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Fragor rorande i krissituationer har 

terats inom Geohydrologiska under ett par ars 

tid. Hoten mot samhallets vattenforsorjning forstarks genom 

utvecklingen snarare Detta gor att en reserv

vattenforsorjning framstar som alltmera 

For att narmare klargora problem och eventuellt forskningsbehov 

har en begransad forstudie genomforts vilken redovisas i forelig

gande rapport. Rapportens syfte ar att redovisa den diskus

sionsdag som genomfordes 1983-05-18. Sammanstallningen utmyn

nar i slutsatser om vilka delar av amnesomradet som ar lampliga 

for fortsatta forskningsinsatser inom Geohydrologiska forsknings

gruppen. 

Diskussionsdagen leddes pa ett inspirerande satt av Ulf Safwen

berg, VA V, som aven in gar i Geohydrologiska forskninsgruppens 

referensgrupp. Projektet har genom forts med me del fran Statens 

rad for byggnadsforskning ( B FR) . 

Referaten fran foredrag och diskussioner har redigerats av Olov 

Holmstrand pa grundval av anteckningar och bandinspelningar. 

De medverkande har endast delvis haft mojlighet att paverka 

redovisningen. 

Goteborg i juni 1983 

Olov Holmstrand 
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1 

Diskussionsdagen om 1983-05-18 genomfordes 

som komplement till en tidigare utford forstudie (se Bilaga 1). 

1\mnesomradet har inom Geohydrologiska forskningsgruppen be

domts som angelaget och har erhallit anslag fran Statens rad for 

byggnadsforskning inom ramen for gruppens verksamhet. 

kussionsdag·ens syfte var att med utgangspunkt fran forstudien 

inhamta synpunkter fran skilda kategorier av intressenter och 

definiera vilka delar av amnesomradet som kan erfordra forsk

ningsinsatser. 

Till diskussionsdagen inbjods representanter for kommuner, lans

styrelser, myndigheter och konsulter. Deltagarna, 38 personer, 

fordelades relativt jamnt pa des sa kategorier. Under formiddagen 

holls ett an tal korta foredrag, medan eftermiddagen till storsta 

delen agnades at gruppdiskussioner. Foreliggande redovisning 

grundar sig pa bandinspelningar och anteckningar: 

Annika Lindblad, Geohydrologiska forskningsgruppen CTH, be

skrev den genomforda forstudien. En viktig del av denna var en 

enkat till samtliga kommuner, vilken besvarades av 159 st av 

278. Av de svarande bedomdes 23% ha god beredskap betraffande 

reservvattentakter, 40% medelgod beredskap och 37% mindre god 

be-redskap. Forskningsbehovet bedomdes mycket olika. Andra hu

vuddelar av forstudien var kontakter med myndigheter och in

ventering av utlandsk litteratur. I vissa lander finns mycket am

bitiosa planer for reservvattenforsorjningen. 

Tore Stenstrom, Livsmedelsverket, belyste fragorna om vad som 

far finnas i vattnet och vad manniskan tal. Dessa fragor gar inte 

att besvara entydig·t. Det ar viktigt att skilja pa langsiktig och 

kortsiktig belastning. Allvarligaste hoten utgor smittoriskerna. 

Akut forgiftning ar ovanlig eftersom vattnet samtidigt ofta ar 

odrickbart. Estetiska effekter ar viktiga, dvs smak, utseende 

och lukt. Stenstrom gav ett an tal exempel pa intraffade "kata

strofer" , dar upp till ett par tusen manniskor insjuknat. Orsaker 

var bland annat avloppsutslapp, felkopplingar och oversvamning

ar. Allmant bor fororeningskallor inventeras i forvag och atgar

der vid olyckor forberedas. 
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Kjell Levin, Kristinehamns kommun beskrev vattenforsorjning· och 

reservvattenberedskap i Kristinehamn. Kommunen har 5 vatten

verk, varav det storsta forsorjer Kristinehamns tatort med 

vatten fran Bergsjon, vilket aterinfiltreras fore slutlig be

handling. Kommunen har saneringsberedskap, reservanordningar 

och beredskapsplanering. I det mindre vattenverket i Bjorneborg 

har ett par svara driftstorningar intraffat Automatiska larm har 

installerats for att undvika storningar av samma 

Ebbe Ryberg, Goteborg·s va-verk, beskrev Goteborgs kommuns 

vattenforsorjning. Vattenforsorjningsanlaggningen, vilken baseras 

pa ravatten fran Gota Alv, betjanar 450 000 personer. Ravatten

intaget maste stangas i g·enomsnitt 10 ganger per ar pa grund av 

saltvattenupptrangning eller fororeningar. I Delsjoarna finns 

magasin for upp till 33 dygns forbrukning. I de bada vattenver

ken Alelyckan och Lackareback behandlas vattnet genom kemisk 

fallning och snabbfiltrering med aktivt kol. 

Karl-Goran Karlsson, lansstyrelsen i Vaxjo, Himnade synpunkter 

pa reservvattenf6rsojrning med utgangspunkt fran sin lang·a er

farenhet som naturvardsdirektor. Enligt hans asikt ger VA

lagens 12: e § de hallbaraste reglerna for reservvattenforsorjning 

medan lagen om kommunal beredskap ar en "papperstiger", 

framst beroende pa att staten inte bidrar med erforderliga eko

nomiska resurser. Han framholl vi dare att den nya vattenlag·en 

ger lansstyrelserna hela ansvaret for skyddsomraden och att 

grundv(lttenfororening troligen snart kommer att f6ras in i miljo

skyddslagen. Problemet bor darefter inte vara oklarheter i lag

stiftningen, utan kommunernas tillampning av lagstiftning·en. 

Karlsson relaterade nagra praktiska fall av vattenfororening och 

framholl den manskliga faktorns betydelse. Frivillig ransonering 

fungerar inte utan far omvand effekt. De intraffade fallen har 

karakteriserats av handfallenhet hos berorda parter. Det fort

satta arbetet inom forskningsgruppen b6r koncentreras pa 

hydrologiska fragor: Vad hander i grunden vid fororening, vad 

kan goras i forebyggande syfte och hur kan en intraffad skada 

begransas och saneras? 
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Torbjorn SGU, beskrev Sveriges 

Geologiska Undersoknings grundvattensektion. De aktiviteter som 

kan vara av for reservvattenforsorjning ar brunnsarki

vet, kemiarkivet, vattentaktsarkivet, rapportarkivet, grundvat

tennatet och hydrogeologiska karteringen. Den tot ala, mo

mentana kapaciteten hos privata brunnar ar av samma storleks

ordning som de kommunala vattentakterna, ca 1000 milj.m3 /ar. 

Kommunerna kan ha nytta for att hamta 

ur SGU: s olika . Foljdprodukter av den hydrogeologiska kar-

teringen ar riskkartor av olika slag. 

Ake Silander, OEF, informerade om det arbete inom vattenfor

sorjningsomradet som bedrivs av Overstyrelsen for ekonomiskt 

forsvar. Silander ville inte halla med Karl-Goran Karlsson om att 

lagen om kommunal beredskap ar en "papperstiger". OEF har for

sokt astadkomma samordnade tekniska anvisningar for forsorjning 

av gas, el, vatten och avlopp samt varme. Det forslag som utarbe

tats hailer pa att test as i Sundsvalls och Timra kommuner. Arbe

tet dar, som forvantas vara klart i host, skall utnyttjas for att 

sammanstalla en planeringsmall for ovriga kommuner. For att ut

fora konkreta atgarder kravs emellertid ekonomiska medel. 

Diskussionsgrupp A ansag att "vardagshoten" mot vattenforsor·j

ningen oftast beror pa bristande resurser. Forsurning ar bara 

ett hot mot sma, enskilda takter. Det gar aldrig att gardera sig· 

mot sabotage. Dagens situation ar inte tillfredsstallande framst 

av ekonomiska skal. Komrnunerna har t ex inte rad att vidmakt

halla aldre smavattentakter. Vid intraffad skada tar det for lang 

tid att utfora en ny Hikt. Forskningsinsatserna bor koncentreras 

till geohydrologiska problem: Forebyggande av skador och 

skyddsomriidens funktion, handledning vid intraffade skador, 

oljas spridning i mark, fororening fran avfallsupplag. 

Diskussionsgrupp B konstaterade att tekniska problem dominerar. 

Problem med bevarande av iildre vattentakter iir aktuella pa flera 

sta.llen. Driftskostnaderna kan bli avskriickande. Forsurning upp

levs av manga kommuner som ett katastrofhot. Det patalades att 

org·aniska amnen normalt inte analyseras i Sverige. Bristande 
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ekonomiska resurser gor att dagens situation inte ar tillfreds

stallande. Det finns in get skydd mot sabotage. Kommunerna be

hover biittre beredskap allmant sett. 

Diskussionsgrupp C betecknade inte vattenbrist som ett hot. For

orening av stora vattentakter ar ett allvarligare hot an forore

ning av mindre, vilka anda oft a har ett siimre skydd. Energifor-

sorjningen utgor ett problem. och administ-

rativa problem ar liittare att losa de ar mest 

angela get att definiera och klargora problemen, garna genom ov

ning·ar dar alia berorda medverkar. Nuvarande beredskapsplane

ring· ar inte tillracklig. 

Diskussionsgrupp D ansag det vara vasentligt att skilja pa hoten 

i freds- respektive krigstid, varav de senare ar allvarligast. Be

redskapen ar for dalig nu. I krigstid ar kvantitetsproblemet do

miner an de me dan kvalitetsproblemet dominerar i fredstid. Fragan 

om att bibehalla aldre vattentakter togs upp. 

Diskussionsgrupp E betecknade sabotage som det allvarligaste 

hotet mot vattentakterna bade i freds- och krigstid. Grundvat

tentakter ar lampligast som reservvattenHikter och bor kontinu

erligt anvandas med ett lag·t uttag. Det ar inte tankbart att dist

ribuera icke fullgott vat ten, aven om instruktioner om kokning 

etc gar ut. Frivillig ransonering fungerar inte. Energibrunnar 

bor kunna utnyttjas som reservvattenta.kter. I krigstid blir bris

tande elforsorjning troligen det storsta problemet, eftersom pum

par da ej kan hallas igang. 

I den avslutande diskussionen foreslogs att vidare forskningsar

bete bor inriktas pa skydd av grundvattentakter' atgarder vid 

intraffade skador samt definierande och klargorande av proble

men genom ovning·ar. Fragorna om bevarande av aldre smavatten

takter och samordnat utnyttjande med energiutvinning behandla

des ocksa. 

Slutsatsen av bade forstudien och diskussionsdagen ar att en 

tryggad reservvattenforsorjning kraver forbattringar pa de fiesta 

platser. Kommunerna bor med hjalp av ovningar klargora var 
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problemen och svagheterna finns samt uppratta beredskapspla

ner. Bristande ekonomiska resurser hindrar nu ofta att de tek

niska anordningarna utfors. finns framfor allt 

inom det geohydrologiska omradet betraffande fororeningssprid

ning, skyddsomraden, atgarder fore och efter intraffade skador 

samt etablerande och bibehallande av smavattentakter som kan 

utnyttjas med kort varsel. 
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2 DISKUSSIONSDAGENS SYFTE 

Bakgrund och syfte for diskussionsdagen framgar av den nedan 

atergivna inbjudan' 1' vilken sandes till olika kate gorier 

av tankbara deltagare. I den forstudie ( se Bilaga 1) som inledde 

arbetet redovisas utforligt bland annat en enkat till alla kom

muner samt kontakter med lansstyrelser och andra myndigheter. 

Diskussionsdagen avsag att med utgangspunkt 

inhamta ytterligare fran dessa 

Viktig·aste syftet med bade forstudien och diskussionsdagen var 

att klargora vilka problem som ar vasentligast betraffande reserv

vattenforsorjningen och vilka av dessa problem som kan erfordra 

forskningsinsatser inom Geohydrologiska forskningsgruppens amnes

omrade. 
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GEOHYDROLOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN 

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA Goteborg 1983-03-24 

PostlldN> .. 

INBJUDAN TILL DISKUSSIONSDAG Df'1 RESERVVATTENTAKTER 

Tillgang till anvandbart vatten ar en grunclaggande forutsatt

ning for manniskors overlevnad. Att ordna vattenforsorjningen 

ar darfor en av de viktigaste uppgifterna for samhallsgemen

skapen. Vattenforsorjningen ar emellertid utsatt for atskilliga 

risker bade vad avser distribution och kvalitet. Tekniska och 

organisatoriska samhallsforandringar har i flera avseenden 

gjort att konsekvenserna av olika riskmoment kan bli allt all

varligare. Behovet av en i skilda situationer fungerande reserv

vattenforsorjning okar darfor ocksa. 

Inom Geohydrologiska forskningsgruppen, CTH har forts ciskus

sioner om vattenforsorjning vid "katastrof"-situationer. Detta 

har resulterat i en begransad forstudie som har bekostats av 

Statens rad for byggnadsforskning. Forstudien genomfordes for 

att narmare ~dentifiera problemen och befintliga ansatser till 

losningar, framfor allt ipom kQmmunerna. 

Resultatet av forstudien kommer att diskuteras den 18 maj 1983 

pa Chalmers, Goteborg. Avsikten med diskussionsdagen ar framst 

att ytterligare belysa saklaget och eventuellt behov av forsk

ning och utveckling inom omradet. 

Vi inbjuder darfor representanter for kommuner, lansstyrelser, 

myndigheter och konsulter att delta i diskussionsdagen. Vi 

hoppas att den skall bli givande for saval inbjudna som oss 

forskare. Darfor kommer programmet att innefatta bade infor

mation och diskussioner i gruppform. Vi avser att ta tillvara 

alla synpunkter som kommer fram och dokumentera diskussions

dagen tillsammans med forstudien i en sammanfattande rapport. 

Darefter kommer eventuella fortsatta forskningsinsatser att 

overvagas. 

Gatuadress Telefon 

Sven Hultlns gate 8 

Med vanlig halsning 

Olov Holmstrand 

Telex 

2369 CHALBIB S 

Urban Geohydrology Reeearch Group 
Chalmers University of Technology 

412 96 GOTEBORG 

031 ·81 01 00 

61 02 00 S-«296 GOTEBORG SWEDEN 

FigWL 1. 
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3 PROGRAM DISKUSSIONSDAGEN 

Diskussionsdagens program var i tva huvudblock, korta 

foredrag med fragor fore lunch samt gruppdiskussioner 

lunch. Formiddagens program syftade dels till att kart 

den genomforda forstudien, dels till att foretradare for olika 

kategorier mojlighet att framfora pa med ut-

gangspunkt fran forstudien och som 

gruppdiskussionerna. 

och till 

A vsikten med gruppdiskussionerna var att sa effektivt som moj

ligt ta tillvara samtliga deltagares synpunkter infor en 

bearbetning· och bedomning av forskningsbehovet. 

08.45 - 09.15 

09.15 - 09.20 

09.20 - 09.45 

09.45 - 10.10 

10.10 - 10.25 

10.25 - 10.40 

10.40 - 10.55 

10.55 - 11.10 

11.10 - 11.30 

11.30 - 11.45 

11.45 - 12.00 

12.00 - 13.00 

13.00 - 13.15 

13.15 - 15.30 
15.30 - 16.00 

v alkom st kaffe 

Inledning. 

Redovisning av forstudie. 
Annika Lindblad 

Vad far finnas i vattnet? 
Tore Stenstrom 

Fragor. 

Paus 

Kommunsynpunkter. 
Kjell Levin 

Kommunsynpunkter. 
Ebbe Ryberg 

Lansstyrelsesynpunkter. 
Karl-Goran Karlsson 

SGU-synpunkter. 
Torbjorn Fagerlind 

Fragor. 

Lunch 

Inledning till gruppdiskussioner. 

Gruppdiskussioner (inkl kaffe). 
A vslutande diskussion. 
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4 

Till diskussionsdagen inbjods representanter for kommuner, Hins-

styrelse, myndigheter och konsulter (se inbjudan i . Under 

formiddagens inledande foredrag deltog 38 personer enligt del

tagarforteckningen nedan, me dan 35 personer deltog i eftermid

dagens gruppdiskussioner. Deltagarna var fordelade pa alla de 

inbjudna kategorierna. 

Ulf Safwenberg, VA V 
Tore Stenstrom, Livsmedelsverket 
Sten Sandstrom, SGU 
Torbjorn Fager lind, SGU 
Per Engqvist, S GU 
Stefan Camitz, OEF 
Ake Silander, OEF 

Olov Holm strand, CTH, Geologi 
Annika Lindblad, CTH, Geologi 
Torsten Hedberg, CTH, VA-teknik 
Sven Jonasson, CTH, Geologi 
Leif Frandberg, CTH, Geologi 
Ann-Carin Andersson, CTH, V A-teknik 
Lennart Lorick, CTH, Geologi 

Karl-Goran Karlsson, Lansstyrelsen, Vaxjo 
Arne Bergqvist, Lansstyrelsen, Halmstad 
Gunnar Bystrom, Lansstyrelsen, Karlstad 
Bo Jonsson, Lansstyrelsen, Karlstad 

Karl- Ivar Mossberg, Karlshamns kommun 
Bjorn Lovell, Aling·sas kommun 
Kurt Ericson, Alingsas kommun 
Ove Dahlgren, Alingsas kommun 
Ebbe Ryberg, Goteborgs kommun 
Bernt Karlsson, Skovde kommun 
Lennart Landelius, Skovde kommun 
Gunnar Behre, Malmo kommun 
Per Ansner, Malmo kommun 
Orjan Cronstrom, Malmo kommun 
Thord Falk, Uppsala kommun 
Sven Ahlgren, Uppsala kommun 
Rolf Nilsson, Orust kommun 
Bruno Ohh~n, Linkopings kommun 
Kjell Levin, Kristinehamns kommun 
Birger Burman, Mariestads kommun 

Ake Moller, VBB 
Bo Leander, VB B 
Sture Strandh, Goteborgs Fororter 
Christer Gedda, KM 
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5 

5.1 

Formiddagen under diskussionsdagen upptogs av ett antal korta 

foredrag av speciellt inbjudna representanter for deltagande ka

tegorier. ForedragshiHlarna hade ombetts att pa ett informellt 

satt redovisa sina egna synpunkter pa amnet. Bland annat av 

detta skal begardes ingen skriftlig dokumentation. Foljande 

rat grundar sig i stallet pa bandinspelningar och anteckningar 

fran foredragen. Referaten gor salunda inte ansprak pa att vara 

fullstandiga eller att ordagrant aterge foredragshallarnas formu

leringar. 

Ordforanden under diskussionsdagen, Ulf Safwenberg, VA V, in

ledde med att halsa alla valkomna och konstaterade att en lysan

de forsamling stallt upp, vilket borde ge goda forutsattning·ar 

for resultatet. A vsikten med dagen var att uti fran forstudien, 

vilken redovisar saklaget, bedoma behov av forskning och ut

veckling inom amnesomradet. 

5.2 Annika Lindblad: av forst udie 

Forstudien med redovisning av litteraturstudier, myndig·hetskon

takter, kommunenkat m m in gar i sin helhet i denna rapport som 

Bilaga 1. Foredragningen koncentrerades pa resultatet av kom

munenkiiten och nagra av de beskrivning·ar av utHindska forhftl

landen som erhiHlits g·enom litteraturstudien. Har foljer endast 

ett mycket kortfattat refer at. 

Avsikten med forstudien var att identifiera problemomradet, be

lysa myndighetsansvar och ge underlag for planering av fortsatt 

arbete. I nom ramen for forstudien kontaktades ett an tal centrala 

myndigheter, genomfordes en litteratursokning, huvudsakligen 

avseende utlandskt material, kontaktades samtliga lansstyrelser 

samt san des en enkat till samtliga kommuner. 

Kommunenkaten resulterade i att 159 av landets 278 kommuner 

svarade. Sammanlagt Himnades data om 1100 vattentakter. De sva

rande kommunerna var tamligen jiimnt spridda over landet. 
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For att fa en samlad om 

beredskap gjordes en sammanviigning av svaren 

reservvatten

fragor. 

