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Inledning

Rent dricksvatten är ett av de allra viktigaste livsmedlen. Hela samhället
påverkas vid brist på dricksvatten och det inkluderar både Gällivare kommuns
medborgare samt samhällsviktiga verksamheter och näringsliv. Dricksvatten är
därmed en så kallad samhällsviktig resurs och det är viktigt att samhället har
förmågan att upprätthålla dricksvattenförsörjningen även då ordinarie leverans
inte är möjlig att genomföra. Vid störningar eller avbrott är försörjning via
nödvatten en viktig förmåga. Nödvattenplanering är en del av samhällets
krisberedskap som syftar till att minimera konsekvenserna vid en eventuell
störning i dricksvattenförsörjningen.

Gällivares dricksvattenförsörjning

Gällivare kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Gällivare
och ansvarar för drift och skötsel av hela vattenförsörjningssystemet, dvs. för
vattenverk, ledningsnät, reservoarer, tryckstegringsstationer samt distributionen
av dricksvatten ut till abonnenterna.
Dricksvattenförsörjningen i Gällivare kommun baseras på grundvatten och i
dagsläget är mängden och kvaliteten på grundvattnet mycket god. Även om
förutsättningarna i kommunen är goda finns ändå risk för störningar i
dricksvattenförsörjningen. De senaste årens händelser som drabbat
dricksvattenförsörjningen i Sverige visar svårigheter att ta tillgång och
vattenkvalitet för givet. Det går inte att förutsäga när en händelse som drabbar
dricksvattenförsörjningen negativt kommer att inträffa men sannolikheten är att
det sker förr eller senare. Exempel på händelser som kan inträffa är stora
ledningsbrott, regionala elavbrott, vattenburna smittor eller kemiska
föroreningar.
Kommunens skyldighet är att leverera vatten för hushållsändamål till anslutna
fastigheter inom verksamhetsområdet. Ett verksamhetsområde definieras av
vattentjänstlagen som det geografiska område, med ett antal utpekade
fastigheter, inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas
genom en allmän VA-anläggning. Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet enligt
Livsmedelsverkets föreskrifter. Det garanteras dock inte att visst vattentryck
alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
Som ägare av den allmänna anläggningen för vattenförsörjning är det även
kommunens ansvar att vid behov ordna nödvattenförsörjning om en längre
störning i vattenförsörjningen inträffar.

Nödvattenplan

En störning i dricksvattenförsörjningen kan få stora, negativa konsekvenser för
hela samhället. Av den anledningen är det av vikt för Gällivare kommun att ha
en övergripande strategi och planering för hur dricksvattenförsörjningen ska
upprätthållas även vid en krissituation.
Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap som syftar till att
minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i dricksvattenförsörjningen.
Nödvatten är det akuta och tillfälliga dricksvatten som distribueras på annat sätt
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än genom ledningsnätet, när den ordinarie dricksvattenförsörjningen inte
fungerar. Nödvattenplanen beskriver strategi och ambitionsnivå för hur
tillgängligt dricksvatten ska kunna distribueras och vilka verksamheter som ska
prioriteras vid en situation som kräver distribution av nödvatten.
Nödvattenplanen aktiveras vid samhällsstörning och extraordinära händelser som
orsakar, eller riskerar att orsaka, avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning eller
vid misstanke om otjänligt vatten. Den är ett stöd vid såväl läckor som när hela
eller delar av kommunen drabbas av störning i dricksvattenförsörjningen.

Syfte och mål
Syftet med nödvattenplanen för Gällivare kommun är att vid en samhällsstörning
säkerställa dricksvattenförsörjningen i de delar av kommunen som försörjs av
den allmänna dricksvattenanläggningen. Nödvattenplanen ska klargöra
ansvarsområden samt fungera som en översiktlig handbok för de frågeställningar
som kan uppstå vid en störning och vilka åtgärder som behöver vidtas.
Målet med nödvattenplanen är att när ordinarie dricksvattenförsörjning inte
fungerar kunna leverera ett nödvatten med dricksvattenkvalitet till abonnenter
utifrån prioriteringsordning uppbyggd utifrån perspektivet skydd av liv och hälsa.
För att kunna planera för nödvattenförsörjning är det nödvändigt att veta vilka
behov som finns av dricksvatten och vilka resurser som går att få fram och hur
prioritering ska ske. Leveransen ska ske på ett tids- och resurseffektivt sätt för
att kunna säkra en trygg tillgång på dricksvatten vid en samhällsstörning för de
som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen i Gällivare kommun.

