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Sammanfattning: 

 

Vatten är ett livsviktigt livsmedel och tillgång till dricksvatten av god kvalitet betraktas av 

många som en självklarhet i vårt samhälle. Trots detta är vattenförsörjningen sårbar. 

Vattenförsörjningen kan störas genom på många olika sätt. Bland dessa finns mikrobiologisk 

förorening, förorening på grund av en farligt gods olycka och sabotage. Vattenburen smitta är, 

enligt livsmedelsverket, den allvarligaste akuta hälsorisken förknippad med dricksvatten. 

Mellan 40 och 80 % kan bli sjuka, i synnerhet om inte vattnet smakar eller luktar illa. 

Förorenat dricksvatten kan orsaka allvarliga och, i en del fall, långvariga sjukdomar. 

 

Syftet med denna uppsats var att identifiera möjliga problem med Karlstad kommuns 

beredskap vid mikrobiologisk förorening av dricksvattnet. Uppsatsen hade också som syfte att 

tydligare identifiera räddningstjänstens roll vid ovannämnd situation.  

 

Genom samtal med ansvariga inom Karlstad kommun samt en granskning av de planer som 

finns inom kommunen påvisade uppsatsen att det finns en god kunskap om risker och 

sårbarheter i kommunen. Uppsatsen påvisade dock att mycket av kunskapen är låst till 

enskilda individer och att mycket få rutiner finns antecknade. Kommunikation och samarbete 

mellan förvaltningarna kritiseras, trots att det finns tecken på att förbättringar sker. 

 

Räddningstjänstens roll förblir osäker vid en mikrobiologisk förorening av dricksvattnet. Ett 

flertal tjänstemän efterfrågar dock en närmare kontakt med räddningstjänsten. 

 

Sökord: dricksvatten, mikrobiologiskförorening, Karlstad kommun, särskilt boende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

 

Water is one of the most important necessities for life and is often taken for granted in our 

society. Despite this, the delivery of water is very vulnerable. Water delivery can be disturbed 

in a variety of different ways, for example through microbiological pollution, pollution 

following an accident with hazardous transports or because of sabotage. According to the 

National Food Administration, diseases spread through water are the most serious form of 

health related problems that occur in drinking water. Between 40 and 80 percent can fall ill 

especially if there is an absence of bad taste or smell. Polluted drinking water can result in 

serious and long term illness.  

 

The purpose of this thesis was to identify problems with Karlstad municipality’s preparedness 

for a microbiological pollution of drinking water. The thesis also had the purpose of creating a 

clearer vision of the fire departments roll with regards to a microbiological pollution of the 

drinking water. 

 

Through conversations with relevant civil servants and an analysis of the available documents 

the thesis showed that there was generally a good awareness of the risks and vulnerability 

regarding drinking water. The analysis showed, however, that very little of the information 

was documented. Rather the information was contained by knowledgeable individuals. 

Communication between the different local authorities within the municipality was criticised, 

despite obvious attempts to better this. 

 

The roll of the fire department in the described situation remains unclear. Several of the civil 

servants were, however, interested in a closer working relationship with the fire department. 

   

Keywords: water, microbiological pollution, Karlstad municipality, geriatric home 
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Bakgrund: 

 

Definitioner: 

 

Inom denna uppsats kommer följande definitioner gälla. Nedanstående definitioner används 

av livsmedelsverket. 

 

Dricksvatten:  

a) allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning, är avsett för 

dryck, matlagning eller beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och 

oavsett om det tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från tankar, i flaskor 

eller i behållare, och 

b) allt vatten som används i ett livsmedelsproducerande företag för tillverkning, 

bearbetning, konservering eller saluhållande av varor eller ämnen som är avsedda som 

livsmedel, om inte företaget kan visa tillsynsmyndigheten att vattnets kvalitet inte kan 

påverka de färdiga livsmedlens hälsosamhet.   

 

Vattenverk: sådan del av en anläggning för dricksvattenförsörjning som avser uppfordring, 

beredning eller liknande hantering av dricksvatten, samt tillhörande reservoarer eller liknande 

anordningar för förvaring av dricksvatten.  

 

Distributionsanläggning: sådan del av en anläggning för distribution av dricksvatten som 

avser rörledningar, pumpar, reservoarer, eller liknande rörutrustning för distribution av 

dricksvatten1. 

 

Projektbakgrund: 

 

Denna uppsats görs på uppdrag av Karlstadregionens räddningstjänst. Orsaken till intresset 

inom detta område är planerna som innebär att räddningstjänsten kommer att överta ansvaret 

för beredskap inom regionens kommuner. 

 

Vatten är ett livsviktigt livsmedel och tillgång till dricksvatten av god kvalitet betraktas av 

många som en självklarhet i vårt samhälle. Trots detta är vattenförsörjningen sårbar. I ett 
                                                 
1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) 
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flertal värmländska kommuner har problem rapporterats i vattenförsörjningen. De mest 

uppmärksammade under 1990-talet var i övre Klarälvdalen i Bersäng och Sysslebäck där 

vattentäkterna varit hotade och förorenats av höga vattenflöden efter skyfall 1995 och 1997. 

Kils kommun hade problem med missfärgningar samt förhöjda bakterietal under hösten 

19972. 

 

Majoriteten av Svenska hushåll får sitt vatten från ledningsnät. Mellan 1 och 1,5 miljoner 

svenskar har enskilt vatten. Av de svenskar som har sin dricksvattenförsörjning genom 

gemensamma nät kommer cirka 50 % från ytvattentäkter och 50 % från grundvattentäkter3. 

Inom Värmlands län får strax under 80 % av invånarna sitt vatten från kommunala system. Av 

dessa får 28 % av sitt dricksvatten från ytvattentäkter och 72 % från grundvattentäkter. 

Sörmons vattenverk försörjer en fjärdedel av Värmlands invånare4. Av Karlstad kommuns 82 

906 invånare får 60 000 sitt vatten från Sörmoverket som är en grundvattentäkt5.  

 

Sörmoverket fungerar med konstgjord infiltration. Detta innebär att 270 liter ytvatten 

(råvatten) tas in från Vänern varje sekund. Vattnet filtreras först genom ett sandlager och 

snabbfiltreras sedan genom sex stycken konstgjorda sandbäddar. Efter snabbfiltreringen 

lagras vattnet i Sörmons grundvatten under 3-6 månader6. Dricksvattnet pumpas sedan ut till 

abonnenterna. Detta visas i diagramform i bilaga 2. Fördelarna med att använda sig av 

konstgjord infiltration är; 

- förenklad reningsprocess 

- stor magasinsvolym i marken 

- okänslighet för tillfälliga störningar 

- temperaturutjämning 

- smakförbättring 

- mikrobiologisk barriär 

Nackdelarna är att det är svårt att kontrollera grundvattnets väg från infiltration till 

vattenpumparna. Det finns risk för att tillfälliga vattenkvalitetsförsämringar påverkar det 

                                                 
2 Säkerhet och kvalitet i dricksvattenförsörjningen i Värmland. Länsstyrelsen i Värmland Rapport 1999:18 
3 Dricksvatten och mikrobiologiska risker. T. Lindberg och R. Lindqvist Livsmedelsverket rapport 28 – 2005. 
4 Säkerhet och kvalitet i dricksvattenförsörjningen i Värmland. Länsstyrelsen i Värmland Rapport 1999:18 
5 www.karlstad.se 
6 www.karlstad.se 
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naturliga grundvattnet för lång tid om det infiltrerade vattnet inte kontrolleras. Det är också 

svårt att kontrollera de faktorer som påverkar reduktionen av mikroorganismer7.  

 

Leveransen av dricksvatten stoppas antingen då vattnet är otjänligt eller då systemen som 

levererar vatten inte fungerar. Med andra ord så finns det vattenrelaterade och 

vattendistributionsrelaterade orsaker till vattenavbrott. Vattnet kan bli förorenat eller bedömas 

otjänligt efter att vattentäkter förorenats genom avloppsutsläpp, läckande tankar, av gödnings- 

och bekämpningsmedel m m8. Dricksvatten kan förorenas under distributionsfasen genom, till 

exempel, kontakt med främmande ämnen eller bakterier i ledningsnätet. I bilaga 2 visas de 

tillfällen under vattnets resa som det kan förorenas. De vattendistributionsrelaterade orsakerna 

till vattenavbrott kan till exempel vara elavbrott, vattenledningsproblem eller liknande. 

 

Mikrobiologiska föroreningar: 

 

Vattenburen smitta är, enligt livsmedelsverket, den allvarligaste akuta hälsorisken förknippad 

med dricksvatten. Mellan 40 och 80 % kan bli sjuka, i synnerhet om inte vattnet smakar eller 

luktar illa. Förorenat dricksvatten kan orsaka allvarliga och i en del fall långvariga sjukdomar. 