Svaren och kommunernas 

des bedomningsmassigt i tre 

1. God 

2. 

3. Mindre 

blev 

Kategori Andel av svarande 
kommuner 

1 23% 

2 40% 

3 37% 

1.5 milj. 

2.5 milj. 

1.2 milj. 

av sin 

kommuner med 
mer an 50 000 inv. 

8 st 

10 st 

4 st 

Alla kommuner onskar naturligtvis en tryggad vattenforsorjning i 

alla situationer, men brist lampliga reservtiikter och framfor 

allt brist pa kapital att fragor om reservvattenforsorjning 

skjuts at sidan i manga fall. 

De hot mot vattenforsorjningen som kommunerna uppfattar som 

mest akuta ar transporter och forsurning. Kommunerna bedomde 

forskningsbehovet mycket olika. Kommentarerna varierade fran 

att forskning ar livsnodvandig till att kommunerna redan gjort 

vad som behovs for en bra 

radet. 

inom vattenforsorjningsom-

Litteraturstudien visar att mycket arbete genomforts inom amnes

omradet i olika delar av varlden. Exempel ar en enkat till med

lemsW.nderna i IWSA (International Water Supply Association). 

Denna rapport beskriver olika typer av hot mot vattenforsorjning·

en och de atgarder som for att mota hoten. Exempelvis 

forekommer lagring av vat ten i flera lander. bast utbyg·gda 

skyddet finns troligen i Zurich, Schweiz, dar det t o m har kon

struerats atombombsakra pump stationer. 
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5. 3 Tore Stenstrom: Vad far finnas i 

Tore Stenstrom, Livsmedelsverket, belyste fragan om vad som 

far finnas i vattnet och vad manniskan tal i fraga om 

ar. Han ville inte rubricera medverkan som foredrag, utan 

som diskussionsinlagg illustrerat av nagra 

Inledningsvis kommenterade Stenstrom med 

punkt fran Annika Lindblads . Han ansag det vara 

en brist i beredskapen att flera olika myndigheter efter varandra 

maste fraga kommunerna om ungefar samma saker utan samord

ning. A tminstone borde det leda till att kommunerna trottnar. 

Betraffande tankbilar for utkorning av vatten papekade Sten

strom att tankarna kanske inte all tid rengjorts. Resultatet kan 

atminstone bli oestetiskt. 

Forsurning uppfattades av 50% i enkaten sam ett katastrofhot for 

vattentakterna. Men ingen reagerar pa avloppsutslapp, vilka verk

ligen lett till katastrofer sam visas i det foljande. 

Utgangspunkt for en diskussion om vad vattnet inte far innehalla 

blir garna de gransvarden eller riktvarden som finns. Riktvar

dena ar satta med hansyn till livstidsexponering och skall skydda 

bade mot akuta och kroniska effekter. Risk for forgiftning upp

trader nar en fororening intraffat och maste bedomas fran fall 

till fall. Vid katastrofsituationer iir man inte speciellt hjalpt av 

riktvardena utan maste g& till den vetenskapliga litteraturen for 

att fa vagledning. N ar det galler ha.lsoeffekter av dricksvatten 

maste man skilja mellan effekter av kortvarig och effekter av lang

varig exponering. I katastroffallet ar fra.mst kortvarig expone

ring aktuell och effekterna kan uppdelas i: 

smitta 

estetiska effekter 

akut forgiftning·. 

S mitt a ar allvarligast. A ven estetiska effekter ar viktiga, dvs 

smak ~ utseende och lukt. Akut forgiftning genom kemikalier ar 

ovanlig· beroende pa att vattnet blir sa daligt att det blir odrick

bart. Amnen sam kan fororsaka akut forgiftning· ar nit rat ( 

methemoglobinemi)' men nagra fall ar inte kanda. 

diarr~ hos spadbarn. 

kan 



Skador langvarig uppstar av amnen som ackumu-

leras, t ex kadmium i njurarna. som skrammer de manni-

skor ar de amnen som cancer. Har kan man saga att skadan 

ackumuleras. Allmant sett beror skadorna av den tot ala do sen 

under lang tid. Detta maste man ta hansyn till nar betydelsen av 

ett gransvarde skall be do mas i en akut situation. 

av 

under kurvan), dels en forhojning 

av koncentrationen under lang tid utan att riktvardet overskrids 

(streck-prickade kurvan). Observera att sammanlagda ytan under 

kurvan blir storre i det senare fallet. Riktvardet kan aven vara 

ett troskelvarde for t ex lukt eller smak och da kommer manniskor 

att reagera for det tillfalliga overskridandet. For mikroorganis

mer skulle riktvardet kunna vara infektionstroskeln. Vid en massiv 

dos blir manga smittade. I en sadan situation far ett tillfiHligt 

overskridande stor betydelse. 

Om dare mot koncentrationen av kadmium, fluor eller nagot cancer

framkallande amne tillfalligt stiger fran ett lagt varde ger detta 

inte sa stora skador. En forhojning· av koncentration under Hing 

tid, aven om den ligger under riktvardet, ger storre total dos 

sett pa langre sikt (jam for ytan under kurvorna i figuren! ) . 

Detta innebar naturligtvis inte att kortvariga overskridanden 

skall tolereras. 
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Tillfiallig ~afitig fionhojning av koneentnationen av ett 
amne (hetdnagen kunva} nehpektive iiten fionhojning unden 
lang tid (~theekp~ekad kunva} . 

EXEMPEL PA "OLYCKOR": 

Oversvamning i brunn 

Oversvamning i vattenverk 

Korskoppling av ledning·snat 

Felclosering i vattenverk (t ex lut som ger for hogt pH-var

de) 

Avloppsutsliipp i ytvattcntakt 

Akut utslapp i ytvattentakt (bensin, losningsmedel etc) 

Transportolycka med fartyg, lastbil 

Grundvattenfororening· (lakvatten fran soptipp) 

Sabotage, krigshandling 

Karnkraftolycka (exponering for radioaktiva amnen ge

nom luft, foda, ytvatten, g·rundvatten, 

framst jod131) 



EXEMPEL PA 

Lukt 
Smak 

Grumlighet 
Fiirg 

Hogt pH 
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AV 

bakterier, virus 
Dalig desinfektion 
lag klordos, hogt 

Ben sin/ olja 
losningsmedel 
fenoler 
bekampningsmedel 
industriutslapp 
m m 

battre rening 
byte av takt 

Aktivt kol 
forbattrad rening 
byte af intagspunkt 
byte av takt 

Lera Forbiittrad rening 
humus byte av intagspunkt 
ras i ytvatten eller vattentakt 
sammanbrott i reningsverk 

Feldosering av lut Justering av dosering· 

Forgiftning kan t ex fororsakas av industriutsliipp eller trans

portolyckor. Akut forgiftning iir mycket osannolik eftersom vatt

net blir odrickbart av estetiska skal. Risken for kronisk skada 

och tidpunkten nar vattnet ater kan tas i bruk maste avgoras 

fran fall till fall. Stenstrom ville inte ta stallning till vilka amnen 

som kan accepteras och i vilka halter. 

Potentiella industriella fororeningskallor bor inventeras i forvag, 

risken bedomas och atgarder vid olyckor forberedas. Storre vat

tenverk bor ha forberedda kontakter med speciallaboratorier for 

att kunna identifiera okanda fororeningar, t ex org·aniska amnen, 

oorganiska amnen eller mikroorganismer. 

"Katastrofer" ar inte ovanliga. Stenstrom gav ett antal exempel. 

I Amal sjukanmalde sig 3200 personer for magsjuka ar 1977. Tro

ligen var minst dub belt sa manga sjuka' dvs mer an halften av 

Amals befolkning pa 10 000 personer. Orsaken var att man slapp

te ut avloppsvatten i Vanern bara nagra km fran vattenverkets 

in tag. Magsjukan be rod de troligen pa rota virus. Situationen for

battrades genom att avloppsutslapp och vattenintag· lades pa olika 

nivaer. 

I Grums intraffade ar 1980 varldens storsta campylobacter-epi

derai med ungefar 2000 sjuka. Orsak var troligen att nagon 
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pumpade upp vatten ur en alv for bevattning och hade rakat kopp

la in sig pa ledningsnatet. Detta ar ett exempel pa att okade 

vattenkostnader kan leda till att den som ar handi g anvander an-

nat vatten an kommunens med for felkopplingar. 

I Bjarnum blev ar 1980 ca 2000 personer sjuka. Orsak var att 

vattnet i en a rann in bakvagen i ett braddavlopp och oversvam

made vattenverket ( 

I Karlskrona steg ar 1982 avloppsvatten upp i en golvbrunn i 

vattenverket och rann ned i en pump station. A vloppsvattnet pum

pades ut och folk blev sjuka. Orsak var giardia, en para sit, det 

forst a fallet i Sverige. 

I Vilan i Uppsala intraffade ar 1965 en liknande handelse. Av

loppsvatten svammade over i en pumpstation och over 600 per

soner i omradet blev sjuka. 

I Stockholm borjade vattnet fran Norsborgs vattenverk i Malaren 

smaka ben sin vintern 1982. Bar a ett 40-tal manniskor klagade. 

Orsaken var oklar, men man an tog att det berodde pa en tankbat 

som legat infrusen vintern innan. Nar man tog reda pa vad ba

ten varit lastad med erholls felaktiga uppgifter. Farleden gar 

alldeles utanfor vattenverket och man vet inte exakt vad farty

g·en som passerar vattenintaget har for last. Blir det en kollision 

har man en katastrof pa gang. 

Nagot senare vintern 1982 upptacktes gula flackar pa isen utan

for Norsborgs vattenverk. Fargen var som starkt te och det luk

tade aromatiskt som mobelpolityr. En arbetsgrupp tillkallades for 

att titta pa saken. Dland orsaker som misstanktes var sabotage, 

utslapp fran jetplan och stoftnedfall. Det visade sig att liknande 

flackar fanns over hela Malaren, pa smasjoar i Sodermanland, i 

Smaland och i Uppland. Slutsatsen blev att flackarna berodde pa 

att malarvatten trangt upp i sprickor i isen och sedan fryskon

centrerats. Sammansattningen var densamma som i malarvatten, 

men koncentrerat till en salthalt av 5 g/l. De ihgarder som vid

togs var att stanga av kloreringen eftersom den gor smaken sam

re (m~ilarvattnet ar tjanligt utan klorering)' man kopplade om sa 
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att Bornsjon utnyttjades mera och man sankte hela Malaren 7 em 

genom okad tappning i slussarna. Handelsen var oskyldig vad 

gallde effekterna, men kan kallas ett katastroftillbud' atminstone 

ovningsmassigt. 

5.4 Levin: 

Kjell Levin, Kristinehamns kommun, redovisade synpunkter pa 

reservvattenforsorjning uti fran erfarenheterna fran sin kommun. 

Framstallningen illustrerades av overheadbilder och diabilder. 

Kristinehamn ar en lit en kommun med ca 27 000 invanare. Kom

munen har beredskapsplanering enligt vag- och vattenbyggnads

styrelsens anvisningar. Planeringen an togs av lansstyrelsen ar 

1972 och har reviderats emellanat. 

Huvudanlaggningen for vattenforsorjningen av Kristinehamns tat

art baseras pa vat ten fran Bergsjon, ca 10 km fran Kristine-

hamns centrum (se Anlaggningens principiella upp-

byggnad framgar av dar siffrorna inom parentes avser 

ar 1982. 

Ytvattnet fran Bergsjon, vilket ar humusrikt, renas g·enom kemi

kaliebehandling· och filtering innan det aterinfiltreras. Pa Lang

holmen i Bergsjon finns g·rundvattenbrunnar varifran vattnet gar 

direkt till aterinfiltration vid vattenverket i Sandkoping, ca 2 km 

fran ravattenintagen. Vattnet tas upp i 8 brunnar och kemikalie

behandlas innan det slapps ned mot staden. Pa huvudledningen 

har aven kopplats en gam mal grundvattentakt i Berg, som ger 

10 l/ s. 

Ytvattentakten Bergsjon kan skadas av utsUipp. Landsvi:igen for

hi sjon har byggts om och lag·ts del vis pa bank ute i sjon. 

Brandkaren och saneringsforetag har beredskap mot oljeutslapp. 

En narliggande sjo finns 5 km darifran. Om hela vattenverket 

blir utslaget kan en begransad vattenmangd tas fran Bergs pump

station nedstroms vattenverket. 
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F igWL 3. oveJU>ifG.t6 IGCVLta oveJL Kwtine.hamn oc.h va;t;te.nve.fLIGeA: vid 
Be.!Lg.ojon. 



B2 

Ny 
B3 

ater 
inf. B4 

BS 

B6 

B7 

B8 

Berg 

19 

Bef. 
fi1tzr 
40 m 

80 1/s 
( 8 2) 

Nya 
fi1tzr 
40 m 

0 1/s 

120 1/s 

( 8) 
10 1/s 

sering 
K1ore-
ring 

(87) 

130 1/s 
(95) 

VI 

Figun 4. Vattenp~odu~tion medeldygn 7985 enligt VIAK:~ 6o~lag, 
6eb~~ 1982. Si66~o~na inom p~ente~ av~~ an 1982. 
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Reservaggregat finns for elavbrott. Reservoarvolymerna racker 

for kortare avbrott. En fordel ar att staden forsorjs med vatten 

via sjalvfall fran vattenverket som lig·ger 70 m hogre. Huvudled

ningen ar dessutom dubblerad. 

Det finns en standig reparationsberedskap med reservdelar i la

ger. Vid storre haverier finns mojlighet att stanga av olika 

sektioner av natet och viktigare forbrukare, 

vis sjukhuset. Brukarna far hamta vat ten vid reservoarer och i 

sista hand far vat ten koras ut med tankbilar. 

Levin visade ett antal diabilder framst pa anlaggning·arna vid 

Bergsjon och vattenverket i Sandkoping. 

Kommunen som helhet har 5 olika vattenverk. Forutom de ovan 

beskrivna ar verket i Bjorneborg storst. Det forsorjer 2 000 

personer med ravatten fran sjon Vismen. Reningsforfarandet ar 

komplicerat. Nagra av grundvattentakterna som fanns innan ytvat

tenverket byggdes ar 1967 har behallits som reserv. Tva have

rier har intraffat, vilka slagit ut vattenverket. Vid det ena 

stoppade ravattenpumparna, men lutdoseringen fortsatte med for 

hogt pH -varde som foljd. Det andra gall de utebliven dose ring av 

aluminiumsulfat med grumligt vatten som foljd. I det forstnamnda 

fallet tog det ett par dygn innan vattnet i hela natet var normalt 

igen. Under tiden distribuerades vat ten med tankbilar. Fora att 

gardera de tva haverimojligheterna har automatiska larmanordning

ar installerats. 

Avslutningsvis dernonstrerade Levin en "pocket purifier". Denna 

gor det mesta vatten drickbart om ravattnet sug·s upp genom rena

ren, vilken har formen av ett grovt sugror. Apparaten utveckla

des i USA under vietnamkriget. Den marknadsfors nu for frilufts

liv, arbete i u-lander m m. 

Ebbe Ryberg, Goteborgs kommun, beskrev forsorjningen med ravat

ten och reservravatten for Goteborg. Framstallningen illustrera

des av ett an tal overhead-bilder. 
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Av framgar att VA-verk producerar ca 70 milj. 
3 m renvatten per ar. Forbrukningens fordelning framgar av fi-

guren. Det galler salunda bland annat att standigt leverera vat

ten till ca 450 000 personer. Grannkommunerna tar milj. m 3 

per ar, men har ocksa i utstrackning egna vattentakter. 

Ravattnet kommer fran , vars mycket stora avrinnings

omrade framgar t om 

in i A.lv ovan Kungalv ar 600 
3 3 3 m Is, varav 450 m Is ga_r ut genom Nordre Alv och 150 m Is i 

goteborgsgrenen. Ravattenbehovet ar maximalt ca 4 m3 Is. 

Vattnet fran Got a A.Ivs kallfloden ar rent, men sedan tillkommer 

fororeningar bade kring Vanern och langs Gota A.lv. Det galler 

samhallen, industrier och transporter bade pa och langs alven. 

Avbrott pa ravattenforsorjningen kan orsakas dels av att vattnet 

blir otjanligt for renvattenproduktion, dels att transportsystemet 

for ravatten skadas. Otjanligt vatten kan orsakas av: 

IndustriutsHipp 

Lackage vid fartygshaverier pa alven 

Lackage vid lastbilshaverier pa vagar langs alven 

Saltvattenupptrangning. 

Saltvatten tranger upp i goteborgsgrenen till ravattenintaget nar 

tappningen fran Vanern blir for lag. Ar 1976 var Vanern sankt 

till nedre damningsgransen och vattenintaget fick stangas av re

kordantalet 43 ganger. 7 visar hur antalet avstangnings

tillfallen varierat de senaste tio aren. Bra ar var 1973 och 1980 

med en avstang·ning under aret. Avstangning vid 10 tillfallen per 

ar kan anses normalt. Genom patryckningar pa industrier langs 

alven hoppas man kunna nedbringa detta antal. 

Ravattnet tas in fran Got a AI vs goteborgsgren vid Larjeholm ( se 

fig·ur 8). Vid Alelyckan gar en del av vattnet genom bergtunnel 

till Delsjoarna. Den andra delen gar direkt till vattenverket i 

Alelyckan. Vattnet fran Delsjoarna gar genom ytterligare en 

berg·tunnel till vattenverket i Lackareback. Vid bada verken be

handlas vattnet genom kemisk fallning och snabbfiltrering med 
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MOLNDAL 

DET GALLER BLA. ATT STANDIGT LEVERERA 
VATTEN TILL C.A 450 000 PERSONER 

Figu~ 5. VatXentev~an~e~na n~an Gotebo~g~ VA-ve~k und~ 7982. 
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FigWL 7. Anw.l gangVL pVL c'l.fr_ -Oom Ju!lva;t;te_nintage;t hatL va!Ld_ av
_otangt undVL de_n _oe_na_ote_ 70-M-Ope_hiode_n. 
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L N KTION-

RENINGSVERKEN ALELYCKAN OCH LACKAREBACK 

- kemisk fallning 

- snabbfilter med aktivt kol 

Fig~ 8. Plan oeh ~ektion 65~ ~avattn~ tnan~po~ ~ Gotebo~g~ 
vatten65~5~jning~~y~tem. 
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aktivt kol (for att bland annat eliminera dalig smak). Om ravat

tenintaget vid Larjeholm stangs kan vattenverket i Alelyckan fa 

vatten tillbaka fran Delsjoarna. 

Vattenytan i Delsjoarna halls normalt vid hogvattennivan. Det 

innebar att ett mag a sin pa 4 milj. m 3 kan utnyttjas som reserv. 

Med ett ravattenuttag av 2. 5 m3 Is racker det ca 18 dygn. 

I den atgardsplan som har driftssituationer studerats: 

* Gota Klv-intaget avstangt 

* Brott pa jordtunneln till Alelyckan 

* Brott pa bergtunneln Alelyckan-Kotangen-Lilla Delsjon 

* Brott pa bergtunneln Bratteklevs udde-Lackareback. 

Reserven vid avstangning av intag·et fran Gota Klv eller brott pa 

bergtunneln Alelyckan-Kotangen-Lilla Delsjon ar den ovan namn

da i Delsjoarna, vilken racker ca 18 dygn. Om forbindelsekanalen 

mellan Stora och Lilla Delsjon fordjupas kan ytterligare ca 3 milj. 

m3 tas ut, dvs reserven racker totalt ca 33 dygn (se 

Detta tar ca 14 dagar att utfora. 

Tunnelstrackan fran Stora Delsjon ner till Lackarebacksverket ar 

den kansligaste de len. Om den skulle rasa igen stangs vattentill

forseln till Lackarebacksverket helt. Denna tunnelstracka ar dar

for forsHirkt i samma klass som Vattenfalls kraftverkstunnlar for 

att minim era risk en. 

5.6 Karl-Goran Karlsson: 

Karl-Goran Karlsson lamnade synpunkter pa reservvattenforsorj

ningen med utgangspunkt fran sin langa erfarenhet som natur

vardsdirektor i Kronobergs Hin. 

