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Sammanställning av driftstörning 

- koliforma bakterier i dricksvattnet från Mullsjö vattenverk april 2020 

I denna sammanställning svarar vi på de frågor vi fått under driftstörningen och 
som vi inte tycker att vi har svarat på ordentligt hittills. Har du frågor kvar efter 
att du läst detta är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.  

Vad var felet? 
Problemet uppstod i en varmvattenberedare, som var inkopplad på en liten ledning inne 
på vattenverket. Ledningen tar vatten från huvudvattenledningen till provtagningskranen. 
Huvudvattenledningen innehåller det renade vatten, som lämnar vattenverket och går 
vidare ut till konsument. Felet identifierades efter de två första extra provomgångarna 
och varmvattenberedaren kopplades bort. Det förorenade vattnet i ledningen till 
provtagningskranen, riskerade aldrig att komma ut i det vatten som lämnade 
vattenverket. 

Jag har varit magsjuk, berodde det på vattnet? 
Nej. Förorenat vatten har inte gått ut på ledningsnätet. 

En kokningsrekommendation införs redan vid misstanke om otjänligt vatten och den hävs 
inte förrän vattenproducenten har visat att vattnet är tjänligt överallt.  

Varför behövde vi koka vattnet så länge? 
Efter att felet hade åtgärdats togs ytterligare fyra omgångar med prover. Provpunkter 
väljs strategiskt så att man får en bild av vattnet i hela ledningsnätet. Proverna vid 
samtliga tillfällen var tjänliga. En provpunkt fick dock tjänligt med anmärkning.  

Det var två prov, som fick tjänligt med anmärkning. Proverna togs i en och samma 
provpunkt med två dagars mellanrum. Provpunkten fanns i slutet på en lång 
ledningssträcka. Halten av bakterier var mycket låg. En separat utredning gjordes och ett 
lokalt fel hittades inne på fastigheten och har åtgärdats. Felet skapade problem för 
fastighetsägaren, inte för det kommunala vattnet. 

Minimikraven för att en kokningsrekommendation ska få hävas, är att man fått två 
omgångar med tjänliga prov efter varandra. Proverna ska täcka in det berörda 
ledningsnätet och visa att vattnet är tjänligt hos konsumenterna. 

Vi valde att ta fyra omgångar med prover, innan vi släppte kokningsrekommendationen. 
Det berodde på att vi ville vara absolut helt säkra på att vi hade identifierat och åtgärdat 
rätt fel och att det inte fanns ytterligare källor till de otjänliga provresultaten vi fick i 
början. Vi kände en viss fundersamhet, eftersom vi fått mycket ovanliga provresultat: 
mycket bakterier i vattnet som lämnade verket men inga ute på ledningsnätet. Som 
människor vill vi ofta att allt ska gå fort och att vi ska få svar snabbt. I vissa fall med 
bakterier i vattnet, behöver vi dock tid som förflyter, innan vi kan konstatera att det är 
säkert att dricka vattnet igen och att alla fel är identifierade och åtgärdade.  
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Varför fick jag inget sms? 
Mullsjö Energi & Miljö abonnerar inte på någon sådan tjänst i nuläget. Det är en avvägning 
mellan kostnad och nytta. Vi är ett litet bolag och alla kostnader ska täckas av dem som 
använder vattentjänsterna. Frågan lyfts med jämna mellanrum och det är möjligt att det 
kommer en sms-tjänst i framtiden. 

Vi har många kanaler för att nå ut med information och flera användes vid denna 
driftstörning: 

1. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via radio P4, både radio Jönköping och 
Skaraborg har informerat kontinuerligt  

2. Mullsjö Energi och Miljös webbsida  
3. Mullsjö kommuns webbsida  
4. Kommunens Facebook och Instagram  
5. Information till alla kommunala instanser t.ex. skolor, äldreboenden, hemvård  
6. Information till alla företag via Mullsjö utveckling  
7. Annonsering på anslagstavlor och i alla livsmedelsbutiker i samhället  
8. Annonsering och lappar i hyreshus och trappuppgångar  
9. Artiklar i tidningar som t.ex. Jönköpingsposten 

Hade det varit fråga om en ännu allvarligare händelse, där folk blev sjuka av vattnet, hade 
vi kunnat använda oss av räddningstjänsten och SOS alarm. 

För många kanske lokalradio känns ålderdomligt, men det är den kanal som används vid 
krisinformation i Sverige. För den som föredrar mobilen, så kan man i Sveriges Radios app, 
SR Play, göra en inställning så att man får en notis när ett VMA kommer. Vi behöver nog 
också komma ihåg, att vi har ett personligt ansvar att hålla oss informerade via de kanaler 
som samhället erbjuder. 

Varför ställde ni inte ut vattentankar? 
Vattentankar används främst när det inte kommer något vatten alls ur kranen. Att ställa 
ut vattentankar, fylla på dem, kontrollera dem och så vidare kräver mycket personal och 
tar mycket tid. Dessutom ska vattenleverantören garantera att vattnet i tanken håller 
livsmedelskvalitét. Det finns även andra säkerhetsaspekter. Det är tyvärr inte så enkelt 
som att man bara ställer ut en vattentank och så är det klart. När ett förorenat vattnet 
kan bli tjänligt genom kokning, är det alltid kokningsrekommendation som gäller. 

 