Barn, gamla och övriga med nedsatt immunförsvar (t ex gravida och diabetiker) är särskilt 

känsliga9. 

 

Sjukdomar som orsakats av vattenintag är ofta orsakade av parasiter. Parasitism är ett 

förhållande där den en av parterna lever av eller skadar den andra parten. Den organism som 

drar fördel av den andra kallas parasit. Alla parasitära organismer och virus som orsakar en 

sjukdom hos värden är patogena organismer. Patogener som sprids med vatten består 

huvudsakligen av virus, bakterier och protozoer (en typ av parasit). De flesta av dessa 

patogener är av fekalt ursprung och sprids genom fekal-oral väg. Majoriteten orsakar mag-

tarmsjukdomar och påverkan på hälsan kan variera från infektioner utan symtom, lindrig 

diarré eller till allvarliga sjukdomar10. 

 

                                                 
7 Mikrobiologisk barriärverkan vid konstgjord grundvattenbildning – en litteraturstudie om påverkande faktorer. 
K. Engblom och M. Lundh. VA-Forsk rapport 2006-10 
8 Risk- och säkerhetsfaktorer vid anläggningar för dricksvatten. A. Hult. Livsmedelsverket rapport 8 – 1993.  
9 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
10 Mikrobiologisk barriärverkan vid konstgjord grundvattenbildning – en litteraturstudie om påverkande faktorer. 
K. Engblom och M. Lundh. VA-Forsk rapport 2006-10 
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Som nämnts tidigare kan dricksvatten tas från ytvattentäkter eller grundvattentäkter. Ur ett 

mikrobiologiskt risksynsätt kräver ytvattenverk mer komplicerade beredningsprocessor 

eftersom vattenkvalitén uppvisar större och snabbare variationer. Orsaken till detta är att 

ytvattenverk tar i mot vatten från regnvatten, bäckar m.m. Dessa kan transportera förorenat 

vatten till vattentäkten mycket fort. Varje år rapporteras i Sverige mellan 1 och 13 utbrott 

(median 5 utbrott) av vattenburen smitta. Dessa utbrott drabbar mellan 100 och 10 000 

personer (median 918 drabbade per år). Den årliga risken att drabbas av vattenburen smitta är 

1 på 10 000. Den vanligaste orsaken till ett mikrobiologiskt utbrott mellan 1980 och 2003 var 

Campylobacter, dvs. e-coli bakterier. De näst vanligaste var norovirus och Giardia Lamblia 

men i de flesta fall var orsaken okänd11. Mellan 1995 och 2003 rapporterades 33 

mikrobiologiska utbrott med sammanlagt 24 577 drabbade12. Kurvor för insjuknande i 

vattenburen smitta är mycket typiska och skiljer sig gentemot smittor från andra livsmedel. 

Det typiska för ett vattenburet sjukdomsutbrott är att det kommer många fall på kort tid. De 

flesta insjuknar mycket snabbt efter att de druckit vatten och inkubationstiden förflutit. Vid 

andra förgiftningsutbrott, t ex mjölk, är kurvan betydligt flackare eller mycket mer långdraget, 

t ex kryddor13. Majoriteten, 61 %, av utbrotten mellan 1995 och 2003 var efter föroreningar i 

råvattnet. De övriga 39 % var på grund av föroreningar under distributionen.  

 

Inom de flesta vattenverk finns vissa säkerhetsbarriärer mot mikrobiologiska föroreningar. 

Sörmoverket använder idag ultraviolett (UV) strålning för att ta bort mikroorganismer men 

har även en beredskap att använda sig av klor. Filtrering (kemisk fällning) tar bort organiskt 

material och desinfektion (oxidation) inaktiverar mikroorganismer. Däremot hjälper inte dessa 

säkerhetsbarriärer mot föroreningar som tillförs eller uppstår i distributionsanläggningen 

(ledningsnät, reservoarer och liknande). För att förhindra en mikrobiologisk förorening påtalar 

Lindberg och Lindqvist att man bör ha låg temperatur på vattnet, lågt innehåll av organiska 

och oorganiska ämnen samt ha ett lågt antal mikroorganismer14. Enligt Lindberg och 

Lindqvist är de allra flesta fall av vattenburen smitta orsakade av gödsel eller avloppsvatten. 

Föroreningar kommer i kontakt med dricksvattnet antingen genom råvattnet eller inträngning 

på ledningsnätet15. Det finns, förutom kontakt med gödsel eller avloppsvatten, också ett flertal 

                                                 
11 www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____2376.aspx 
12 Dricksvatten och mikrobiologiska risker. T. Lindberg och R. Lindqvist Livsmedelsverket rapport 28 – 2005. 
13 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
14 Dricksvatten och mikrobiologiska risker. T. Lindberg och R. Lindqvist Livsmedelsverket rapport 28 – 2005. 
15 Dricksvatten och mikrobiologiska risker. T. Lindberg och R. Lindqvist Livsmedelsverket rapport 28 – 2005. 
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andra orsaker till mikrobiologiska föroreningar på ledningsnätet. Livsmedelsverket tar upp 

några exempel av detta16; 

- Förorenad tilluft till reservoar 

- Kondensvatten vid hög luftfuktighet på bland annat reservoarluckor 

- Inträngande vatten vid kraftig nederbörd, snösmältning eller översvämningar. 

- Vattenfyllda avluftnings- eller mätbrunnar 

- Otillåtna inkopplingar 

- Avsaknad av återströmningsskydd vid industriverksamhet med bland annat höga 

vattentryck 

- Brand- och spolposter som används på ett felaktigt eller okontrollerat sätt 

- Fel i desinfektion från vattenverk 

 

Utöver dessa exempel kan mikrobiologisk tillväxt ske spontant i avsnitt på ledningsnätet med 

låg omsättning som t ex överdimensionerade ledningspartier, ändledningar och 

sprinklersystem. Stillastående vatten i ledningsnäten är också ett stort problem17. Vid 

nybyggnation av ledningsnät har Boverket satt nya krav så att vatten ej ska stå stilla i nätet 

eller rinna åt fel håll18. Vid driften gäller också att ha bra spolningsplaner för att förhindra 

uppbyggnaden av slam och mikrobiologisk tillväxt. 

 

På grund av det finns så många olika sätt som dricksvattnet kan förorenas genom 

mikrobiologiska vägar är det oerhört viktigt att ha ett bra kontrollprogram för att snabbt 

upptäcka en begynnande tillväxt. Att ha en väl förberedd plan för klorering är också mycket 

viktigt. Orsaken till detta är att de allra flesta fall av mikrobiologisk förorening resulterar i att 

kunderna måste koka vattnet för att sedan använda det. En snabb och effektiv klorering kan 

minska antalet kokningsdygn. Livsmedelsverket påtalar också behovet av att ha en 

systematisk provtagning som både ringar in källan och visar resultat av insatta åtgärder19. 

 

Förorening på grund av farligt gods transporter: 

 

                                                 
16 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
17 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
18 Boverkets byggregler BFS 1993:57 
19 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
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Vattentäkter bör av kostnadsskäl förläggas inom rimligt avstånd från abonnenterna20. Detta 

medför dock att riskerna för förorening höjs. I Karlstad kommun ligger Sörmoverket utanför 

bebyggelsen men har E18 som korsar denna. Detta innebär en förhöjd risk för till exempel 

läckage från transporter eller liknande (se bilaga 2). För att motverka en eventuell förorening 

rekommenderar Räddningsverket ett antal åtgärder. Som en första åtgärd rekommenderas att 

det finns en utförlig insatsplan där olycksscenarier och åtgärder beskrivs i detalj. Exempel på 

övriga åtgärder är21: 

- Larmningsrutiner (SOS alarm, räddningstjänst, grävmaskin, lastbilar, polis och 

vattenverkspersonal). 

- Indelning och skyltning av vägar genom skyddsområdet för en vattentäkt. 

- Åtgärdslista för olika scenarier och vägsnitt m.m. 

- Dokumentation av permanenta skyddsanordningar (tätskikt, uppsamlingsanordningar 

m.m.). 

- Geoteknisk undersökning, redovisning av grundvattnets flödesriktning, 

beräkningsmodell. 

- Anläggande av observationsrör för provtagning. 

- Tillgång till reservvattentäkt bör också vara säkerställd. 

 

Räddningsverkets rapport påtalar att vid en eventuell olycka är de ovanstående åtgärderna av 

stor vikt för en snabb insats. En indelning av vägen innebär till exempel att man kan stänga av 

vissa brunnar eller för att skapa ett mottryck så att föroreningarna inte når fram till 

grundvattnet. En annan viktig aspekt som lyfts fram är tidsaspekten. Larmningsrutiner och 

kännedom om strömningshastigheter, sediment och omsättningstid kan vara kritiska för att 

förhindra en total förorening av vattentäkten22. Reglerna för farligt gods transporter är mycket 

omfattande och är bland annat reglerade av lagen (1982:821) om transport av farligt gods23. 

