Policy för brandposter
Vattenledningsnätet ägs av Kalmar Vatten och är en förutsättning för att leverera dricksvatten, vilket är
klassificerat som ett livsmedel. Kvalitén på dricksvatten och skydd av vattenledningsnätet regleras av flera
olika lagstiftningar, bl.a. Livsmedelsverkets föreskrifter och Säkerhetsskyddslagen samt
Säkerhetsskyddsförordningen.

Extra brandposter och eventuella anordningsledningar
Kalmar Vatten dimensionerar vattenledningsnätet för att kunna leverera dricksvatten med god kvalitet och
tillfredsställande tryck. Brandposter och spolposter placeras så att ledningsnätet kan underhållas på ett bra
sätt. Vid placering tas i möjligaste mån även hänsyn till räddningstjänstens behov av brandposter.
För att förbättra brandskyddet, och tillgodose de krav på tillgänglighet som Räddningstjänsten ställer enligt
VAV P76 och P83, bekostar Kommunledningskontoret (KLK), via Mark- och exploateringsenheten (MEX),
vid behov installation/anläggning av extra brandposter, ledningsnät samt eventuell ökning av
ledningsdimension. KLK ansvarar för att, via utsedd och anvisad konsult, utreda samt specificera behov om
förbättrat brandskydd. Konsulten överlämnar underlag, tillika beställning, till Kalmar Vatten som tar med
dessa i projekteringen av aktuell ledningsbyggnad. Arbetsgången följer specificerad process i bilaga A.
Extra brandposter och extraledningar på Kalmar Vattens vattenledningsnät, och i undantagsfall på privata
fastigheter, godkänns om kapaciteten är tillräckligt och vattenkvaliten inte riskerar att påverkas negativt.
Kalmar Vatten eller dess entreprenör installerar brandposterna på Kalmar Vattens vattenledningsnät.
Kalmar Vatten äger och underhåller enligt nedan de extra brandposterna och eventuella
anordningsledningarna före förbindelsepunkt, d.v.s. ej inne på fastigheter.

Brandposter inne på fastigheter
Nya brandposter inne på fastigheter innan vattenmätare är endast tillåtna i undantagsfall och måste då vara
plomberade. Gamla brandposter inne på fastigheter ska vara plomberade. Brandposter som används till andra
ändamål än vid brand ska ha mätarbrunn, vilka sätts och bekostas av fastighetsägaren. Kalmar Vatten sätter
vattenmätaren och fastigheten betalar för förbrukningen.

Underhåll
Kalmar Vatten utför årligen underhåll på de viktigaste brandposterna (ca 50 av 1300 st). I övrigt utför Kalmar
Vatten underhåll efter behov. Vart tionde år görs en översyn av samtliga brandposter som bekostas av KLK
som brandkåren förnärvarande lyder under. Kalmar Vatten tillhandahåller underlag och eventuell praktisk
arbetsledning. Översyn av samtliga brandposter i Kalmar kommun gjordes 2014. Kalmar Vatten kräver årlig
tillsyn av fastighetsägaren för de interna brandposterna innan vattenmätare.
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Tillfälliga Vattenuttag
Obehöriga uttag är förbjudet. Tillfälliga uttag från brandposter t.ex. för byggvatten, evenemang eller liknande
ska alltid godkännas av Kalmar Vatten i förväg. Brandposthuvud med mätare ska då hyras av Kalmar Vatten.
Dricksvatten till allmänhet och företag finns att tillgå i vattenkiosken på Grindängsvägen.

Akut vattenuttag
Akuta vattenuttag får enbart göras av räddningstjänsten och ska alltid rapporteras till Kalmar Vatten i nära
anslutning till den aktuella händelsen. Samtliga brandposthuvuden som används vid akuta vattenuttag ska vara
försedda med godkänt återströmningsskydd enligt standarden SS-EN 1717.

Information om brandposternas placering
Kalmar Vatten håller register över samtliga brandposter och spolposter på det allmänna nätet. Detta är
säkerhetsklassade uppgifter och för att få ta del av dessa uppgifter måste Räddningstjänsten visa att de kan
skydda uppgifterna.
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