Händelser som utlöser nödvattenplanen
Nödvattenplanen tillämpas vid händelser som drabbar vattenförsörjningen och
gör att vattendistributionen inte kan ske normalt. Exempel på händelser:
▪ Avbrott i vattenleverans, ex. stor läcka
▪ Förorening av vattentäkten ex. oljeutsläpp
▪ Störning i vattenverket ex. brand, tekniskt fel
▪ Otjänligt vatten ex. bakterier eller kemikalier i ledningsnätet
▪ Stort regionalt elavbrott som gör att distributionssystemet inte fungerar

Ansvarsfördelning vid störning
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
Utifrån grundläggande krisberedskapsprinciper (ansvarsprincipen,
närhetsprincipen, likhetsprincipen) ska en samhällsstörning hanteras av de
aktörer som normalt sköter verksamheten. Det innebär att en händelse som
berör dricksvatten i mesta möjliga mån hanteras av kommunens
Samhällsbyggnads- och teknikavdelning. Där förvaltningen inte klarar av att
hantera krisen inom egen verksamhet tar kommunal övergripande
krisberedskapsplanering vid. Ansvaret kvarligger dock i berörd verksamhet.
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Krisledningsorganisation VA

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
Räddningstjänst
Räddningstjänsten ansvarar för bedömning av åtgärder enligt räddningstjänstlagen och att de genomförs. Räddningstjänsten ansvarar även för uppsamling
och begränsning vid ett eventuellt utsläpp samt länspumpning vid översvämning
på grund av stor läcka. Räddningstjänsten kan även vara behjälpliga att köra ut
nödvattentankar vid en krissituation.

Miljöavdelning
Miljöavdelningen ansvarar som tillsynsmyndighet enligt Livsmedelslagstiftningen
för kontrollen av dricksvattenkvaliteten i Gällivare kommun.

Abonnenten
Vid begränsad vattentillgång är anslutna till den allmänna
dricksvattenanläggningen skyldiga att reducera sin vattenförbrukning enligt
kommunens anvisningar. Det ingår även i abonnentens ansvar att ha
vattendunkar för hämtning av vatten samt skapa alternativ lösning för sanitet
och hygien Eftersom de bara är det prioriterade abonnenterna som kommer att
få tillgång till nödvatten vid en krissituation måste således övriga verksamheter
och företag ha en egen beredskapsplan för hur de ska lösa sin
nödvattenförsörjning i syfte att minimera eventuella skador för respektive
verksamhet.
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Strategier och begreppsförklaringar
Dricksvattenproblem med påföljande behov av nödvattenhantering kan lättast
beskrivas med utgångpunkt i olika scenarion. Nedan följer begreppsförklaring
samt exempel på scenarion som kan uppstå.

Begreppsförklaringar
Term
Dricksvatten

Nödvatten

Reservvatten

Definition
Med begreppet dricksvatten avses det vatten som produceras
för att nyttjas som dryck, till matlagning och beredning av
livsmedel samt används i livsmedelsproducerande företag.
Dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent. Merparten av
dricksvattnet produceras av kommunala dricksvattenproducenter. Det dricksvatten som levereras i
distributionssystemet används även till annat som inte kräver
dricksvattenkvalitet, ex. toalettspolning, tvätt av kläder,
städning samt inom näringslivets produktion och tillverkning.
Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än
genom ledningsnätet. Begreppet signalerar att det handlar
om en situation som innebär någon form av
samhällsstörning. Nödvatten är främst avsett att användas
för konsumtion och livsmedelsberedning. Nödvatten ska hålla
dricksvattenkvalitet.
Distribution av reservvatten sker i det ordinarie ledningsnätet
eller i ett provisoriskt ledningsnät. Reservvattenförsörjningen
baseras på en alternativ vattentäkt eller ett alternativt
vattenverk.

