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• 15 minuter från Stockholms innerstad

• Antal Järfällabor: 72 000

• Antal brandposter 1100



KORT BAKGRUND TILL PROBLEMATIKEN

• Brunt vatten

• Svinn

• Regelverk



BRUNT VATTEN - VAD BEROR DET PÅ?

• Chocköppningar

• Sandupptagning

• Läckor

• Pooler

• Asfaltsläggning

• Flödesriktningsändring

• Brandposter för bevattning mm



VAD FÅR DET FÖR KONSEKVENSER?

• Klagomål på brunt vatten (18 av 24 var brunt vatten 2012).

• Ekonomi  ”varje stulen m3 en dubbel förlust för VA-verksamheten”

• Ökat brandpostunderhåll.

• Risk för kontaminering. ” Lås & bomföreskrifterna”

• Tillförlitligheten för räddningstjänsten vintertid, bottenfrusna BP/snöröjning mm



REGELVERK

• Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage 
och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

”Lås & bomföreskrifterna”

• Våren 2013 påbörjades arbetet hur vi skulle låsa brandposterna.

• Marknaden sonderades och en första kontakt togs med en leverantör av 
låsningar mm.  



DECEMBER 2013

• Möte på Johannes brandstation i Stockholm.

• Kallande var Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Norrtälje, Storstockholms 

brandförsvar och Södertörns brandförsvarsförbund 

• Deltagande var Norrvatten, Stockholm vatten, och representanter för flertalet av 

områdets  VA-huvudmän. 

• Syftet med detta möte: Man vädjade om att det inte skulle finnas lika många 

låsningar som VA-huvudmän.



JANUARI 2014

• Möte i Järfälla mellan Brandkåren Attunda och Norrvattens medlemskommuner.

• Norrvatten är ett kommunalförbund med 14 medlemskommuner i norra 
Stockholm. 

• Syftet med detta möte: 
• Brandposternas användning
• Järfälla erbjöd sig att i samarbete med Attunda ta fram en gemensam 

låsning för Attundas medlemskommuner. 



APRIL 2014

• Brandkåren Attunda godkände 2014-04-24 Järfälla kommuns förslag på 
brandpostlåsning.





HUR GICK VI VIDARE

• KZ Handels fick uppdraget att ta fram ett specifikt ”Attundamönster” på 
pluggarna.

• Pluggarna utrustades med övertrycksventil



HÖSTEN 2015

• I samarbete med Attunda tillverkades en adapter för pluggarna.

• Dessa adaptrar levererades till Attunda



VAD GJORDE VI OCH VAD ERBJUDER VI?

• Våren 2013 installerades en vattenkiosk som pilot på centralförrådet.



VAD GJORDE VI OCH VAD ERBJUDER VI?

• När detta utvärderats tog vi beslut om att bygga  8 st ”vattenkiosker” i 

kommunen.

• Under arbetet kom ett erbjudande från Dala Kommunalteknik om en komplett 

”vattenkiosk” i 3 olika alternativ med KZ Handels utrustning som vi testat i 

piloten.

• Det alternativ vi beslutade oss för var en vattenkiosk/superbrandpost.



EN VATTENKIOSK
I VARJE DEL AV
KOMMUNEN



SUPERBRANDPOST?

• Dimensioneringsförutsättningar för alternativsystem baserade på riktlinjer 
(2007-02-21) från Attunda.

• Flöde ca 20-25 l/s

• Brandkåren Attunda får själva avgöra vilken låsning dom vill ha på luckan. 





KRITERIER FÖR PLACERING AV 
VATTENKIOSK.
• Vattenledning med bra kapacitet.

• Tillgång till allmän mark.

• Detaljplan som medger bygglov. 

• Trafiksäkerhetsförutsättningar.

• Geografisk placering.

• Konkurrens med andra lednings-

ägare.



VATTENKIOSK INSIDAN



HÄR ÄR VI NU!

• Alla 1100 brandposter är pluggade.



• Vi har 23 kunder i vattenkiosksystemet.

• Ca 5 nya kunder som hört av sig i panik för att BP är låst.

• Vi har sålt ca 12 000 m3 sedan vi körde igång.

• Beredskapsutrustning finns i varje vattenkiosk.

• Ca 8500 registrerade tappningar.

• Pris 25 kr/ m3

FAKTA





FRÅGOR?

TACK!

Crister.backstrom@jarfalla.se

Järfälla kommun

177 80 Järfälla

08-580 285 00


