk hämta vatten vid 
utplacerade nödvattentankar i kommunen. Eda kommun ansvarar inte för att 
tillhandahålla material att bära hem vatten i. Hämtstationernas placering 
framgår av bilaga 8.

Område Antal hämtstationer

Adolfsfors 4

Charlottenberg 12

Eda Glasbruk 5

Flogned 1

Koppom 5

Skillingsfors 1

Valfjället 1

Tabell 6: Hämtstationer inom Eda kommun.
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9.2 Servicenivå — vård och omsorg samt hemtjänst
Eda kommuns utförare av vård- och omsorg ska i en krissituation ta direkta 
direktiv från kommunens krisledning, vilket i detta fall innebär att utföraren 
ska leverera vatten till dem som innefattas av vård- och omsorgsuppdraget 
och som under normala omständigheter inte kan klara sig på egen hand.

Eda kommuns utförare av vård- och omsorg bör köpa in ett mindre lager av 
vattenpåsar med bärhandtag för transport av vatten inom hemtjänsten. 

9.3 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.  Krisledningen beslutar om 
förpackat dricksvatten ska köpas in om det är nödvändigt för 
nödvattenförsörjningen och vem som ska bekosta inköpen.

10 Personal

I regel är den personal som hanterar VA fullt upptagen med att lösa den kris 
som uppstått. Extra personal kan komma att behövas för att dela ut 
dricksvatten till äldre och svaga som använder hemtjänst och som inte har 
möjlighet att ta sig till hämtstationerna. Personal kan också behövas för att 
ta emot och iordningställa nödvattenutrustning (Combotankar) samt hjälpa 
till vid hämtstationerna för att hålla ordning på köer, ge information och 
bevaka utrustningen.
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Bild 6: Utplacering av nödvattenutrustning (bild från Livsmedelsverket)

 
Personal kan till exempel erhållas från AME, Arvika/Eda resursgrupp 
(FRG), fastighetssektionen, Eda Bostads AB, Försvarsmakten, 
grannkommuner, bemanningsföretag, idrottsföreningar och övriga spontana 
frivilliga.

Frivilliga resursgruppen (FRG) består av ett 40-tal personer som på frivillig 
basis ställer upp vid krissituationer. Några är utbildade i nödvattenhantering 
och andra övade i att kunna organisera övriga spontana frivilliga.
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11 Transport och påfyllning av nödvattentankar 

Eda kommun förfogar över en rostfri 11 m³ tank placerad på lastväxlarflak, 
som kan användas för påfyllning av utplacerade Combotankar. En bil kan 
fylla på 14 Combotankar per omgång. Antalet combotankar som kan 
fyllas/dygn varierar beroende på var behovet uppstår då restiden är mycket 
olika. Eda kommun har avtal med en entreprenör som har en inställelsetid 
på maximalt 60 minuter för fordon och personal. Vid ett scenario där 
dricksvattnet är otjänligt vatten kan även nödvattentankar lånas in från andra 
kommuner i länet.

 
Bild 7: Eda kommuns tank för transport av nödvatten.

Under 2015 kommer tre fasta hämtställen för dricksvatten sk vattenkiosker 
att anordnas med placering i Åmotfors, Koppom respektive Charlottenberg. 
Syftet med dessa är att entreprenörer som idag hämtar vatten vid 
brandposter istället ska hämta på dessa platser. För att leva upp till kraven i 
föreskriften LIVSFS 2008:13 från Livsmedelsverket, om åtgärder mot 
sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar, har 
alla brandposter låsts under 2014. Även samtliga lås för tillträde till va-
anläggningar i kommunen har bytts under 2014.

Eda kommun har samarbete med övriga kommuner i västra Värmland 
genom gruppen VA Västvärmland. Det innebär att dricksvatten kan hämtas i 
någon av de närliggande grannkommunerna till exempel Arvika eller Årjäng 
och samarbetet innebär även att man vid behov kan låna in ytterligare 
småtankar för nödvatten. Inom gruppen finns rutiner för utlåning av annat 
nödvattenmateriel. 

