
Vid ett elavbrott påverkas även vattenförsörjningen och det brukar gå ganska 

snabbt tills att vattnet i din bostad försvinner helt. Högt belägna bostäder kan bli 

utan vatten redan inom någon timme. För en bra beredskap bör du beräkna ett 

dagsbehov på minst 3 liter vatten per person. Detta räcker då främst till att få i 

sig vätska och till viss matlagning.

Vid föroreningar i vattnet eller längre perioder utan tillgång till vatten ansvarar 

kommunen för att ordna med dricksvatten till olika tappställen.

Du hämtar då lättast vatten i rena plastdunkar, helst med skruvlock och kran.

Koka förorenat vatten innan du dricker det, det räcker med att vattnet kokar upp.

Vattenreningstabletter förstör skadliga bakterier i vattnet och skyddar mot 

sjukdomar som orsakas av bakterier men det hjälper inte mot kemiska 

föroreningar. Om vattnet hämtas från en källa i naturen kan det vara påverkat av 

annat än bakterier, då räcker det inte med vattenreningstabletter för att ta död på 

till exempel parasiter som kommer från däggdjur.

Hur länge förvarat vattnet håller sig beror på flera orsaker; vattnets kvalité från 

början, hur rent kärlet är samt hur det förvaras. Vatten som förvaras i större

dunkar bör stå svalt & mörkt för att klara sig så länge som möjligt.

Om det är bra kvalité på vattnet som tappas upp och dunken är ren och står 

mörkt och svalt kan vatten hålla upp till sex månader, men det rekommenderas 

att man byter vattnet oftare för att vara på den säkra sidan och slippa unken 

smak. Känn efter om du upplever en illa smak eller lukt innan du dricker det.

Tips: fyll PET-flaskor till 3/4 och lägga in dem i frysen. Då får du sedan både 

vatten att dricka samtidigt som du under en period kan använda flaskorna som 

kylklampar.

Checklista vatten

vattendunk

PET-flaskor

flaskor

vattenreningstabletter

lagrat vatten liter

annan drickbar vätska liter

VATTEN


