
NATIONELLT NÖDVATTENMATERIELAGER ”VAKA”   
LIVSMEDELSVERKET 

Hanterande av ”Combo-tankar” 

Livsmedelsverkets ”Nödvattenmaterielcontainrar.” 

Till vänster vintercontainer med 35 Combo-tankar. Till höger sommarcontainer 
med 41 Combo-tankar. 

Till vänster står de Combo-tankar som är fyllda med materiel för 
iordningställande av Combo-tankarna. 

Till höger står de ihopvikta Combo-tankarna. 



Urlastning av Combo-tankar med hjullastare. 

Handpallyftare för att dra fram materielen till dörrkant så att lastmaskinen når 
materielen. 

Se till att det finns utrymme för materielhanteringen. Helst hårdgjord markyta 
(asfalt). 

Lastpallar bör finnas på plats där Combo-tankarna ska placeras. 
Tre stycken/Combo-tank! 



Urlastning med hjälp av truck. Hårdgjord 

markyta, asfalt. 

Fem Combo-tankar lagras i varje stapel. 



Skjut handtagen inåt. Då frigörs locket. OBS! LYFT ALDRIG COMBO-
TANKEN MED LÅSHANDTAGEN!! Combo-tanken väger 85 kilo, och detta 
håller inte handtagen för. 



Fäll upp sidorna. De låser i uppfällt läge. Observera att sidorna har en 
numrering på insidan, 1 – 4. Sida 3 och 4 måste ni med kraft få att låsa fast. 



Färdig Combo-tank. Sidorna uppfällda. Här syns öppningen där kranen sedan 
ska monteras på ”Linern” (säcken). 

Fälluckan uppfälld. 



Förberedelser för montering av Liner (säck). 

Fällluckan lyfts upp och fälls ner. Detta för att underlätta montering av Liner. 



Integra-låda med utrustning för en Combo-tank. Kran, adapter och två Liners. 

I containrarna finns en Integra-låda till varje Combo-tank. 

Kran och adapter är rengjorda och inplastade. 

Ta ut kran, adapter och en Liner. 

Integra-lådan med en Liner skall förvaras på ett betryggande sätt. Inomhus, i 
container eller på annan lämplig plats. Väderskyddat. 



Liner läggs ner i Combo-tanken. Svarta kranen på Linern – uppåt. Se till att 
Linern fästs fast med ”snäpplåsningen.” 



Tryck till ordentligt. Nu är Linern fäst i Combo-tanken. 



Linern är nu fäst i Combo-tanken. Svarta kranen på Linern – uppåt. 
Skyddslocket kvar. ”Snäpplåsen” har hakat i ordentligt. 



Skyddslocket skruvas av. Adapter skruvas på plats. Se till att renlighet hålles. 

Bilden visar adapter Typ 2. 



Adapter Typ 1. Skruvas fast med en metallring. 



Kranen låses fast med låsarmarna. Låsarmana måste inte hamna horisontellt. 
Justera aldrig låsarmarnas läge med att skruva på kranen! Då uppstår läckage. 



Adapter Typ 1 och kran på plats. För att få distans mellan kranen och marken, 
måste Combo-tanken stå högt. Vi föreslår tre (3) lastpallar. 



Skyddshuv på plats. Bilden visar skyddshuven som finns i sommarscontainern. 



Lastpallar måste tas fram innan man iordningställer Combo-tankarna. 

Tre lastpallar/Combo-tank. 



Combo-tank med lastpallar. Häng aldrig vattenkärl på kranen. 



Det bör finnas personal på plats som kan hjälpa till och hålla ordning vid 
Combo-tankarna. Denna personal kan komma t.ex. ifrån FRG. 