För att effektivt kunna planera logistiken i samband med en större 
nödvattenförsörjning krävs en omfattande logistikplanering. För att lösa 
denna uppgift bör krisledningen ta in extern kompetens på detta område.
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12 Kvalitet och provtagning

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska 
kvalitetskraven i föreskrifternas bilaga 2, vara uppfyllda vid den punkt där 
dricksvattnet tappas från tanken (8 § c) vid tankförsörjning. 
Enligt föreskrifternas bilaga 3 ska, vid oregelbunden och kortvarig 
nödvattenförsörjning i tankar, 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/vecka.
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 EUs 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.
Trots användandet av sterila vattensäckar, kan man inte utgå ifrån att det är 
god kvalitet på dricksvattnet i Combotankarna. Vid ett större krisscenario 
kommer nödvattenutrustning att behöva lånas in från flera håll och många 
olika personer kommer att bli inblandade i påfyllningsrundorna.
Det måste tydligt definieras vilka tankar som håller dricksvattenkvalitet och 
vilka som inte kan betraktas som säkra från hygiensynpunkt. Om det uppstår 
tveksamheter ska kokning av vattnet rekommenderas.

Det dricksvatten som distribueras med Combotankar ska kloreras enligt en 
för ändamålet anpassad  hygien- och provtagningsplan.

Om vattenledningsnätet har varit utan tryck finns det risk för att 
avloppsvatten från avloppsledningar i samma rörgravar har trängt in i 
dricksvattenledningarna. Skriftliga rutiner för spolning och provtagning 
finns.

13 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 tre-fem liter/person och dygn som distribueras med 
Combotankarna.

Sambandet mellan brist på vatten (<100 liter/person och dag) för att sköta 
personlig hygien och uppkomst och spridning av olika diarréer är väl känt 
enligt Livsmedelsverkets beredskapsplanering för dricksvatten (december, 
2008). 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 inser att Eda 
kommun inte kommer att kunna tillhandahålla vatten för spolning av 
toaletter. De uppmanas istället att hämta vatten själva t ex från område som 
inte drabbats av avbrottet eller från något vattendrag. Det är viktigt att skilja 
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på flaskor och dunkar för rent dricksvatten och dunkar med vatten från 
bäckar eller sjöar som används för att spola i toaletten.

Vid en situation då dricksvattenledningsnätet är trycklöst, kommer 
avloppsledningsnätet att påverkas av stillastående vatten.

För att lösa toalettproblematiken kan en lösning vara att köpa in enkla 
torrdass som används inomhus eller att kontakta aktörer på marknaden som 
tillhandahåller tillfälliga toalettlösningar.

Vid en extraordinär händelse kan det finnas behov av att upprätta 
krisledningscentrum och åtgärder utöver kommunens skyldighet att 
distribuera dricksvatten kan bli aktuellt t ex anordnande av vatten för 
personlig hygien. Vid långvariga avbrott kan t ex bussturer anordnas till 
sporthallar inom område med normal vattendistribution.

Verksamhetsområde Krisledningscentrum

Eda glasbruk Infocentret

Charlottenberg Gunnarsbyhallen

Åmotfors Gärdeshallen

Koppom Gillevihallen

Skillingsfors Bruksgården

Köla/Flogned Adolfsfors skola

Tabell 7: Förslag till krisledningscentrum hygien.

14 Säkerhet

Generellt kan man inte lita på kvalitén på dricksvattnet om inte 
nödvattentankarna bevakas. Erfarenheter från inträffade nödvattenkriser 
visar på att nödvattentankarna kan utsättas för sabotage och till och med 
stöld. Det har också hänt att hundar har slickat på nödvattentankarnas 
tappkranar vilket inte är acceptabelt ur hygiensynpunkt.

På de nödvattentankar som kommer att stå utomhus ska locket låsas fast 
med buntband och vid varje påfyllningstillfälle kontrolleras vattnet och 
buntbandet visuellt. För att kontrollera att allt går lugnt till, framförallt 
under kvällarna, finns behov av bevakning. Bevakningsföretag och frivilliga 
resursgruppen kan exempelvis utföra sådan bevakning.

Eda kommun har ansvar för att säkerheten och ordningen vid 
hämtstationerna.
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15 Information

Information ska finnas förberedd för att kunna publiceras på www.eda.se 
och innehålla följande:

• Platser för utplacering av nödvattentankar och hämtstationer. Denna 
information publiceras vartefter hämtstationerna är etablerade.

• Prioriteringsordning av utplaceringen vid en vattenbrist.