Experter på Karlstad kommun bedömer att avbrott eller förorening som ett resultat av utsläpp 

av farligt gods inte ett stort problem i Karlstad. Bedömningen är att larmningsrutinerna 

fungerar väl genom att allmänheten larmar direkt till kommunen eller via SOS-alarm. 

Experterna anser också att de har beredskap för en sådan eventuell händelse. 24

 

                                                 
20 Risk- och säkerhetsfaktorer vid anläggningar för dricksvatten. A. Hult. Livsmedelsverket rapport 8 – 1993. 
21 Farligt gods på vägnätet. P. Envall. Räddningsverket 1998. Sid. 42  
22 Farligt gods på vägnätet. P. Envall. Räddningsverket 1998. Sid. 42 
23 Farligt gods på vägnätet. P. Envall. Räddningsverket 1998. Sid. 10 
24 Samtal med Göran Engström, ingenjör VA Karlstad kommun, och Ulf Mårtensson, säkerhetschef på 
Räddningstjänsten Karlstadregionen. 
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Övriga orsaker till avbrott i vattendistribution eller förorening av vattnet: 

 

Som nämnts tidigare kan elavbrott, brott i distributionsnätet eller sabotage också orsaka ett 

dricksvattenavbrott för konsumenterna. Elavbrott har ingen större effekt på 

vattendistributionen i Karlstad kommun. Vid Sörmoverket finns reservelverk som kan ta över 

driften omedelbart. Sörmoverket ligger också högre än de områden som den försörjer. Detta 

innebär att vattnet transporteras genom egentryck25. 

 

Sabotage kan ske genom förstörelse av distributionsnätet eller andra fysiska aspekter så som 

elförsörjningen. Sabotage kan också ske genom medveten förorening av dricksvattnet (se 

bilaga 2). Under samtal med experter som har lång erfarenhet av vattendistribution 

framkommer det att man inte har någon kännedom av att sabotage av dricksvatten skett i 

Sverige eller Norden26. Sörmons vattentäkt är i dagsläget skyddat mot sabotage genom 

hundpatruller. Detta kommer att förändras inom kort genom att övervakningen kommer att 

ske på ett mer tekniskt sätt. Enligt Ulf Mårtensson, säkerhetschef på Karlstadregionens 

räddningstjänst, är hotet om sabotage det största hotet. Orsaken till detta är att det i dagsläget 

är mycket svårt att kontrollera om ett hot är seriöst eller ej. Förhoppningen är att ett tekniskt 

övervakningssystem kommer att göra kontrollerna enklare (se bilaga 1). 

 

En annan möjlig orsak till dricksvattenförorening är efter naturolyckor/katastrofer. Som 

nämnts i början av denna uppsats har Värmland drabbats av förorenat vatten efter skyfall 

1995 och 1997. Ytvattentäkter är mest drabbade och sårbara för sådana föroreningar. Sörmons 

vattentäkt är, som nämnts ovan, en grundvattentäkt och är inte lika sårbar för skyfall. Vid 

översvämningar finns en risk för uppträngning av avloppsvatten, översvämning av 

råvattenintaget och skador på ledningsnätet. Detta kan medföra stora risker för invånarnas 

hälsa27. 

 

Lagstiftning: 

 

Det finns ett stort antal olika lagar som kan knytas samman med dricksvattenförsörjning. 

Ansvaret kring dricksvatten kan delas in i producentansvar, tillsynsansvar och ansvar i 

                                                 
25 www.karlstad.se 
26 Samtal med Göran Engström, ingenjör VA Karlstad kommun, och Ulf Mårtensson, säkerhetschef på 
Räddningstjänsten Karlstadregionen. 
27 Faktablad nr. 21 – översvämningar i Sverige. SMHI. Juni 2004 
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enlighet med lagstiftning som inte reglerar tillsyns- eller producentansvar28. Nedan finns en 

sammanfattning av de lagar som är relevanta för dricksvattenförsörjning. Informationen 

kommer från www.notisum.se och Beredskapsplanering för dricksvatten, Livsmedelsverket, 

2005. 

 

VA-lagen (SFS 1970:244): 

VA-lagen ställer inga specifika krav som påverkar krishanteringsförmågan eller beredskapen. 

Det finns inte något krav på en minimimängd för nödvattenförsörjning. Det anges i lagen att 

vatten ska finnas till brukarna men inte på vilket sätt eller var, i en situation som faller utanför 

det normala.  

 

Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (2002:833): 

Denna lag reglerar kommunernas och landstingens befogenheter vid extraordinära händelser. 

Lagen påtalar att kommunen ska ha en krisledningsnämnd som kan fatta beslut över hela, 

eller delar, av verksamheten. Kommunerna ska också fastställa en plan för hur de ska hantera 

en extraordinär händelse. 

 

Kommunallag (1991:900): 

Denna lag innebär att kommunerna har ett direkt ansvar för att kommunens verksamhet 

fungerar så långt som möjligt utan störningar. Kommunen ska se till att allmännyttig 

verksamhet i kommunen fungerar, oavsett oförutsedda händelser. Ingen kommuninvånare ska 

behöva utsättas för onödigt lidande. 

 

Socialtjänstlag (2001:453): 

Lagen ger kommuner ansvaret för att trygga särskilt utsatta grupper i samhället under kriser 

och främja goda levnadsförhållanden. Bland annat innebär detta att särskilt utsatta grupper 

ska ha tillräckligt med vatten för överlevnad. Detta inbegriper också att kommunen ska 

planera för att hantera hjälpinsatser under kriser som t ex nödvatten till utsatta invånare. 

 

Smittskyddslag (2004:168): 

Lagen ger föreskrifter om smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor. 

Smittskyddsläkaren är ansvarig för smittspårning hos människor medan miljö- och 

hälsonämnden är ansvarig för provtagning och spårning av smitta i livsmedel och vatten. 
                                                 
28 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
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Smittskyddslagen anger vad som är anmälningspliktiga, allmänfarliga samt samhällsfarliga 

sjukdomar. Exempel på allmänfarliga vattenagenser (sjukdomar som sprids via vatten) är 

campylobactor, hepatit och salmonella. Exempel på anmälningspliktiga vattenagenser är 

entamöba histolytica och legionella. Samhällsfarliga sjukdomar är huvudsakligen sexuellt 

överförbara smittor. 

 

Säkerhetsskyddslag (1996:627): 

Säkerhetsskyddslagen påtalar att det ska finnas säkerhetsskydd till en sådan grad som behövs 

med tanke på verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Med säkerhetsskydd 

avses bl a skydd mot sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet samt skydd mot 

terrorism. Lagen innebär att den kommunala säkerhetsskyddschefen har ett ansvar att tillse att 

skyddsvärda objekt identifieras och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Lagen handlar till stor 

del om informationssäkerhet och känslig information rörande dricksvattenförsörjning kan 

behövas skyddas. 

 

Lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar (1990:217): 

Denna lag är mycket lik säkerhetsskyddslagen i och med att den fokuserar på skydd mot 

sabotage, terrorism m m. Lagen innebär att skyddsobjekt kan utses som anses är av central 

betydelse för att upprätthålla samhällets förmåga att fungera. Objekt som t ex vattentäkter kan 

utses som ett skyddsobjekt då vattenförsörjning ses som en samhällsviktig verksamhet. 

Sörmonsvattentäkt är ett sådant skyddsobjekt. 

 

Livsmedelslagstiftning: 

På grund av att dricksvatten är ett livsmedel omfattas det också av livsmedelslagstiftningen. 

Det anses svårt i dessa föreskrifter att dra en skiljelinje mellan vad som anses viktigt för 

beredskap och vad som bör ses som vardagsförhållanden29. 

 

Kommunens ansvar: 

 

Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid för kommuner och landsting (LEH) har 

tidigare redovisats. Syftet med denna lag är att kommuner och landsting ska ha särskilda 

befogenheter vid extraordinära händelser och ha möjlighet att inrätta en organisation där 

snabba och effektiva beslutsvägar kan skapas. Lagen definierar en extraordinär händelse på 
                                                 
29 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
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följande sätt. ”Med extraordinära händelser avses sådan händelse som avviker från det 

normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 

landsting”30. Exempel på detta kan vara hot mot sjukvårdsverksamheten, energiförsörjningen, 

vatten- och avloppsnätet eller vägnätet31. För att minska risker och sårbarheter i samhället 

krävs systematiska analyser. Enligt LEH ska kommuner inför varje mandatperiod fastställa en 

plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. I proposition 2001/02:184 framgår att 

planen bör baseras på risk- och sårbarhetsanalyser32. Analyser kan vara antingen riskbetonade 

eller sårbarhetsbetonade. En riskanalys handlar om att samla in kunskap och information om 

händelser och omständigheter som kan innebära risker. En sårbarhetsanalys innebär att ta reda 

på hur allvarligt olika samhällsviktiga system och funktioner påverkas av en händelse och hur 

man minskar den totala konsekvensen av en kris33.  