Tryggad vattenforsorjning ar naturligtvis ett viktigt samhi:ills

intresse. Detta har forsummats pa manga hall och darfor ar ini

tiativet att se over fragan mycket bra. Forst nagra kommentarer 

till forstudien. Geohydrologin saknas kanske i forstudien. Det 

skulle vara bra att veta vad som hander rent geohydrologiskt 
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nar en vattentakt hailer pa att fororenas. Hur kan man paverka 

eller forebyg·ga det forloppet? Dar ar kunskapen dalig och det 

finns mycket att gora rent vetenskapligt. 

Forstudien innehaller ratt mycket om vad som bor goras r~itts

ligt, organisatoriskt, renings- och distributionstekniskt. Be

traffande lagar och bestammelser ansag Karlsson att forstudien 

avvek ganska avsevart fran hans uppfattning om vad som galler. 

Utgangspunkt ar att bor tryggas mot saval 

katastrofer som mindre storningar och detta bor galla bade i krig 

och fred. 

Vilket rattsunderlag reglerar vattenforsorjningen? I f6rstudien 

star att lagen om kommunal beredskap alagger kommunerna att 

vidta at g·arder for att klara vattenforsorjningen. Detta ar dock 

en sanning med stor modifikation. Dels avser lagen en bart krig 

och beredskap, dels finns det ju, vilket papekas i forstudien, 

ingen skyldighet att vidta nagra som heist konkreta atgarder om 

inte staten bidrar till kostnaderna. Inga anslag finns veterligt 

for narvarande for detta andamal, vilket innebar att nar det gal

ler reservanordningar ar lagen om kommunal beredskap dessvarre 

en papperstiger. Daremot har den haft betydelse nar det galler 

for myndigheter och vattenverk att behalla personal i krig och 

beredskap. 

Enlig-t l{arlssons uppfattning· ar framst VA-lagen fran 1971 och 

framst dess 12: e § intressant. Dar sags bland annat att en an

man vatten- och avloppsanlaggning- skall vara forsedd med an

ordningar som kravs for att den skall fylla sitt andamal och till

godose skaliga ansprak pa sakerhet. Lagen galler bade i krig 

och fred, det finns alltsa inga undantag. Anda installer sig pro

blemet vad man menar med skaliga ansprak pa sakerhet? Den 

myndighet som avgor detta heter Statens VA-namnd och har ej 

medtagits i forstudien. Statens VA-namnd har ansvaret for att 

tolka VA -lagen, nar det galler kommunernas skyldigheter pa det 

har omradet. Fragan om tolkning av begreppet skaliga ansprak 

pa sakerhet, som kommunerna skall halla, ar central. Man fragar 

sig om en rimlig riskniva kan definieras, vad den okade saker

heten far kosta, hur sambandet ser ut mellan riskniva och kost-
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nad? Sadana samband 

att lyfta fram 12:e § och 

pa sakerhet, men tona ned om kommunal 

som den atminstone i nulaget ar en 

ar salunda 

skiiliga ansprak 

I avsnittet om skydd av vattentakter har uppgifter till forstudien 

tagits fran en gammal skrift fran Naturvardsverket, 1 

(Statens Naturvardsverk, 1). be-

stammelser om skydd av grundvatten finns salunda inte med i 

den nya halsoskyddslagen. Bestammelserna om skyddsomraden 

m m i vattenlagen ar snart historia. En proposition om ny vat

tenlag har passerat lagradet och kommer relativt snart att tas 

upp i riksdagen. Det 19: e kapitlet handlar om skydd for vatten

forsorjning·. 

Forslagen i 19: e kapitlet innebar att lansstyrelsen faststaller 

skyddsomraden for saval yt- som grundvattentakter' aven i sa

dana fall dar fastigheterna ar berattigade till ersiittning for det 

intrang· som skyddsbestammelserna utgor. Det senare kan for 

narvarande bar a faststallas av vattendomstolen. Redan nu fast

sHills emellertid huvuddelen av skyddsomradena av lansstyrelsen. 

I Kronobergs Hin har sedan ar 1964 vattendomstolen faststallt 2 

skyddsomraden och lansstyrelsen 30. 

Miljoskyddslag·en ar for narvarande inte tillamplig pa .grundvatten 

som framgar av forstudien. Mcd mycket stor sakerhet kommer 

emellertid inom kart en andring som innebar att grundvattenfor

orening kan han teras med stod av miljoskyddslagen. 

Under det narmaste aret kommer det salunda att handa ratt myc

ket pa lagstiftningsomradet' och efter de andringarna kan det 

knappast havdas att rattsunderlaget for en trygg vattenforsorj

ning ar bristfalligt. Problemet ar i stallet att fa kommunerna att 

tillampa lagstiftningen' kravet pa sakerhet i vattenforsorjningen 

sam ar inskrivet i VA-lagen ach att fa dem att utnyttja mojlighe

terna till skyddsbesHimmelser. Det brister hogst avsevart idag 

ach framfor allt ar det mycket stora variationer mellan olika kom

muner. 
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Lagen om kommunal beredskap skulle med fordel kunna utnyttjas 

av staten for att satsa pa uppbyggnad av reservanordningar med 

hansyn till krigsaspekten. Detta skulle fa stor effekt ock

sa pa sakerheten i fredstid. Vi dare skulle det fa en valkommen 

sysselsattningseffekt. Men for narvarande ser forutsattningarna 

dystra ut. 

samma satt som 

nag·ra praktiska erfarenheter sitt Ian. Skadefallen har mest 

gallt olja fran fasta behallare eller transporter vid ett 10-tal 

fallen sedan ar 1958. Ett fall har gallt vagsalt och i slutet av 

1950-talet forekom problem med vaglut. Den mansklig·a faktorn 

har varit huvudorsak och kan troligen aldrig elimineras helt, 

trots tekniska hjiilpmedel. 

Innan overfyllningsskydden installerades skulle en tankbil leve

rera eldningsolja till alderdomshemmet i Ing·elstad. Rakningen 

skulle stiillas till kommunalhuset. Chaufforen korde till kommu

nalhuset, stoppade in slangen och gick sedan och fikade. Under 

tiden rann det ut en halv tankbil. 

dverfyllningsskydden forvantades eliminera den beskrivna typen 

av olyckor. Sent en lordag kom emellertid en tankbil till glasbru

ket i Skruv. Nar dragbilen och halva sHipet fyllts pa fungerade 

overfyllnings.skyddet. Chaufforen an tog da att det all tid finns en 

liten volym ovanfor skyddsnivan, sa han tog sig in i byggnaden, 

skruvade av manluckan, drog in slangen genom kallarfonstret 

och fyllde i res ten. Oljan, halva tanken pa slapet, rann emeller

tid utan att chaufforen visste det ut genom ett braddavlopp. Han

delsen visar att det ar svart att eliminera alia risker beroende 

pa att den manskliga faktorn finns kvar. 

Ibland far vattenforsorjningen skulden for epidemier, dar orsa

ken ar nagot annat. Exempel ar den s k Alvesta-epidemin i slu

tet av 1950-talet. Orsaken var dar salmonella i korv fran slak

teriet. Senare utbrot maginfektion pa ett militart ovningsfalt i 

Kosta. Orsak en utreddes inte 100-procentigt, men var sannolikt 

inte vattnet utan bristande hyg·ien. Den positiva effekten i bada 

fallen var att vattenforsorjningen fick en ordentlig· genom gang. 
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Vilka atgarder har 

metoder har av oljefororenad jord, 

nar det varit mojligt. I en del fall har grundvattnet pumpats 

Ett belysande exempel 

sma mangder har forsok gjorts 

skoljs bort. Det skulle behovas 

att vad som hander i 

upp 

i 

fran samhallet Moe-

keln. Vattentakten hotades av en lackande oljetank. Kommunen 

bedomde att en minskning av vattenforbrukningen skulle minska 

grundvattenstromningens hastighet mot vattenHikten. Man infor

merade darfor befolkningen om for fororening och uppma

nade till sparsamhet med vattnet i forlitande pa medborgarnas 

solidaritet. Resultatet blev att vattenforbrukningen forst a dygnet 

okade med ungefar 50%. Folk resonerade namligen sa att det var 

bast att gardera om vattnet skulle ta slut och darfor 

badkaret. Inte heller nasta dygn blev forbrukningen normal, for 

da bytte man vat ten i badkaret. Frivillig ransonering fungerar 

salunda inte. Det enda som gar ar att stanga av vattnet och han

visa folk till vattenposterna. 

De fall som intraffat har kannetecknats av en betydande hand

fallenhet hos de manniskor som skall ta hand om problemen. Vad 

skall man gora, vem skall ta initiativet, vern skall betala, var 

skall man lagga schaktmassorna, vagar man gora det ena eller 

andra? Ett litet olyckstillbud skulle inte skada, eftersom det vi

sur sig att andra gangen har man betydligt battre grepp om fra

gorna. Man borde darfor simulera en sa dan har situation i kom

munen, spela upp det sa realistiskt som mojligt och se vad som 

hander 

Sammanfattningsvis borde alltsa forstudien rattas till och aktua

li~eras i avsnitten om lagar och bestammelser. fortsatta ar

betet bor koncentreras till det rent geohydrologiska. Vad hander 

i grunden och i grundvattenstrommarna framfor allt en foro

rening? Vad kan man gora att forebygga situationen och nar 

den val har hant, vad kan man gora for att begransa skadan och 

sanera? 
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5.7 

Torbjorn Fagerlind grundvattensektionen vid Sve

riges Geologiska Undersokning (SGU). Han ville visa vilken re

surs SGU kan vara vid planering av vattenforsorjning. 

Grundvattensektionen sysslar i huvudsak med dokumentation av 

hydrogeologiska processer, men dokumentation avser i sam-

rna utstrackning Foljande kan vara 

lampliga vid diskussion om reservvattentakter: 

* Brunnsarkiv 

* Kemiarkiv 

* Vattentaktsarkiv 

* Rapportarkiv 

* Grundvattennatet 

* Hydrogeologisk kartering 

I brunnsarkivet samlas uppgifter om enskilda vattentakter. In

samling·en bedrivs med stod av en lag, SFS 1975:424 (se 

10 , vilken tradde i kraft ar 1976. Idag finns i brunnsarkivet ca 

85 000 brunnar och 7 000-8 000 nya brunnsuppgifter tillkommer 

per ar. Ca 50 000 uppgifter ar datalagrade. Uppgifterna galler 

bland annat foljande: 

1. Brunnens 

Lan-kommun -forsamling-fastighet 

x- och y-koordinater 

2. 

Jorddjup-jordart 

Totalt djup-bergart m m 

3. Tekniska 

Borrteknik 

Foderror 

B runnens bottendiameter 

Anvandning· (hushall, energi m m) 

4. Vatten 

Kapacitet 

Grundvattenniva 

5. 

Gas, salt, grumligt vatten etc. 



omUPlP2ifts!Sk~rJditgh,et 

ocb bru:nm;bOJrmitng; 

utfardad den 5 juni 1975. 

Enligt rik.sdagens beslut 1 foreskrives foljande. 

Den som yrkesmassigt utfor borming. rordrivning, gravning 
eller liknande arbete i syfte att undersoka fi:irekomst av grundvat
ten elle!' att utvinna sadant ar skyldig att till Sveriges geologiska 
undersokning skriftligen Jamna redogorelse for arbetet och dess re
sultat. 

2 § Den som yrkesmassigt utfor grundvattentaktsundcrsokning och 
diirvid skriftligen sammanstallcr resultat av undersokning for upp
dragsgivares rakning ar skyldig att till Sveriges geologiska under
si:ikning lamna en kopia av sammanstallningen. Vad som har sagts 
nu medfor ej inskrankning i skyldighet att lamna redogorelse som 
avses i 1 §. 

3 Redogorelse enligt 1 skall innehaJla uppgift om 
1. tid och plats for arbetet. 
2. andamalet med arbetet samt dess omfattning och tekniska ut

forande. 
3. jord- och bergarter som patraffats och dessas maktighet. 
Har grundvatten patraffats skall redogorelsen liven innehalla upp-

gift om 
1. grundvattenytans niva eller nivaer. 
2. resultat av provpumpning, om sadan har skett. 
3. resultat av vattenanalys. om sadan har fOretagits. 

4 Redogorelse enligt 1 § skall lamnas inom tre manader efter 
det att arbete har avslutats. 

Sammanstiillning som avses i 2 § skall liimnas inom tre manader 
efter det att den har fiirdigstiillts. 

5 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestammer far 
for visst fall medge undantag fran denna lag, om sii.rskilda skal fi:ire
ligger. 

6 § Den som uppsatligen eller av oaktsamhct underlater att full

gora uppgiftsskyldighet e\ler lamnar oriktig uppgift domes. om ej 
garningen ar belagd med straff i brottsbalken. till bater. Allmant ina! 
fiu vacka' endast efter anmalan av Sveriges geologiska undersokning. 

1 Prop. 1975: 38, NU 25, rsk.r 153. 

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1976. 
Lagen galler ej arbete som har paborjats fOre ikrafttrii.dandet. 

Pa regeringens vii.gnar 

OLOF PALME 

FigWL 10 

RUNE B. JOHANSSON 
(1ndustridepartementet) 

Utkom frim trycket 
den l7juni 1975 
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Betydelsen av de privata vattentiikterna kan jamforas med de kommu

nala. Den kommunala vattenanvandningen ar ca 1000 milj. m3 per 

ar. Den to tala moment ana kapaciteten hos de privata vattentak

terna ar av ungefar samma storleksordning. 

Kemiarkivet omfattar ca 6000 kemisk-fysikaliska analyser. Per ar 

beraknas inkomma 1500-2000 analyser. Analyse rna kopplas direkt 

till brunnsdata i brunnsarkivet for att kunna anvandas tillsam

mans. Vanligen ror det sig om standardanalyser, vilka lagras och 

hanteras i dator. 

Vattentaktsarkivet omfattar kommunala och storre vattentakter. 

Arkivet ar datorbaserat och omfattar foljande Ian: Kalmar, Vast

manland, Gotland, Uppsala, Blekinge, Stockholm, Sodermanland 

och Halland. Foljande uppgifter ingar och erhalls framfor allt i 

sam band med den hydrogeologiska karteringen: 

* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Lan-kommun-forsamling, x- och y-koordinat 

Akvifertyp 

Skyddsomrade 

Vattendomar 

Geologi 

Tekniskt utforande 

Provpumpning-grundvattenytor 

Vattenuttag 

Kopplin gar, dvs till annan information 

t ex tidsserier i g·rundvattennatet, 

brunnsarkiv, kemiarkiv osv. 

Rapportarkivet omfattar utredningar om grundvattenforhallanden, 

framfor allt i sam band med kommunala vattentakter. Uppgifter 

finns nu om ca 3000 rap porter. Abstract finns till varje rapport. 

Hantering·en ar manuel!. 

Grundvattennatet tar in uppgifter fran 70 platser (se 11 

runt om i landet. Observationspunkterna ar ca 700 till antalet. 

Grundvattennatet kan jamforas med meteorologiska stationer, men 

uppgifterna avser grundvattenniva, kemi och temperatur. Arki

vet ar databaserat. Grundvattennivan observeras en till tva 
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ganger per manad. En del stationer har kontinuerlig registre

ring. Vid vis sa stationer mats grundvattentemperatur och grund

vattenkemi, tjale och snodjup. Samarbete sker med SMHI betraf

fande klimatdata. For narvarande sker en viss utbyggnad betraf

fande kemiska data' sa att naturliga kvalitetsforandringar skall 

kunna foljas pa kort och lang sikt, bland annat kommer forsur

ningsfragor in i detta sammanhang. Grundvattennatet syftar 

framfor alit till att lagra och utnyttja tidsserier av olika 

Den hydrogeologiska karteringen bygger pa sammanstallning av 

hydrogeologisk information. Den mode rna hydrogeologiska karte

ringen genomfors lansvis i skala 1: 250 000. Till kartorna finns 

beskrivningar. Kartorna kan bland annat utnyttjas for att bedo

ma var grundvattenresurserna ar lattillgangliga. Hydrogeologiska 

kartor har hit tills utgivits over Kalmar, Gotlands, Vastmanlands 

och Blekinge lan. N armast i tur star Stockholms, Sodermanlands, 

Hallands och Skaraborgs lan. Meningen ar att hela landet skall 

karteras under 15 ar, varav nagra ar redan gatt. Foljdprodukter 

av hydrogeologiska kartan ar riskkartor for infiltration och sprid

ning av fororeningar i grundvattenmagasin. 

5. 8 Ake Silander: 

Ake Silander fran Overstyrelsen for ekonomiskt forsvar informe

rade i samband med formidclagens avslutande diskussion om 

OEF: s arbete inom omraclet vattenforsorjning. 

Silander inledde med att hanvisa till lagen om kommunal bered

skap, vilken Karl-Goran Karlsson an sag vara en papperstiger. 

bEF har under mycket lang tid arbetat pa att astadkomma en 

form av statsbidrag som skulle fordelas genom Riksnamnden for 

kommunal beredskap, huvudman for den samordnade planlaggning

en i kommunerna. OEF har forsokt astadkomma en revidering av 

de tekniska anvisning·ar som givits av olika fackmyndigheter nar 

det galler gas, el, vatten och avlopp samt aven varme som inte 

finns intaget i lagen. 

Underlaget for planlaggningen finns i en promemoria som beskri

ver olika situationer och kraven pa forsorjningen i form av 
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normtal: Hur Hinge kan man vara utan , hur vatten 

behover man per hushiHl etc. Forslaget behovde test as och da 

erbjod sig Sundsvalls och Timra kommuner att utan hjalp av 

statsbidrag gora en genom gang. Man har kartlagt distributionen 

till befolkningen idag och vilka anordningar som finns inom de 

olika foretagen, t ex kopplingar for att klara bortfall i vatten

verket. 

Utslagsgivande ar hur man skall vaga kostnader for insatta re

servanordningar mot de som man bedomer. I den kommu

nala beredskapslagen star att man skall kunna ateruppta verk

samheten efter krigsskador. Om man da ger en bild av vad som 

kan intraffa, sa maste man kunna bedoma vad som erfordras och 

darmed borde saken vara klar. Detta ar tveklost en kommunal 

angelagenhet och i det fallet ingen ekonomisk papperstiger alls. 

Kommunforbundet och Landstingsforbundet har emellertid allvar

ligt patalat att om man kommer med ytterligare krav pa kommuner

na maste det utga statsbidrag. 

Pa basis av den fredstida verksamheten i Sundsvall och Timra 

har en bra klassificering tagits fram av anordningarna. Den ge

mensamma redovisningen har gjorts pa ett sadant satt att kom

munledningen skall kunna ta stallning till fragorna. 

Den fredstida distributionen kan anvandas for att bedoma forsorj

ning av befolkning och industri i krigstid. Om man fortfarande 

skall flytta pa manniskor i krigstid maste man fundera over om 

de kan over leva pa det sHille dit de skall flyttas. 

Farra aret begarde Riksnamnden for kommunal beredskap 16 milj. 

kr for att klara ut en del av problemen, men statsmakterna sade 

nej eftersom det inte var klart redovisat vad man direkt skulle 

behova. De fredsmassiga forhallandena skulle inrymma tillracklig 

sakerhet for det har, och da har lagen blivit en papperspro

dukt. Det ar ovedersagligt att i en krissituation kravs tillkom

mande anordning·ar, som man borde kunna ge ekonomiskt stod. 

OEF har forsokt redovisa provkartlaggningen bland annat som 

atgardsplaner, vilka visar de oundganglig·a behoven av tillkom

mande anlfiggningar. Lansstyrelsen lamnar en skadebild och pa 
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basis av den skulle sedan Hinsstyrelsen kunna avgora vilka olika 

insatser det kravs och i sa fall hur pengarna skall begaras och 

forordna om anskaffandet. 

I host, nar kommunstyrelserna i Sundsvall och Timra har de har 

plane rna, far ett under lag for att vidarebefordra 

i form av en planeringsmall till ovriga kommuner. 