• Tips vid vattenavbrott till allmänheten före och under

• Tips vid vattenavbrott till företag före och under

• Hur mycket vatten får man hämta per dag och vad det får användas 
till?

• Vem man kan kontakta om man har frågor

• Frågor och svar / FAQ (Frequently asked questions).

• Råd och information kring hygienvatten.
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16 Krishantering

 
Bild 8: Organisationsschema för krisorganisation vid dricksvattenkris

Bild 9: Myndigheter och andra parter som kan bistå med resurser.
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16.1 Normativ och strategisk krisledning

16.1.1 Krisledningsnämnden (förtroendevalda)

Krisledningsnämnden svarar för den politiska styrningen i händelse av en 
krissituation. 

Ansvar och arbetsuppgifter
• Samordna och leda krisorganisationen i händelse av kris (vid nivå 4 

enligt krisledningsplanen)

• Tolka kommunens roll och ange inriktning för krishantering

• Följa händelseutvecklingen och besluta om mer omfattande 
prioriteringar

• Besluta i principiella frågor

• Besluta om ekonomiska frågor utanför ram

• Besluta i ärenden som rör stöd till enskild

• Säkerställa att författningsenliga skyldigheter iakttas

• Samordna information och verksamhet med krisledningsstaben

16.1.2 Krisledningsstaben (tjänstemän)

Krisledningsstaben är kommunchefens arbetsgrupp som alltid informeras 
och/eller inkallas initialt i en krissituation. Kommunchefen eller av denne 
utsedd stabschef leder arbetsgruppen, tar beslut, delegerar uppgifter och är 
kontaktansvarig gentemot krisledningsnämnden. Samtliga 
verksamhetschefer finns representerade i krisledningsstaben för att kunna 
förmedla information och uppgifter ut till respektive verksamhet.

• Ansvar och arbetsuppgifter

• Besluta när en krissituation har uppkommit och anses vara avslutat, 
samt definiera aktuell krisnivå.

• Informera och/eller inkalla krisledningsnämnden vid behov.

• Ta fram beslutsunderlag till krisledningsnämnden.

• Dokumentera och föra loggbok (vem, vad, när, hur).

• Kontinuerligt analysera, sammanställa och besluta om lägesbild.

• Kontinuerligt bedöma konsekvenser av situationen och besluta om 
åtgärder.

• Analysera scenario och konsekvenser på lång sikt, för uppgiften 
behövs kompetens från VA/Samhällsbyggnad.

• Konsekvenser. Vilka drabbas?

• Tidsaspekter att ta hänsyn till

• Prioriteringar

• Kvalitet
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• Provtagning och analys

• Vattendomar

• Sanitära behov, hygien

• Omfallsplanering "worst case"

• Besluta om informationsinsatser.

• Svara för samverkan inom krisledningsorganisationen och gentemot 
externa samverkanspartners.

• Rapportera om händelsen (lägesbild, vidtagna åtgärder, behov etc.) 
till länsstyrelsen. 

• Uppföljning/efterarbete 

Funktioner som måste finnas i staben:
• Stabschef

• Sekreterare (dokumentation)

• Analys

• Information 

• Service

16.1.3 Informationsfunktionen

Informationsfunktionen är krisledningens instrument dels för information 
internt (inom organisationen), dels externt till/från allmänheten, massmedia, 
myndigheter och organisationer.

Ansvar och arbetsuppgifter
• Samordna informationsinsamlingen ihop med stabschef

• Planera, samordna och genomföra informationsinsatser (internt och 
externt)

• Leverera underlag till media, uppdatera hemsida, växel och 
medborgarkontoret

• Lämna snabb, tydlig och korrekt information om händelsen och 
vidtagna åtgärder som kan förstås av alla oavsett språkhinder, 
bostadsort eller handikapp

• FAQ (Frequently asked questions)
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16.1.4 Servicefunktionen

Servicefunktionen inkallas efter behov och ansvarar exempelvis för lokaler, 
samband och kommunens upplysningscentral.