 

På lokalnivå är ofta två aktörer mest involverade i dricksvattenförsörjning; 

dricksvattenproducenten och den lokala tillsynsmyndigheten. Dricksvattenproducenten är i 

många fall kommunens tekniska förvaltning medan tillsynsmyndigheten ofta är miljö- och 

hälsoskyddsnämnden (MHN). Producenten regleras främst av dricksvattenföreskrifter men 

även tidigare nämnd lagstiftning kan vara aktuell. MHN kontrollerar efterlevnaden av 

livsmedelslagstiftningen, kontroll av dricksvattenkvaliteten och utövar tillsyn enligt 

miljöbalken34. 

 

Kraven på dricksvattnets kvalitet regleras av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskifter, 

SLVFS 2001:30. Gränsvärden finns för både kemiska och mikrobiologiska parametrar och 

inkluderar hälsomässiga kvalitetsparametrar. Även estetiska kvaliteter såsom färg, lukt och 

smak kontrolleras. Normala kontroller ska genomföras på det utgående dricksvattnet och 

vatten ute hos användarna. Antalet prov som krävs baseras på volymen dricksvatten som 

produceras. En produktion upp till 1 000 m3 per dygn kräver endast sex prover hos 

abonnenterna per år medan producenter av 100 000 m3 måste ta 500 prover per år35. 

 

Beredskapen i Värmland: 

                                                 
30 SFS 2002:833 Lag om extraordinära händelser i fredstid för kommuner och landsting 
31 Förebygga och förbereda – så fungerar samhällets krisberedskap. Sid. 31 
32 Förebygga och förbereda – så fungerar samhällets krisberedskap. Sid. 38 
33 Förebygga och förbereda – så fungerar samhällets krisberedskap. Sid. 32 
34 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
35 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
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På regional nivå finns länsstyrelser och landsting (smittskyddsläkare). Länsstyrelsen har som 

myndighet ansvar över bl a livsmedels- och dricksvattenfrågor. De är enligt sin instruktion 

skyldiga att ta reda på läget i länet och länets behov. Länsstyrelsen har också i uppdrag att 

vara en tillsynsmyndighet. Till exempel är skyddsområden för vattentäkter beslutade av 

länsstyrelsen. Länsstyrelsens i Värmlands rapport 1999:18 redovisade länets beredskap för ett 

vattenavbrott. Bland annat påvisades att samtliga kommuner i Värmland hade jourpersonal 

dygnet runt. Ett flertal kommuner har också egna lager och avtal med leverantörer för att få 

tillgång till reservdelar som rör- och nätdelar samt maskinellutrustning. Hälften av 

kommunerna har också processkemikalier i eget lager36. Om Karlstads kommun har denna 

beredskap framkommer inte i rapporten. Enligt länsstyrelsen hade 12 av 16 kommuner i 

Värmland ingen plan för nöddistribution. Endast Arvika kommun hade 1999 gjort en 

genomgång av vilka abonnenter som har särskilt behov av information vid förändrad 

vattenkvalitet37.  

 

I snitt använder en invånare 200 liter vatten per dygn. Av dessa används 70 liter till personlig 

hygien, 40 liter till toalett och disk, 30 liter till tvättning och 10 liter till matlagning och 

dryck38. Enligt länsstyrelsens arbetsgrupp kan behovet beräknas till 30 liter per person och 

dygn vid ett avbrott i vattendistribution som varar mer än ett dygn. Detta innebär att en tank 

med 5 kbm räcker till 150 personer. Samtidigt redovisar samma rapport att Karlstad kommun 

har 14 kbm tankvolym tillgängligt men att man har ett informellt samarbete med 

mejeriföretag vid omfattande haverier39. Det har dock visat sig att användning av mejeribilar, 

eller räddningstjänstens brandbilar, inte är hygieniskt hållbara att använda till 

vattendistribution. Orsaken till detta är att de är mycket svåra att rengöra på ett effektivt sätt. 

Packningarna tål inte starka rengörings- eller desinfektionsmedel. De kvarvarande 

mjölkresterna kan orsaka bakterietillväxt40. De kvarvarande 14kbm tankvolym skulle, enligt 

länsstyrelsens behovs beräkningar, räcka till 420 personer. Om man utgår från 

livsmedelsverkets överlevnadsbehov (3-5l/dygn) skulle tankarna ge som mest vatten till 4200 

personer41. Som nämnts tidigare försörjer Sörmoverket 60 000 invånare i Karlstad kommun. 

För befolkningen i en kommun kan förorenat eller avsaknad av dricksvatten orsaka stora 

                                                 
36 Säkerhet och kvalitet i dricksvattenförsörjningen i Värmland. Länsstyrelsen i Värmland Rapport 1999:18 
37 Säkerhet och kvalitet i dricksvattenförsörjningen i Värmland. Länsstyrelsen i Värmland Rapport 1999:18 
38 www.karlstad.se 
39 Säkerhet och kvalitet i dricksvattenförsörjningen i Värmland. Länsstyrelsen i Värmland Rapport 1999:18 
40 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
41 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
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problem. För riskutsatta grupper så som äldre kan förorenat dricksvatten eller avsaknad av 

vatten orsaka dödsfall. Enligt Monica Nyberg, säkerhetsansvarig inom vård- och 

omsorgsförvaltningen, finns inte någon beredskapsplan med inriktning på 

dricksvattensförorening specifikt för äldreboenden i Karlstad kommun. Orsaken till detta 

uppges vara att man fokuserat på brandsäkerhet. För dricksvattenförorening följer man den 

plan som finns för hela Karlstad kommun. Enligt Monica Nyberg har dricksvattenförorening, 

dricksvattenavbrott och elavbrott diskuteras men prioriterats bort till förmån för brandsäkerhet 

på kommunens särskilda boenden42 (se bilaga 1). 

 

Äldreomsorgen: 

 

Under de senaste decennierna har medellivslängden ökat i Sverige och inom några år kommer 

pensionärer att utgöra en femtedel av befolkningen43. Medellivslängden är nu 78 år för män 

och 82 år för kvinnor. De äldres självrapporterade hälsa har förbättrats under de senaste 20 

åren enligt Folkhälsorapport 200144. Bland pensionärer bor nu 92 procent av dem hemma och 

endast 7,7 procent bor i särskilt boende och 7,9 procent av befolkningen 65 år eller äldre 

behöver hjälp från hemtjänsten. Bland personer 80 år eller äldre är det 20 procent som bor i 

särskilt boende och 18,3 procent som har hemtjänst45. Jämfört med 2000 har andelen av 

pensionärer som har behov av hemtjänst ökat med 1 procent. Detta kan jämföras med att 

andelen pensionärer som bor på särskilt boende minskat med 15 procent mellan 2000 och 

200546. Den största orsaken till att äldre flyttar till särskilda boenden är på grund av 

svårdemenssjukdom (45 %)47. Kommunens ansvar för vård och omsorg av äldre regleras av 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och socialtjänstlagen (2001:453). De grundläggande 

principerna som socialstyrelsen åberopar är normalisering och självbestämmande. Detta 

innebär att äldreomsorgen ska inriktas på insatser för att underlätta för äldre att så långt som 

möjligt få bo kvar i det egna hemmet om den enskilde önskar det. Kommuner har sedan 

Ädelreformen 1992 ansvar för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering på särskilda 

boenden. I drygt hälften av alla kommuner har kommunerna tagit över hemsjukvården48.  

 

                                                 
42 Samtal med Monica Nyberg, säkerhetsansvarig vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad kommun 060502 
43 Aktuellt om äldreomsorgen. Sveriges kommuner och landsting okt 2005. 
44 Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum. Folkhälsorapport 2001.  
45 Äldres skador i Sverige. Räddningsverket 2003. 
46 Äldre – vård och omsorg år 2005. Socialstyrelsen 2006 
47 Aktuellt om äldreomsorgen. Sveriges kommuner och landsting okt 2005. 
48 Äldre – vård och omsorg år 2005. Socialstyrelsen 2006 
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Inom äldreomsorgen finns ett antal olika säkerhetsaspekter som de anställda måste ta hänsyn 

till. De mest uppmärksammade är fallolyckor och brand på särskilda boenden. Fallolyckor 

kostar samhället cirka 4,8 miljarder kronor 2002 och beräknas öka till 7,8 miljarder 203549. 

På grund av dessa kostnader satsas självfallet mycket pengar och resurser på att förhindra 

olyckor. Som påvisats tidigare i denna uppsats satsas också Karlstad kommuns resurser på 

brandsäkerhet. 

