
Tänk dig… 



Vad är vatten? 

• Dricksvatten 

• Havsvatten 

• Råvatten 

• Regnvatten 

• Dagvatten 

• Spillvatten 

 



Allt vatten är återanvänt vatten 

Källa för illustrationen: Sydvatten 

Film för fördjupning: 

https://www.youtube.com/watch?v=YFhAC-oqtlg 
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Var hämtas  

vårt vatten? 
• Det finns ytvattentäkter  

(sjöar eller åar) och 

grundvattentäkter  

(borrade brunnar i berget). 

• Mörbylånga kommun använder 

nästan bara grundvatten. 

• Vattnet hämtas 5 och 40 meter  

ner i berget. 

• Tveta är den största vattentäkten. 

• Vattenskyddsområde skyddar 

vattnet. 



Hur görs dricksvatten? 

• Vattnet renas när det rinner genom marken. 

• Vattnet renas mer på ett vattenverk. 

• Olika metoder kan användas. 

• Vanligast är sandfilter, avhärdning och UV-ljus 

behandling. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=kHGKfZROqKM 
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Globalt perspektiv 

• Ojämn fördelning av torka och regn över 

jorden och över året. 

• Klimatförändringarna spär på den ojämna 

fördelningen av vatten. 

• 10 % av jordens befolkning saknar tillgång 

till rent dricksvatten 

 



Normalt i vår region 

• Öland är det landskap i Sverige där det regnar minst. 

• Det regnar runt 450 mm per år. 

• Det är viktigt att det regnar utspritt under året. 
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Just nu här på Öland 

• Det är vattenbrist 

eftersom det har regnat 

ovanligt lite. 

• Det vatten som kom för 

någon vecka sedan tog 

växterna hand om. Det 

fyllde inte på våra 

vattentäkter. 

• Öland måste köpa vatten 

från fastlandet.  

• Vi måste tillsammans 

spara vatten. 

En vanlig dag går det åt ca 3500 m3 

vatten i kommunen. En sommardag i 

juli går det åt ca 5500 m3. 

Just nu kommer ca 2500 m3 från 

Öland och 1000 m3 körs från Kalmar. 



Öland köper vatten 
Varje dag körs 1 000 000 liter vatten i stora tankbilar över 

Ölandsbron till Tveta vattenverk. 

En sån här tankbil kör ca 25 gånger fram och tillbaka 

mellan Kalmar och Öland varje dag.  



Vad kostar vatten? 

• Extra mycket kostar det att köra vatten från 

andra ställen, tex från Kalmar. 

• Skulle vi spara mer om vattnet var dyrare? 

• Att ordna med 

vatten till alla 

kostar mycket 

pengar. 
 



Kan vi använda havsvatten? 

• Kommunen planerar ett avsaltningsverk för att 

göra havsvatten till dricksvatten. 

• För att det ska fungera bra måste man ta upp 

kallt vatten, långt ut och djupt ner. 

• Kanske borra ner till  

saltvattennivån på land. 



Hur mycket vatten förbrukar vi 

per person/dag och till vad? 

Mat o dryck  ? 
Toalett     ? Diskning       ? 

Tvätt             ? 

Hygien        ? 

Övrigt          ? 



Vi förbrukar vi 160 liter vatten 

per person/dag  

Mat o dryck 10 lit 
Toalett  30 liter Diskning  30 liter 

Tvätt  20 liter 

Hygien  60 liter 

Övrigt  10 liter 



Hur kan vi spara vatten? 





Vi har bara ett jord/vattenklot.  

Varje droppe räknas 

Hur kan Du spara vatten? 

Elvira Laneborg 

Miljö- och klimatstrateg 

elvira.laneborg@morbylanga.se, 0485-47733  
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