Ansvar och arbetsuppgifter
• Upplysningscentral - Service och upplysning till/från medborgare 

0571-281 00

• Samband och telefoni

• Kontorsservice 

• Lokaler och utrustning

• Kontroll av in- och utpassering

• Mat och dryck

• Personal

• Transporter

• Teknikstöd 

16.2 Operativ krisledning samhällsbyggnad

Den operativa ledningens funktionsområden sammanhålls av utsedd (av 
krisledningsstaben) person inom samhällsbyggnad, så kallad krisledare. 
Centrala krisledningen ansvarar för den strategiska ledningen och fattar de 
beslut som krävs och har det övergripande ansvaret i samband med en kris. 
Vidare ansvarar centrala krisledningen för krisledarens befogenheter och 
mandat samt att ta fram de resurser som krävs.

De operativa arbetsgrupperna tar fram beslutsunderlag till centrala 
krisledningen och är tänkt att fungera som ledningsstöd/stab.

Exempel på centrala krisledningen och den operativa ledningens 
arbetsuppgifter framgår av Livsmedelsverkets planer för krisledning och 
insatspersonal "strategi/operativa åtgärder vid vattenkris med 
nödvattenförsörjning".

16.2.1 Krisledare

Ansvarig: gatuchefen

Krisledaren har det övergripande ansvaret för det operativa arbetet. I 
dagsläget saknas tjänstemannajour på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Ansvar för det operativa arbetet

• Se till att varje operativt ansvarsområde samordnas. 

• Sammanställa det informationsmaterial som ska lämnas till 
allmänheten. 

• Besluta om åtgärder 
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16.2.2 Resurser, logistik och alternativ vattenförsörjning

Ansvarig: arbetsledare gatusektionen

• Inventering av egna resurser, andra möjliga resurser, och som ett 
resultat av analysen, planering för tillräcklig mängd material

• Utse en transportledare som planerar och ser till att transporter 
fungerar

• Personal. Planeringen för denna del är beroende av analysarbetet 
som utförs av staben med hjälp av kunniga från 
VA/Samhällsbyggnad. Där avgörs vad som behöver göras, bland 
annat hur många platser som ska nödvattenförsörjas, vilket i sin tur 
styr personalbehovet

• Nödvatten

• Hämtstationer

• Bevakning

16.2.3 Felsökning, reparation och spolning

Ansvarig: Vattenverksmaskinist

• Felsökning och reparationer genomförs enligt upprättade rutiner och 
instruktioner gällande vattenledningsnätet. Beredskapspärm med 
rutiner och instruktioner samlat, planeras att tas fram.

• Spolning av vattenledningsnätet genomförs efter det att en 
behovsanalys är genomförd
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17 Åtgärdsplan vid avbrott eller otjänligt vatten

Denna åtgärdsplan anger de specifika åtgärder som initialt ska vidtas vid 
uppstartsfasen vid störningar i vattenförsörjningen. När krisledningen är 
samlad bör Livsmedelsverkets planer för krisledning och insatspersonal 
"Strategi/operativa åtgärder vid vattenkris med nödvattenförsörjning” 
användas.

Prio Åtgärdsinstruktion vid vattenavbrott Ansvarig

1 Larm kommer till gatusektionen

2 a Dagtid: Gatusektionen kontaktar 
driftpersonal service/ledningsnät

Gatuchefen

2 b Utanför kontorstid: Larmcentralen SOS 
alarm kontaktar beredskapen på 
gatusektionen. Inställelsetid 40 min.

Beredskap

3 Information till Räddningstjänsten, 
Polisen, SOS Alarm, Miljösektionen Eda 
kommun, Växeln Eda kommun, SR P4

Gatuchefen

4 Vid allvarlig kris kontaktas kommunchefen 
för sammankallande av kommunens 
krisorganisation. 

SB chefen

5 Kommunchefen informerar 
krisledningsnämnden.

Kommunchefen

6 Kommunchefen sammankallar till en 
gemensam samverkanskonferens. Beslut 
om krisorganisation, krisledare, 
rapportering och mandat.

Kommunchefen 

7 Information till Länsstyrelsen Gatuchefen

Tabell 8: Åtgärdsinstruktion vid ledningsbrott.

Prio Åtgärdsinstruktion vid otjänligt vatten Ansvarig

1 Miljösektionen och/eller gatusektionen får 
samtal från kunder om dåligt vatten 
alternativt otjänligt vattenprov rapporteras.

