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Sammandrag av rapporten

Sjukhuset i Varberg byggdes under decennieskiftet 1960-70, likaså dess
vattenförsörjningssystem. Under projekteringen lades stor vikt vid att säkra
vattenleveranserna med inbyggda säkerhetssystem, bland annat byggdes en lågreservoar in
som var tänkt att användas som en buffert vid tillfälliga stopp i vattenleveransen. Just denna
reservoar har senare visat sig ge upphov till flera problematiska situationer.
Reservoaren kan också ifrågasättas ur hygienisk synpunkt, eftersom det finns en mängd mer
eller mindre stillastående vatten magasinerat i den. Stillastående vatten kan leda till tillväxt av
legionellabakterier, vilka kan få förödande konsekvenser i en sjukhusmiljö.
Ytterligare ett problem som inte uppmärksammades vid projekteringen var anläggningens
energiförbrukning. I slutet av 60-talet var energi inte den bristvara det har blivit idag,
energipriserna var betydligt lägre och miljöutsläppen den innebär vara inte lika aktuella då
som nu. I modern tid har vi lärt oss att vi måste hushålla med energin, inte minst för miljöns
skull, men även för ekonomins.

Rapporten granskar sjukhusets nuvarande system för beredskapsvattenförsörjning på ett
kritiskt sätt och pekar på dess risker och problem. Den granskar även åtgärder som vidtagits
för att öka tillgängligheten av beredskapsvatten.
Ett stycke tillägnas systemets mediaförbrukning, vilken utreds och analyseras. Här granskas
både sjukhusets vattenförbrukning samt det aktuella systemets energiförbrukning.
En stor del av arbetet har gått ut på att ta del av tidigare utförda studier, dels en som behandlar
enbart Sjukhuset i Varberg, men också en mera övergripande som berör samtliga Sveriges
akutsjukhus just i avseende på beredskapsförsörjning av olika media. En aktuell jämförelse
med dessa studier har också utförts eftersom stora förbättringar skett i framför allt den yttre
vattenförsörjningen, sedan dessa studier utförts.
Vidare har rapporten tagit fram olika förslag till förbättringar, dessa bygger i botten på två
olika grundval: att fortsätta driften som den ser ut idag eller att bygga om systemet till ett
betydligt mer energisnålt system.
Ett antal förslag på vattenbesparande åtgärder har dessutom tagits fram, anledningen till detta
är att göra Sjukhuset i Varberg mindre beroende av vattenförsörjningen.
Slutligen genomförs studiebesök på två olika sjukhus med dokumenterat hög beredskap för att
få tips och inspiration.

Eftersom rapporten behandlar känslig information om bland annat Sjukhuset i Varbergs
krisberedskap och tar del av andra hemligstämplade rapporter och även andra sjukhus
tekniska lösningar, har den blivit belagd med sekretess och kan ej publiceras här i sin helhet.
Den som önskar att ta del av hela rapporten ombedes kontakta Teknisk Service på Sjukhuset i
Varberg.
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