
VA-avdelningen på Karlstads kommun levererar friskt 
dricksvatten, hanterar dagvatten och renar  
avloppsvatten. Vi vill uppmuntra dig till att dricka 
kranvatten och tänka på vad du spolar ner i avloppet. 
Vi vill också berätta om lite annat vi gör.

HUR JOBBAR VI MED VATTENLÄCKOR?
Under 2020 har det varit en hel del lagningsarbeten 
av läckande ledningar i kommunen. Det beror på att 
vi har blivit bättre på att hitta vattenläckor. Det är 
viktigt för oss att ta hand om vattnet och säkerställa 
att så lite som möjligt går till spillo eller blir  
förorenat. Det gör vi genom att söka läckor och laga 
dem innan de påverkar dig som Karlstadsbo. Ibland 
blir Karlstadsborna påverkade under tiden vi lagar  
läckan, men vi gör vad vi kan för att avstängningar 
inte ska bli långvariga. Ju snabbare vi åtgärdar ju 
mindre vatten går till spillo Vi har beredskap dygnet 
runt för att kunna laga läckor. 

LÄCKSÖKNING 
När vi söker efter läckor kollar vi efter flera tecken, 
som om vattenflödet är högt på natten och om vi kan 
höra ett lågt brus i ventiler. Genom att upptäcka  
läckor i tid sparar vi både vatten och pengar.

DET HÄR KAN DU GÖRA
Du kan också hjälpa till att hitta läckor. Om det susar 
vid din vattenmätare kan det vara ett tecken på läcka. 
Du kan även hålla utkik efter vattenmassor när du är 
ute och promenerar. Om det är mycket vatten på ett 
ställe kan det bero på en läcka. Kontakta oss om du 
misstänker att du har hittat en läcka via  
Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00. 

Vi har även ett journummer du kan ringa om det 
uppstår något akut, som till exempel att du inte har 
vatten i kranen. Utanför kontorstid kopplas du till 
SOS Alarm. Journumret är 054-540 65 70.

INFORMATION VID LÄCKOR
När vi ska laga en läcka informerar vi på lite olika 
sätt beroende på hur många som blir påverkade av 
läckan och hur akut arbetet med att laga läckan är. 
Om det är färre personer som blir påverkade brukar vi 
lämna en lapp i brevlådan eller sätta en lapp på dörren 
till fastigheten. I vissa fall knackar vi även dörr och 
berättar.  Om det är en läcka som behöver lagas akut 
är det inte säkert att vi hinner lämna en lapp. 

När det är en läcka som påverkar fler eller måste lagas 
akut lägger vi upp information på vår webbplats 
karlstad.se och på vår Facebook-sida. I vissa fall 
skickar vi en push-notis via vår app Mitt Karlstad. 
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VÅRT VATTEN FICK HEDERSOMNÄMNANDE 
Vart femte år utses Sveriges godaste kranvatten i 
kranvattentävlingen. Tyvärr vann inte Karlstads  
kommun den här gången, men vi fick ett fint  
hedersomnämnande som lyder: "Ett vatten med fin 
rondör och klar, frisk eftersmak". Vi är stolta över 
vårt goda vatten. Läs mer om tävlingen på  
karlstad.se/kranvatten

Så här kan det se ut när vi lagar en läcka. Bilden är från en större 
läcka på Kungsgatan i centrala Karlstad i april 2020.

Med vänliga hälsningar
VA-avdelningen, Karlstads kommun