2 Vattnet befaras otjänligt. 
Kokningsrekommendationer.

Miljöchef och 
gatuchef 

3 Miljösektionen och gatusektionen 
samråder om provtagning.

Miljöchef och 
gatuchef 

Tabell 9: Åtgärdsinstruktion vid otjänligt vatten.
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18 Samverkan

18.1 Samverkan krishantering i Värmland
Samverkan finns i Värmland genom ett regionalt krishanteringsråd. Där 
ingår Länsstyrelsen, kommuner, räddningstjänster, polisen, landstinget, SOS 
Alarm , teleoperatörer, elleverantörer och media. Samverkan saknas för va-
verksamheten i samma omfattning.

Övriga viktiga parter att samverka med kan vara:

• Livsmedelsverket

• Smittskyddsinstitutet

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

• Försvarsmakten

• Svenskt vatten

• Näringslivet

• Experter

• Försäkringsbolag

• LRF

18.2 Samverkan information i Eda kommun och Värmland
Gatuchefen ansvarar för informationen inom kommunens verksamhet. 
Verksamhetscheferna samt räddningschef i beredskap har mandat att 
sammankalla den kommunala krisledningen.

19 Utbildning, övning och test

Trots att Eda kommun årligen hanterar ett 10-tal mindre vattenavbrott krävs 
utbildning och övning för att en större insats ska kunna hanteras på ett 
effektivt och tillfredställande sätt.

Övning inom va-kris bör genomföras minst en gång varje mandatperiod.

Livsmedelsverkets utbildar frivilliga resursgruppen, FRG, i hanterandet av 
nödvattenmaterielen så att FRG på detta sätt kan utgöra ett stöd och hjälp 
om kommunen drabbats av dricksvattenkriser och då i att hantera 
nödvattenmaterielen.

Eda kommuns utrustning används sällan och därmed behövs utbildning för 
kommunens egen personal.

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.
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20 Bilagor

Bilaga 1: Tillgängliga resurser Eda kommun

Bilaga 2: Tillgängliga resurser Arvika Teknik AB

Bilaga 3: Tillgängliga resurser Säffle och Åmål 

Bilaga 4: Vattenbehov vård och omsorgsboende

Bilaga 5: Vattenbehov, LSS-boende

Bilaga 6: Vattenbehov för tillagningskök

Bilaga 7: Kontakter

Bilaga 8: Hämtstationer för nödvatten (kartor)
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Bilaga 1

Tillgängliga resurser Eda kommun

Elkraft

Reserv
kraft

Lagerplats Fabrikat Typ beteckning Antal Effekt

El verk Charlottenberg Skandinaviska 
kraftproduktion AB

P 135 1 108 kW/
135kVA

El verk Charlottenberg Honda EG 3000 1 3 kW

El verk Åmotfors Honda EG 3000 1 3 kW

El verk Koppom Hägglunds & söner 2 6 kW

El verk Koppom Honda EG 3000 1 2,5 kW

El verk Koppom Honda EG 3000 2 2,5 kW

El verk Rörligt, släpkärra 
rörläggare

Honda EG 3000 1 3 kW

El-verk Klässbol 
civilförsvarsförbundet

Okänt fabrikat 
(ej testad)

Okänd 
beteckning

1 15 kW

El verk Klässbol 
civilförsvarsförbundet

Okänt fabrikat
(ej testad)

Okänd 
beteckning

1 okänt

Vattentankar

Vattentankar Lagerplats Benämning Fabrikat Typ

beteckning

Antal Volym

Vattentankflak Åmotfors Renvattentank 
rostfri

Elms 
mekaniska AB

Okänd 1 10 m³ 

Vattentank Åmotfors Plast Okänt Okänd 1 0,7 m³ 

Vattentank Koppom Plast Okänt Okänd 1 0,7 m³ 

Vattentank Eda glasbruk Plast Okänt Okänd 1 0,7 m³ 
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Fordon