Samhällsstörning Med samhällsstörning menas de företeelser och händelser
som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i
samhället.
Samhällsviktig
verksamhet

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som
uppfyller minst ett av följande villkor:
1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan
ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra
verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar
i samhället.
2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att
en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna
hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. I
Gällivare kommun bedöms äldreboenden, förskolor samt
grundskolor upp till årskurs 6, tillagningskök och
fjärrvärmeproduktionen vara samhällsviktig verksamhet som
finns inom ramen för kommunal verksamhet. Ingen skillnad
görs om skolan är en kommunal skola eller om det är en
friskola.
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Inget vatten finns i ledningsnätet
I det här scenariot finns det inget tryck i det markförlagda ledningsnätet.
Konsumenter har då inget dricksvatten vare sig för konsumtion eller för
hygienändamål. Orsaken till detta kan t.ex. vara produktionsstörningar på
vattenverket eller en större vattenläcka i distributionsnätet. Vid ett sådant
scenario tillser VA-verksamheten att berörda hushåll försörjs med nödvatten i
tankar vid hämtställen och att berörd samhällsviktig verksamhet också får
nödvatten i tankar.

Otjänligt vatten hos konsument
I det här scenariot har dricksvattnet bedömts vara otjänligt med hjälp av
analyser eller att utförd smittspårning av sjuka personer tyder på att det är
vattnet som är orsaken till att stort antal personer insjuknat. Med otjänligt vatten
avses att vattnet ej kan användas som dricksvatten eller till livsmedelsberedning.
Beroende på typen av förorening finns tre möjliga scenarier.
1.
Mikrobiologisk förorening
Genom att koka vattnet kan dricksvattenkvalitet uppnås. Vatten kan användas
för dusch och för att spola i toaletten. VA-verksamheten ger ut kokningsråd samt
bedömer behov om försörjning av nödvatten till prioriterade abonnenter.
2.
Kemisk förorening utan lukt
Kan t ex vara så att kemikalier har upptäckts i dricksvattnet. Vattnet går inte att
koka för att uppnå dricksvattenkvalitet. VA-verksamheten tillser att prioriterade
abonnenter försörjs med strategiskt utplacerade nödvattentankar. Vatten kan
användas för att spola i toaletten och eventuellt för dusch beroende av
föroreningstyp.
3.
Kemisk förorening med lukt
Kan t ex vara diesel som kommit in i ledningsnätet. Vattnet går inte att koka för
att uppnå dricksvattenkvalitet. VA-verksamheten tillser att prioriterade
abonnenter försörjs med strategiskt utplacerade nödvattentankar.

Osäkerhet om vattenkvalitet
Vid lagning av en vattenläcka kan det föreligga risk för påverkan av
vattenkvaliteten när vattnet kopplas på. Här är det de lokala förutsättningarna
kring själva läcklagningen som har betydelse för om bedömningen blir att det
finns risk att vatten förorenats. Faktorer att beakta i bedömningen är bland
annat hur länge som ledningsnätet varit trycklöst, statusen på berörda ledningar
och hur markförhållandena ser ut i aktuella områden. Om
kokningsrekommendation behöver utfärdas eller ej bedöms från fall till fall. VAverksamheten ger ut kokningsråd samt bedömer behov om försörjning av
nödvatten till prioriterade abonnenter.

Antagonistiska hot
Vid en hotsituation är det av stor vikt att medborgare och samhällsviktiga
verksamheter kan vara säkra på att det vatten som används är säkert att dricka.
VA-verksamhetens insatser avseende nödvatten blir distribution av nödvatten till
såväl medborgare som samhällsviktig verksamhet. I ett hotscenario kan det
också vara nödvändigt med bevakning av de strategiskt utplacerade
nödvattentankarna.
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Kommunikation/information
SMS
Vid en störning i dricksvattenförsörjningen kommer information att gå ut till
berörda abonnenter i aktuella områden via en SMS-tjänst. Informationen
beskriver vad som inträffat, berörda områden och beräknad tid för åtgärd. Nytt
SMS går ut när felet är avhjälpt.

Hemsida
Vid en störning i dricksvattenförsörjningen ska information publiceras via
kommunens hemsida. Informationen beskriver vad som inträffat, vilket/vilka
områden som berörs och beräknad tid för åtgärd. Uppdateringar sker löpande
och blir avbrottet längre publiceras även information om nödvattenleverans.

Sociala medier
Samma information som publiceras på kommunens hemsida vid en störning i
dricksvattenförsörjningen kommer även att publiceras på kommunens sociala
medier.

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten
Vid en allvarlig händelse som drabbat dricksvattenförsörjningen och där risk finns
för liv och hälsa eller stor samhällspåverkan kommer även VMA, viktigt
meddelande till allmänheten, att kommuniceras via radio och TV.