 

Syfte: 

 

En omfattande mikrobiologisk förorening kan ta lång tid att identifiera och är betydligt mer 

otydlig än andra föroreningar. På grund av denna otydlighet efterfrågade Karlstadregionens 

räddningstjänst en genomgång av de rutiner som finns både centralt och lokalt inom Karlstad 

kommun.  

 

Syftet med studien är att identifiera möjliga problem med Karlstad kommuns beredskap vid 

mikrobiologisk förorening av dricksvattnet. Studien har också som syfte att tydligare 

identifiera räddningstjänstens roll vid ovannämnd situation. Denna studie kommer att utgå 

utifrån äldreomsorgens perspektiv. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Övergripande larmningsrutiner i Karlstads kommun vid mikrobiologisk 

dricksvattensförorening 

 

2. Äldreomsorgens rutiner vid mikrobiologiskt förorenat dricksvatten 

a. Kontrollfunktioner vid normal drift kring särskilda boenden 

b. Rutiner vid misstanke om mikrobiologisk förorening av dricksvattnet 

c. Rutiner vid konstaterad mikrobiologisk förorening av dricksvattnet 

d.  Karlstadregionens räddningstjänsts roll vid en mikrobiologisk förorening på 

dricksvattnet 

Metod: 

 

                                                 
49 Fallolyckor bland äldre – samhällets direkta kostnader. Räddningsverket 

 15



Denna studie har utgått från ett systemsrevisionssynsätt. Studien utgår från det stora 

perspektivet, inom kommunen, och fokuserar sedan på ett mindre perspektiv; ett objekt inom 

kommunen. Orsaken till att studien är gjord som en systemrevision samt att ett objekt valdes 

är att det vid ett senare tillfälle är mer praktiskt att förstora analysen till hela kommunen. 

Detta ansågs som värdefullt för räddningstjänsten. Uppsatsen granskar och redovisar 

informationen ur ett tidsperspektiv. Dessa tidsaspekter är uppdelade i normal drift fas, 

misstanke fas och konstaterande fas. Dessa faser är oerhört viktiga att skilja på då 

ansvarsfördelning förändras inom dessa faser. 

 

Beredskapsrutiner som finns för förorenat dricksvatten i Karlstad kommun granskades för att 

få en överblick över den information och rutiner som fanns inom kommunen. Kompletterande 

samtal genomfördes sedan med ansvariga på Karlstads teknik- och fastighetsförvaltningen, 

miljö- och hälsoförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Syftet med dessa 

intervjuer var att klargöra frågetecken som uppkom i granskningen av beredskapsrutinerna. 

Intervjuerna hade också som syfte att visa på de icke skriftliga rutiner som finns inom 

kommunen. Då räddningstjänsten var osäker på sin roll vid mikrobiologiska föroreningar i 

dricksvattnet var de intresserade av förslag till deras roll. Frågor av denna natur ingick i 

intervjuerna. En analys av sårbarheten på ett särskild boende skede utifrån ett samtal med en 

enhetschef på ett särskilt boende inom Karlstad kommun (se bilaga 1). Ett särskilt boende 

valdes som objekt utifrån att det är extra känsligt för otjänligt vatten ur två perspektiv. På 

individnivå är äldre mer känsliga för mikrobiologiska föroreningar. Ur ett kommunalt 

perspektiv är ett särskilt boende också mer känsligt då ett utbrott innebär en ökad belastning 

på personal och resurser.  

 

Att använda sig av en systemrevision har inneburit vissa svårigheter i denna studie. Orsaken 

till detta är att metoden granskar ett system är okänt vid påbörjandet av studien. 

 

Avgränsningar: 

 

Denna studie analyserar Karlstad kommuns beredskap för en mikrobiologisk förorening på 

dricksvattnet. Orsaken till föroreningen analyseras inte närmare utan studien utgår ifrån att 

situationen kan uppstå. Studien inkludera inte situationer där vattendistributionen avstannar. 

Studien fokuserar på ett objekt inom kommunen och analyserar beredskapen för detta objekt.  
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Resultat: 

 

1. Övergripande larmningsrutiner i Karlstads kommun vid mikrobiologisk 

dricksvattensförorening 

 

Syftet med denna studie var ursprungligen att undersöka Karlstad kommuns beredskap och 

rutiner för en mikrobiologisk vattenförorening. Det som tydligt har framkommit under 

studiens gång är det finns mycket få rutiner för extraordinära händelser inom Karlstad 

kommun. På grund av att inga rutiner finns har studien istället fokuserat på hur Karlstad 

kommun, och i synnerhet äldreboenden, skulle tackla en mikrobiologisk 

dricksvattenförorening i dagsläget. Detta är gjort utifrån nuvarande dokument, samtal med 

berörda parter och eventuella tidigare liknande situationer.  

 

Efter ett flertal samtal med ansvariga på Karlstad kommun har det framkommit att kommunen 

har en generell krisledningsplan. Planen inkluderar ett syfte, en kartläggning av kommunens 

risker, de lagar och förordningar som styr arbetet, kommunens ledningsformer, krisledningens 

uppgifter, informationsverksamheten, inkallande av ledningsorganisation, samband, lokaler, 

samverkan och utbildning. Krisledningsplanen utgår från de krav som ställs i lag (2002:833) 

om extraordinära händelser i fredstid för kommuner och landsting, vilka redovisats i 

bakgrunden. Planens syfte är50; 

- Planens syfte är att vara ett hjälpmedel för hur kommunens krisledning ska handla vid 

extraordinära händelser i fredstid. 

- Syftet med planen är också att informera andra berörda myndigheter om kommunens 

ansvar, organisation och uppgifter. 

- Planen består av en grundplan där ledning, information, samverkan, samband och 

lokaler ingår samt handlingsplaner för övrig verksamhet. 

- Grundplanen anger den organisation som är gemensam vid varje aktuellt nödläge 

- Principerna för ledning och riktlinjer i ledningsorganisationen är gemensamma för 

kommunens freds-, kris- och krigsorganisation. 

 

Krisledningsplanen utgår från att en extraordinär händelse har skett. Att en situation bedöms 

som extraordinär bestäms av ordförande av krisledningsnämnden. Kan denna inte kontaktas är 

det hennes ersättare som tar detta beslut. 
                                                 
50 Krisledningsplan 041004, Karlstad kommun flik 1 
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Enligt planen har Karlstad kommun genomfört en riskanalys över de risker som finns inom 

kommunen. Man har utifrån denna analys identifierat fyra större riskobjekt51; 

- Farligt gods olycka på järnväg eller landsväg 

- Brand i köpcentra, industri eller vårdinrättning 

- Klarälven: Ras, skred och översvämning 

- Flygolycka: Trafikflygplan på väg till/från länsflygplatsen i Mellerudstorp. 

 

I planen identifierar man också övriga situationer som kan hända i kommunen; 

- Omfattande och långvariga el- och teleavbrott samt avbrott/störningar i 

vattenförsörjningen 

- Snöoväder och storm 

- En kärnkraftsolycka i Sverige eller närliggande grannländer som kan få betydande 

verkningar också i Karlstad kommun 

 

Enligt krisledningsplanen ska det finnas en karta av de risker som finns i kommunen, som 

bilaga. Denna finns dock inte i planen utan har ersatts med ”Tas fram senare”.  

 

Hur riskerna och analyserna genomförts framgår inte. Det finns inga referenser i 

krisledningsplanen och inga av de kommunalt anställda tjänstemän författaren har talat med 

har någon kunskap om dessa analyser. Vid samtal med Monica Nyberg, säkerhetsansvarig på 

vård- och omsorgsförvaltningen framkom det dock att inga planer hade tagits fram för el- 

eller vattenavbrott inom vård- och omsorgsförvaltningen. Inte heller på miljö- och 

hälsoförvaltningen har någon plan tagits fram för dricksvattenförorening eller liknande. Enligt 

Anders Sandberg på länsstyrelsen i Värmland framkom det att mycket lite arbete har gjorts av 

länsstyrelsen med avseende på dricksvatten efter de rapporter som gjordes vid slutet av 1990-

talet52. 