Övrig utrustning Lagerplats Fabrikat Antal

Grävmaskin Charlottenberg Hitachi 170 1

Grävmaskin hjul Lundens avfallsanläggning Åkerman EW 200 1

Grävmaskin larv Lundens avfallsanläggning Åkerman H 103 1

Lastmaskin Lundens avfallsanläggning Volvo L 120 1

Traktor Åmotfors MF 4335 1

Pickup Charlottenberg VW Transporter 1

Pickup Charlottenberg VW Amarok 1

Pickup Åmotfors VW transporter 1

Pickup Koppom Toyota Hi lux 2

Terrängbil Klässbol 
civilförsvarsförbundet

Terrängbil 30 1

Bandvagn Klässbol 
civilförsvarsförbundet

Bandvagn 230 1

Pump Klässbol 
civilförsvarsförbundet

Pumpaggregat 
584B/T

4
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Bilaga 2

Tillgängliga resurser Arvika Teknik AB
Källa: Arvika Teknik AB, 2014

Resurs Kapacitet Antal Plats

Enkelaxlad lastbil med kran Lastkapacitet, ca 7 ton 1 Förrådet, Förrådsgatan 
2 Arvika

Pickup med kran Lastkapacitet, ca 1-2 ton 1 Förrådet, Förrådsgatan 
2 Arvika

Mindre hjullastare med 
skopa/gafflar

Lyftkapacitet, ca 1-2 ton 2 Förrådet, Förrådsgatan 
2 Arvika 

Reservelverk GENSET MG 30 I 
PS 

100KvA 1 Elverket, 
Rosendalsvägen 19 
Arvika

Vattentank Ca 1 m³ 2 Elverket, 
Rosendalsvägen 19 
Arvika

Vattentank Ca 1 m³ 1 Racksta Segerfors 
vattenverk, Arvika

Reservelverk ASEA 
 

200KvA 1 Elverket, 
Rosendalsvägen 19 
Arvika

Servicebil (Ford -07) som är en 
skåpbil med ramp bakpå; lämplig 
för transport av mindre materiel 
eller distribution av mindre 
vattenbehållare.
 

 1 Mossebergs 
avfallsstation, 
Mosseberg Arvika

Hjullastare som exempelvis kan 
lyfta och flytta vattentankar.
 

 2 Mossebergs 
avfallsstation, 
Mosseberg Arvika

Lastväxlarbil med JOAB-
lastväxlarsystem som kan 
användas för större 
transportvolymer (används idag 
för containertransport upp till 40 
m³).

 1 Mossebergs 
avfallsstation, 
Mosseberg Arvika
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Bilaga 3

Tillgängliga resurser Säffle och Åmål 

Resurs Kapacitet Antal Plats

Tankvagn 10 m³ 1 Åmål , 
brandstationen

Tankvagn 5 m³ 1 Åmål, lastbilsdrag

Vattentank 1 m³ 2 Åmål, släpkärra

vattenpåsar 0,8 m³ 5 Åmål, släpkärra

Tankvagn 1,8 m³ 1 Säffle lastbilsdrag

Vattenbehållare 1 m³ 3 Säffle släpkärra

Vattenpåsar 0,25 m³ 6 Säffle, släpkärra



Eda kommun
Sida

40(45)

Bilaga 4

Vattenbehov vård och omsorgsboende
Källa: Framtagen av Vård och omsorgschefen på Eda kommun

Vattenbehov efter 2 timmars avbrott

Boende Antal 
brukare

Antal personal 
/dygn

Totalt
Behov 5 l/pers 
l/dygn

Petersborg, 
Charlottenberg 16 10-11 135
Demensboende, 
Charlottenberg 25 16 205
Älvgården uppe och 
nere, Åmotfors 32 22 270
Resursenheten 
korttidsplatser 12 10 110
Hiernegården uppe och 
nere, Koppom 21 15 180

Vattenbehov efter 8 timmars avbrott

Boende Antal 
brukare

Behov 
15 l/brukare

Antal personal 
/dygn

Behov 10 
l/personal

Totalt 
l/dygn

Petersborg,  
Charlottenberg 16 240 10-11 110 350
Demensboende,  
Charlottenberg 25 375 16 160 535
Älvgården uppe och 
nere, Åmotfors 32 480 22 220 700
Resursenheten 
korttidsplatser 12 180 10 100 280
Hiernegården uppe 
och nere, Koppom 21 315 15 150 465

Vattenbehov efter ett dygns avbrott

Boende Antal 
brukare

Behov 
150 l/brukare

Antal personal 
/dygn

Behov 10 l 
/personal

Totalt 
l/dygn

Petersborg, 
Charlottenberg 16 2400 10-11 110 2510
Demensboende 
Charlottenberg 25 3750 16 160 3910
Älvgården uppe 
och nere, Åmotfors 32 4800 22 220 5020
Resursenheten 
korttidsplatser 12 1800 10 100 1900
Hiernegården uppe 
och nere, Koppom 21 3150 15 150 3300
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Bilaga 5

Vattenbehov, LSS-boende
Källa: Framtagen av Vård och omsorgschefen på Eda kommun.

