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Kopierad med tillstånd från Svenskt Vatten.

SvensktVatten

1 O. Reservoarer
Reservo•rer anv:lnds for lagring av dricksvanen b3dc vid varrenverket och ure p~ nä·
t~t. Rcsc:rvoarernas huvuduppgift är att utjämna variationerna i varrenf'örbrukningen
under dygnet. D:irf'or ökar vattenmängden i dem under 13glörbrukning, der vill säga
i huvudsak under narren, och minskar under högf'orbrukning. Men vatten mängden i
rcsc:n·oarcrna \':lriernr också beroend~ på pumpkapacitet och styrning. Der här gör art
vattnet i rescn·oarcrna oms:irts mer eller mindre kontinuerligt.

Utformning
Beroende p3 placering b n reservoarerna delas in på följand~ säu:
Ugrcscrvoarcr

Reservoa rer varifrån distribution ;ker geno m pumpning.
Dc är pmkriskr rager allrid pl acerade vid v:urenverker.

Högreservoarer Reservoarer som är
med självf:rll .

sa högr placerade att vanner ka n distribueras

D~ reservoartyper som kommer till användni ng är följa nde:

Vanentorn

Frisrående byggnad med reservoaren i sin övre del.

Markreservoar

Rescn·oar belägen på eller i mark.

Hydrofor

Tryduan behållare som ersärter reservoar huvuds.rkligen
vid mindre anläggningar.

E n d ricksvallenreservoar bör vara indelad i minst rvå avdelningar för att förbänra var·
renomsänningcn och underlärra rengöring. Om reservoaren har rvå ••·delningar bör
varmer ri ll f'öras den ena avdel ningen och ras ur i den andra. Overföringen mellan de
rvå avdelningarna bö r ut föras så att allt vatten omsättS kontinuerligt. Vid rengöring
och reparationer ska va r och en av avdeln ingarn a kunna användas separat.

Vattentom i Uppsala.

En reservoar bör ha anordningar som underlättar:
• Inspektion
• Spolning
• Desinfektion

• R~paration
• Provragning
Borren bör lura mor en bottcn3\•tappning så au borrspolning av slam undcrlänas. Botrenavrappningen bör dessutom ligga rorsänkt i bonenplanan. In- och utlopp bör Ut·
fo rmas som en tratt vars kant ligger n~gor (cirka 0,2 m) över botten for an förhindra
att slam som har avsatts
botten följer med vanner ur i ledni ngsnätet.
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Lufttillförseln ~ .. inre ske direkt fmn omgivande lufr uran filter eller annan reningsutrustning. Vid nyanlliggning eller renovering av en reservoar kan den vattenbe rörda
ytan m~las med en lämplig lösn ingsmedelsfri vit fargeller bekllidas med rostfrin sr:il.
Der är viktigt an den f:irg som anv:inds inre innehåller skadliga äm nen som kan lösas
ut i vattnet eller ge vattnet lukt oeh smak. Färgen flr inte heller stimulcr:t ti llv<ixr av
mikroorganismer. Godkännandet av f.irg för der här ändam aler d iskureras i Sverige,
oeh EU-reglcr förvänras komma. Före malning är det mycket viktigt att ta red a
f'örurs:ittningarna och om det :ir lämpligt med den aktuella ytbehandlingen. M abde
ytor kan i vissa sammanhang sprickadlerbli missfarga.de.

