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rExr: Karin Wandrel[

Hur l<ommer brandvattenförsörjningen att se ut
i framtiden? §{cs q/Å??ä&isvÅlä?§y l<räver xe:c
S§hr*M§?§.*Msrx§* i l<[enare rörd jmensioner samtidigt
som l(ommunerna vi[[ ha färre brandposter för att minsl<a
u n d e rhå [[s l<ost na derna.
Föreningen Sveriges Brandbefät bjöd in til1
möte för att bland annat diskutera hur
kommunernas räddningstjänster ska få ge-
hör för beredskapens behov av ökade krav
på vattenförsörjning för brandsläckning.
Var ligger ansvaret för att hå11a kapaciteten
på vatten för brandsläckning och vilka re-

' gelverk går det att referera ti117
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Ola Car16n, strateg olycksförebyggande
arbete vid Brandkåren Attund4 ser brand-
vattenförsörjning som en regional fråga.

- Vårt förbund består av sex kommuner
som gränsar mot många andra. I regelver-
ken finns det inga uttryckliga krav på att
brandvattenförsörjningen ska ordnas på
ett visst sätt, men för oss skulle det vara en

jättevinst att få en gemensam syn på frågan.
Regeringens dricksvattenutredning, som

ska vara klar i juni zo16, har i uppgift att gå
igenom dricksvattenområdet, från råvatten
till tappkran för allmänt dricksvatten. Syf-
tet är att identifiera nuvarande och poten-
tiella utmaningar för en säker dricksvatten-
försörjning i landet, både på kort och lång
sikg och i de fall det krävs föreslå lämpliga
åtgärder.

- Men de har inget uppdrag att se över
behovet av vatten för brandsläckning vilket
visar att brandvattenförsörjningen är en
ickefråga i många sammanhang, säger Ola
Carldn och pekar på en rad frågor att ta med
sig inför framtiden:
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Räddningstjänst

Vilka åtgärder väntar efter dricksvatten-
utredningen? Kommer det att finnas brand-
vattenförsörjning i va-systemen? Finns det
ett mellanting mellan konventionell och al-
ternativ brandvattenförsörjning? Kommer
låsning av brandposter att bli standard?

Vatten - mer än bara [ivsmedel
Max Ekberg, handläggare vid Sveriges kom-
muner och landsting, menar att vatten i dag
främst ses som ett livsmedelsförsörjnings-
system även om vattensystemen i städerna
även fungerar som distributionssystem tbr
brandvatten.

- Det borde gå att se detta som ytterli-
gare en tjänst om det anses görbart utifrån
den existerande lösningen. Men brand-
vattenförsörjning ingår inte i regeringens
utredning och det är svårt att göra sig hörd
i dessa sammanhang.

Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (use) lyfter fram uthållig dricks-
vattenförsörjning som en av sju fokuspunk-
ter i rapporten Risker och förmågor zo 4.Dä
handlar det främst om att skydda vatten-
täkter, behålla vattenkvaliteten med mera.

- För vattendistributörer är tyvärr
brandvattenförsörjning en bortglömd frå-
g4 så det gäller att försöka att hitta sätt att
få in den igen. Det kan till exempel ske ge-
nom diskussioner på det lokala planet för
att skapa förståelse för att vatten är mer än
bara livsmedelsförsörjning.

Saknar stöd i [agen
Jan Wis6n, biträdande chef för avdelningen
för utveckling av beredskap, MsB, menar att
brandvattenförsörj ning har g ätt f r ät att v ar a
en självklarhet till att bli en ny frågestälning.

- Vi har till exempel haft problem med
brandvattenförsörjningen vid flera stora in-
satser mitt i Stockholm. Men Ntss:s möjlig-
heter att hjä1pa är begränsade eftersom det
är ett kommunalt ansvar. För att staten ska
kunna tycka till måste det flnnas reglerat i
lagen och där finns inte särskilt många tyd-
liga anvisningar.

I lagen om skydd mot olyckor finns
det inget direktiv alls om brandvatten-
försörjning medan det i AFS zoo7i7 stär
att rök- och kemdykare ska ha tillgång
till släckvatten. Lagen om allmänna vat-
tentjänster säger heller inget specifikt om
brandvattenförsörjning.

