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For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand. Det var her i
de store have, at selve livet opstod.
Vandet blev fundamentet – og forudsætningen – for alt liv. I dag
er 75 procent af kloden dækket
af vand, men kun tre procent er
ferskvand. For mennesker er adgangen til ferskvand en grundlæggende
livsnødvendighed.
Et menneskes krop består af
to tredjedele vand, og for at
overleve må vi indtage 2½ liter vand dagligt. Vandet giver
os styrke, velbeﬁndende og
sikrer vores sundhed. Hvis
der også skal være rent og
frisk drikkevand til kommende generationer, må vi
værne om vores vandressourcer. Vand er liv, og
vi har et fælles ansvar.
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Vores grundvand er så rent, at
det kun skal iltes og ﬁltreres, før

Nøgletal & Fakta

Vidste du…
… at regnvand kan være op til 50
år undervejs, før det når ned gennem jordlagene til grundvandet.

Vi bruger vandet til:
Størstedelen af vores vandforbrug går
til bad, toiletskyl og anden form for
hygiejne, mens kun 7 procent bruges
til madlavning og til at drikke.

…at vandforsyningerne hvert år offentliggør resultaterne af analyser, der viser vandets kvalitet,
og at du hos din kommune altid kan få oplyst
kvaliteten af drikkevandet, der hvor du bor.
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”Vand indgår i naturens
kredsløb og er en sårbar
ressource.”

…at når du sparer på vandet, er du
med til at passe på naturen. Når der
pumpes mere grundvand op, end
der dannes, falder vandstanden,
hvilket kan medføre, at åer, søer
og moser udtørrer, og at dyre- og
planteliv kan lide skade.
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Vidste du…

…at der stilles højere krav til det vand, der kommer
ud af din vandhane, end til det vand du kan købe på
ﬂaske i supermarkedet. Vand på ﬂaske er hverken
renere eller af bedre kvalitet – og så koster det op til
400 gange mere end vand fra vandhanen.

Hvor kommer vandet fra?
Det vand, der strømmer ud

Brug det med omtanke

om dagen, og med selv en

af din hane, er grundvand,

I Danmark har vi mere
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ringer i undergrunden. Inden

andre steder i verden, men

ville det svare til en bespa-
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om dagen. Der er penge

ﬁltreret for at fjerne naturlige
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bakterier og en lang række

opmærksomme på vores

du er også med til at sikre

sundhedsskadelige stoffer.

vandforbrug.
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For at sikre vandets høje
kvalitet bruges der mange

I hovedstadsområdet bor

ressourcer på at overvåge
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lede forbrug for alle indbyg-
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svarer til 150 mio. liter vand

Grundvandet pumpes
op fra dybe boringer
i undergrunden, iltes,
ﬁltreres og kontrolleres
for en lang række
sundhedsskadelige stoffer.

God vandadfærd
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Hvis du tager et kort brusebad i stedet for et karbad…

…sparer du typisk over 100 liter vand. Et karbad ”koster” ca. 180 liter vand.

Hvis du vælger at installere en sparebruser…

…halverer du vandforbruget til mellem 6 og12 liter i minuttet.
En almindelig bruser bruger 10 - 20 liter vand i minuttet.

Hvis du installerer et vandbesparende toilet i
stedet for dit gamle toilet…

…sparer du op til 12 liter vand, hver gang du skyller ud. Et vandbesparende toilet bruger helt ned til 3 liter
vand, hvorimod ældre toiletter bruger op til 15 liter hver gang, der skylles ud.

Hvis du reparerer en utæt toiletcisterne…

…kan du nemt spare 1.000 liter vand i døgnet.

Hvis du reparerer en dryppende vandhane…

Hvis du altid vasker op i en opvaskebalje i
stedet for at lade vandet løbe…

…kan du spare op til 30.000 liter rent drikkevand om året.

…sparer du mange liter vand. Der løber ca. 16 liter vand i minuttet fra en åben vandhane.
Vidste du i øvrigt, at en ny A-mærket opvaskemaskine kun bruger den mængde vand, som
man bruger på ét minut til opvask under rindende vand.

Hvis du bruger en balje, når du renser grøntsager…

…sparer du mange liter vand. Der løber ca. 16 liter vand i minuttet fra en åben vandhane.

Stil en kande vand i køleskabet om morgenen, så har
du altid frisk og koldt vand…

…og du behøver ikke at lade vandet løbe for at få det koldt. På denne måde sparer du mange liter
vand, da der typisk løber 16 liter vand i minuttet fra en åben vandhane.

Hvis du udskifter din gamle vaskemaskine
med en ny med A-mærke…

…halverer du typisk dit vandforbrug.

Aﬂæs din vandmåler en gang om ugen eller en gang om måneden...
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Hovedstadsområdets Vandsamarbejde
Samarbejdet er stiftet som en forening
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med 18 medlemskommuner i hovedstadsregionen. Foreningen arbejder for
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en bæredygtig vandforsyning og for
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koordinerede løsninger på vandforsynin-
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gens mange udfordringer, så der også
i fremtiden er rigeligt rent og frisk drik-
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kevand til os alle.
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Hovedstadsområdets
Vandsamarbejde
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 70 30

Udarbejdet med støtte fra Miljøministeriet
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