SNABBGUIDE FÖR DISTRIBUTION AV RESERVVATTEN UR BEHÅLLARE

Första åtgärderna

Reservvattenförsörjning

Bedöm först situationen och ta vid behov
kontakt med hälsoskyddsmyndigheten,
räddningsmyndigheten
och
övriga
instanser som behövs.

Utred var det finns en ren vattenkälla som
kan användas, inled eventuell effektiv
klorering på vattentjänstverket.

De ansvariga formar bilden av läget i
samråd:
• vem har ledningsansvaret
• hur länge antas situationen pågå, hur
omfattande är den
• behovet av vatten
• specialgrupperna
• till buds stående resurser och
materiel
• hur sker informationen (intern och
extern)
• vilket hjälp behöver tillkallas.
Sänd vid behov begäran om hjälp till
potentiella medhjälpare:
• vattentjänstverken i grannskapet
• kommersiella aktörer
• FRK och Frivilliga räddningstjänsten
Vapepa
• Försvarsmakten i form av
handräckning.

Skaffa vattenbehållare för transport och se
till att de är rena.
Organisera och bestäm rutterna för
vattentransporterna och utgå från
preliminära planer.

Distribution av reservvatten
ur behållare
Tvätta behållarna, slangarna och kranarna
mekaniskt, desinficera dem med klor och
skölj dem.
Bygg upp vattendistributionsställen enligt
planen för distribution av reservvatten:
• trafik- och parkeringsarrangemang
• köbildning
• anvisningar till dem som delar ut
vatten och dem som hämtar vatten
• vindskydd
• plats att tvätta händer och dunkar
m.m.
• eventuell
utdelning
av
rena
vattenhämtningskärl
• säkerhetssynpunkter.
Fyll rena vattenbehållare
distributionen

och

inled

Övervaka vattenkvaliteten effektivt enligt
planen för distribution av reservvatten
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Specialgrupper

Tillkallad hjälp

Eftervård

Som
specialgrupper
inom
vattendistributionen och informationen
räknas:
• sjukhus och hälsocentraler
• servicehus och omsorgshem
• skolor och daghem
• vattenkritisk industri
• gårdar med husdjur
• rörelsehindrade

Hjälp i form av materiel och arbetskraft
kan behövas om operationen är mer
omfattande än de lokala resurserna klarar
av.

Återgå till normal vattendistribution när
situationen rett upp sig.

Vatten till specialgrupperna: utdelning
hem, storbehållare och tankbilar för
sjukhus och övriga viktiga storförbrukare.

Hjälp kan fås hos:
• lokala myndigheter, vattentjänstverk i
grannskapet
• kommersiella aktörer
• FRK och Frivilliga räddningstjänsten
• Försvarsmakten i form av
handräckning.

Informera
allmänheten
och
andra
behöriga om att läget normaliserats.
Riv distributionsställena och
övriga specialarrangemang.

avveckla

Tvätta och underhåll använd materiel,
förvara eller återbörda den till ägaren.
Skriv rapport om förloppet.
Vidta eventuella åtgärder för att eliminera
orsaker som lett till den särskilda
situationen.
Uppdatera planen för distribution av
reservvatten och rätta till uppdagade
brister.