pa
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Svaga punkter
Tillträde
Under normala drifrlllrh:lllandcn ska det inre finnas någon möjligher for obehöriga
personer arr komma i komakt med varm er i reservoaren. Alla manhålsluckor, dörrar och andra öppningar d:ir man kan komma in i reservoarutrymmet miste vara väl
stängda och l:lsta. Luftfilter och bräddledningar måste vara hela och rengöras regelbundet enligt gällande instruktion s:1 arr djur och partiklar av olika slag inre kommer
i konrakt med vattnet. Likaså m:lsre spjäll som skyddar mor över- och undertryck
kontrolleras s:1 arr dc normalt är stängda.
Inre sällan finns det antenner och signalurrusrning på reservoa rernas rak och inne i
byggnaden. Dc iigs a'' olik.1 mobiloperatörer och m:lstc ofta besökas f'or komroll och
r<paration. Det är en stor fördel om der går att besöka dessa utrym men via dörrar och
trappor som är avskilda från det egentliga reservoarutrym met som har l:lsta och larmade dörrar. O m inte det är möjligt m:lste VA-personal följa med dc besökande. nllgot
som skapar extra arbete för driftpersonalen. Der bästa är om operatören har en egen
teknikbod för sin el- och signalutrustn ing. Operatören bör ha eget elabon ncmang,
egna nycklar till boden och egen f'orsäkring f'cir boden och utrustningen. VA-verker bör
skriva "''ral med operarören och ta ur hyra f'or antenner som pbceras på vattentorn. Läs
mer o m antenner på varrentorn på Svenskt Vattens hemsida (www.svenskrvatten.sc).

Tak
Takkonstruktionerna är en känslig punkt. Där kan det läcka genom sprickor som hor
orsakars av ålder eller fryssprängning. l sprickor kan växtröner söka sig vidare in i
reservoarvolymen, och sprickan blir d3 ofra ännu större. Därf'or är det viktigt att i
egenkonu·ollcn kontrollera taket både p5 utsidan och insidan.

Slambildning
En annan känslig del är slambildning på yto n och på borren. Slam kommer alltid att
bildas om inte rengöring och br<iddning av yrvatren sker. När varrennivån i reservoaren
sjunker på grund av stor vattcnlllrbrukn ing sugs luft in i reservoaren. Luften innehåller
partiklar (som damm, pollen och frön) som ofra kan passera luftfiltren. Pan iklarna bär
på mikroorganismer av olika slag. Partiklarna ru•·lr sig fukt från den fuktmänode volymen ovanför vattenytan och blir tyngre. Det innebär att de faller ner på vauenytan och
bildar en slamtäcke (film). Om inga åtgärder vidras kommer täcker an växa successivt,
och delar kan senare sjunka ri ll botten. Flyts.lam bildas också av län slam (partiklar)
som kan finnas i vanner och som kan Aotera (8yra upp).
Flytslam uppträder som en film på vattenytan. Den bör ras bon kontinuerligt, och det
kan ske på följande särt:
• Btäddning regelbundet minst en gång per vecka.
• Flyrande anordning på ytan som kontinuerligt skummar av filmen och pumpa r der
avskummade rill btäddavloppcr.
• Kontinuerlig omrörning som fördelar Rytslammer i hela vattenmassan. Eftersom
mängden är mycket liten per m 1 vanen kommer detta tillskorr inte att märkas i
vattner.
Der borrenslam som samlas i reservoarerna kommer dels fra n ledningsnätet (rost och
andra utfällningar) och rillf'ors reservoarerna med varrnet, dels bildas der i reservoarernas vanenvolym på grund av vatmets ofra långa uppeh:'lllstid. Som exempel kan nämnas aluminiumrester i vattnet som kan falla ut som hydroxid, samt järn och mangan
som oxideras av syre och/eller klor till olösliga föreningar som ocks:l fuller ut. Även
vid halter under god känt gränsvärde sker dessa urf:illningar. Slam mängderna per m3
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van~n är visserligen liga, men vanenvolymen som passerar rt-servoaren är stor och s~
smäningom kan en p:Sraglig slammängd bildas pi bonen.