Karlsson kommenterade 

Karlsson ville inte vara pessimistisk. Han ansag provet i Sunds

vall vara klart nyttigt, men det ar anda tveksamt om nagon vill 

sat sa pen gar. Kommunerna vill inte ansla me del om det finns moj

lighet till statsbidrag·. 
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basis av den skulle sedan Hinsstyrelsen kunna avgora vilka olika 

insatser det kravs och i sa fall hur pengarna skall begaras och 

forordna om anskaffandet. 

I host, nar kommunstyrelserna i Sundsvall och Timra har de har 

plane rna, far ett under lag for att vidarebefordra resultaten 

i form av en planeringsmall till ovriga kommuner. 

kommenterade 

Karlsson ville inte vara pessimistisk. Han ansag provet i Sunds

vall vara klart nyttigt, men det ar anda tveksamt om nagon vill 

sat sa pen gar. Kommunerna vill inte ansla me del om det finns moj

lighet till statsbidrag·. 
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6 uss 

6.1 

Diskussionsdagens 

gruppdiskussioner. 

till storsta delen at 

framgar av den ne

overHimnades till 

hade faststi:illts i forhand 

dan atergivna 

samtliga del tag are 

och med syfte att astadkomma 

som mojligt av de 

Anteckningar fordes i varje grupp av en deltagare fran 

Geohydrologiska forskningsgruppen. har anteckningarna 

redigerats. Varken de medverkande i grupperna eller sekrete

rarna har i nagon storre utstrackning kunnat paverka den slut

liga utformningen. 

Huvudsyftet med bade diskussionsdagen som helhet och grupp

diskussionerna var som tidigare namnts att identifiera och 

niera forskningsuppgifter inom amnesomradet' lampliga for 

hydrologiska forskningsgruppen. A ven om amnesomradet ar om

fattande och mangskiftande till sin karaktar var det salunda 

knappust onskvart att ta fram skilda uppgifter for grupperna. 

Alla grupperna borde i stallet fa mojlighet att fran samma ut

gang·smaterial behandla den centrala frag·estallningen. Diskussi

onerna kunde anda forvantas fa ganska varierande inriktning be

roende pa de medverkandes olika intressen och kompetensomra

den samt vagledningens foga tvingande karakti:ir. 

6.2 

Deltag·are: 

A 

Ulf Safwenberg, VA V 

Karl- Ivar Mossberg, Karlshamns kommun 

Karl-Goran Karlsson, liinsstyrelsen i Vaxjo 

Ebbe Ryberg, Goteborgs kommun 

Orjan Cronstr6m, Malmo kommun 

Kjell Levin, Kristinehamns kommun 

Birger Burman, Mariestads kommun 

Olov Holmstrand, CTH (sekreterare) 
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DISKUSSIONSDAG 1983-05-18 
OH/AH OM RESERVVATTENTAKT 

Syftet med gruppdiskussionerna ar att ge underlag for en fordjup
ning av problemanalysen vad galler reservvattenHikter. Till 
ledning vid diskussionerna har nedan formulerats ett antal 
fragor. Vi iir tacksamma om nagot svar ges pii samtliga friigor. 
Grupperna far emellertid sjiilva fritt viilja vilken eller vilka 
fragor som anses motivera en mera ingaende diskussion. 

Deltagarna i gruppdiskussionerna forvantas inte formulera allman
giltiga svar pa friigorna. Var och en bar i stallet diskutera 
utifran sina egna erfarenheter. 

* Vilka iir de mest akuta hot en mot vattenf6rs6rjningen? 

* 

* 

* 

* 

* 

.~r dagens situation tillfredsstallande? Om inte, ar de 
storsta problemen: 

a) juridiska-administrativa 
b) tekniska 
c) ekonomiska? 

Ar reservvattenf6rs6rjningen mest ett kvalitets- eller kvan
titetsproblem? 

Vilka atgarder ar mest angelagna: 
a) att definiera och niirmare klargora problemen 
b) att ge administrativa 16sningar 
c) att ge tekniska losningar? 

Finns tillriicklig kunskap for att identifiera och utnyttja 
reservvattentakter i olika situationer? 

Ar den nuvarande beredskapsplaneringen tillracklig? 

Fig~ 12. vagtedning vid g~uppd~ku~~ion~. 

Deltag·arnn enades om att i huvudsak fora diskussionen med ut

g·angspunkt fran vagledningens fragor' vilka kom att behandlas i 

den ordning de ar uppraknade dar. 

Vilka ar de mest akuta hoten mot 

IVled utgf1ngspunkt fran deltagande kommunrepresentanters erfa

renheter konstaterades att "vardagsproblemen" galler distribu

tionen. Det ar kostsamt att t ex dubblera de ofta lang·a (flera 

km) overforingsledningarna fran vattenUikter. Daremot ar det 

mindre kostsamt att installera reservkraftaggregat. Sa dana kan 

utnyttjas lonsamt i normaldriften av spolpumpar i sHillet for att 

kopa dyr extrakraft. Vid elransoneringen for nag·ra ar sedan ut

nyttjade Karlshamns kommun sitt reservaggregat for att salja 

kraft till natet. 
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till kommunerna for att 

Karlsson menade att denna fraga 

skulle kunna aktualiseras t ex av 

Den vanligaste yttre vattentakterna ar utslfipp t ex 

fran valtande tankbilar eller fran ' sjofarleder (aktuellt i 

Mariestad). Den motverkas enk-

last genom att man att flyta 

g·enom de kansliga ( parkeringsplat-

ser etc). Daremot har atgarder typ asfaltering av diken visat sig 

foga verkning·sfulla. Enligt den nya vattenlagen kommer skyddsom

raden for sjoar att kunna upprattas med forbud for motorbatar 

m m. Detta ar emellertid svart vid allmanna farleder. 

Om en vattenHikt skulle slas ut kan civilforsvaret pa de fiesta 

platser med kort varsel sta.lla till forfogande minst 5 km snabb

kopplingsror med diametern 100 eller 150 mm. 

Gruppdeltagarna ansag inte forsurning vara nagot hot mot storre 

vattentakter med behandlingsanordningar. Dare mot ar forsurning 

av g·rundvattnet ett stort problem for sma, enskilda vattentakter 

utan behandling. Att forsurning ofta namnts i forstudiens enkat 

( se Bilaga 1) an sags dar for tamligen obefogat. 

Slutligen konstaterades att sabotage aldrig gar att forhindra 

helt. Sabotage ar darfor ett mycket allvarligt hot. 

Ar situation tillfredssHillande? 

Diskussionen inleddes med att samtliga enhalligt besvarade fragan 

med nej. 

Med utgangspunkt fran forhallandena i Gota .Alv, som ar Gote

borgs ravattentakt, berordes samordnad rccipientkontroll i vat

tenvardsforbund (frivillig medverkan) eller vattenforbund (verk

samheten reglerad i lag). Sadan samverkan ar vardefull bade pa 

grund av den formella samordningen och de personkontakter som 

etableras. 
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De juridiska-administrativa problemen ar losbara med nuvarande 

och tillkommande lagstiftning. Nya lagar och bestammelser ford-

ras inte sa lange de nuvarande utnyttjas 

De tekniska problemen ar in get storre hinder. Mojligen far kon

sulter etc for litet ovning· i att losa akuta problem 

bristande resurser. 

Den otillfredsstallande beror 

ekonomiska resurser. Detta medfor exempelvis att kommunerna 

inte har rad att vidmakthalla nedlagda smavattentakter. 

VA -lagen har kommunerna tveklost ratt att debitera alit som 

kravs for en saker vattenforsorjning. Ett problem utgor de (fa

taliga) kommuner som utnyttjar VA -tax an som en fortackt be

skattning. 

Ebbe Ryberg uppmarksammade att "Bedomningsgrunder for sven

ska ytvatten" (Statens Naturvardsverk, 1969) borde revideras 

med hansyn till utvecklingen inom rening·stekniken. Karl-Goran 

Karlsson som medverkade vid utarbetandet av denna publikation 

instamde och framholl att den vid utgivningen endast ansags va

ra provisorisk. 

Ar ett kvantitets- eller kvalitets-

problem? 

Betraffande kvaliteten konstaterades att om man ar villig att ge 

avkall pa normerna atminstone tillfalligt, borde det ga att fa fram 

tillracklig mangd. Huvudsaken ar att vattnet kloreras, sa att det 

inte ar smittofarligt. Alternativt kan de enskilda konsumenterna 

koka och filtrera vattnet. Jamforelser drags med fritidshus och 

forhallandena i u-lander. 

Ett kvantitetsproblem ar hanteringen av mindre vattentakter, som 

blivit overtlodiga. Oft a tas pumpen bort, men brunn och led

ningar ligger kvar. Om vattentakten skall kunna betraktas som 

reserv bor emellertid funktionen kontrolleras regelbundet. 
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For narvarande utfors ett stort antal grundvattenbrunnar 

for energiutvinning. Beroende pa laget borde des sa brunnar 

kunna utnyttjas. Alternativt borde undersokas om ej anvanda vat

tentakter kan nyttiggoras for energiutvinning. I Malmo har dis

kuterats att pa detta satt utnyttja en vattentakt i Bulltofta. 

Vilka ar mest 

Under denna en mera allman om 

problem som kan anses viktiga och var forskningsbehov kan fin

nas. 

Kommunerna vet i allmanhet vad som behover goras lokalt, for 

deras del iir problemet huvudsakligen ekonomiskt. Pa hogre admi

nistrativa nivaer ar det svart att overblicka ansvarigheten. 

Exempelvis ligger inte ens alla hithorande problem under ett de

partement. Sverige ar snart enda europeiska land som saknar ett 

miljovardsdepartement. En fullstandig samordning ar inte realis

tiskt mojlig med nuvarande organisation. 

Karl-Goran Karlsson framholl bristerna i geohydrologiska kun

skaper t ex vid etablerande av skyddsomraden. Forskningsinsat

ser skulle kunna genomforas med utgangspunkt fran foljande del

moment: 

a) Hur forebygger man skador, hur sprids fororeningar, hur 

stora skall skyddsomradena vara. 

b) For narvarande ar handfallenheten stor vid intraffade ska

dor. Det skulle behovas en handbok som vagledning. 

c) Vad gor man om skadan trots allt intraffat, teknisk-ekono

miska avgoranden, kvalitets- och kvantitetskrav, nya vat

tentakter, lag·ring. 

Punkterna galler bade yt- och grundvatten men for Geohydrolo

giska forskningsgruppen skulle det vara lampligast med inrikt

ning pa grundvattentakter. Ett forslag till arbetsuppgift ar att 

se over ca 100 skyddsomradesforeskrifter och bedoma hur rele

vanta de ar samt hur de fungerat vid eventuella olyckor. Det 
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vore ocksa intressant att kontrollera de skyddsforeskrifter som 

overprovats och vad som da forts fram. 

Betraffande mojligheten att anordna ny vattentakt vid en 

fad skada for att pa sa satt snabbt losa vattenforsorjningen, var 

Karl-Goran Karlsson av den bestamda asikten att detta inte vore 

Himpligt eftersom det skulle ta for lang tid. 

Karl-Goran Karlsson framholl ocksa det angelagna i att klarg·ora 

hur olja sprids i mar ken. Har skulle Geologiska institutionens 

tradition fran Gunnar Beskows verksamhet kunna fullfoljas. 

Slutligen konstaterades att avfallsupplag (inte minst s k bygg

tippar) sprider fororeningar av manga typer och att detta vore 

angela get att undersoka narmare. 

6.3 

Deltagare: 

B 

Tore Stenstrom, Livsmedelsverket 

Bjorn Lovell, Alingsas kommun 

Bernt Karlsson, Skaraborgs vattenverksforbund, 

Skovde 

Thord Falk, Uppsala kommun 

Arne Bergqvist, lansstyrelsen i Halmstad 

Annika Lindblad, CTH (sekreterare) 

yuka ar problemen? 

Tekniska problem dominerar: ledningsbrott, avbrott i elforsorj

ningen. Skaraborgs vattenverksforbund har inte reservkraftagg

regat till pumparna i distributionssystemet. Alingsas har tillgang 

till mobila kraftaggregat, men problem uppstar anda vid allman 

elbrist. 

Bjorn Lovell ansag att inga direkta hot finns mot vattentakterna. 

Daremot kan pumpar och ledningar ga sander. Ledningarna ar 

emellertid dubblerade. Det ar viktigare att "skara av" eventuella 

tillforselmojligheter for fororeningar till ytvattentakter an att 

halla reservvattentakter. I centrala Alingsas finns grundvatten

brunnar. 
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I Skovde provkors de en gang per 

manad. Driftskostnaderna, vilka narvarande ifragasatts, upp

gar till 250 000 kr/ar. Man anser att en reservvattentakt kan tas 

i drift inom ett par dagar. Under denna 

ningen fran reservoarer. 

vattenforsorj-

Medlemskommunerna i Skaraborgs vattenverksforbund far 

anvanda far 

nas. ett for i 

I Hallands Ian bevaras gamla vattentakter nar nya infiltrations

anlaggningar utfors. 

Forsurningen upplevs av mang·a kommuner som ett katastrofhot. 

Enlig-t Arne Bergqvist iir det stora hotet att vattnets buffertka

pacitet minskar. 

Tore Stenstrom ifragasatte om transporter ar ett hot mot vatten

forsorjningen. Ingen av de ovriga kunde ge konkreta exempel pa 

olyckor dar vattentakter varit hotade. Dare mot har utslapp fore

kommit i ytvattentakter, exempelvis bly i Gullspang. 

Pa fraga om det finns gifter som skulle kunna fororena en hel 

sjo svarade Tore Stenstrom tvekande och namnde aflatoxiner, bu

tolinitoxin och liknande. Olja kan foro rena stora mangder vatten, 

men ar inte nagot direkt halsohot. 

Org·aniska amnen kan forekomma i vattnet, men analyseras aldrig 

som standard i Sverig'e. Det efterlystes i sam band harmed rikt

linjer for analysprogram avseende nya och gamla vattentakter. 

Ar situation tillfredssHillande? 

Bernt Karlsson ansag att vattnet ar for billigt. Besparingar gor 

da att t ex fragor om reservvattentakter skjuts at sidan (ex em

pelvis i Skovde) . Skovde klarar for narvarande ett avbrott pa 

24 tim mar och alternativ gar att ordna under denna tid. 
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Tore Stenstrom framholl att myndigheterna maste ha kompetens 

att n stalla intelligenta fragor" om vattnet. Utomlands finns myc

ket biHtre analysmetoder som utnyttjas sedan manga ar. Borde 

myndigheterna styra hardare for att forbattra situationen? 

Svaret blev att detaljstyrning ar angelagen. mycket 

rektiv fran myndigheter kan medfora att kommunerna bara foljer 

direktiven blint utan att och ta till lokala 

hallanden. ar i alla kom-

muner. Det ar vi dare inte meningsfullt att satta gransvarden om 

atgarder saknas till forbattringar. 

Befintliga reservvattenUikter i kommunerna overges ofta med moti

vering att de ar for sma eller har for dalig kvalitet. Vid korta 

distributionsavbrott foredrar man att kora ut vatten med tank

bilar i stallet for att leverera fran reservvattentakter via led

ningsnatet. 

Sabotage ar ett stort hot. In get skydd finns mot detta i Sverige. 

Avslutande 

De tekniska problemen ar svarast. Brott pa ledningar ar allvar

liga, men kan oftast repareras pa nagra dagar. 

Kommunerna behover tanka over situationen. Kommunala bered

skapsovningar behovs. Nu ar sadana beroende av lansstyrelser

nas intresse. 

6.4 

Deltag·arc: 

c 

Sven Ahlgren, Uppsala kommun 

Lcnnart Landelius, Skovde kommun 

Ake Silander, 

Sten Sandstrom, SGU 

Gunnar Bystrom, Hinsstyrelsen i Karlstad 

Bo Leander, VBB 

Torsten Hedberg, CTH (sekreterare) 
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Vilka iir de mest akuta hoten mot 

Vattenbrist iir hot. 

Ett akut hot ar nar stora bevattningsanlaggningar byggs ut med 

hogt tryck i ledningarna. Sa dana anlaggningar kan komma att 

utnyttjas for t ex toaletter, biltvatt m m. finns stor risk for 

felkopplingar med dricksvattnet. 

Distributionen av vatten ett hot. 

Om stora vattentakter forgiftas innebar det ett stort hot. Det ar 

inte lika farligt vid mindre vattentakter i sma samhallen. Vat

tentaktens storlek har salunda betydelse for graderingen av ho

tet. I omraden med stora ytvattentakter bor grundvattentakterna 

inventeras. 

Energif6rs6rjningen ar ett problem. 

I de fall flera vattentakter ar kopplade till samma ledningsnat 

kan ringledningar minska riskerna. 

UthEHligheten eller sakerhetsmarginalen ar viktig som grundval 

for bedomning av hotet mot vattenforsorjningen. 

Vilka ar de viktigaste problemen? 

De ekonomiska problemen ar viktigast. Battre budget loser manga 

ekonomiska problem. 

De tekniska losningarna existerar. Juridiska och administrativa 

problem gar att losa. 

Smaskalighet ger battre forutsattningar att forandra forhallan

dena och losa uppkomna problem. 

De storsta kostnaderna at gar for distributionen av vattnet, 

framst i det finare natet i tatortskarnorna. Langre, stora distri

butionsledning·ar ar forhallandevis billiga. 
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eller kvalitets-

Reservvattenforsorjningen ar ett kvantitetsproblem. Kvaliteten 

bor all tid vara hog. Kvantiteten varierar med tiden. 

Det kravs en beredskap. For att kunna i 

tioner kriivs battre kannedom om olika forbrukare och deras be

hov av kvantitet och kvalitet. 

Frivillig ransonering fungerar inte. Man maste sHinga av vatten

tillforseln for att minsk a forbrukningen. 

I en krissituation paverkas vattenberedningen av brist pa kemi

kalier. Transporterna ar kansliga. 

Vilka ar mest 

Det ar mest angeHiget att definiera och klargora problemen. 

Detta kan astadkommas genom ovningar dar alla berorda manni

skor medverkar, aven politiker. Olika orsaker och olyckor som 

bedoms vara realistiska bor studeras. Ovningarna skall ge svar 

pa vilka administrativa och tekniska losningar som kravs for att 

losa sannolika kriser. Administrativa granser (t ex kommungran

ser) far inte vara praktiska granser for att los a problem. 

Man har nu dlHig rutin att losa problemen nar vattnet blir for

orenat. Genomforda ovning·ar visar att det kan ta lang tid att 

informera berorda och vidta erforderliga atgarder. 

Finns 

Tidigare ansHilldas och lokalbefolkningens kunskaper bor tas till

vara. Kannedom om lokala forhallanden ar vasentlig vid uppkom

na kriser. 

Hydrog·eologiska kartor kan vara hjalpmedel for att bedoma lamp

lig·a reservvattentakter. Detta galler likasa vattenresursplaner. 
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Beredskapsplaneringen ar for narvarande tillracklig. 

6.5 

Deltagare: 

D 

Torbjorn Fagerlind, SGU 

Bo Jonsson, lanstyrelsen i Karlstad 

Kurt Ericson, Alingsas kornmun 

Gunnar Behre, Malmo kornmun 

Bruno tJhh3n, Linkopings kommun 

Sture Strandh, Goteborgs fororter 

Sven Jonas son, CTH (sekreterare) 

Diskussionen inleddes med att protokollforaren stallde en rund

fraga om hoten mot vattenforsorjningen (forsta fragan i vagled

ningen). 

Vilka ar de mest akuta hoten mot 

Av den omfattande diskussionen under denna rubrik framkom att 

det ar vasentligt att skilja pa hoten under krigstid respektive 

fredstid. Hot en under krigstid ar de allvarligaste. Beredskapen 

ar for dalig nu. Lansstyrelserna litar pa kommunerna sorn i 

mang·a fall troligen har foga aktuella beredskapsplaner. I en 

krigssituation kan avbrott i elforsorjningen till avloppsverk ge 

forsamrad ytvattenkvalitet och svarigheter att rena vattnet i be

rorda ytvattenverk. 