 

Miljöförvaltningen har inte som rutin att ta regelbundna prover utan lämnar detta till 

dricksvattenproducenten; teknik- och fastighetsförvaltningen. Prover tas när klagomål 

kommer in samt att de gör viss tillsyn på vattenverket. Enligt Helena Nilsson, 

livsmedelsansvarig miljö- och hälsoförvaltningen, har teoretiska övningar genomförts den 

                                                 
51 Krisledningsplan 041004, Karlstad kommun flik 2 
52 Samtal med Anders Sandberg, länsstyrelsen i Värmland 060503 
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senaste månaden i ett tvärsektoriellt samarbete under ledning av livsmedelsverket. Man har, 

efter detta, från miljö- och hälsoförvaltningen konstaterat att en beredskapsplan för 

dricksvattensförorening bör genomföras53. Enligt Eva-Lena Bejron, teknik och 

fastighetskontoret, används livsmedelsverkets föreskrifter i krishantering för dricksvatten54 

som underlag för larmningsrutiner. Man har också ett specifikt kontrakt med 

dialysavdelningen på Karlstads centralsjukhus. Detta innebär att avdelningen ska larmas 

omedelbart vid misstanke om störningar i vattendistributionen55. 

 

Enligt Eva-Lena Bejron och Thomas Nermark har man inom Karlstad kommun varit mycket 

besparad ifrån vattenburen smitta56. VA avdelningen har tidigare haft en egen kundtjänst för 

att möjliggöra en snabb kontakt för invånare i kommunen. Denna har nu lagts ner till följd av 

organisationsförändringar vilket Eva-Lena Bejron ser som en risk inför möjliga utbrott. E-coli 

bakterier upptäcktes i Väse vid en provtagning ett par år sedan. Detta ledde till 

rekommendationer genom media att koka vatten. Enligt Eva-Lena Bejron ledde detta 

smittoutbrott inte till några sjukfall57. 

 

En beredskapsplan har tagits fram med fokus på en farligt gods olycka inom Sörmons 

vattentäkt. Denna beredskapsplan och riskanalys genomfördes mellan 1983 och 1996. Den 

analyserar riskerna för, och konsekvenserna av, ett farligt gods läckage och ett avbrott i 

råvattenförsörjning. Beredskapsplanen har fokuserat på föroreningar, alternativt avbrott, inom 

Sörmons vattenverk. Avbrott i distributionen, mikrobiologiskförorening eller liknande 

diskuteras inte i planen58.  

 

Enligt Thomas Nermark, teknik och fastighetsförvaltningen, har man ej några nedskrivna 

rutiner för åtgärder vid en mikrobiologiskförorening. Han bedömer dock att man i dagsläget 

skulle klara av en större förorening. Man har i dagsläget vissa kontaktrutiner för åtgärder vid 

misstanke om en mikrobiologiskförorening. Bland de som ska kontaktas är centralsjukhuset 

och större industrier som ställer stora krav på vattenkvalitet, t ex mejeriföretag. Övriga 

användare, såsom dagis, äldreboenden m m kontaktas ej59.  

                                                 
53 Samtal med Helena Nilsson, livsmedelsansvarig Miljö- och hälsoförvaltningen, Karlstad kommun 060504 
54 Krishantering för dricksvatten. Livsmedelsverket, 2005 
55 Samtal med Eva-Lena Bejron, teknik och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 060515 
56 Samtal med Thomas Nermark, teknik och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 060515 
57 Samtal med Eva-Lena Bejron, teknik och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 060515 
58 Reviderad beredskapsplan Sörmoverket, Karlstad kommun. 
59 Samtal med Thomas Nermark, teknik och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 060515 
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Utifrån den information som funnits tillgänglig, samt de samtal som förts med tjänstemän, 

kan det konstateras att Karlstad kommun inte har några nedskrivna rutiner för åtgärder vid 

misstanke om eller konstaterande av en mikrobiologiskförorening. Krisledningsplanen ger en 

bra organisatorisk och ansvarsfördelande överblick men inte några specifika åtgärder för 

några av de risker som identifierats i planen.  

 

2. Äldreomsorgens rutiner vid mikrobiologiskt förorenat dricksvatten 

 

Äldreboendet som valdes för undersökningen är särskilda boendet Källan i Skåre. Orsaken till 

detta är att Källan är en kombination av servicelägenheter och gruppboende. 

Servicelägenheter innebär att de boende bor i en egen lägenhet men har tillgång till restaurang 

och personal som hjälper dem. Gruppboenden är för de äldre som är i behov av mer daglig 

hjälp. Uppskattningsvis 50 % av de boende är i behov av hjälp med bland aannat personlig 

hygien. Den myndighet som är ansvarig för sjukvård är socialstyrelsen. Socialstyrelsen 

(Hälsoskyddsenheten och Kris- och beredskapsenheten) uppger att de inte har några speciella 

riktlinjer för dricksvattenförorening och hur man bör agera i sådana situationer på särskilda 

boenden60.  

 

Servicehuset Källan har 34 lägenheter och sju stycken personer bor på gruppboendet. De som 

bor på gruppboendet är demensdrabbade. Samtliga lägenheter, inklusive gruppboendet, har 

eget kök som används i olika grader av de boende. Fastigheten ägs av KBAB och sköts av 

fastighetskontoret. Maten som serveras till de boende kommer under veckorna från Stodene 

skolan. Under helger, röda dagar m.m. lagas maten i servicehusets restaurang. Kvällsmat och 

fika brukar de boende själva tillaga i deras kök. 

 

a. Kontrollfunktioner vid normal drift kring särskilda boenden 

 

Under samtal med enhetschefen Per Nielsen framkom det att han ej känt till att vattenprover 

tagits sedan han varit chef (sedan januari 2003)61. Enligt Thomas Nermark tas prover 

regelbundet på distributionsnätet, enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Proverna tas cirka en 

                                                 
60 Samtal med berörda parter på Socialstyrelsen, 060502 
61 Samtal med Per Nielsen, enhetschef särskilda boendet Källan 060512 
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gång i månaden på ett antal ställen inom Karlstad kommun62. Enligt Per Nielsen har inget fall 

av vattenburen smitta funnits sedan hans tillträde. Man har däremot haft omfattande fall av 

vinterkräksjuka vid ett par tillfällen. Det har också diskuterats att formulera rutiner för 

spolning av kranar för att motverka stilla stående vatten i ledningar som bland annat kan leda 

till en ökning av legionella bakterier. För övrigt finns inga kontrollfunktioner som det 

särskilda boendet utför eller känner till.  

 

b. Rutiner vid misstanke om mikrobiologisk förorening av dricksvattnet 

  

Vid misstanke om smitta på boendet finns inga utarbetade rutiner utan detta utgörs från fall 

till fall, enligt Per Nielsen. Vid misstänkt smitta i närliggande området, till exempel vid 

vinterkräksjuka, har information förmedlats till enhetschefen genom personal och dylikt. Vid 

misstänkt smitta utanför det närliggande området finns inga rutiner eller liknande för att 

kommunicera med äldreboendet.  

 

c. Rutiner vid konstaterad mikrobiologisk förorening av dricksvattnet 

 

Det finns inga nedskrivna rutiner för situationer där smitta är konstaterad på Källan. Per 

Nielsen utgår ifrån att man skulle använda sig av liknande åtgärder som vid vinterkräksjuka. I 

dessa fall har man isolerat den sjuka samt stängt av de gemensamma utrymmena. Personalen 

har också varit delad för att motverka att dessa smittar varandra. Per Nielsen spekulerade 

också i att man skulle stänga av vattnet till lägenheterna vid otjänligt vatten för att motverka 

att de boende dricker vattnet. Man skulle sedan koka vattnet och ta upp vattnet till 

pensionärerna. Vid ett eventuellt behov att förflytta boende finns inga planer upprättade. En 

sådan situation skulle lösas när den uppstår. 

 

d. Karlstadregionens räddningstjänsts roll vid en mikrobiologisk förorening på 

dricksvattnet 

 

På frågan om Karlstadregionens räddningstjänsts roll vid en mikrobiologisk förorening är Per 

Nielsens spontana reaktion att deras roll bör vara att transportera vatten till utsatta invånare. 

Detta är dock i dagsläget skött av teknik- och fastighetsförvaltningen. Eva-Lena Bejron skulle 

gärna vilja se ett tätare samarbete med räddningstjänsten medan Thomas Nermark inte anser 
                                                 
62 Samtal med Thomas Nermark, teknik och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 060515 
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att räddningstjänsten har någon roll att spela vid en mikrobiologiskförorening av 

dricksvattnet. Han anser dock att andra vattenrelaterade problem såsom brustna ledningar 

skulle leda till ett behöv av räddningstjänstens kompetens.  

 

Under samtalet med Per Nielsen bekräftar han att det finns direktiv för brandförebyggande 

åtgärder inom särskilda boende som tagits fram av kommunen. Han berättar också att det 

under slutet av 1990-talet togs fram en ”säkerhetspärm” där rutiner och dylikt skulle skrivas 

ned för att sedan användas vid extraordinära händelser. Enligt Per Nielsen fullföljdes inte 

detta inom äldreomsorgen. Enhetschefen ser dock ett stort behov av att ha ett sådant 

dokument. Detta önskemål förstärks också av Thomas Nermark som också ser ett behov av 

fler övningar kring extraordinära händelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22



Metod diskussion: 

 

Denna studie hade som ursprunglig syfte att analysera de planer som Karlstad kommun hade 

för hanterandet av en mikrobiologisk förorening på dricksvattnet. På grund av att dessa planer 

ej existerade i den omfattning författaren hade förutspått har metoden förändrats. 