Pi alla ytor som kommer i beröring med vann~t f.ister och växer många av de mikroorganismer som finns i det fria vattnet. Ocr innebär slambildning pi dessa )'lor. Blir
slammängden f'or stor lossnar en del av den och f.tll~r till bonen. För an minska denna
slambildn ing bör man se till att inga varrenberörda ytor bestir av dl~r inneh:SII~r orj,oan iskr material som stimulerar rillväxi. Som exempel kan nämnas trä, gummi, isolerings- och tätningsmassor, mjukplast och f.irger med lösningsmedel. Slammer som
såda nt ä1· ocks~ grogrund f'or ol ika typer av mikroorganismer som bakterier, mögel
och andm mikrosvamp;H. Kakelfogar, porer, sprickor och spa l t~r av olika slag kan lätt
koloniseras av dessa.

Tillsyn och underhåll
För att konsum~nr~rno ska B en hel r tillfredsställande dricksvanen är det nödvändigt
att reservoarerna liksom ledningsnätet rengörs regelbundet. Dåligt skötta och d:Sligt
rengjordareservoaraga f'orr dl~r senare f'orsämrad vattenkvalitet. Risken f'or tillväxt
av mikroorganism~< och mikrosvampar är stor. Det kan skapa problem med lukt,
smak, slam och allergier ~ller andra Ö\•crkänslighersreakrion~r hos konsumenterna.
Under normal drift av en reservoar krävs vanligen sm:S insats~r a'' regelbunden inspektion och god öv~rvokning. Om dtt brister i behandlingen av dricksvanner kan der orsaka betydligt större insarscr f'or rengöring och övervakning genom an slambildningen
ökar pi ytan och i borren på reservoaren. Samma sak gäller vid brisrllilligt byggnadsunderhåll som kan leda till risk f'or påverkan på varrnet.

Inspektion
Varje reservoar måste inspekteras regelbundet (se bilagan "Checklista - dricksvanenrescrvoarer"; finns även på www.svenskrvanen.se). Till att börja med bör der ske minst 2
gånger per år. men om inga förändringar kan noreras kan tiden mellan inspekrionerna
ökas. Dock bör varje reservoar inspekteras minst l gång per k Vid inspektionen bör
roljande noteras i en prorokoll som läggs till dokumentationen:
• Förekomst av slamavlagringar, slambankar, slarnp:lväxt, korrosion och dylikr.
• Ange var dessa avlagringar eller skador förekommer (gärna genom fotografering). till
exempel yttervägg, innervägg. pelare, bott"n eller rör.
• Beskriv i detalj skador pi vanenberörda delar samt pi rör, stegar och dylikt.
• Kontrollera dels rakets kondition, dels an takvanen inte rinner eller kan rinna ner
i rcscrvoa1·en. SManr vatten har i många fåll medf'orr allvarlig mikroorganisminfekrion av vattnet (avf'oring från Bglar).
• Kontrollera niv~mätarna.
• Rengör eller bytlufrfi l!l'en.
• Jämf'or inspektionsresultatet med protokollet fr.in f'öregående inspckrion{er).
Om allv:uliga skador konsrareras måste de snarast åtgärdas.

Dokumentation
För varje reservoar ska en s:\ fullständig dokumemation som möjligt finnas enligt f'oljande:
• Ritningar omf.tttand~ även rörinstallationen med ventiler med rn~ra Mde f'or vanen
och ventilationsluft.
• Instruktion ror drift av reservoaren med uppgift om lämpliga hög- och tigvanennivåer sam r den brand- och drifravbrottsreserv som behövs.
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• Noggrann beskrivning av de behandlingar som har skett på invändiga ytor.
• Redogörelse för gjorda reparationer av både själva reservoaren och av rörinredningen.
• Instruktion för inspektion av reservoaren.
• Instruktion för provtagning av vatten, bottenslam och ytfilm.
• Protokoll från gjorda inspektioner.
• Instruktion för rengöring av reservoaren.
• Protokoll från gjorda rengöringar.