- Det primära är dricksvattnet. Här
får kommunen ta ut en kostnad för att

tillhandahå1la vatten, vilket dock inte gä1-

1er för brandvattenförsörjning, säger Jan
Wis6n. Livsmedelverkets lagar och förord-
ningar klassar dricksvatten som livsmedel
och säger att brandposter ska skyddas mot
otillbörlig åtkomst för att dricksvattnet inte
ska förorenas.

Det finns heller inga direkta lagkrav på
att kommunerna ska ha brandposter även
om de kan ge ut föreskrifter om hur de får
användas.

- I gamla räddningstjänstlagen fanns
det detaljerade förskrifter om brandvatten-
försörjning, men de ersattes av anvisningar
om att räddningstjänsten i kommunen ska
organiseras efter räddningstjänstinsatser
och ange sin förmåga att göra detta.
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Kommunal brandvattenförsörjning byg-
ger på Svenskt Vattens anvisningar som inte
är bindande. Där ifrågasätter man sprinkler-
anslutningar och till exempel Mölndal har
helt förbjudit dem från och med 2or9, en
åtgärd som nu diskuteras i flera kommuner.

- Det går att lösa brandvattenförsörj-
ningen på olika sätt genom till exempel
brandposter, tankbil, öppet vattentag eller
brandkiosker, säger Jan Wis6n.

Han menar att kommunens ansvar är
dricksvatten (och brandvattenförsörjning),
riskanalys och handlingsprogram där beho-
vet av brandvattenförsörjning borde ingå
samt att skapa förutsättningar för effektiva
räddningsinsatser.

- Det MSB kan bidra med är rådgivning,
information och utbildning samt se ti1l att
lagstiftningen följs. Vid tillsyn skulle man
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kunna titta på vilken avsikt kommunen och
räddningstjänsten har när det gäller att ti11-

handahå11a en vettig brandvattenförsörj-
ning. Man skulle även kunna titta på tek-
nik- och metodutveckling för att se hur man
kan använda sig av vatten på annat sätt. Det
viktiga år att fä upp och belysa frågorna om
brandvattenförsörining i kommunerna.

Färre sprinkler i framtiden
Intresseorganisationen Sprinklerfrämj andet
menar att kunskapen om och intresset för
sprinkler har stigit, men ser vattenförsörj-
ningen som en potentiell risk i framtiden.

- Sprinkler användes till en början för
att kontrollera brand, men är i dag ett sys-

tem som kan s1äcka bränder, säger Gösta
Holmstedt, vd för Sprinklerfrämjandet.
Mölndais beslut att stoppa anslutningen

direkt ti1l vattennätet har ställt ti1l problem
och skapat debatt.

Om fler kommuner följer Mölndals ex-
empel kommer kostnaderna för sprinkler
att öka radikalt, till exempel på särskilda
boenden och sjukvårdsanläggningar.

- Skälet bakom beslutet är lagtolk-
ningar där vatten ses som livsmedel som
inte får kontamineras, men det finns
inget känt fa1l dar detta har skett genom
sprinkler. Kontamineringsrisken handlar
främst om standarden på backventiler och
återströmningskydd.

För att komma fram till en lösning har
Sprinklerfrämjandet initierat och delvis fi-
nansierat ett nytt projekt tillsammans med
se : Vatt en sprinkl e r anl ä ggnin g, h ap a c it et s pr o u

o ch anslutning till kommunalt u att enle dnings'
näf som beräknas vara klart zo16.

- Projektet är redan igång och vi tror
att det här är rätt väg att gå, avslutar Gösta
Holmstedt.

Olika förutsättningar
Jens Hjort på Brandskyddsföreningen me-
nar att det grundläggande problemet är om
det allmänna vattenförsörjningsnätet kan
användas till brandskydd eller inte'

- En viktig uppgift är att få kommuner,
ve-verk och räddningstjänster att ha en ge-
mensam syn på fördelarna med att använ-
da kommunalt vatten till sprinklersystem
och brandskydd - utan att det går ut över
vattenkvaliteten. A1la risker behöver res-
pekteras, såviil gäl1ande vattenkvalitet som
brandsäkerhet. I
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