Undersökningen fick istället baseras på samtal med berörda parter. Som indikerat tidigare i 

uppsatsen är kommunikationen inom Karlstad kommun ibland mycket bristfällig och detta 

ledde till att det inte fanns tid att genomföra intervjuer. Uppsatsen fick istället fokusera på att 

utgöra en nulägesbeskrivning och utifrån denna analysera sårbarheten.   

 

Diskussion: 

 

Vatten är ett livsviktigt livsmedel och tillgång till dricksvatten av god kvalitet betraktas av 

många som en självklarhet i vårt samhälle. Som påvisats i denna uppsats är leveransen av 

tjänligt dricksvatten sårbar. I bilaga 2 redovisas när, och hur, vattnet kan förorenas i 

dricksvattenkedjan. För att motverka föroreningar av dricksvattnet finns ett antal regler och 

lagar. Denna uppsats har haft som syfte att identifiera möjliga problem inom Karlstads 

beredskap vid mikrobiologisk förorening av dricksvattnet. 

 

Generellt kan det noteras att det är bristfällig kommunikation mellan de olika nämnderna och 

förvaltningarna på kommunen. Bristande kunskap hos växeltelefonisterna på kommunen har 

inneburit att det varit svårt att få tala med ansvariga för olika aspekter längs 

distributionskedjan och inskaffa kunskap om vilka beredskapsplaner man har inom 

kommunen. För att få fram information om beredskapen kring dricksvatten krävdes två 

veckor av ringande och samtal med över 20 personer på Karlstad kommun. Detta har också 

lett till, som tidigare påtalats, att uppsatsen ej genomförts på det planerade sättet. Vid en 

begynnande dricksvattenförorening kan denna bristande kunskap vara avgörande för huruvida 

smittan kan kontrolleras eller ej. Enligt livsmedelsverket ska man redan vid två fall inom ett 

distributionsnät vara på sin vakt och undersöka vad som har hänt63. Om det tar lång tid att få 

kontakt med den ansvariga tjänstemannen kan detta leda till en betydligt mer omfattande 

sjukdomsbild.  

 

                                                 
63 Beredskapsplanering för dricksvatten. Livsmedelsverket 2005 
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Tekniska kontoret har lagliga krav på sig att göra regelbundna tester och miljö- och 

hälsonämnden ska också kontrollera vattenkvaliteten. Inom Karlstad kommun är detta dock 

inte det normala tillvägagångssättet. Istället har teknik- och fastighetskontoret ansvaret för 

tester om inte klagomål anmäls till miljö- och hälsoförvaltningen. Teknik- och 

fastighetskontoret genomför de tester de lagligt måste göra och gör även kompletterande 

tester vid ett misstänkt utbrott. Man följer också rekommendationerna från livsmedelsverket 

om att kontrollera eventuella åtgärder med provtagningar. De ansvariga inom kommunen 

anser generellt att de har en bra beredskap och kunskap, dock påtalar de att mycket av 

kunskapen är låst till anställda som har lång erfarenhet och att skriftliga rutiner vore att 

föredra. 

 

Kommunens krisledningsplan har som uppgift att underlätta kommunikationen mellan 

berörda parter. Planen svarar väl på detta syfte och är, som framgår av dennes syfte, mycket 

fokuserad på de organisatoriska faktorerna vid en kris. Planen omfattar till stor del vilka 

tjänstemän och politiker som ska vara delaktiga och deras roll inom krisledningen samt vilka 

lokaler som ska användas. Informationsfliken i planen är återigen fokuserad på hur 

informationen ska spridas medan innehållet i informationen inte belyses. Ur ett tidsperspektiv 

är krisledningsplanen endast aktuell vid konstaterande av en smitta. Detta är på grund av att 

planen endast ska implementeras när situationen anses som en extraordinär händelse. Vid en 

mindre olycka, alternativt i misstanke fasen, ska situationen skötas av den ordinära 

förvaltningen. Detta följer närhetsprincipen vilket innebär att kriser ska hanteras på lägsta 

möjliga nivå64. För att detta ska ske effektivt är, som påtalats tidigare, kommunikationen 

mellan förvaltningarna mycket viktigt. Förbättringar på detta område har uppenbarligen börjat 

ske med en tvärsektoriell teoretisk övning tillsammans med livsmedelsverket. Att inte ha 

några övergripande planer för hur en situation ska klaras av tidigt i tidsförloppet är dock 

alarmerande. 

 

Granskningen har visat att krisledningsplanen uppfyller vissa av de krav som lagen om 

extraordinära händelser kräver. Lagen kräver att kommuner ska ha en krisledningsnämnd och 

organisation. Lagen kräver dock också att man ska ha en plan för hur extraordinära händelser 

ska hanteras. Dessa planer verkar inte vara gjorda på övergripande eller förvaltningsmässiga 

sätt. Enligt planen har en riskanalys gjorts, dock är tidpunkt eller genomförare inte 

presenterad. Att ha en karta över de risker som identifierats är en mycket viktig aspekt för att 
                                                 
64 Förebygga och förbereda – så fungerar samhällets krisberedskap. Sid. 27 
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möjliggöra en övergripande syn på riskerna. Att denna karta inte finns i krisledningsplanen 

måste ses som en stor brist. 

 

Kommunen förefaller inte heller uppfylla sitt ansvar utifrån socialtjänstlagen. 

Socialtjänstlagen påtalar att kommunen ska planera för att hantera hjälpinsatser under kriser 

som t ex nödvatten till utsatta invånare. Enligt den information undersökningen tagit del av 

har inte Karlstad kommun en sådan plan. 

 

Det särskilda boendet som använts som exempel i denna studie visar på klara brister i sin 

planering för en eventuell extraordinär händelse. Orsaken till detta var, enligt enhetschef Per 

Nielsen att inga rutiner framtagits centralt av vård- och omsorgsförvaltningen. Det finns för 

närvarande inget kontrollsystem som är känt av enhetschefen. Om det görs kontroller trots 

detta kan det ses som positivt men ändå anmärkningsvärt att enhetschefen inte känner till 

kontrollerna. Ur ett tidsperspektiv är särskilda boendet Källan mycket passiv i att upptäcka 

eventuella vattenburna smittor och väntar istället på att en situation ska uppstå innan man 

agerar. Som tidigare diskuterats är kommunikationen ofta bristfällig då man, från 

enhetschefen, inte känner till de kommunikationsvägar som ska användas vid en extraordinär 

händelse. 

 

Ur ett sårbarhetsperspektiv är äldreomsorgen mycket utsatt. Äldre personer har oftast lättare 

att torka ur och är mer känsliga för avsaknad, alternativt förorenat vatten. Särskilda boendet 

Källans enhetschef har klara idéer över hur man bör agera vid en mikrobiologisk förorening 

av dricksvattnet. Att bl a stänga av vattnet för de äldre och att personalen levererar vatten och 

mat till de äldre. Att boendet har en egen restaurang innebär att man kan, vid en extraordinär 

händelse, kontrollera matlagningen för att försäkra om att det inte är förorenat. Vid en 

långvarig, men lokal, påverkan finns inga planer på hur eller var man bör transportera dem 

boende. Samtliga av dessa möjliga problem och åtgärder bör vara nedskrivna för att agerandet 

ska bli så effektivt som möjligt vid en extraordinär händelse. 

 

Denna uppsats hade som en del av syftet att analysera Karlstad kommuns beredskap för en 

mikrobiologiskförorening på dricksvattnet ur ett tidsperspektiv. Detta är också illustrerat i 

bilaga 3. Under normal driften är det teknik- och fastighetsförvaltningen som är ansvariga då 

de är producenter av dricksvatten. Förvaltningen genomför de tester som lagen kräver på 

distributionsnätet samt på vattenverket. Upptäckt av otjänligt vatten görs antingen vid de 
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provtagningar som görs en gång i månaden eller genom larm från allmänheten. Larm från 

allmänheten sker nu via kommunens växel. En stängning av förvaltningens egen kundtjänst är 

ett visst orosmoment för dem författaren samtalat med. Orsaken till oron är troligen befogad 

utifrån de erfarenheter som redovisats tidigare i uppsatsen med att få kontakt med korrekt 

tjänsteman inom kommunen. 

 

Vid misstanke om smitta har miljö- och hälsoförvaltningen och teknik- och 

fastighetsförvaltningen ett gemensamt ansvar att larma befolkningen. Enligt de ansvariga 

tjänstemännen har man speciella kontrakt med sjukhuset och större industrier som har ett stort 

behov av tjänligt vatten. Dessa får information omedelbart medan övriga användare inte 

larmas. Denna undersökning indikerar dock att detta bör utvidgas till vissa andra grupper. 

