Bilaga 6, Lager av nödvattenmaterial
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Nödvattenmaterial
Beslut togs i Tekniska servicenämnden om att köpa in nödvattenmaterial för totalt
2,5 mkr som skulle täcka det behov som vårt största verksamhetsområde har i
material. Beslutet var att rusta upp för att själva kunna hantera en
nödvattenförsörjning för vårt största försörjningsområde utan extern hjälp.
Inköpet delades upp på två år och när dessa inköp var gjorda skulle vi kunna klara
av att försörja medborgare och samhällsviktiga verksamheter med nödvatten under
de tre första dagarna vid en akut krissituation.

Inköp
Vi har köpt in en dricksvattentank på 10m3, tanken är monterad på ett
lastväxlarflak för enkel frakt.

Foto: Robert Lindholm, VA-Avdelningen.
Två stycken sjöcontainers köptes in med nödvattenmaterial liknande VAKAS
material. Containers är monterade på lastväxlarflak för enkel frakt.
Dessa är fyllda med combo tankar, liners, kopplingar samt en del vintermaterial.

Foto: Robert Lindholm, VA-Avdelningen.

3 (4)

Vid mindre krissituationer har vi ett lager med färdigmonterade combo tankar
placerade på ett lager inom kommunens tätort. Hälften av tankarna är för
sommarbruk och den andra hälften för vinterbruk.
I de för sommarbruk finns det en integrabox förberedd med två stycken liners,
adapter och kran.
I de för vinterbruk finns en integrabox förberedd med två stycken liners, adapter,
kran samt termokappa och värmematta.
Vi har ett totalt lager av 20 stycken monterade combo tankar. I dessa finns även
instruktioner för montering, demontering.
Vi har även två stycken nödvattensläp på 1 m3 som står uppställda vid våra lokaler
på Sjöviksvägen 6.

Foto: Robert Lindholm, VA-Avdelningen.
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Sammanställning av nödvattenmaterial.
•

Nödvattentank 10 m3: 1 st.

•

Dricksvattenslang flatrullad 51Ø 40,00 m

•

Sexkantnippel r50xr32 1,00 st.

•

Kopplingsdel av presal 63X50 1,00 st.

•

Presal lock med kedja 7,00 st.

•

Presal tryckslangskoppling 51Ø 6,00 st.

•

Påfyllningsslang (5LPM/ST)

•

Sjöcontainer 20-fot: 2st

•

Combo tankar: 100st

•

Integrabox: 100st

•

Liners: 244st

•

Adapters: 115st

•

Kran typ 1: 105st

•

Pallbänk: 62st

•

Fyllbrygga: 8st

•

Klokoppling: 8st

•

Övergång presal: 3st

•

Seriekoppling:2

•

Slang 5m: 2st

•

Kran typ 4: 6 st.

•

Camlock 2m+bsb: 2st

•

Camlock 2m+ m: 2st

•

Camlock 2f+f: 2st

•

Camlockm+ bsb: 2st

•

Termohuva: 45st

•

Elektriskt värmematta: 38st

•

Dokument/konfigurering: 2st

•

Dricksvattensläp 750 liter: 2 st.