ABVA
I beslutad ABVA – ”Allmänna bestämmelser för användande av Gällivare
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” framgår kommunens och
medborgarens ansvar för beredskap vid störning i dricksvattenförsörjningen.
ABVA ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen
om allmänna vattentjänster, den sk. vattentjänstlagen, och vad som gäller för
Gällivare kommun.

Nödvatten
Allmänt
Har en situation uppstått i Gällivare kommun där invånare och verksamheter är i
behov av nödvatten är det av vikt att kommunen får ut dricksvatten till
prioriterade abonnenter. Vid avbrott i dricksvattendistributionen som påverkar
normal drift ska abonnenterna förses med nödvattenförsörjning utifrån
behovsbedömning.

Riktlinjer dricksvattenförbrukning
För att skapa en bild av vilka mängder av dricksvatten som behövs vid en
störning har Livsmedelsverket tagit fram riktlinjer för ett genomsnittligt beräknat
vattenbehov. För Gällivare kommun har behovet av nödvatten beräknats utifrån
kortsiktigt perspektiv till ett snitt om fyra (4) liter per person och dygn.
Livsmedelsverkets riktlinjer och Gällivare kommuns beräkningar utgår från
följande:
▪ De första dygnen är behovet beräknat till två till fem (2-5) liter vatten per
person.
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▪ Efter några dygn ökar behovet till 10-15 l/p/dygn för att klara sitt
hushållsbehov av dryck, matlagning och hygien.

Prioriterade abonnenter
Vid en störning i dricksvattenförsörjningen kommer inte vattnet att räcka till alla
utan en prioritering måste ske. Prioritering sker utifrån vilka verksamheter som
har betydelse för liv och hälsa samt för samhällets funktionalitet.
Gällivare kommun har prioriterat nedanstående abonnenter för
nödvattenförsörjning:
▪ Hushåll, som får hämta nödvatten i egna dunkar från nödvattentankar
placerade inom olika bostadsområden, se karta,
▪ Äldreomsorg och gruppboenden får nödvattentankar levererade i närheten
av respektive boende.
▪ Förskolor och skolor upp till årskurs 6 hämtar nödvatten från anvisat
närliggande hämtställe. Äldre barn och ungdomar förväntas kunna hämta
vatten från utplacerade hämtställen.
▪ Gällivare sjukhus, Matlaget samt Gällivare värmeverk försörjs via egna
reservvattenanläggningar.
Förskolor och skolor upp till mellanstadiet har prioriterats för att föräldrar ska
kunna fortsätta arbeta och undvika personalbrist i samhällsviktiga verksamheter.
Högstadieskolor och gymnasium kommer inte att förses med nödvatten då dessa
verksamheter bedöms kunna utföras med tillfällig distansundervisning.
De företag som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen kan inte
räkna med nödvatten i större utsträckning än hushållen. Det är därför viktigt att
verksamheter och företag som är anslutna till den allmänna
dricksvattenanläggningen planerar för och upprättar egen beredskap för
nödvattenförsörjning vid störning.
Vid analysen av vilka verksamheter som ska prioriteras och i vilken ordning, har
Livsmedelsverket guide använts där verksamheter som har stor betydelse för liv
och hälsa är högst prioriterade, se tabell till höger. Tabellen till vänster visar
exempel på prioriteringen i Gällivare kommun.
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Verksamhet
Hushåll
Sjukhus/storkök
Vård- och omsorgsboenden,
gruppboenden (SoL/LSS)
Gällivare Energi AB
Förskolor/skolor upp till 12 år
Flygplatsen
Kavahedens reningsverk
LKAB
Sporthallar
Skolor, högstadium och
gymnasium
Jordbruk

Prioritet
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
6
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Nödvattentankar
Gällivare kommun har ett antal egna nödvattentankar som räcker till
nödvattenförsörjning när delar av samhället blir utan vatten. Vid en situation där
Gällivare kommuns egna resurser i form av utrustning för vattenförsörjning inte
räcker till finns den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA, samt närliggande
kommuner att samverka med.

Placering av nödvattentankar
Vid ett totalt bortfall av vattenförsörjning måste utplacering av nödvattentankar
ske strategiskt i samhället. Föreslagna placeringar av nödvattentankar framgår
av bilaga ”Kartor placering nödvatten för hushåll”.
Vid val av placering av nödvattentankar har hänsyn tagits till att platsen ska vara
lättillgänglig och det ska finnas goda möjligheter för medborgare att komma till
för att parkera. Platsen ska vara upplyst och centralt placerad.

