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Viktigt att tänka på om du ska fylla en pool

Brandposter får inte användas för att ta vatten eftersom det medför vissa risker. Använd 
därför en vanlig vattenslang som du kopplar till en kran i anslutning till ditt boende om du t ex vill 
fylla en pool. 
 
 
Nu är sommaren snart här och tiden för utelivet i 
trädgården börjar. Det är många i kommunen som 
har utomhuspool och därför vill vi på vatten och 
avloppsenheten i kommunen passa på att informera 
om vad man ska tänka på när man fyller sin pool. 
 
Vi har de senaste åren sett att vattenläckaget/svinnet 
ökat kraftigt under de tidiga sommarmånaderna.  En 
förklaring till detta tror vi är att vissa tar vatten från 
brandposterna för att snabbt fylla sina pooler. 
 
 

 
 
Brandposter finns utplacerade i samhället endast för att 
kunna försörja brandförsvaret med vatten för att i 
nödfall kunna släcka bränder.   

 
Att använda brandposter för privat ändamål är inte 
bara problematiskt på grund av att man då ofta drar 
slangar från brandpost till hus över vägar och därför 
kan orsaka fara för trafikanter. Man riskerar även att 

förorena vattnet som ju i första hand är avsett att 
kunna drickas. 
 
När vatten tas från brandposterna uppstår kraftiga 
tryckförändringar i vattenledningsnätet. Detta kan 
medföra att vattenflödet drar med sig partiklar från 
röret, partiklar som vid ett ”vanligt” vattenflöde inte 
följer med. Vattenkvaliteten kan påverkas och t ex 
kan vattnet bli missfärgat, vilket kräver utryckning av 
vår driftpersonal. Brandposter har heller inget 
återströmningsskydd på samma sätt som ”vanliga” 
hushållskranar. Det gör att allt vattenuttag från 
brandposter medför en risk att vatten kan strömma 
åt ”fel håll”-från t ex poolen till vattenledningsnätet. 
Detta är ett hot mot god vattenkvalitet.  
 
Vi har ett väldigt rent dricksvatten i Upplands Väsby 
med få klagomål. Detta måste vi gemensamt vara 
rädda om! 

 
Så med detta vill vi säga: 
 

• Glöm inte att dricksvatten är ett livsmedel. 

• Fyll din pool med en vattenslang kopplad till 
någon av fastighetens egna kranar. 

• Det är inte tillåtet att använda samhällets 
brandposter. 

 
 
 
Trevlig sommar hälsar VA-enheten! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