I fredstid ar de "okontrollerade hoten" svarast. Bland de hot 

som diskuterades var transporter, kraftavbrott, fororening fran 

jordbruk och fororening fran avfallstippar i grusHikter i rull

stensasar. 

Hotet fran transporter har pa vissa sHillen foranlett diskussioner 

rned vagverket om tatning av diken forbi vattentakter. tJnskvart 

med larrntelefon vid vattentakter for att snabbt kunna vidta at

garder vid en intra.ffad olycka. Brandkaren har beredskap for 

tankbilsolyckor. Kommunerna bor ha lampliga uppHiggningsplatser 



for t ex oljeskadad jord. ifragasattes om utHindska transpor-

ter foljer svenska bestiimmelser betriiffande skyltar och sane

ringsanvisningar. 

I omraden med fritidsbebyggelse forekommer omvaxlande vat-

tentiikter och avloppsinfiltration. Detta leda till en allmiin 

forsamring av grundvattnet. Kommunerna skulle behova styrme

del for vattenforsorjningen. 

De stora ytvattentiikterna har ofta battre beredskap for rening, 

kraftforsorjning· etc. Trots detta kanns hoten mindre akuta mot 

smavattentakter pa landsbygden med samre beredskap. 

I Malmo har flera mindre vattenverk lagts ned. Orsaken ar god 

vattentillgang fran de storre verken och stagnerande forbruk

ning. Aven i Alingsas diskuteras nedlaggning av aldre grundvat

tentakter. Vattnet fran dessa ar jarnhaltigt och fordrar darfor 

rening, dvs lampliga anordningar och personal. 

SGU: s brunnsarkiv kan snabbt ta fram listor pa privata brunnar 

med god kapacitet. Brunnsborrare, konsulter etc har uppgifts

skyldighet enligt lag. Det diskuteras om vis sa enheter inom SGU, 

bland annat brunnsarkivet, skall kunnci fungera aven i krigstid. 

Information kan ocksa hamtas fran de hydrogeologiska kartorna, 

dar sadana ar utgivna . 

.Ar ett kvalitets- eller kvantitets-

problem? 

I krigstid ar kvantitetsproblemet dominerande och i fredstid kva

litetsproblemet. 

A tt hi:Ula ig·ang reservvattentakter medfor praktiska och ekono

miska problem. Det ar kostsamt att halla aldre vattentakter i 

stand. Driftspersonalen finner det mindre angela get att under

halla anlaggning·ar som inte utnyttjas. Personalstyrkan ar ofta 

dimensionerad for aktuell drift, vilket knappast ger marginaler 

for reservvattentakter. 
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Torbjorn Fag·erlind framholl att privata vattentakter an van-

das som reserv. Kontrakt finns i vissa fall upprattade om ut

nyttjande som brandvattentakt. Ett lampligt me del for kommunal 

beredskap ar en list a fran brunnsarkivet, vilken fornyas t ex 

vart 5 :e ar. 

Vilka 

I vag·ledningen g·avs alternativen: 

a) att definiera och narmare klargora problemen 

b) att ge adminstrativa losningar 

c) att ge tekniska losningar. 

Torbjorn Fager lind an sag att alia tre alternativen ar angelagna. 

Det konstaterades vidare att man egentligen far sex fragestall

ningar med hansyn till att a-c ger skilda problem i freds- respek

tive krigstid. Vis sa av fragorna hailer pa att besvaras. 

Ar nuvarande beredskapsplanering· tillracklig? 

Kommunen skall ta fram en beredskapsplan som lamnas till for

svarsenheten vid lansstyrelsen. Bcredskapsplaner bor vara enkla 

och revideras med korta (ca 5 ar) intervall. Da ar planerna ak

tuella och berorda personer kanner till innehallet i plane rna. 

6.G Grupp E 

Deltagare: Per Ansner, Malmo kommun 

Stefan Camitz, OEF 

Ove Dahlgren, Alingsas kommun 

Per Engqvist, SGU 

Christer Gedda, KM 

Rolf Nilsson, Orust kommun 

Leif Frandberg, CTH (sekreterare) 

Gruppen kom ganska enstammigt fram till foljande slutsatser: 
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Det allvarligaste (om an inte mest akuta) hotet mot vara 

vattentakter torde vara medvetet utford forgiftning, an

tingen i form av sabotage under krigstid eller i form av 

vansinnesdad under fredstid. Ytvattentakter och renings

verk ar ju lattiltkomliga. 

Grundvattentakter borde vara lampligast som reservvatten

takter' eftersom de ar svara' nastan omojlig·a' att sabotera. 

De fororenas endast langsamt. Har de en gang blivit 

nade ar dock problemet stort. 

En reservvattentakt bor provkoras oft a, eller annu hellre 

vara i kontinuerlig drift, men med ett lagt vattenuttag, for 

att sitlunda sakerstalla omedelbar forsorjning med fullgott 

vatten. 

Det ar komplicerat och tar lang tid att fa fram fullgott 

vatten fran en reservvattentakt, som ej ar forberedd for 

anvandning. I en krissituation kan det ocksa vara svart att 

fa fram de analysresultat, som kan behovas tas fram, in nan 

vattnet kan distribueras. 

Man kan inte tanka sig att distribuera vatten, som ej ar 

fullgott pa grund av skaderisk, aven om man mycket neg

grant informerar allmanheten om att vattnet kanske t ex 

maste kokas fore konsumtion, eller att det en bart far an

vandas till annat andamal an konsumtion. Detta eftersom 

risken for diverse miss tag bedoms som for stor. 

Att uppmana allmanheten att ransonera frivilligt g·ar ej -

effekten blir troligen all tid den motsatta. 

Under en kortare tid kan man oka vattenuttaget fran en 

vattentakt avsevart for att kompensera bortfall av en annan 

takt. Man borde kunna gora en berakning och skaffa till- . 

stand (vattendom) for "krispumpning·", fastan man aven nu 

tillfalligt kan oka vattenuttaget utan att komma i konflikt 

med nagra bestammelser i de fiesta fall. 
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Det borde oftast ga att utnyttja 

Ocksa en 

borde kunna utnyttjas som reservvattentakter. 

som 

fore tag 

Uppgifter ur SGU: s brunnsarkiv om lampliga reservvatten

Hikter for bruk krigstid bor tas fram nu under 

fredstid. 

Under kommer bristande elforsorjning att 

medfora, att det blir svart att utnyttja reservvattentakter, 

eftersom pumpar och dylikt inte kommer att fung·era fa 

reservaggregat for elstrom finns. 

Ekonomin ar det stora problemet vad betraffar reservvatten

takter; det ar dyrt att ha sadana takter. 

Foljande speciella papekanden gjordes av deltagare i gruppen. 

ter mellan olika organ, huruvida reservvattentakten skall behal

las eller ej . 

Stefan Camitz papekade att provplanlaggningen av reservanord

ningar i Sundsvall och Timra syftar till att losa en del av de e

konomiska problemen med att anordna bland annat reservvatten

takter. Da kommunerna genom fort sin behovsinventering i form 

av en delplan reservanordningar kan lansstyrelsen via RKB 

(Riksnamnden for Kommunal Beredskap) aska medel for att utfora 

de mest ang·eHigna reservanordningarna t ex reservvattentakter. 

Det iir da en fraga for statsmakterna att avgora om lagen om kom

munal beredskap skall vara en papperstiger E~ller inte. 

Christer Gedda tyckte, att risken for sabotage mot ytvattentak

ter var mycket stor. Ville anvanda varme- och kylbrunnar som 

reservtakter. 

Rolf Nilsson menade, att det framst ga.llde att skydda sig mot 

driftstorningar. Han menade ocksa, att det var g·anska latt att 



bemastra rent tekniska storningar. Onskade att reservtakter an

vandes mer eller mindre kontinuerligt men med lagt vattenuttag. 

Per Ansner sag paketering av reservvatten som ett intressant 

alternativ. 

Per talade om SGU: s grundvattennat. Berattade om hur 

mycket nyttig information, som finns pa S G U: s kart or och i 

brunnsarkivet. Ville att uppgifter ur brunnsarkivet skulle be

stallas av kommunerna nu under fredstid. 

6. 7 A vslutande diskussion 

En kort avslutande diskussion utgjorde sista punkt pa diskus

sionsdagens program. Avsikten var inte att summera eller redo

visa gruppdiskussionerna, utan att infor samtliga deltagare g·e 

mojlighet att belysa problem och synpunkter som bedomdes vara 

speciellt angelagna. 

Ulf Safwenberg inledde med att efterfraga synpunkter pa vad 

som kan vara lampligt for Geohydrologiska forskningsgruppen att 

arbeta vidare med. 

Karl-Goran Karlsson besvarade denna frag·a med att relatera vad 

som diskuterats i grupp A. Foljande punkter ar aktuella: 

a) Utred skyddet av (grund)vattentakterna. .Ar nuvarande 

skydd adekvat fran geohydrologisk synpunkt? .Ar skydds

omradena tillrackligt stora, ratt belagna, besUimmelserna 

lampliga etc? Studera ett antal skyddsomraden och intraf

fade skador. 

b) Vad kan man gora nar en vattentakt hot as, t ex nar en 

tankbil har valt? Vilken tid har man pa sig och vilka atgar

der ar W.mpliga? Handfallenheten ar stor i sadana situationer 

idag. 

c) Utred vilka reservanordningar som fran teknisk och ekono

misk synpunkt bor finn as tillgangliga om en skada intraffar. 
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Ar det Uimpligt att anskaffa en ny vattentakt och vilken ut

rustning bor i sa fall finnas? Kan man utnyttja energibrun

nar eller lagra vatten? 

Gunnar Behre framholl att svaren pa de stallda fragorna varierar 

avsevart beroende pa vilken typ av vattentakt som betraktas, 

yt- eller grundvatten. 

Gunnar Bystrom ansag det angeUiget att narmare definiera och 

klargora problemen. Ett forslag ar att genom fora ovningar med 

alla inblandade kate gorier, politiker etc med avseende pa olika 

scenarios t ex stromavbrott, brott pa rorledningar. Utred psyko

logiska problem och informationsproblem da allmanheten skall med

delas. 

Ake Silander ansag att det ar viktigt att kanna till de vattentak

ter som finns saval i fredstid som krigstid' dvs mojligheterna 

borde kartlaggas. Aktivt deltagande i spel och ovningar borde 

leda fram till definiering av forskningsbehoven. 

Fragan om bibehallande av iHdre smavattentakter som reservvat

tentakter berordes av Gunnar Behre och Rolf Nilsson. A v ekono

miska skal laggs des sa oftast ned. Det tar da 3-4 manader att 

ater fa igang driften. Reservvattentakter bor salunda hallas 

gang. 

Ulf Safwenberg papekade att akuta hot kan undvikas om man inte 

bygger in nya hot i systemet, exempelvis separata bevattnings

system med hogt tryck, vilka kan ge risk for felkoppling och 

intryckning av fororeningar i forsorjningssystemen. 

Torbjorn Fagerlind konstaterade att det finns 200 000 - 250 000 

enskilda vattentakter i drift. Des sa kan vara av intresse som re

serv for kommunerna. 

Slutligen informerade Kjell Levin om diverse oljeskyddsprodukter. 
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7 SLUTSATSER 

Saval av enkaten i forstudien som av diskussionsdagen har 

framgatt att det allmant ansetts vara angelag·et och viHkommet att 

am net reservvattenforsorjning tas upp till behandling. Bakom 

denna attityd bor lig·ga bedomningen att de nuvarande forhallan

dena inte ar tillfredssstallande. Detta bekraftas ocksa av manga 

kommuner framst genom resultatet av enkaten, men aven av vad 

som framfordes under diskussionsdagen. De storsta problemen 

tycks sammanhanga med bristande ekonomiska resurser for plane

ring, atgarder etc och handfallenhet, nar nagot intraffar. Pa 

hogre administrativ niva finns betydande sa~ordningsproblem och 

oklarheter beroende pa splittring· pa flera departement. Sverige 

ar idag ett av de fa Hinder i Europa som saknar miljodeparte

ment. 

De hot mot vattenforsorjningen som kommunerna uppfattar som 

mest akuta ar transporter och forsurning. Transporterna finns i 

allmanhet i vattentakternas narhet och forsurningen har under 

senare tid agnats stor allman uppmarksamhet. Av diskussions

dag·en framkom att hot en i krigstid torde vara de allvarligaste. 

A v en sarskild dignitet ar sabotage, mot vilket aldrig full 

sakerhet kan uppnas vare sig i freds- eller krigstid. 

Juridiska, administrativa och tekniska problem kan i allmanhet 

losas med nuvarande kunskaper, atminstone i teorin. Det finns 

emellertid betydande brister i fraga om organisation och samord

ning in om kommunerna. Problem och svagheter kan oft a klarg·oras 

genom beredskapsovning·ar. Finansieringen av de tekniska anord

ningarna behover emellertid losas om inte beredskapsplanerna ba

ra skall bli pappersprodukter. Exempelvis laggs nu manga sma

vattentakter ned av ekonomiska skal, i stiillet for att behallas 

som beredskapsreserver. 

Kommunerna be do mer forskningsbehovet mycket olika, troligen 

beroende pa skilda utgangspunkter vad galler den egna bered

skapen och varderingen av denna. Av diskussionsdagen framgick 

att Geohydrologiska forskningsgruppen bor inrikta vidare forsk

ning rorande reservvattentakter pa de geohydrologiska problemen. 
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Speciellt framholls fororeningsspridning i mark, skyddsomradens 

utformning och funktion, samordnat utnyttjande av energibrun

nar, forebyggande atgarder samt vagledning om vid in

traffade skador. 
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8 

Statens Naturvardsverk, 1969, Bedomningsgrunder for svenska 

ytvatten. Statens Naturvardsverk publikation 1969: 1. 

Statens Naturvardsverk, 1971, Skydd av vattentakter. Statens 

Naturvardsverk publikation 1971:4. 
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FORORD 

Teknikutveckling och storskaliga, centraliserade forsorj 

ningssystem har i manga avseende okat samhallets sarbarhet. 

Aldre tiders enkla, smaskaliga sjalvforsorjning har grad

vis ersatts av komplicerade, storskaliga system med ofta 

langvaga overforingar eller transporter av fornodenheter. 

Detta ger okade risker for tekniska storningar av forsorj

ningen. Samtidigt har den industriella och militara utveck

lingen medfort okade risker for miljoskador som i sin tur 

kan paverka forsorjningen. 

Vid diskussioner inom Geohydrologiska forskningsgruppc;l! 

har :Elera ganger: framkommi t. ideer om risk- eller ka.tastrof

forskning som led i gruppens framtida verksamhet. Ur 

cliskus:::;ionerna har frcigan om "H.eservvattentakter" 

konkretiserats. Forskning kring vu.ttenfc)rsorjning l 

st0rnings- eller katastrofsituationer borde med h~nsyn 

till gruppens breda kompetens avseende olika aspekter 

vatten vara en l~mplig uppgift f6r gruppen. 

Inledningsvis har en forstudie genomforts for att identi

fiera problemomradet, belysa myndighetsansvar och ge under

lag for planering av fortsatt arbete. Foreliggande rapport, 

som redovisar resultatet av forstudien, har utarbetats av 

Annika Lindblad. Under arbetets genomforande har synpunkter 

lamnats av bland andra Torsten Hedberg. 

I~ t t e :c d i f:.; k u ~.; ~:; 1983-05-18 har texten setts bver 

och vissa smtirro rgttelser och kompletteringar fGrts in 

dclvis son f0ljd av framkomna synpunktcr. 

Olov Holmst.:.rand 

Proj ektledD.rt.: 
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1 .. BAKGRUND OCH UTFORANDE 

Det moderna samhallet har en komplicerad uppbyggnad, 

som bl a yttrar sig i koncentration av befolkningen, 

storskalig och komplex teknik samt en mycket stor pro

duktion av avfall och gifter. Utover detta rader pa 

manga hall i varlden allvarliga politiska spanningar, 

som nu eller i framtiden kan medfora konflikter. 

En av de mest sarbara och samtidigt nodvandiga sek

torerna i samhallet ar vattenforsorjningen. Urbani 

seringen har medfort att stora mangder vatten behovs 

dar risken for fororening av vattentakterna ar som 

storst. Hot fran industrier, energiproduktionsanlagg

ningar och transporter av farliga amnen finns stan

digt. 

I Sverige ar tillgangen pa relativt rent vatten god 

pa de flesta hall. Risken for att vattendragen eller 

grundvattnet skall fororenas finns dock. En tendens till 

stordrift med utnyttjande av ett fatal stora vattentakter 

for flera kommuner okar sarbarheten. 

Forskning med inriktning pa att klargora risker och 

forbattra beredskapen mot katastrofer borde vara myc

ket angelagen i dagens samhalle. 

Vad hander da om en vattentakt som forsorjer manga 

manniskor med vatten fororenas? Vad har kommunerna 

for beredskap, hur snabbt kan en ny takt tas i drift? 

Forstudien "Reservvattentakt" har genomforts for att 

belysa vilka svar som fragor av den typen kan ge. 

Inom projektets ram har en enkat skickats ut till landets 

samtliga kommuner och kontakter tagits med olika myndig

heter som handhar vattenforsorjningsfragor. En litteratur

studie kring utlanska erfarenheter av reservvattenforsorj

ning har aven genomforts. 
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2. LAGAR OCH 

Enligt Statens Planverk, 1973, aligger det kommuner 

och landstingskommuner, att redan i fredstid forbe-

reda for att klara de for total viktiga verk-

samheterna,t ex vattenforsorjningen Detta 

i lagen (1964 63) om kommunal beredskap 

Enligt § 6, tredje stycket,i lagen om kommunal be 

redskap kan lans lsen forordna kommunerna att iord-

ningstalla reservvattentakter samt sarskilda anordningar 

for vattenforsorjning av inkvarterade i kommunen. For

ordnanden for detta kan dock inte utfardas forran 

statsbidrag finns att tillga 

I handelse av beredskap eller krig bor kommunen enligt 

Planverket ha vidtagit foljande atgarder 

forbereda reservkraftforsorjning 

undersoka aldre vattenforsorjningsanlaggningar 

vilka eventuellt kan bli reservtillgangar 

forbereda for vattenklorering 

oka lagerhallningen av reservdelar 

I handelse av krig bor aven beredskapen mot sabotage 

hojas Obehoriga maste hindras tilltrade till anlagg

ningarna och personalen bor upplysas om risken for 

sabotage utforda med bakteriologiska och kemiska medel. 

vatten- och 

t 
att med htinsyn till al sCrja for att 

till s 
d~~nna , som 2~r 1 i kr och fred 
bcs t~imrne l ser om ut 11 s at.t 
a.nl til ser sk2il an s t. 

Vad gal 

I 

skydd av vattentakter finns gallande lagar 

redovisade i SNV 1971 4 Ur rapporten kan foljande namnas: 
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Vattenlagen (VL) innehaller bestammelser om skyddet 

for vattenforsorjningen vad galler vattenbeskaffen

het, mangd och vattenstand. 

Vattendomstol kan faststalla skyddsforeskrifter 

bade for ytvatten och grundvatten. Dessa blir anknutna 

till och intecknade i fastigheterna omkring vatten

tillgangen. Om stora intrang gors pa fastighetsaga

rens omrade har denne ratt till ersattning. 

I vattenlagen finns sarskilda bestammelser for grund

vattenskydd. Bl a finns i 2 kap 63§ en allman aktsam

hetsregel som innebar att ingrepp som kan skada grund

vattentillgang skall, utan ersattning, utforas med 

skydd eller begransas till sin omfattning. Lansstyrel

sen har befogenhet att forbjuda verksamheter om akt

samhetsregeln forsummas. 

Skyddsornr~dcn kari ~ven faststUllas pA eget initiativ av 

ltinsstyrelsen. Detta kan ske om vattenf6rs6rjningsintres

se:;nt qjort framstallan .. 

For ytvatten har miljoskyddslagen, ML, storst betydel 

se. I den finns bestammelser for anvandning av fast 

egendom som kan medfora fororeningar av ytvattenomra 

den. Miljoskyddslagen galler aven utslapp som inte 

direkt ar knutna till fast egendom t ex vid depone

ring av muddermassor. 

