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Verksamhetsområde 

5.5 Vatten och avlopp 

Processbeskrivning 

Vatten och avlopp på tekniska förvaltningen ansvarar för stadens vattenverk, tryckstegringsstationer och vattenledningar samt anslutningar 
på ledningarna och vattenmätningar. Arbetsprocessen att hantera vattenverk innebär automatisk övervakning i system över driftdata, 
larm etc. Informationen lagras digitalt på server. Allt råvatten och dricksvatten analyseras enligt egenkontroll. Löpande skötsel och 
underhåll ske enligt utarbetad plan och åtgärd blir noterad. 

 
Arbetsprocessen att hantera tryckstegringsstationer innebär automatisk övervakning i system över driftdata, larm etc. Informationen lagras 
digitalt på server. Tillsyner av tryckstegringsstationer sker på löpande schema. 

      

Process 

5.5.1 Hantera vattenanläggning  

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 

Hantera vattenverk Driftdata Vid inaktualitet UniView 

 

Övervakningssystem kommer att uppdateras genom 
upphandling av nytt övervakningssystem 2020-2021 

Vattenanalyser Bevaras Filserver samt Platina Alcontrol gör vattenanalyserna och bevarar 
orginaldata. 

Registrering i Platina. Protokoll inom egenkontrollen 
scannas och lagras i Platina med ett diarienummer per 
år. Protokoll sparas med det filnamnet på platsen de 
avser. Arbete ska inledas under 2020 att föra över 
äldre protokoll på motsvarande sätt. 

Tillsynsrutin för skötsel och 
underhåll 

Vid inaktualitet Filserver  

Egenkontrollprogram för vatten 
analyser 

Vid inaktualitet Filserver  

Kemikalieregister Vid inaktualitet Filserver  

Hantera 
tryckstegringsstationer och 
reservoarer 

Driftdata Vid inaktualitet UniView Övervakningssystem kommer att uppdateras genom 
upphandling av nytt övervakningssystem 2020-2021 



 Tillsynsrutin för 
tryckstegring och reservoarer 
 

Vid inaktualitet Filserver  

Vattenanalyser Bevaras Filserver, Platina Alcontrol gör vattenanalyserna och bevarar 
orginaldata. 

Registrering i Platina. Protokoll inom egenkontrollen 
scannas och lagras i Platina med ett diarienummer per 
år. Protokoll sparas med det filnamnet på platsen de 
avser. Arbete ska inledas under 2020 att föra över 
äldre protokoll på motsvarande sätt. 

Hantera ledningar för vatten Investeringsplaner Bevaras Filserver, Platina  

 Investeringsobjekt Bevaras Filserver Platina  

Register ledningar Uppdateras 
kontinuerligt 

VA-banken  

Register spolposter Uppdateras 
kontinuerligt 

VA-banken  

Register brandposter Uppdateras 
kontinuerligt 

VA-banken Används av räddningstjänst för att fylla på släckvatten 
i räddningsfordon. 

Register ventiler Uppdateras 
kontinuerligt 

VA-banken  

Driftstörningar Uppdateras 
kontinuerligt 

VA-banken  

Läcksökning, statistik Uppdateras 
kontinuerligt 

Filserver   

Vattenanalyser Bevaras Filserver, Platina Vattenanalyser hos abonnenter. 
Alcontrol gör vattenanalyserna och bevarar 
orginaldata.  

Registrering i Platina. Protokoll inom egenkontrollen 



scannas och lagras i Platina med ett diarienummer per 
år. Protokoll sparas med det filnamnet på platsen de 
avser. Arbete ska inledas under 2020 att föra över 
äldre protokoll på motsvarande sätt. 

Hantera anslutningar Servisanmälan Bevaras Filserver, platina  

 Meddelande om 
förbindelsepunkt 
 

Bevaras Filserver, platina  

 Fastigheters 
anslutningsförhållanden 
 

Bevaras Filserver, platina  

Hantera vattenmätningar Provnings protokollreparerade 
mätare 
 

10 år Papper  

 Statistikuppgifter - 
Diverse egen producerad 
 

Ständig 
uppdatering 

Filserver T.ex. mätarbyten 

 Avläsningskort Ständig 
uppdatering 

Future  

 