Bland annat bör särskilda boenden samt hemtjänsten larmas. Orsaken till detta är att 

äldrepersoner numera bor hemma i allt större grad även när dem har sämre fysisk hälsa. 

Också på särskilda boenden är den fysiska hälsan bland dem boende sämre än innan 

ädelreformen.  

 

När smitta är konstaterad inom kommunen larmas vanligen befolkningen via media. Man har 

också bestämt att använda sig av livsmedelsverkets riktlinjer i boken krishantering för 

dricksvatten65.   

 

Räddningstjänstens roll vid ett mikrobiologisktförorenat dricksvatten tycks vara oklar. Den 

generella uppfattningen förefaller dock vara att räddningstjänsten inte har någon självklar roll 

vid en mikrobiologiskförorening av dricksvattnet. Deras roll verkar dock vara mycket mer 

självklar vid ett rörbrott eller dylikt. Också vid en farligt gods olycka som hotar vattentäkten 

är räddningstjänstens roll mycket viktig. Då räddningstjänsten eventuellt kommer att överta 

ansvaret för planering av extraordinära händelser kan de kanske ha en roll som 

tillsynsmyndighet för att säkra beredskapen inom förvaltningar och kommunen som en helhet. 

 

Denna uppsats och undersökning har visat på ett flertal aspekter som bör åtgärdas inom 

kommunen. Den första har uppenbarat sig genom att kommunen varit förskonade från 

allvarliga problem inom dricksvattenförsörjningen. Detta har inneburit att man ej upplevt ett 

behov av att ha rutiner för en eventuell extraordinär händelse. Trots detta upplever de 

ansvariga att man skulle klara av en större händelse i dagsläget. Kunskapen som anställda 
                                                 
65 Krishantering för dricksvatten. Livsmedelsverket, 2005 
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besitter anses vara mycket god och den generella attityden är att man löser problem när dem 

uppdagas. Denna attityd har möjligtvis också lett till att de planer som finns inom kommunen 

är aktuella efter att problem uppstått. Förskoningen av Karlstad kommun med avseende på 

vattendistributionsproblem visar sig också tydligt vid analys av antalet tankar som finns att 

använda vid vattenavbrott. Vid en omfattande vattendistributionsproblem skulle kommunen 

vara tvungen att låna ett stort antal tankar från andra kommuner. Det ska dock noteras att 

kommersiellt vatten, till exempel sådant på flaska, skulle förändra de gjorda beräkningarna. 

 

Sårbarheten på särskilda boenden har generaliserats utifrån det undersökta objektet; särskilda 

boendet Källan. Sårbarheten anses relativt låg. De inofficiella planer som finns vid en 

störning i dricksvattnet verkar som realistiska och bör förhindra en omfattande sjukdomsbild. 

Sårbarheten på särskilda boendet Källan är dock, liksom kommunens sårbarhet, beroende på 

ett antal tjänstemäns uppfattningar och idéer. För att motverka att information och kunskap 

låses vid individer bör man inom en snar framtid dokumentera de rutiner som är tänkta. Man 

bör också genomföra fler övningar tillsammans med andra förvaltningar. Hittills har man 

genomfört teoretiska övningar och detta bör utökas till praktiska övningar.  

 

Slutsats: 

 

Sårbarheten för en omfattande mikrobiologisk dricksvattenförorening inom Karlstad kommun 

anses av de flesta aktörer som relativt liten. Denna analys bygger dock på att de erfarna 

anställda finns på plats vid en sådan situation. För att motverka detta bör varje berörd 

förvaltning, samt kommunen som en helhet, upprätta skriftliga planer. Det största hotet mot 

att sårbarheten ökar inom kommunen vid en mikrobiologisk dricksvattenförorening är 

kommunikation. Kommunikationsmöjligheterna för allmänheten att larma eller 

uppmärksamma kommunen måste förbättras. Att man tagit bort den specifika kundtjänsten till 

teknik- och fastighetsförvaltningen kan vara en försvagning i synnerhet vid en extraordinär 

händelse. Kommunikationen och samarbetet mellan förvaltningarna är också för dålig. För att 

åtgärda detta bör fler möten och övningar planeras.  

 

Karlstad kommun har hittills varit förskonade från allvarliga mikrobiologiska utbrott. Detta 

kan möjligtvis ha lett till att rutiner och övningar inte fokuserats på detta område. Ett flertal 

lagar, som redovisats tidigare, ställer dock krav på kommunerna. Karlstad kommun bör i 
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framtiden se över sin beredskap, i synnerhet deras skiftliga rutiner. Om detta inte görs finns 

det en risk att en allvarlig mikrobiologisk förorening drabbar Karlstad kommun. 
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Bilaga 1 

 

Sammanställning av intervjuade samt huvudfrågor 

 

Monica Nyberg, säkerhetsansvarig, vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad kommun 

-  Har ni några planer/rutiner för en mikrobiologisk dricksvattenförorening? 

 

Ulf Mårtensson, säkerhetschef, Karlstadregionens räddningstjänst och Göran 

Engström, ingenjör VA, Karlstad kommun 

- Vilka hot finns mot dricksvattensleveranser i Karlstad kommun? 

- Vilka hot upplever ni som svårast mot dricksvattensleveranser? 

 

Anders Sandberg, ansvarig för dricksvattenfrågor, Länsstyrelsen i Värmland 

- Har länsstyrelsen några planer/rutiner för en mikrobiologisk dricksvattenförorening? 

 

Per Nielsen, enhetschef, särskilda boendet Källan, Karlstad kommun 

- Har ni några kontrollfunktioner för att garantera tjänligt vatten? 

- Vilka kommunikationsvägar har ni för att få reda på ett misstänkt utbrott? 

- Vilka rutiner finns vid misstanke om vattenburen smitta? 

- Vilka rutiner finns vid konstaterad vattenburen smitta? 

- Har ni någon gång haft ett utbrott eller misstanke om utbrott av vattenburen smitta? 

Hur tacklade ni detta? Hur skulle ni tackla detta? 

- Vilken roll bör Karlstadregionens räddningstjänst ha vid vattenburen smitta på ett 

särskilt boende? 

 

Helena Nilsson, livsmedelsansvarig, miljö- och hälsoförvaltningen 

- Vilka rutiner/planer har ni vid misstanke av smitta och konstaterad av smitta? 

 

Eva-Lena Bejron, teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 

- Har ni som rutin att kontakta vårdinrättningar såsom särskilda boende vid misstanke 

om, eller konstaterande av, smitta? 

- Vilken roll bör Karlstadregionens räddningstjänst ha vid vattenburen smitta? 
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Thomas Nermark, teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 

- Vilka kontrollfunktioner har ni vid normal drift? 

- Hur upptäcker ni vanligen en mikrobiologisk vattenförorening? 

- Vilka rutiner/planer har ni vid misstanke av smitta och konstaterad av smitta? 

- Vilken roll bör Karlstadregionens räddningstjänst ha vid vattenburen smitta?  

 

Berörda parter på Socialstyrelsen 

- Finns det några specifika krav från socialstyrelsen med avseende på 

dricksvattenkvalitet för vårdinrättningar? 
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Bilaga 2  
 
Flödesschema över dricksvatten och orsaker till förorening 

 

 

Råvatten Sandlager 
Filtration 

Snabbfiltration 

Grundvatten 
3-6 månader 

Distributionsnät Lokalnät 

Abonnenter 

1 

2 

 3 
4 

5 

6 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mikrobiologisk råvattensförgiftning 

Mikrobiologisk förgiftning på lokalnätet 

Förgiftning pga sabotage 

Förgiftning efter farligt gods olycka 

Mikrobiologisk förgiftning på distributionsnätet 

Mikrobiologisk grundvattenförgiftning 
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Bilaga 3   
 
Ansvarsfördelning vid olika tidsfaser 

 
 Normal drift Misstanke fas Konstaterande 

fas/extraordinär 
händelse 

Ansvar för 
vattenverk 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

Krisledningsnämnden 

Ansvar för 
distributionsnät 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

Krisledningsnämnden 

Ansvar för 
provtagning 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen, 

och Miljö- och 
hälsoförvaltningen 

Krisledningsnämnden 

Larmnings väg Allmänheten, 
provtagning 

  

Ansvar för 
kontakt med 

övriga aktörer 

 Teknik- och 
fastighetsförvaltningen, 

och Miljö- och 
hälsoförvaltningen 

Krisledningsnämnden 

Övriga aktörer  Landstinget, 
Smittskyddsläkare, 
specifika industrier 

Allmänheten 

 
 
 
 

 

 33


	framsida av uppsats.pdf
	En undersökning.pdf