Nödtoaletter
När vatten uteblir fungerar inte toaletter som vanligt. I bilaga ”Information om
nödtoaletter” beskrivs tips på vad man själv kan göra för att klara toalettbehovet
under avbrottet med hjälp av exempelvis plastsäckar.

Planens tillgänglighet och uppdatering
Denna handlingsplan för nödvatten ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida
tillsammans med övrig dokumentation kring kommunens centrala krisberedning.
Regelbunden översyn och uppdatering av planen görs av ansvarig verksamhet.
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Bilagor
Kartor placering nödvatten för hushåll
Övergripande karta alla nödvattenplatser Gällivare, Malmberget, Koskullskulle

12

Placering nödvattentankar Koskullskulle
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Placering nödvattentankar Malmberget
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Placering nödvattentankar Malmsta

15

Placering nödvattentankar Mellanområdet

16

Placering nödvattentankar Gällivare centrum
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Placering nödvattentankar Repisvaara
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Placering nödvattentankar Andra sidan
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Nödvatten landsbygd

Landsbygd

Dokkas
Hakkas
Leipojärvi
Markitta
Mårdsel
Mäntyvaara
Nattavaara och Nattavaara by
Nikkaluokta
Nilivaara
Palohuornas
Puoltikasvaara
Pålkem
Sammakko
Skaulo
Skröven
Tjautjas
Ullatti
Vettasjärvi

Antal bofasta
inom kommunal
VA

181
360
97
67
10
11
192
17
134
9
149
4
37
131
20
211
196
13
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Information om nödtoaletter
Att kissa och bajsa när vattnet försvinner

När vattnet ska stängas av inför planerade arbeten och du uppmanats att spara undan
vatten:
Om du har uppmanats att spara undan vatten inför något arbete när vattnet ska
stängas av kan du passa på att fylla upp några stora kärl medan det går. Förr
fanns en tydlig instruktion via skriften ”Om kriget kommer” om att tappa upp
vatten i badkaret. Den idén är fortfarande användbar. Om du har bunkrat vatten
kan du inledningsvis använda toaletten även om det blir ett vattenavbrott –
spola i toaletten med hjälp av en liten hink vatten som du häller direkt i
toaletten.

När det inte finns något vatten alls på grund av t.ex. vattenläcka:
Nu behöver du vara uppfinningsrik samtidigt som du behöver tänka på hygienen.
En kraftig plastpåse i toalettstolen kan användas som ”torrdass”. Knyt igen
påsen efter toalettbesöket. Vet du att problemet med att kunna spola inte
kommer att pågå i flera dagar kan du göra ett hål i påsen så att kisset hamnar i
toalettstolen och det mer svårspolade bajset i plastpåsen. Du kan bygga en
toalett med till exempel en hink och kattsand. Det finns också påsliknande
engångs-/papperstoaletter. Det här kan du sedan lägga i det brännbara
sopkärlet. Är det vinter kan du ta smälta snö för att använda till att spola eller
hämta vatten i något närliggande vattendrag.

När det är strömavbrott och vattenförsörjningen påverkats:
Vid en kris kan vattenförsörjningen påverkas eftersom vattenverket och
pumparna behöver el för att fungera. Men precis i början av till exempel ett
strömavbrott kommer vattnet oftast som vanligt ur kranen. Följ då samma
anvisningar som i texten här ovan. Men kolla upp vad kommunen går ut med för
information kring just det här fallet. Kommunen kan efterhand placera ut
nödtoaletter av typen BajaMaja och kommer i sådana fall att informera ifall det
sker förändringar i sophanteringsrutinerna till följd av vattenavbrottet.

Du hämtar nödvatten själv
Kommunen har ansvar för sina invånare och ska se till att det finns tillgång till
vatten. Vid ett avbrott i vattenleveransen kommer kommunen att informera om
var vattnet finns, men sedan behöver du själv hämta det. Du behöver ha med
dig egna, rena dunkar, hinkar etc. Oftast går det till så att kommunen ställer upp
vattentankbilar vid exempelvis brandstationen, kommunhuset Hjortronet och
skolor.

Bra saker att ha hemma i krislådan:
▪
▪
▪
▪
▪

Vattendunk, gärna med skruvlock och tappkran
Hinkar med lock
Våtservetter
Kraftiga soppåsar/säckar
Plasthandskar

Mer information finns även på:
https://www.krisinformation.se/artiklar/kissa-och-bajsa-nar-vattnet-forsvinner
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