
Dricksvattenberedskap

Livskraft: Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA



Dricksvatten - Vårt viktigaste livsmedel!

Individens behov dricksvatten 2-3 liter kortsiktig upptill 140-160 liter per dygn för ett 
normalt liv
Finns inte dricksvatten fungerar inte heller:
Sjukhus (hygien), måltidsservice, skolor, äldreboenden, toaletter, 
livsmedelsproduktion, industri mm
Försvaret får det svårare att få tag på vatten
D.V.S. totalförsvaret har svårt att fungera då
• Kommunala vattenverken, 1750 enligt Svenskt Vatten. Stora krav på 

beredskapsorganisation och leveranssäkerhet. Leverans 24/7
• Informationsansvar till enskild vattenförsörjning (1,2 Milj permanent, 1,2 Milj fritid) 



De sju prioriterade områdena



Den komplexa livsmedelskedjan
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Användning av sötvatten i Sverige 2015 (SCB)
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Var produceras maten?

Bild LRF

• Skev fördelning både 
befolkningsmässigt och 
geografiskt

• Många produkter 
passerar flera län



Risk för vattenbrist v.37-38   

https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist



Ingen har ansvaret för hela 
Livsmedelskedjan

Jordbruksverket LivsmedelsverketLantbrukare
• säker mat och bra 

dricksvatten
• nationell samordning av 

dricksvattenfrågor
• nationell samordning 

gällande kris- och 
beredskapsplanering av 
livsmedelsförsörjning i 
leden efter 
primärproduktionen

• livskraftigt jordbruk
• primärproduktion
• djurskydd
• smittskydd
• växtskydd
• stötta och utveckla 

jordbruksnäringen

• primärproduktion
• lantbruksdjur 
• växtodling 
• lantbruksmaskiner
• levande landsbygd



Sjöar & vattendrag
Grundvatten

Vattenverk Distributions-
anläggning

VA-installation

Havs- och 
vattenmyndigheten

Livsmedelsverket

Sveriges geologiska 
undersökning Folkhälsomyndigheten

Boverket
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Dricksvattendirektivet 
98/83/EG/Nytt 2019

Ramdirektivet för vatten 
2000/60/EG

ANSVAR UTMED HELA KEDJAN  - BOVERKET (PLANERING), LÄNSSTYRELSER (21),  KOMMUNER (290) OCH VATTENMYNDIGHETER (5), FM

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet

Finansdepartementet

Konsument

Livsmedelslagstiftning Plan- och Bygglagen/ PBR

Varför det behövs en samordning 

Socialdepartementet

VattentjänstlagenMiljöbalken
Översvämningsdirektivet

Boverket

Nationell samordningsgrupp för dricksvatten (nya KemI, Trafikverket, MSB) 



Nationell samordningsgrupp för dricksvatten
Syfte och deltagare

• Verka för en trygg dricksvattenförsörjning
• Tydligt stöd i regionala och lokala dricksvattenfrågor
• Ansvara för att regeringen har kännedom om aktuell 

lägesbild och de behov som finns för att säkra 
dricksvattenförsörjningen nationellt



Organisation

KANSLI
Livsmedelsverket

CIVILT FÖRSVAR OCH 
KRISBEREDSKAP

Ordförande: Livsmedelsverket

AD HOC

Ordförande:
Kansli/Livsmedelsverket

VATTENFÖRSÖRJNING

Ordförande:
Havs- och vattenmyndigheten

DRICKSVATTENKVALITET

Ordförande: Livsmedelsverket

NATIONELLA 
SAMORDNINGS-
GRUPPEN FÖR 
DRICKSVATTEN

Ordförande
Livsmedelsverket



En kort historik

Civilt försvar

• - ca 2000
• Funktionsansvar
• Programplaner
• Lager och K-företag

Krisberedskap

• 2002 –
Samverkansområden

• 2010 Instruktion 
Livsmedelsverket

• 2011 –
samverkansområdet 
teknisk infrastruktur 
(SOTI)

Civilt försvar

• 2015 Återuppta CF
• 2017 Säkerhetsstrategi
• 2017 Livsmedelsstrategi

• Försvarsberedningen



• höjd beredskap råder
• minst tre månader 
• störda inflöden och beroenden
• lägre energiintag, mindre varierad kost 
• lagring av vissa strategiska varor 
• fastställa fördelnings- och 

prioriteringsgrunder, struktur för 
ransonering

• tillgång till reservvattentäkter
• nationellt näringslivsråd

Motståndskraft



Sammanfattning – Livskraft

Svårt att försörja befolkningen med mat och dricksvatten vid höjd 
beredskap 

• Mätt och frisk – förslag till nytt mål för försörjningsförmåga
• Sveriges befolkning ska ha tillgång till säker mat och säkert dricksvatten
• Viktigt för försvarsförmåga och försvarsvilja



Sammanfattning – Livskraft (forts.)