Vattenbehov efter 2 timmars avbrott

Boende Antal 
brukare

Antal personal under 
ett dygn + ev personal 
som bär vatten 

Behov 
5 l/pers /dygn

Åsen Åmotfors 7 4 55

Svanen Åmotfors 4 5 45

Måsen Åmotfors 6 4 50

Vargen Åmotfors 4 3 35

Vattenbehov efter 8 timmars avbrott

Boende Antal 
brukare

Behov 
15 l/brukare

Antal personal 
under ett dygn 
+ ev personal 
som bär vatten 

Behov 
10 l/personal

Totalt 
behov 

Åsen Åmotfors 7 105 4 40 145

Svanen Åmotfors 4 60 5 50 110

Måsen Åmotfors 6 90 4 40 130

Vargen Åmotfors 4 60 3 30 90

Vattenbehov efter ett dygns avbrott

LSS-boende Antal 
brukare

Behov 
150 l/brukare

Antal 
personal/dygn 
+ ev personal 
som bär 
vatten

Behov 
10 
l/personal

Totalt
behov

Åsen Åmotfors 7 1050 4 40 1090

Svanen Åmotfors 4 600 5 50 650

Måsen Åmotfors 6 900 4 40 940

Vargen Åmotfors 4 600 3 30 630
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Bilaga 6

Vattenbehov för tillagningskök

Vattenbehov för tillagningskök inom Eda kommuns verksamheter.

Antal portioner 
skola och omsorg 
st/dygn

Vattenbehov 
l/dygn

Charlottenberg 550 1100

Koppom 470 940

Åmotfors 200 400
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Bilaga 7

Kontakter

Diverse kontakter

VAKA 
- Nationell katastrofgrupp

020-30 20 30

Kommunal TIB
- Räddningschef i 
beredskap (RCB)

070-299 64 04

Länsstyrelsen TIB
- Vakthavande 
beslutsfattare

Larmas via SOS (112) varmland@lansstyrelsen.
se

 MSB TIB
- Tjänsteman i beredskap

054-150 150 registrator@msb.se

Telia 90200/ 020-505 000

SMHI 
- Vakthavande hydrolog

011-495 80 20 hydprog@smhi.se

Skogstoan AB
- Tillverkning och leverans 
av torrdass

08-527 47 970

Aguasupport
- Trycksatta vattentankar 
och övrig 
nödvattenutrustning

0768-54 23 98

Elförsörjning

Fortum 020-441100 kundservice@fortum.se

Försvarsmakten och hemvärnet

Militärregion Väst 0500-466 100

Örebro/Värmlands-
gruppen

019-395 102

Hemvärnet, Lars 
Gustafsson

0706-554 602 sunnanas@yahoo.se
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Massmedia

SVT Värmlandsnytt 054-230 250 (dag) varmlandsnytt@svt.se

TV 4 Värmland 054-775 30 00 (dag) redaktionen@varmland.tv4.se

TT 031-755 16 00 goteborg@tt.se

Sveriges radio 
Värmland 

054-221 100 radio@varmland.se

Arvika Nyheter 0570-714 400 redaktionen@arvikanyheter.se

Nya Wermlands 
Tidningen

054-199 000 redaktionen@nwt.se

Värmlands Folkblad 054-175 500 redaktionen@vfb.se

SVT text 08-784 76 00 text@svt.se

Närliggande kommuner 

Arvika 0570-816 00

Kil 0554-191 00

Sunne 0565-160 00

Säffle 0533-681 000

Torsby 0560-160 00

Årjäng 0573-141 00

Eidskog (räddningstjänst) 0047762-833 700
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Bilaga 8

Hämtstationer för nödvatten

Kartor med markerade hämtplatser för nödvattentankar i Adolfsfors, 
Charlottenberg, Eda Glasbruk, Flogned, Koppom, Skillingsfors, Valfjället.
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