Er1 ny vat~ ten lag konuner sannolikt~ at·t anJcas av riksdagen 

inom kort 0 Ocn nya 1agen innebi::;.r enhetliga reglcr till 

~3kydd f(~.r och grundvattentillgAngar. 

Ett av de allvarligaste hoten mot vattentakterna ar 

transporter av farliga amnen i narheten av takterna. 

For narvarande foreligger ett forslag hos regeringen 

om en ny lag om transport av farligt gods, en ny myn

dighetsorganisation for landtransporterna samt till 

forbattrad tillsynsorganisation. Malet med dessa at-
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garder ar sakrare transporter och storre samordning, 

enl.igt Kommunikationsdepartementet DsK 1981 9. 

Den nya myndighetsorganisationen skall kallas "far

ligt gods enheten", FGE. FGE skall ha overgripande 

ansvar och handha utbildning inom omradet. 

Det finns aven ett behov av ett informationsorgan 

som kan upp om 1 amnens giftighet si-

kaliska och biologiska effekter. Dessa upplysningar 

ar avgorande for att riktiga atgarder satts in vid 

olyckor. Giftinformationsenheten vid Karolinska sjuk 

huset bedoms kunna klara sadana uppgifter. 

I dagslaget finns ingen statistik i Sverige over olyc

kor med farligt gods. Men en kartlaggning pagar pa 

flera hall i landet av regionala och lokala godsstrom

mar. I Goteborg har en sadan kartlaggning genomforts 

och den ligger nu till grund for planering av transport 

och lagring av farligt gods 
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3 MYNDIGHETSKONTAKTER 

Under forstudiens gang har kontakter tagits med olika 

myndigheter for att forsoka utreda ansvarsforhallanden, 

aktuella lagar och regler samt vilka projekt med anknyt

ning till reservvattenforsorjning som pagar. 

Nedan anges vilka instanser som kontaktats och kortfattat 

vilka uppgifter som erhallits. 

Vid !:!§:!:~EY~EQ§.Y~Eket har utredningen "Dricksvatten

kvalitet och halsa", Wahren (1981), utarbetats for 

att ligga till grund for prioritering av forsknings

projekt som behandlar vattenkvalitetsfragor. 

Resultat fran projektet "Infiltration av avloppsvatten" 

skall eventuellt anvandas for att revidera bestammelser 

for upprattande av skyddsomraden till vattentakter. 

r£QQ~~t~QDt£Q11QY£~D har arbetat med en ny lag om trans

port av farligt gods, v~lken foreligger som proposition. 

Soci §tYf~1§~D - har huvudansvaret for fragor som gal

ler vattenkvalitet, Medicinalstyrelsen {1976). Inga 

speciella regler £inns for reservvattentakter. Fr o m 

den forsta juli 1983 kommer Statens livsmedelsverk att 

bli ny statlig myndighet for vattenkvalitetsfragor. 

~Q~~~DfQfQ~D9~t - har inte arbetat speciellt med reserv

vattentakter men har i planeringsarbetet stott pa pro

blem t ex med vagdragning genom skyddsomraden for vat

tentakter. 

speciella gransvarden for reservvattentakter. 

, SGU - har omiattandc 

uppg-iftc:-r .i r:i.na :Urunnsarkiv, kemiarkiv, vat.tc:.ntd.ktsar·

kiv, rclppo:ctarkiv m m. Des sa kan vara lampli9a att 

anv~~nd;i vid planering av res-.:::rvvattentJ:i.kt.er 



67 

~anss!~~~~~~~~~~-~~!~~~~~~~~~~~!~~ - samtliga natur
vardsenheter i landet har kontaktats. Material om 

lanens vattenforsorjning har ehallits. 

~~Es~~~~~~~~!~~~~ i Goteborgs- och Bohus lan samt 

Hallands lan har tillfragats om reservvattenforsorjning. 

I Halland har civilforsvarsovningar med tankta forore

ningar av vattentakter hallits. Inga uppgifter erholls 

fran Goteborg. 

fc)r . - I en 

promemori<:i till (jEF har Riksnamnden for kommunal bered

skap, 1981, studerat tillampningen av lagen om kommunal 

beredskap vad gt:\.J.ler kommuners skyldighet att vidta 

reservanordningar. I promemorian fbres bl a utt en ny 

planlL:.iggningsanvisning "Allmtinna rad reservanordning 

f(5r kommunal teknisk f()rs0rj " uppr~i.ttas. 

- forordnar, enligt kapitel 2 i denna 

rapport, kommunerna att anordna reservvattentakter. 

Genomfor ovningar. 

Vid eventuellt fortsatt arbete med projektet bor brand

myndigheter, forsvarsorganisationer och forskningsgrup

per kontaktas i storre utstrackning. 

Utover detta kan namnas att forskning kring fororenings

spridning i mark pagar hos IVL i Stockholm och forsk

ning kring forsurningsproblematik pagar vid bl a flera 

lansstyrelser, vid KTH och vid Lantbruksuniversitetet 

i Uppsala .. 
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4 . MATERIAL FRAN LANSSTYRELSERNA 

Genom en forfragan hos lansstyrelsernas naturvards

enheter har en mangd material om vattenforsorjningen 

i lanen erhallits. 

Flera naturvardsenheter har utfort omfattande samman

stallningar over lanens vattentakter. Sammanstallningar

na innefattar uppgifter om kapacitet, rening, skydds

omraden, prognoser m m. 

Som kommentar till sammanstallningarna kan sagas 

att uppgifterna skulle kunna anvandas for regional 

planering av reservvattentakter. Om t ex en kommuns 

huvudvattentakt blir obrukbar kan mojligheter utredas 

att anvanda grannkommunernas vatten. For att detta 

skall vara mojligt maste distributionsmojligheter,moj

liga mangder och tider for utnyttjande av andra takter 

utredas. 

Anmarkningsvart ar att bara enstaka lan har utrett 

eller insamlat uppgifter speciellt om reservvattentak

ter. 

Som exempel pa hur situationen ar i nagra lan redovi

sas uppgifter fran Hallands, Skaraborgsoch Jonkopings 

lan samt Goteborgs kommun. 

4.1 Hallands lan 

Uppgifterna ar hamtade dels fran en rapport om lanets 

vattenforsorjning och dels vid ett personligt besok 

pa lansstyrelsens naturvardsenhet. 

Lansstyrelsen i Hallands lan (1975) har samlat uppgifter 

om vattentakterna i lanet i ett meddelande kallat "Sam

hallenas vattenforsorjning". I det finns relevanta upp

gifter for vattentakterna redovisade sasom kapacitet, 

lage, kvalitet, progonser m m. 
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Sammanstallningen ligger till grund for planering 

och beredskapsarbete vad galler bl a vattenforsorj

ning i lanet Som exempel kan namnas att i en utred

ning om farligt gods i Halland, har sammanstallningen 

anvants for att bedoma riskomraden, for vattentakter. 

De storre orterna i lanet har god vattenforsorjnings

beredskap genom att takterna i manga fall ar samman

kopplade. Mindre orters forsorjning kan vid en kris 

klaras med vatten fran tankbilar Vid brott pa en vatten

ledning kan vatten ofta erhallas fran grannkommunerna. 

I Halland ar framst de stora industrierna Varo Bruk 

och Hyltebruk, Ringhals karnkraftverk, transporter, 

forsurning samt nitrat fran jordbruken hot mot vatten

takterna. 

Hur lanets kommuner har lost vattenforsorjningen redo

visas kortfattat i det foljande: 

Kungsbacka ar beroende av en stor grundvattentakt i 

Fjaras Bracka som forstarks med infiltrerat vatten fran 

Lygnern. 

Varberg har tva stora takter som kan ersatta varandra 

vid akuta brister, samt en stor reservvattentakt. I 

de mindre samhallena finns flera grundvattentakter 

for lokal forsorjning. 

Falkenberg har tva stora grundvattentakter med flera 

uttagsbrunnar Den ena takten forstarks med infiltra

tionsvatten fran Atran. 

Hylte far vatten fran bade yt- och grundvattentakter. 

Halmstad forsorjs av ett start ytvattenverk och ett 

start samt 10 mindre grundvattenverk Alla vattenverk 

samkors varfor reserven ar god vid eventuella olyckor. 
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Omraden utanfor Halmstad tatort har lokal forsorjning 

med grundvatten. 

Laholm utnyttjar vatten fran flera vattentakter. Vattnet 

blandas for att erhalla god kvalitet. 

4.2 Skaraborgs lan 

En omfattande utredning for att klargora forhallanden 

for vattenforsorjningen i lanet har utforts av natur

vardsenheten, Lansstyrelsen i Skaraborgs lan (1980). 

I utredningen redovisas allmanna naturgeografiska 

forhallanden, uppgifter om befintliga vattentakter 

samt prognos for framtida vattenbehov. 

Kommunerna Skara, Skovde och Falkoping utnyttjar Vattern 

som vattentakt. Vattnet behandlas i vattenverket vid 

Borgunda och distribueras darifran till kommunerna. Flera 

samhallen skall i framtiden anslutas till vattenverket. 

Vattentakterna i Skaraborgs lan behover framst skyddas 

mot fororeningar fran industrier, jordbruk, transporter 

och grustakter. Problem med vattenkvaliteten i lanet 

ar att det ofta forekommer hoga halter av jarn, mangan, 

nitrit och fluor. Vattnet ar ocksa aggressivt. 

Skaraborgs lans utredning liksom den i Halland skall 

anvandas vid planerings- och skyddsarbete i lanet. 

4.3 Jonkopings lan 

Lansstyrelsen i Jonkopings lan (1979) har latit utfora 

en inventering av lampliga yt- och grundvattentillgangar 

for tatorternas vattenforsorjning. I programmet redo

visas nuvarande och framtida takters kapacitet, vatten

behovet for tatorterna, faststallda skyddsomraden samt 

forslag till komplettering och skydd av vattentakter. 
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Vattenforsorjningspro.grammet skall bl a anvandas vid 

upprattande av markanvandnings- och detaljplaner, 

nybyggnad av vagar samt vid tillstandsgivning for 

grustakter. 

oversiktligt har vattenforsorjningen i lanet lasts 

enligt foljande: tatorterna har kommunala anlaggningar, 

mindre och medelstora tatorter nyttjar huvudsakligen 

grundvatten medan storre tatorter vanligen utnyttjar 

ytvatten. De storsta sjoarna som utnyttjas ar Vattern, 

Sommen, Bolmen och Nommen. Planerat ar att i framtiden 

utnyttja bl a sjoarna Flaren, St Gussjon och Gumlan. 

Nyplanerade takter maste skyddas mot fororening och 

detta gars lampligast genom att lokalisera dem till 

platser dar fororeningsrisken ar minimal. 

Inget speciellt om reservvattentakter redovisas. 

4.4 Goteborgs kommuns katastrofvattenforsorjning 

I Gut_eborg har Vl\-vc:rke t utarbeta t en plan fc".)r vattenfor··· 

sc)rj ningen vid avbrott i den normal a f()rs6rj ninger1 f 

G0teborgs VA-verk, 1982. 

Vanligtvis tas vatten fran Gota Alv till vattenverket 

vid Alelyckan och dessuom pumpas till Delsjoarna och 

vidare till reningsverket i Lackareback. 

De problem som planerats for ar: 

otjanligt vatten i Gota alv p g a saltvattenupp

trangning, industriutslapp eller fartygsutslapp 

skador pa transportsystemet i intagsdammen, jord

eller bergtunnlar eller pumpstationer 

I forsta hand utnyttjas reservvatten som tas fran 

Larjedammen/Larjean som ligger nara intaget vid Gota 

Alv. I andra hand anvands vatten fran Delsjoarna som 

darmed avsanks till faststalld lagvattenyta. 
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Racker inte reservvattnet finns katastrofvatten

takter for tre olika faser av katastrofer. De olika 

alternativen ar utredda med olika detaljeringsgrad. 

Flera tankbara driftssituationer simuleras. 
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5. ENKAT TILL KOMMUNERNA 

I en enkat, bilaga A, utskickud till samtliga Sveriges 

koMnuner har de ansvariga for vattenforsorjningen fatt 

redogora for den aktuella situationen vad galler typ av 

vattentakter reningsmetoder, reservvattentakter, bered

skap m m 

5.1 Sammanstallning av enkaten 

159 av landets 278 kommuner svarade pa enkaten (57%). 

Sammanlagt 1100 vattentakter redovisades varav 690 

noggrant med reningsmetoder, reservoarvolym, skydds

omraden, kapacitet m m. 

De kommuner som besvarat enkaten finns redovisade i 

fig. 1. Detar omojligt att dra nagra slutsatser med 

utgangspunkt fran vilka kommuner som svarat. Forhopp

ningsvis har de som inte svarat ansett fragan mindre 

viktig eftersom bra losningar finns inom kommunen. 

Antal anslutna, kapacitet och medelf0rbrukning har eJ 

sammanst~~ll ts utan enbart anv~ints for att bedoma kormnu··

nens behov och tillg~ng av vatten (se kap 5.3). 

Typ av vattentakt: 

Grundvatten ur jord (gj)~ 56% av redovisade takter 

Grundvatten ur berg (gb)~ 25% av redovisade takter 

Ytvatten(yt) 19% av redovisade takter 

Fbr de redovisade tlikterna galler att dubbelt sA stor 

vattenvolym tas ur ytvatten som ur grundvattenttikterna. 

Detta kan forklaras med att fler stora konulluner an sm£:. 

har svarat p~ enkliten och att stora krnnmuner anvJnder 

vanligen ytvatten ~ stora mgngder. Fbr Sverige totalt 

se·tt giiller att 

sig-t ungefcir 1 

fbreningen, 1982. 

och grundva ttenutt.agen 2-ir volymsm~is 

stora, Svenska vat ten- och avloppsverks-~ 
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Skyddsomrade hade 

78% av redovisade grundvattentakter i jord 

34% av redovisade grundvattentakter i berg 

48% av redovisade ytvattentakter 

Reningsmetoder: 

For kommunens storsta vattentakter har reningsmeto

der redovisats 

Reningsmetoder gj gb yt 

pH-justering 85 33 77 % av redov. takter 

luftning 72 6 49 II 

snabbfilter 69 26 72 II 

langsamfilter 74 10 61 II 

kemisk rening 93 13 66 II 

avjarning 60 6 36 II 

avmanganisering 73 3 50 II 

desinfektion 79 30 88 II 

For kommentar till reningsmetoderna se kapitel 3.2. 

Reservoarvolym 

I allmanhet finns reservoarvolym som tacker fran ett 

par timmar till ett par dygns behov. Storleken varie

rar fran kommun till kommun. 

De procentuppgifter som anges i fraga 2, 3 och 4 ar 

% av antalet svarande kommuner 
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Reservtakter 

eller gamla vattentakter finns 

Reservtillgangar tacker hela 

behovet 

Reservtillgangarna tacker en 

stor del av behovet 

Reservtillgangarna tacker en 

liten del av behovet 

Katastrofberedskap 

Speciella planer eller avtal 

med saneringsfirmor finns 

Brandkaren ansvarar for sa

nering 

Omkoppling eller samkorning 

mellan vattentakter 

Tankbilar kan anvandas for 

vattentransport i mindre 

skala 

78 kommuner (49%) 

1 4 II ( 9%) 

36 II ( 2 3%) 

28 II ( 18%) 

21 kommuner (13%) 

80 " (50%) 

66 II (42%) 

100 II ( 6 3%) 

Olyckor: Endast ett fatal kommuner uppgav att olyckor 

som hotat vattentakterna intraffat i kommunen. Se 

kommentar i kapitel 3.2. 

Friluftsliv 

Industriutslapp 

Avloppsutslapp 

Industrivattentakt 

ovrigt: sjofart, fiskeodling m m 

Fraga 4 Hot mot vattentakterna ----------------------
Industriverksamhet 

Fritidsbebyggelse 

Transporter 

Friluftsliv 

64 kommuner (40%) 

18 

37 

34 

II 

II 

II 

10 kommuner 

0 

73 

3 

II 

II 

II 

( 11 %) 

(23%) 

( 21%) 

6%) 

0%) 

(46%) 

( 2%) 

Forsurning 50% 11 (31%) 

ovrigt: jordbruk, skogsbruk, berg-och grustakter, 

upplag av olja eller miljofarliga amnen. 
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Flera kommuner uppgav att farliga 

genom skyddsomraden for vattentakter. 

Fraga 5 

gar 

I svaret till denna fraga fick kommunerna redogora 

for planering och atgarder som behover vidtagas 

for att kommunen skall en tillfredsstallande re 

servvattenforsorjning. 

Svaren pa fragan var mycket varierande men har sam

manstallts enligt foljande: 

Elforsorjningen maste sakerstallas for pumpsta

tioner och vattenverk (15 st) 

Reservvattentakter maste anlaggas och planering 

for reservvattenforsorjning utforas (41 st) 

Kommunen anser sig nojd med befintlig beredskap 

(18 st) 

Dubblera ledningar eller brunnar eller bygga fler 

vattenverk (22 st) 

Resurser saknas for atgarder, orimligt dyrt (5 st) 

Nya stora takter skall tagas i drift och da skall 

gamla hallas i reserv (5 st) 

ovningar och planering (8 st) 

Utnyttja enskilda vattentakter och bevattningsan

laggningar (2 st) 

Kora vatten (1 st) 

Utred foljder av utslapp och mojligheter till 

snabba vattenanalyser (2 st) 

Mobila reningsverk (1 st) 

Fler hogreservoarer (2 st) 

Kommunerna fick har framfora sina synpunkter pa 

forskning kring fragor som ror reservvattenforsorj

ning Speciellt skulle de uttrycka vad som behover 

forskas kring 
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Forskning ar viktigt (23 st) 

Enkaten klargor behovet, kommunen gar arbe

tet (2 st) 

• Kvalitetsfragor 

Risker; amnens giftighet, transporter (4 st) 

Hur organisera beredskapen (5 st) 

Vattenreningsteknik (4 st) 

Hur anlagga nya brunnar snabbt (2 st) 

Uppgift for myndigheterna att komma med regler 

och rekommendationer (4 st). 

Enstaka svar: krigsberedskap, lokalisering av vatten

takter, behov for t ex sjukhus, vad gora vid elbrist. 

5.2 Kommentarer till enkaten 

For att fa en uppfattning om det aktuella laget i 

kommunerna vad galler reservvattenforsorjning har 

svaren pa enkaten sammanvagts till en bedomning for 

varje kommun. Innan resultatet redovisas skall ytter

ligare nagra kommentarer till fragorna och svaren 

goras. 

Fraga 1 Reningsmetoder 

De reningsmetoder som fanns med i enkaten delades, 

for att kunna anvandas vid bedomningen, in i tre 

grupper efter hur effektivt de kan avlagsna forore

ningar. Grupp 1 bedoms som bast eftersom de metoderna 

klarar att avlagsna flera olika amnen medan metoderna 

i grupp tre ar avsedda for enstaka speciella amnen. 

Grupp 1 Langsamfilter 

Kemisk rening 

Grupp 2 Snabbfilter 

Luftning 

Desinfektion 



Grupp 3 Avsyrning 

Avj 

Avmangani 

pH-justering 
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I figur 2 visas exempel pa vad olika reningsmetoder kan 

avlagsna ur vattnet I manga 1 flera av f 

rens metoder anvandas i kombination for onskat resultat. 

Alla de reningsmetoder som redovisas i enkaten finns 

inte med i figuren, men bl a kan effektiviteten hos 

olika filtreringsmetoder utlasas 

Reservoarvolym 

De reservoarvolymer som vanligen finns i kommunerna ar 

bara korttidsreserver som ar lampliga att anvanda vid 

reparationer och andra tillfalliga, mer eller mindre 

kontrollerade driftsstop 

Fraga 2 Beredskap 

Sammanfattningsvis kan antagas att alla kommuner onskar 

en tryggad vattenforsorjning i alla situationer, men 

brist pa lampliga reservtakter och framfor allt brist 

pa kapital gor att fragor om reservvattenforsorjning 

skjuts at sidan i manga fall. 

Aven om lampliga reservtakter finns kan distribution 

till vattenverk eller konsumentervalla problem. 