Rengöring
Lämplig tid för en rengöring är efter en period av befarad stor påverkan på vanner
i reservoaren. Bästa tiden brukar vara under hösten då påverkan av pollen, frön och
damm har avklingat. Avstängningen av reservoaren måste ske på sådant sätt att konsumenterna flr så lite obehag som möjligt. Avsänkningen av vattennivån bör ske genom
vanlig distribution av vattnet till abonnenterna så länge som möjligt. Resterande vattenmängd tappas till dagvan ennätet om det är möjligt, i annat fall till spillvattennätet
med begränsat flöde så att näten inte blir överbelastade. Koncakra mottagande avloppsreningsverk i förväg.
Renspolning sker helst med högtrycksspruta. Vid spolningen ska vatten utan någon
tillsats av kemikalier användas. Dock kan 1- 5 g klor per m 3 vatten tillsättas i form av
natriurnhypoklorit. Alla lösa avlagringar och allt slam på väggar och botten spolas till
avlopp. Spolningen måste ske sysremariskt från reservoartopp till botten. I djupa reservoarer kan det vara lämpligt att utf'öra spolningen från en bår eller flotte. Vattenyran
sänks då i lämpligt stora steg allteftersom spolningen och desinfektionen sker. I der här
faller kan man naturligtvis inte distribuera vattnet ut till abonnenterna. Der är viktigt
att den använda utrustningen används bara för dricksvatten. Som alternativ till spolning finns idag företag som rengör reservoarer under drift med robotar eller dykare
vilket i Aera fall är fördelaktigt.

Desinfektion
Efter arbeten i reservoaren och inspektion av den tömda reservoaren är det ur säkerhetssynpunkt nödvändigt act desinfektera reservoaren enlige någon metod. Här beskrivs två metoder, en snabb och en långsammare.
Vid all desinfektion krävs förse en grundlig rengöring. Generelle gäller dec are komplettera med bakreriologiska vanenanalyser f'ör att kontrollera kvaliteten på vartner
efter desinfektion. Först när man flr godkända prover kan reservoaren tas i drift. Om
proverna inre blir godkända behöver desinfektionen upprepas. Prover tas på utgående
vatten.

Desinfektionsmetod - snabb
En lösning som innehåller minst 200 mg/l aktivt klor bereds av 2 l natriumhypoklorit
(eller 0,5 kg kalciurnhypoklorit) per m 3 vatten. D enna lösning borstas eller sprutas på
alla vätskeberörda ytor i reservoaren. Lösningen ska verka i minst 30 min. Därefter kan
reservoaren fyllas med vatten och tas i drift.

Desinfektionsmetod - långsam
Reservoaren fylls till l O o/o (III O-del av volymen) med vatten som tillsarts minst 50
mg/l (g/m 3) aktivt klor, det vill säga cirka 0,5 l narriumhypoklorit (eller drygt 0,1 kg
kalciurnhypoklorit) per m 3 vatten. Denna lösning flr verka i minst 6 timmar. Därefter
fylls reservoaren med vanen till bräddavloppet. Efter uppfyllningen flr vattnet stå i
minst 24 timmar. Sedan är desinfektionen klar, varmer tappas ur, och reservoaren kan
tas i drift.
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Deklorering
Obscrvcrn att varren med höga klorhalter vanligen inte kan släppas ur i ledningsnätet
r<ir dagvaf<en eller spillvanen eftersom det finns risk ror negativa miljöeffckter. För an
reducera rotal t klor kan dck lorcring med narrilnnsulfit (N"2S0 3) utrorns. Der går åt
cirka l ,8 g vaf<cnfri natriumsulfit per gram roralt klor. Natriumsulfiten löses i separal vanen och tillsärrs därefter i det vanen som ska dcklorcras. Tillsättn ingen bör ske
under omrörning för au garantera an allr klor reagerar med den tillsana kemikalien.
Dckloreringen går snabbt, men man bör kontrollera klorhalren efter deklorering ocW.

Rä kneexe mpe l d e klo rering
Om halten toralt klor ii r 20 mg/ l (g/m>) och vanenvolymen 500 m>
ska man rillsärra:

'•

20 g/m' Cl · l ,8 g Na2S03 · 500 m' /l 000 • 18 kg N"2S03
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