• Förebygga och förbereda, hantera, återställa – före, under, efter
• Ökad robusthet i hela kedjan, enbart t ex beredskapslager räcker inte
• Konkurrenskraftiga företag behövs för att upprätthålla försörjningen, 

dricksvattenutredning – ökad samverkan, livskraftiga enheter
• Beroenden och sårbarheter i en komplex livsmedelskedja
• Försörjningsförmågan är beroende av samhällsfunktioner, bland annat 

transporter, el, insatsvaror och kompetens



Aktuella frågeställningar och beredskapsperspektiv

• Hantera klimatförändringar och samhällsförändringar, urbanisering mm
• Torkaproblematik – olika användning av vattenresursen, lantbrukets 

utmaningar
• Säkerhetsfrågor: informationsdelning, skydd av anläggningar, NIS och 

säkerhetsskyddslagen, olycka vid vattentäkt, mobilmaster på vattentorn
• Behov av reservkraft
• Övningar, nödvattenövning stor stad, hela kommunen deltar
• Kemikalieprojektet, privat-offentlig samverkan, branschöverenskommelser
• Kollegialt stöd VAKA-gruppen och nödvattenmateriel, ökad kompetens
• Laboratoriekapacitet och analysförmåga



Vad lär vi oss av covid-19?
Stor samhällsstörning, men inte säkerhetspolitisk kris 

• Situationen har gjort att fler blivit medvetna om matens och vattnets betydelse 
• Behov av Livskraft och totalförsvarsplanering
• Ändrade konsumtionsmönster
• Tillgång till insatsvaror och skyddsutrustning

Mätt och frisk – One health
• Humanhälsa och djurhälsa hänger ihop

Många ”små” problem
• Helheten, komplexiteten, transporterna
• Handeln fungerar, det finns ”proppar” men de förflyttar sig
• Företagen är bäst på att lösa problem inom sitt område 

… men politiska beslut kan ge bättre förutsättningar



Vad lär vi oss av covid-19? (forts.)
Kommunikationsutmaningar
• Ryktesspridning, ”spridning via livsmedel”, ”risk för brist på…”
• Hamstring à Förbrukningsdämpande åtgärder?
• Vikten av synkning av budskap branschen-myndigheter

Oro för befarade konsekvenser
• Beslut om dispens ”i förväg”
• Kontroller, ViLA, semin

Samhällsviktig verksamhet
• Prioriteringar (MSB, gröna korridorer)



Tack för er tid



Egentligen ingen operativ myndighet 
• Lagstiftning, Kontrollstöd till Miljö och hälsa och LST
• Rådgivning, riskbedömningar
• Planering för CF
• Nationell samordning av anpassningar till klimatförändringar, 

nationell samordning kris och beredskapsplanering avseende 
dricksvattenförsörjning. 
• Nationellt samordningsgrupp för dricksvatten

• Den operativa delen
• VAKA, Nationella vattenkatastrofgruppen
• 1053 enkubikstankar i nationella lager på 6 platser

Livsmedelsverkets ansvar



Utrustning för nödvattenförsörjning
När?
Vid akuta kriser – inte vardagshändelser!
Får avropas standby eller på landsväg om 
det handlar om timmar till förväntat behov

Hur?
Ring VAKA-gruppen via larmnumret
VAKA förmedlar kontakt med lagerplatsen (bemanning 24/7)
Inom 4 – 6 timmar kan alla kommuner nås med utrustning
VAKA bistår med telefonstöd 

Kostar?
Transportkostnad och återställande av materielen
Livsmedelsverkets resekostnad i samband med återställande



27 Containers på lastväxlarflak
- innehåller totalt 1053 combo-cisterner

6 LAGERPLATSER
Sydvatten (Skåne)
Borås Energi och Miljö
Stockholm Vatten
MittSverigeVatten (Sundsvall)
Luleå vattenverk
Visby