Sma grundvattentakter som tagits ur drift kan vara lamp

liga att behalla som reservtakter. Dessa kan vara bra 

alternativ vid fororening av ytvatten. Tankbilar kan 

hamta vatten vid brunnen och kora ut det till vatten

verk eller konsumenter. Det ar onskvart att reservtak

terna halls i nagorlunda bra skick. 

I storre kommuner ar det vanligt att flera vattentakter 

sammankopplas. Vid eventuell fororening i en takt kan 

den takten kopplas bort och vattenforsorjningen klaras 



SEDIMENTATIONSBASS~NG 

A1 Bassang med skrapor 

A2 Bassang utan skrapor 
A3 Med slamaterforing 
A4 Flotation 

BIOLOGISKA F~RFARANDE 
B1 Aktivt slam 
B2 Bi ofil ter 

OXIDATION 
C1 Syresattning 
C2 Klor- eller klorforeningar 
C3 Kaliumpermanganat 
C4 Ozon, vateperoxid 

KEMISK BEHANDLING 
01 Fallning med hydrater 
02 Fallning med karbonater 
D3 Fallning med trevarda joner 

FLOCKNING 
E1 Med trevarda joner 
E2 Med flockningshjalpmedel 

FILTRERING UTAN TILLBAKASPOLNING 
F1 Perkolation 
F2 Langsamfilter 

FILTRERING MED TILLBAKASPOLNING 
G1 Genom neutraliserande skikt 
G2 Genom kemiskt aktiva massor 
G3 Genom adsorberande massor 
G4 Genom jonbytare 

FILTRERING GENOM V~V 
H1 Galler med filter 
H2 Trumsall med spolning 

KONTAKTF~RFARANDE 

11 Aktivt kol 

BESTRALNING 
J1 Ultraviolett ljus 
J2 Joniserande stralning 

AVSAL HHNG 
K1 Dialys 
K2 Omvand osmos 
K3 Kristallisering 

+-> 
Q) 
.c 
01 

01 'E 
~ :J 

:ttl ~ 
LL.. <.!J 

~ 

• 
• • 

• 

Gl • • 

El 

+-> +-> 
<IJ Q) 

+-> .c 
~ 

> ttl 
.0 

(/) ~ 
QJ Q) 
~ -'!: "0 
01 ttl 
01 E X :r: 

<:!; (/) 0 Cl.. 

(Y) '<I' \.0 

!. 
• 

• • I• i• 
• I• • 

• • 

• 

• • • I• 

• I• 

eo 

ttl ttl 
01 +-> ~ c: +-> Q) 
:J :ttl ~ 

+-> c: Q) 
+-> 
c: - 0 Q) 

+-> ~ 01 
-'!: QJ (/) ~ 

Cl.. Cl.. c: +-> :J ttl QJ 
(/) (/) ttl -'!: ~ .,...., +-> 
:J :J ttl Q) 

(/) (/) 0:: ;: 0 ro Cl 

'<I' 

~ ~ 

• • • • • • 03 • 

• • 
• • • • 

03 

I• I• • 
• • I• • 

AJCJ. 

Gl Gl Gl 

Gl I Gl 

• • • • • • 
[1[2 EIE2 [I 

I• I• 

• • • 1e • 
• • 

• !• 

c: ~ 
Q) Q) 
c: c: 
E 0 

:ttl .,...., 
ttl ~ 
> Q) '-;;:; 

> +-> "0 +-> Q) 
~ -'!: E 
Q) ttl c: (/) +-> +-> +-> +-> +-> "0 

X 

0 ttl -'!: ttl 
0 Q; 0 ttl ·c ttl 4= ttl ·c 

c: 
c: Ol u ~ ~ 4- 4- Q) "0 > "0 ~ c >, "0 +-> +-> 0 ~ 

QJ ro :ro '; '; (/) ro ttl ;;; > c z z 0 :;;;: >, 0 > LL.. !X 'J :;;;:: :L <:!; (/) (/) LL.. (/) :L (/) 

'<I' N (Y) '<I' (Y) '<I' \.0 (Y) 

.;. ~ ..0 

I• • I• 

• • • • • 
EIGIEIGI • • • • I• I I 

! • • EIGI 

I I • • EJGI 

• • • 
•• • • • ~I 

Cl- J 
Cl Gl 

i• • • 
Cl-3 03 

Cl £1 

• • • I• • ~· • • 

• 

• 
• • I• • I• I• 
• • I• • • I• 
• I. I• • I• I• 

Figur 2. Schema som visar reningsmetoder och vilka amnen som 

kan reduceras med de olika metoderna. Siffrorna i figuren 

anqer vilka metoder som maste anvandas i kombination med var

andra. Efter DVGW- Fortbildungskurze 3 1980. 

c: 
0 
N 
0 

s: 
0 

:;;;: 
'<I' 

• 



81 

Olyckor rued utslapp som hotar vattentakten har inte 

rapporterats i nagon storre utstrackning. Nagra enstaka 

oljespill har skett men ej bedomts vara allvarliga. 

I februari 1982 intraffade dock ett bensinutslapp i 

Malaren, som medforde att dricksvattnet luktade bensin 

hos nagra konsumenter Genom olika atgarder, bl a av

tappning av Malaren via Stockholms hamn, lyckades man 

fa ner bensinhalten i vattnet. Nagon fara for att otjan

ligt vatten skulle komma ut till konsumenterna forelag 

aldrig. 

Fraga 3 ovrig anvandning av vattentakterna 

De svar som erhallits pa denna fraga galler antagligen 

huvudsakligen for ytvattentakter. Anmarkningsvart ar 

att 18% av de kommuner som svarat har industriutslapp 

i vattentakten och 37% har avloppsutslapp (renat?). 

Fraga 4 Hot mot vattentakterna 

Huvudsakligen upplever kommunerna transporter och for

surning som hot mot vattentakterna. Industri och av

loppsutslapp som redovisats i fraga 3 upplevs inte som 

hot. Dessa utslapp kan antagas ske under kontrollerade 

forhallanden. 

Fraga 5 Planering for framtiden 

Fraga 6 Forskningsomradet 

Sammanfattningsvis kan sagas att reaktionerna pa en

katen varit mycket olika. Nagra som svarat bedomde 

att forskning inom omradet ar livsnodvandigt medan 

andra menade att kommunerna redan gjort vad som behovs 

for en bra beredskap inom vattenforsorjningsomradet. 
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5.3 Bedomning av kommunernas beredskap mot 

fororening av vattentakter 

For att fa en samlad uppfattning om kommunernas bered

skap om en vattentakt blir obrukbar, har som tidigare 

namnts svaren pa enkaten sammanvagts till en bedomning 

av varje kommun. Kommunerna delades darefter in i tre 

olika grupper, efter de ier som namns nedan. Ut-

over dessa kriterier har star hansyn tagits till kommu

nernas egen bedomning av vad som behover goras, 

gorna 5 och 6 i enkaten) . 

Grupp 1 

Reservtakter med god kapacitet finns 

• Mojligheter finns till omkoppling mellan vattentakter 

Speciell beredskapsorganisation finns for sanering 

vid olyckor 

Takterna ar relativt ohotade 

• Vattenverken har "bra" rening 

Skyddsomraden finns for takterna 

Grupp 2 

I start som grupp 1 men med samre kapacitet pa reserv

takterna och allmant sett mindre flexibilitet och bered

skap. 

Grupp 3 

Reservtakter saknas 

ovriga punkter samre an for grupp 1 och 2. 

Knappast nagon kommun uppfyllde alla kriterierna inom 

en grupp utan inplacering skedde efter overvagning om 

vilken grupp som stamde bast. Det blev i manga fall nod

vandigt att gora subjektiva bedomningar eftersom manga 

enkater var ofullstandigt ifyllda. Resulteten ger anda 
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en fingervisning om reservvattenberedskapen i landet. 

Resultat 

Grupp 1 23% av svarande kommuner 

Grupp 2 40% av svarande kommuner 

Grupp 3 37% av svarande kommuner 

Sammanlagd Darav kommuner med 
folkmangd ca 50 000 invanare 

Grupp 1 , 5 milj 8 st 

Grupp 2 2,5 milj 1 0 st (inklusive 
vattenverks 

Grupp 3 1 , 2 milj 4 st 

mer an 

Stockholms 
forbund) 

Slutsatsen av detta kan sagas vara att 37% av de kom

muner sam svarat pa enkaten behover gora omfattande for

battringar, och 40% behover gora vissa forbattringar av 

reservvattenforsorjningen och beredskapen mot olyckor 

sam kan hota vattentakter. De olyckor sam har avses ar 

t ex utslapp av giftiga amnen sam gor vattnen odrick

bart, brott pa huvudledningar eller utslagning av vat

tenverk. For riktigt allvarliga katastrofer typ total 

forgiftning av vattnet t ex pga ett karnkraftverkshaveri 

ar reservvattenforsorjning knappast realistiskt. I 

stallet trader da andra beredskapsfunktioner in, sa-

sam utrymning av omradet. 
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UTLANDSKA ERFARENHETER- litteratur
sammanstallning 

I detta kapitel redovisas artiklar som behandlar 

reservvattenforsorjning utomlands. Sammanfattnings

vis kan sagas att manga lander har val genomarbetade 

planer inom detta omrade. 

Laburn R J, (1978): "Emergency water supply 11
• 

Rapporten behandlar vattenforsorjning i nodsituatio

ner som orsakats av torka, oversvamning, jordbavning, 

fororening m m. Underlaget till rapporten kommer fran 

en enkat som besvarats av IWSA:s medlemslander (IWSA= 

International water supply association) . Sammanfatt

ningen av rapporten har i denna forstudie gjorts rela

tivt utforlig, beroende pa att den innehaller en sam

lad, val genomarbetad beskrivning av problemen i flera 

lander och forslag till losningar pa problemen. 

I enkaten fragades bl a om: 

metoder for att forutsaga katastrofer, riskbedomning 

• hansyn till katastrofer vid byggnation 

• anvandning av tillfalliga vattentakter 

• administrativa atgarder 

Orsaker till katastrofer inom vattenforsor 

Katastrofsituationerna delades i11 i tvd grupper, dels 

orsakade av naturfeuomen och dels orsakade ~v mi.:nsklig 

aktivitet. rl1ill naturfenomen raknades jordbzivningar, 

orkaner, oversv~~mningar, torka sarnt frost och is. rrill 

manskligt orsa.kade katastrofer rziknacles fororening, 

tekniska fel, skadeverkningar, strejk och krig. 

Storsta riskerna finns i Japan, USA och Sovjet. (Endast 

IWSA:s medlemslander diskuteras). Japan hade 19 stora 
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jordbavningar mellan 1966 och 1975, som orsakade 

skador pa vattenledningar m m. I med stor 

jordbavningsrisk ar det viktigt att det finns god 

beredskap, alternativa vattentakter, valutbildad 

personal och genomarbetade katastrofplaner. 

Risken ar storst i och USA De vanligaste skadorna 

ar trasiga el-ledningar och personskador pga kringf 

gande foremal. Det ar viktigt med vaderleksrapporter 

fore och katastrofhjalp den narmaste tiden efter ovadret. 

over 

Detta rapporterades som den vanligaste naturkatastrofen. 

I framtiden kan mindre skadeverkning pga oversvamning 

forvantas i IWSA:s medlemslander, eftersom beredskapen 

blir battre och kontroll av nederbord och avrinning 

ger forvarningar. 

Torrperioder ar svara att forutsaga och kan bli lang 

variga. Det ar svart att forbereda for torka, speciellt 

i U-lander Den vanligaste atgarden ar att ransonering 

infers. Manniskan klarar sina livsviktiga sanitara och 

fysiologiska behov med ett tiotal liter per dygn. Lang

varig torka innebar att bekvamligheten minskar Landets 

ekonomi och speciellt jordbruket kan orsakas svara for

luster. 

Problemet ar begransat till ett fatal lander med extrem 

kyla. Vanligaste losningen ar att grava ner vattenled

ningar till frostfritt djup. Utbildad personal kan i 

allmanhet atgarda fel. Som reserv kan vatten i behallare 

utnyttjas. 
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Alla lander som svarat pa enkaten anger fororening sam 

problem. I osterrike skedde t ex 105 olyckor med olje 

spill fran tankbil under 1976. 

Det storsta hotet mot vattentakterna ar amnen som lo

ses i vatten, blandas med vatten, reagerar med vattnets 

bestandsdelar eller tacker vattenytan. Allra farligast 

ar flytande amnen som sprids latt, men aven vissa fasta 

amnen sasom salter av tungmetaller, radioaktiva amnen, 

detergenter, pesticider, vaxtskyddsmedel, salter i hoga 

koncentrationer och produkter fran vilka farliga amnen 

kan losas ut orsakar stora problem om de kommer ut i 

vatten. 

Problemen med fororeningar kvarstar trots regler, la-

gar och sakerhetsatgarder. Hotet ar storst i tatbebyggda, 

hogindustrialiserade omraden. I vissa lander mats vatten

kvaliteten kontinuerligt sa att forhojda halter av nagot 

amne kan upptackas omedelbart. Ar vattenkvaliteten halso

vadlig maste vattnet stangas av och reserver anvandas. 

Tekniska 1 i vattenbehandl distributions-

Tekniska fel betraktas nastan som normala foreteelser. 

Endast vid extrema skador raknas det sam katastrof. 

Vanligen finns reservoarvolymer eller reservtakter som 

tacker behovet vid reparationer. 

Sabotage och skadegorelse har inte intraffat speciellt 

ofta pa vattenforsorjningsanlaggningar, men maste anses 

sam en risk eftersom foreteelserna ar sa vanliga i dagens 

samhalle. Viktigt ar att bara behorig personal har till

trade till anlaggningarna. 
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Strejk ar mest en hypotetisk risk enligt IWSA-rapporten. 

I vissa lander ar det olagligt for vattenverkspersonal 

att strejka. 

For att minska skadegorelse fran t ex bomber bor vatten 

ledningar vara nedgravda mer an en meter under markytan. 

Alla tankbara militara mal sasom vagar och broar bor 

undvikas vid framdragning av vattenledningar. Pumpstatio

ner byggs om mojligt under markytan. 

I krigstid tar centrala myndigheter over en del av an

svaret for vattenforsorjningen. I en del lander har en 

speciell myndighet ansvaret for dessa fragor. 

for att undvika katastrofsituationer 

Syftet med vattenforsorjningsberedskap ar att bevara 

halsan hos befolkningen 

Manniskans minimibehov av 

En manniska klarar de livsviktiga fysiologiska behoven 

med ett par liter vatten per dag. I en allvarlig nod

situation maste myndigheterna inrikta sig pa att fa fram 

atminstone minimibehovet av vatten genom temporara at

garder. I manga lander kravs att hushallen sjalva har 

egna vattenforrad. I Holland kravs lager for sju dygn; 

5 liter per person och dygn. For sjukhus kravs 50 liter 

per sang och dygn. 

Nagra lander kraver att det finns reservoarer i hemmen, 

i vilka vatten kan fyllas fran t ex tankbil. 

Schweiz, Holland och Spanien har vatten forpackat i 

boxar som forvaras pa sakra stallen och distribueras 
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vid behov. I Vasttyskland anvands grundvatten som 

reserv. Det tacker behovet for 25% av befolkningen. 

Det basta skyddet har Zurich i Schweiz som t o m har 

atombombsakra pumpstationer. Malet med Zlirichs bered

skap ar att fa fram vatten i alla situationer till 

nastan vilket pris som helst 

I bl a osterrike finns mobila reningsverk som kan trans

porteras med helikopter. Reningsverken kan rena vatten 

oberoende av kvalitet (!) och har kapacitet for 25 000 

personer. 

Grundvatten anses i manga lander vara lampligt att ha 

som reservvattenkalla aven om tillgangen anses for liten 

for normal forsorjning. 

Manga lander anvander tankbilar for att transportera 

vatten till konsumenterna i bristsituationer. 

For att desinficera vatten kan klortabletter anvandas. 

Varje tablett racker till 10 liter vatten. 

For vattenverken ar det viktigt att det finns reservut

rustning, dieselaggregat, valtranad personal och kom

munikationsmojlighet. 

servvatten 

Efter en katastrof, nar reservvatten skall utnyttjas, 

ar det vanligen nodvandigt att ransonera det tillgang

liga vattnet. For ransonering finns olika metoder t ex: 

vatten for privat bruk tillhandahalles bara vissa ti 

der per dag 

trycket i ledningarna sanks 

vatten erhalls endast fran vattenposter. 



89 

Det viktigaste vid ransoner ar att alla inblandade 

kan samarbeta. Vatten till industrier tilldelas efter 

prioritering. 

Takter bor lokaliseras langt omraden med 

ningsrisker. forlaggs langt ifran varan-

dra och langt i militara mal sa att risken for total 

utslagning minskar. Gamla vattentakter ar lampliga att 

spara som reserver 

Distributionssystemen utformas lampligen som dubblerat 

system eller r tern. Alla anlaggningar bor vara in-

hagnade och ledningar nedgravda. 

Aven kemikaliebehandl bar vara dubblerad 

Administration 

Av storsta vikt vid en katastrof ar att kommunikatio

nerna fungerar En central som leder arbetet maste sta 

i kontakt med personalen Tidningar, radio och TV anvands 

for att underratta befolkningen Det ar viktigt att goda 

relationer finns redan innan en olycka sker sa att alla 

litar pa myndigheterna. Det kan vara lampligt att infor

mationsmoten halls med foreningar och organisationer. 

Bell Frank A, (1974) 11 Emergency supplies" 

Artikeln ar fran ett nationellt symposium i USA 

Samhallets vattenforsorjning kan odelaggas genom t ex 

krig eller naturkatastrofer Vid en allvarlig katastrof 

ar overlevnad det viktigaste och for det kravs en viss 

mangd vatten. Vid katastrofvattenforsorjning ar proble 

men att finna vatten och sedan att rena det 

I USA finns det gott om vattenforsorj anlaggningare 
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Om en anlaggning blir obrukbar tas en annan i drift. 

Problemet ar huvudsakligen transport och distribution av 

katastrofvatten. Endast sma vattenrnangder far anvandas i 

en bristsituation 15 25 liter per person och dag far an

vandas for dryck, rnatlagning och hygien. 

I artikeln redogors for tre olika katastrofer dar vatten

brist uppstod och hur situationerna lostes. 

1) Jordbavning i San Fernando, Californien 1971. Alla 

vattenreservoarer torndes omedelbart och strommen brats. 

14000 personer var delvis utan vatten i 4-12 dagar. Vat

tenbehovet klarades genom att kora ut klorerat vatten 

med hjalp av 33 tankbilar. 

2) Jordbavning i Managua, Nicaragua 1972. Vattenforsorj

ningen blev helt satt ur funktion, 300 000 manniskor blev 

utan vatten e 200 000 evakuerades. 100 000 forsorjdes med 

hjalp av 43 tankbilar, 9 vattenreningsanlaggningar och 

5 000 tunnor med vatten som flogs in fran USA. 

Ett svart problem var att kora fram vattnet i den ode

lagda staden och att fylla tankbilarna. I manga fall 

plundrades vattenbilarna. Inga epidemier uppstod vid 

katastroftillfallet. 

3) Som exempel 3 redogors for en hypotetisk jordbavning 

i San Francisco. For att forsorja omradets ca 1 miljon 

manniskor rned 20 liter vatten per dag skulle 1 200 tank

bilar behovas. 

Avslutningsvis menar forfattaren att problem med vatten

forsorjning i katastroflagen forebyggs genom att 

lokalisera och bestamma alternativa vattenforsorj

ningsanlaggningar tillgangliga for tankbilar 

uppratta samarbetsavtal med narliggande vattenfor

sorjningsanlaggningar 

inventera tankbilstillgangen hos mejerier, bryggerier 

och liknande. 
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Dessa atgarder bor foreskrivas av myndigheterna. 

Morisson, A (1981): "If your city's well water has 

chemical pollutants then what? 11 

Om ett samhalle upptacker att dricksvattnet ar fororenat 

finns tva mojligheter 

1) hitta en ny takt 

2) rena vattnet 

I USA borrar man vanligen en ny brunn och endast om andra 

utvagar saknas beslutar man om rening. Detta kan inte 

fortsatta i evighet, darfor gynnas nu i USA samhallen som 

startar projekt for att rena fororenat grundvatten. 

Den vanligaste organiska fororeningen i grundvatten i USA 

ar losningsmedel och vanligast bland dem ar triklor

etylen (TCE) och trikloretan. Hittills (1981) har orga

niska losningsmedel patraffats i grundvattnet i 11 sta

ter. Kallorna till fororeningen ar enligt artikeln in

dustriutslapp, lackage fran soptippar, septiktankrengor

ingsmedel och liknande som anvands i hushallen samt di

verse spill och lackage fran olika verksamheter. 

De organiska losningsmedlen har lag affinitet for jord 

och kan darfor transporteras langa strackor i en akvifer. 

I ytvatten forekommer inga problem pa grund av losnings

medel darfor att dessa snabbt avgar till luften. Ingen 

vet hur skadliga amnena ar men de bor behandlas som 

amnen utan troskelvarde, dvs forekomst av dem betyder 

att atgarder maste vidtagas. 

Konventionell reningsteknik ar verkningslos mot losnings 

medel men luftning och adsorption minskar koncentratio

nen. Aktivt kol och liknande ar effektivast. 

I artikeln redogors for nagra fall dar grundvatten foro 

renats av TCE och eter. 
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Ryckman, D W, Ryckman, MD (1980) 

with hazardous material spill". 

"Organizing to cope 

Den stora mangden kemikalier som i USA har 

blivit ett mycket aktuellt problem I artikeln beskrivs 

ett privat utarbetat , REACT, for atgarder vid far-

liga utslapp som hotar jningen. 

30 000 kemikalier anvands kommersiellt i USA. 1000 nya 

introduceras varje ar. 1978 skedde 18 000 transportolyckor 

med farligt materialspill som resulterade i 45 dodsfall 

och 1 411 skadade. De omfattande effekterna av olyckorna 

har medfort att atgarder vidtagits Olika system har ut

arbetats for omhandertagande av utslapp. Systemen ar spe 

ciella for olika transporter, miljoer och industrier. 

REACT ar ett sadant system for skydd och atgarder, som 

bygger pa att sammanlagt 12 komponenter maste samverka 

for ett effektivt ingripande vid utslapp av farliga amnen. 

De olika komponenterna ar: 

1) Snabb reaktion: Omedelbar aktion kan hindra allvar

liga skador. En larmcentral maste kunna ge instruktioner 

direkt. Alla lackage pa mark, i vatten och i luften ar 

hot mot dricksvatten. Det ar viktigt att anmala olyckor 

till vattenverken. 

2) Erfarenhet: Vetenskapsman och ingenjorer med erfa-

renheter av giftiga amnen ar en integrerad del av syste 

met. 

3) ~edning: Det ar nodvandigt att det finns en erfaren 

ansvarig person som kan hindra forvirring, dubbelarbete 

och onodiga misstag 

4) Kommunikation: Ett fungerande kommunikationssystem 

ar nodvandigt for snabba atgarder. Mobila telefoner, ra

diosystem m m anvandes 

5) Til Katastrofberedskapen maste fungera 

effektivt 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. 
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6) Koordination: Det ar viktigt att olika myndigheters 

insatser, utrustning och personal samordnas. 

7) Arbetsinsatser: Forutom ledare behovs utredare och 

operatorer. 

8) 

tages snabbt genom gada kontakter med olika foretag 

9) Transporter: For forflyttning av personal och ut

rustning behovs gada transportforbindelser. Mest effek

tivt ar lufttransport. 

10) Dataresurser: Ett speciellt dataprogram har utveck

lats for att snabbt fa fram lagrade uppgifter. For sam

manlagt 250 000 olika material finns lagrat upplysningar 

om fororeningar, teknik, deposition, lamplig hantering 

m m. Dessutom finns uppgifter om 2000 experter, lokalise 

ring av utrustning, medicinsk kunskap, olika typer av 

kartor, myndigheter, VA-anlaggning m m. 

11) Laboratorier: Undersokningar av luft, vatten, och 

fasta prover gors i laboratorier. Det ar aven viktigt 

att tillgang finns till mobila laboratorier for att kun

na fa snabb information om utslappens egenskaper. 

12) Medicinska kliniker: Vid behov anlitas specialist

kliniker for "industriell medicin" .. 

De tolv komponenterna samordnas av olika larmcentraler 

efter en speciell organisation, figur 3. 

I artikeln redogors for tre olika fall dar REACT anvants. 
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Figur 3. Organisationsplan och larmcentraler enligt REACT

systemet. Ryckman_, Ryckman_, 1980. 

Irving, J E (1976) "Maintaining the service - despite 

the "troubles." 

I artikeln redogors for problem med vattenforsorjningen 

under krig. 

I Nordirland har livsviktiga serviceorgan som vattenfor

sorjningsindustrin fortsatt att fungera med hjalp av ef

fektiv personal och forstaende befolkning. De problem 

som har uppstatt har orsakats av sabotage, vandalism, 

strejker och svara forhallanden for underhallsarbeten. 

Genom att sakerhetsanordningar har inforts och samarbete 

etablerats med sakerhetsstyrkor har vattenforsorjningen 

vanligen lyckats uppratthallas. Alla anlaggningar kan 

dock inte skyddas, darfor har mojligheter for reservvat

tenforsorjning utretts. Reservdelar, pumpar och genera-
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torer halls i reservlager. En allman plan har utarbetats 

for vilka servicearbeten som skall utforas och av vern. 

Vid ransonering av vattnet har beslutats att prioritera 

allman halsa, hushallens behov, sjukhus, mejerier ba

gerier, brandkar, vissa industrier och boskapsuppfodning. 

Intrangen pa de olika omradena vags emot varandra, t ex 

hur mycket kan hushallen avsta for att hindra att en in

dustri stangs och manniskor blir arbetslosa. 

For forsorjning av hushallen har det visat sig bra att 

anvanda vattenposter. Om det ar mojligt fylls vatten i 

tankar i husen sa att toaletterna kan spolas. Aven tank

bilar anvands for att fylla reservoarer i hushallen. 

Av stor vikt for att klara besvarliga situationer ar att 

vattenabonnenterna halls informerade genom t ex radio 

och att alla berorda myndigheter underrattas kontinuer

ligt om laget. 

Sammanfattningsvis sags i artikeln 

att allmanheten har insett vikten av vattenforsorj

ningen och hjalper till vid svara situationer 

att detta har mojliggjorts genom bra information 

att planeringsbehovet har okat; material hall~ i la

ger, reservvattentakter har anordnats 

att informationscentraler har upprattats 

att personalens samarbetsvilja har varit mycket he

tydelsefull 

att samarbete med polis och arme har varit nodvandig 

ibland 

Vattenforsorjningen har haft manga problem men lyckats 

klara distributionen. Trots att kostnaderna okat och ef

fektiviteten sankts har detta accepterats av allmanheten. 
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7 . SAMMANFATTNING OCH FORSLAG TILL ATGARDER 

vattenforsorjningen i ett samhalle ar nodvandig och 

maste fungera under alla omstandigheter Samhallsut

vecklingen ger allt fler potentiella hot mot en tryggad 

vattenforsorjning. Inom Geohydrologiska forskningsgruppen 

ansags det angelaget att utrona vilka losningar som finns, 

eller maste utvecklas for att mota olika typer av hote 

Forstudien har tagit sikte pa att oversiktligt inventera 

forhallandena i Sverige, framst inom kommunerna samt att i 

nagon man genom litteraturstudier belysa forhallandena i 

andra landere 

Enligt lagen (1964:63) om kommunal beredskap aligger det 

kommuner och landstingskommuner att vidtaga atgarder for 

att klara vattenforsorjning i beredskapssituationer. 

Detta skall ordnas redan i fredstide I handelse av krig 

skall beredskapen hojas mot bl a driftsavbrott och 

sabotage. 

I vattenlagen (VL) finns bestammelser for skydd av vat

tentakter. Vattendomstolen och i vissa fall lansstyrel

serna kan faststalla skyddsomraden for vattentakter. 

Enligt en ny lag, vilken foreligger som proposition, 

skall transporter av farligt gods regleras pa ett mer 

enhetligt satt an tidigare. 

Inom forstudien har flera olika myndigheter sasom Social

styrelsen, Naturvardsverket, SGU, lansstyrelser m fl, 

kontaktats. 

Kontakterna har visat att Civilforsvaret har bestammel

ser for reservvattentakter, men ovriga myndigheter tycks 

knappast ha behandlat dessa problem. 

I ett inledande skede av forstudien skickades en enkat 

till samtliga kommuner i Sverige. I enkaten fick de an

svariga for vattenforsorjningen redogora for 
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reningsmetoder 

typ av vattentakt 

reservvattentakter 

ovrig anvandning av och hot mot vattentakterna 

behov av forbattring av kommunens beredskap 

inom vattenforsorjningsomradet 

behov av forskning 

Som en kort sammanfattning av enkatresultaten kan nam

nas att: 

57% av landets kommuner svarade 

51% av dessa har inga reservvattentakter 

9% har reservtakter som klarar storre delen 

av vattenbehovet 

13% har speciella beredskapsplaner eller avtal 

rued saneringsfirmor 

63% har mojlighet till omkoppling mellan olika 

vattentakter 

46% anser att transporter ar ett hot mot vat

tentakterna 

Manga kommuner ansag det viktigt att forbattra 

reservvattenforsorjningen genom t ex att bygga 

reservvattentakter, uppratta planer, utfora 

ovningar eller dubblera ledningar. 

For att fa en samlad bild av kommunernas reservvatten

forsorjning delades dessa in i tre grupper efter hur de 

besvarat enkaten. Till grupp 1 fordes kommuner rued bra 

tillgang till reservvattentakter, fa hot mot takterna, 

bra reningsmetoder och liknande. Till grupp 2 och 3 for 

des kommuner rued gradvis samre forhallanden an de i 

grupp 1. Denna uppdelning har i manga delar blivit sub

jektiv pa grund av ofullstandigt ifyllda enkater m m. 

Resultat: Grupp 1 23% av de kommuner som svarat 

Grupp 2 40% II II II II II 

Grupp 3 37% II II II II II 

Fran samtliga lansstyrelser i landet har sammanstall-
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ningar over respektive lans vattenforsorjning insamlats. 

Dessa uppgifter har inom forstudien anvants for nog

grannare redogorelser over forhallanden i vissa lan. 

Lansstyrelsernas sammanstallningar bar vara lampliga att 

anvanda for regional planering av reservvattenforsorj

ningen. 

I en litteratursokning sam genomforts inom forstudiens 

ram har mycket material om utlandska forhallanden, framst 

fran USA, erhallits. I USA har problem med fororenade 

grundvattentakter kraftigt okat. Detta forsoker man losa 

genom att antingen finna nya vattentakter, vilket borjar 

bli svart, eller genom att rena vattnet. 

Manga olyckor sker varje ar vid transport av farliga am

nen. I USA finns speciella system utarbetade vilka an

vands vid olyckor. Organisationen av saneringsarbete 

styrs da helt enligt systemet. International Water Supply 

Association, IWSA, har genomfort en enkatundersokning 

bland sina medlemslander (18 lander svarade). Re

sultatet fran undersokningen redovisas utforligt i 

forstudierapporten. Bland annat kan namnas att samt-

liga lander som besvarat IWSAs enkat har problem med 

fororening av vatten. I flera lander lagras vatten i 

speciella behallare for att kunna distribueras vid 

katastrofsituationer. Forhallandena galler endast 

I-lander. 

Atgarder 

For att kunna ge generella rekommendationer pa atgarder 

for att forbattra situationen i kommunerna bor en nog

grannare problemidentifiering genomforas. Den genomforda 

oversiktliga forstudien bar fordjupas bl a genom ytter

ligare diskussioner med ansvariga inom kommuner och myn

digheter. 

Mer praktiska undersokningar som bar utforas ar t ex 

simulering av utslapp i grund- eller ytvattentakter samt 

studium av vad som hander genom 
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att anvanda spridningsmodeller 

att studera vilka saneringsmetoder som finns 

och deras effektivitet 

att studera reningsmetoder med avseende 

olika fororeningar 

att studera vad samhallet har for beredskap 

om vattentakten blir allvarligt fororenad 

och darmed obrukbar 

Vid ett s.:unrnantr6_ffandc med Jan Adamsson 

VA-verk diskuterades behov av fortsatt for 

vad en brukarinformat bar llav se bi 

SCl.Eli:: 

B 

Narmast avses amnesomrAdet diskuteras och be vid ett 

seminarium. Avsikten blir dA bland annat att definiera 

behovet av ytterligare forskning 
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104 BILAGA A 

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA 

Postadress 

Fack 

ENKAT ANGAENDE RESERVVATTENTAKT 

till ansvarig for vattenforsorjningsfragor 

i kommunen 

Geohydrologiska forskningsgruppen vid Chalmers tekniska 

hogskola avser att starta ett forskningsprojekt kring 

fragan om anordnande av reservvattentakter. I ett inled

ningsskede kommer den nuvarande situationen i kommunerna 

att studeras med avseende pa hot mot befintliga vatten

takter, vattenforsorjningsberedskap, reservvattentakter 

m m. 

Vi ber Er darfor att fylla i bifogade frageformular. 

Svaren kommer att ligga till grund for vart fortsatta 

arbete. 

Det ifyllda formularet atersands snarast, och helst fore 

82-03-15 .. 

Gatuadress 

Sven Hultlns gata 8 

Med tack pa,forhand 

t-h~b ,_)/;;;rof//~;,cf' 
Annika Lindblad 

Geologiska institutionen 

Chalmers Tekniska Hogskola 

412 96 Goteborg 

Fragor med anledning av enkaten besvaras pa 

tel. 031-810100 anknytning 1458 
(Annika Lindblad) 

031-810100 anknytning 1649 
(Olov Holmstrand) 

Telex 

2369 CHALBIB S 

Urban Geohydrology Research Group 
Chalmers University of Technology 
Fack 

402 20 GOTEBORG 5 

Telefon 

031-81 01 00 

81 02 00 
S-402 20 GOTEBORG 5 SWEDEN 
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kommunal vatten 

Vilka typer av vattentakter anvands vid normal drift? 

Vi ber Er fylla i uppgifter gallande kommunens viktigaste 

vattentakter. Mindre takter kan redovisas tillsammans 

t ex under rubriken "ovrigt" och for dem racker det att 

uppge antal, antal anslutna personer samt total kapacitet. 

Typ av vattentakt anges enligt foljande: 

Gj grundvatten i jord 

Gb grundvatten i berg 

Yt ytvatten 

I forstarkt grundvattentillgang genom 

infiltration av ytvatten 

Fraga ett besvaras pa efterfoljande sidor. 

Kommentarer till fragan kan lamnas pa denna sida. 



KOMMUN: 

Vattentakt I 
Samhalle Exempel 

Antal anslutna 800 

Kapacitet 500 
m3 /dygn 

Medelforbr. 250 
m3 /dygn 

Typ av Yt 
vattentakt 

Finns fast
stallt 
skyddsomrade Nej 

Vilka renings 
metoder till
lampas? 

pH-justering 

luftning 

snabbfilter 

langsamfilter x 

kemisk rening 

avjarning 

avsyrning 

desinfektion x 

Finns reser
voar? 

Hogreservoar m3 

Lag -"- -"- 1000 
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KOM1-1UN: 

Vattentakt I 
Samhalle 

Antal anslutna 

Kapacitet 
m3 /dygn 

Medel 
m 3 /dygn 

Typ av 
vattentakt 

Finns fast
stallt 
skyddsomrade 

Vilka renings
metoder till 
lampas? 

pH-justering 

luftning 

snabbfilter 

L3.ngsamf il ter 

kemisk rening 

avjarning 

avsyrning 

desinfektion 

Finns reser
voar? 

Hogreservoar m3 

II -"-
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K0!1!·HJN: 

Vattentakt I 
Samhalle 

Antal anslutna 

Kapacitet 
m3 /dygn 

Medelforbr. 
m3 /dygn 

Typ av 
vattentakt 

Finns fast
stallt 
skyddsomrade 

Vilka renings
metoder till
lampas? 

pH-justering 

luftning 

snabbfilter 

langsamfilter 

kernisk rening 

avj2rning 

avsyrning 

desinfektion 

Finns reser
voar? 

Hogreservoar m3 

-"- -"-

108 
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2) 

Vad har komrnunen for om en huvudvattentakt 

sl ut? 
Antal Tot itet 

a) Reservvattentakter 

b) Finns aldre 
takter som 
tas i bruk? 

c) Finns planerade 
takter som snabbt 
kan tas i bruk? 

d) Har kommunen nagon katas t ex for saner 

vid en tankbil eller vid ett industriutsl 

Beskriv garna organisationen 

e) Finns det mojligheter att gora omkopplingar distri 

butionsnatet sa att narbelagna vattentakter kan ut-

nyttjas om en takt s? 

f) Finns det mojligheter att vatten till 

behovande vid en eventuell fororening av en vattentakt? 

g) Har det skett nagon o i kommunen dar sanering varit 

nodvandig eller dar vattentakterna varit hotade? 



3) 
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av vattentakterna 

Utnyttjas kommunens storre vattentakter for andra andamal? 

Friluftsliv 

Recipient for industriutslapp 

Recipient for avloppsutslapp 

Industrivattentakt 

ovrigt 

Kommentar: 

4) Hot mot vattentakterna 

Anser Ni att kommunens vattentakter pa nagot satt ar hotade? 

Industriverksamhet 

Fritidsbebyggelse 

Transporter 

Friluftsliv 

Forsurning 

ovrigt 

Kommentar: 



5) 

6) 

1 1 1 

for frarntiden 

Vad bedorner Ni att kornrnunen behover gora for att trygga 

vattenforsorjningen i en krissituation? 

sornradet 

Har Ni ytterligare asikter om projektet "Reservvattentakt? 

Tycker Ni over huvud taget att forskning kring dessa fragor 

behovs och i sa fall vad ar viktigast? 

Vi ar tacksarnrna for alla synpunkter. 
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GOTEBORGS 
BILAGA B 

VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 
Projekteringsavdelningen 

1982-08-23 

Jan Adamsson, GB 

SVT FORSORJNINGSVATTEN 
Katastro en 

Diskussion med Olle Holmstrand och Annika Lindblad, 
CTH-Geologi: 

A Lindblad har sammanst§llt en enk§t ang~ende reserv
vattent§kter. FrAgefornul§r och samrnanst§llning bifogas. 
Rapport fran projektet kommer under sept-okt 82 

Av enkaten framg~r att anvisningar for katastrofplane
ring efterfragas. Som problem n§mns bl a 

- tankbilar finns, men hur gor man? 

- elforsorjning - behov av reservkraft? 

- ovningar med personalen saknas 

- transporter av farligt gods 

Fortsatt forskning inom omradet bar inriktas pa 

Identifiering av problem - fordjupning av den genom
forda oversiktliga studien. 

Krav pa vattenkvalitet for reservvattentakt som endast 
anvands under kortare perioder. 

Simulering av utslapp i grund- och ytvattentakt 
- spridning 

alt metoder att sanera vattentakten 
- vattenreningsatgarder m h t fororeningen 
- andra atgarder 

Vad ger nuvarande skyddsbest§mmelser for grundvatten
takter? 

Hur skall skyddsbestammelser for ytvattentakter utformas? 

Verkligt stora katastrofer. 

Brukarinformationen bor omfatta anvisninga for 

kommunens overgripande katastrofplanering - organisation 

va-verkets katastrofplanering - organisation 
- reservvattentakter 
- ledningsnatets utformning 

framtagande av underlag for analys och konsekvensbeskriv
ning av t§nkbara driftstorningar 

exempel pa losningar 

forebyggande atgarder 
- skydd av vattentakter 

sabotage - s§kerhetsatgarder 

sekretessfragor 
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Institutionerna for 
Geologi 
Geoteknik med grundlaggning 
Vattenbyggnad 
Vattenforsorjnings- och avloppsteknik 
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