
...DET ALLRA VIKTIGASTE VI HAR
Vatten är en förutsättning för allt liv, världens  
viktigaste livsmedel och en av våra stora  
klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. I Sverige 
har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten 
direkt ur kranen. Varje dag. För att vi ska klara  
framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en 
mer hållbar vattenanvändning.

De senaste åren har grundvattennivåerna tidvis varit 
låga och nederbörden mindre än normalt. För många 
Karlstadsbor kommer dricksvattnet från Vänern. Där 
är det inte så stor risk att vattnet sinar. Däremot är 
kapaciteten i vattenverk och ledningar begränsad 
och kan i kombination med hög efterfrågan leda till 
brist på vatten. Vid våra mindre vattenverk som tar 
vatten från grundvattentäkter kan det bli problem 
när grundvattennivåerna är låga, Vallargärdet är ett 
sådant område. Om vi alla gör små förändringar i 
vår vardag kommer vi att spara mycket vatten 
tillsammans.

TIPS FÖR ATT SPARA VATTEN
• Låt inte vattnet rinna i onödan. Det rinner 

ungefär sex liter vatten per minut ur kranen. Ett 
hushåll på fyra personer som borstar tänderna två 
minuter, två gånger om dagen, kan spara nästan 
hundra liter vatten – bara genom att stänga av 
kranen under tandborstningen.

• Ha en karaff med vatten i kylskåpet, så har du 
alltid kallt vatten. 

• Ta en kortare dusch istället för bad. I snitt går 
det åt 150 liter för ett bad och för en dusch på tre 
minuter går det åt 36 liter. 

• Samla regnvatten i en tunna och använd för att 
vattna i trädgården.

• Diska och tvätta alltid med full maskin och 
välj eco-program.

• Se över droppande kranar. En droppande kran 
kan förbruka 55 liter vatten per dygn.

Du hittar fler tips för att spara vatten på  
karlstad.se/vattensmart

Med vänliga hälsningar
VA-avdelningen, Karlstads kommun

Juni 2021

HÅLLBAR VATTENANVÄNDNING

FYLLA OCH TÖMMA POOLEN
Vet du vad du ska tänka på när du ska fylla och 
tömma poolen? Fyll poolen när det är dåligt väder. 
För att undvika att det går åt mycket vatten vid 
samma tillfälle ska du inte fylla poolen samtidigt 
som dina grannar. När det är dags för att tömma 
poolen ska du helst göra det på din gräsmatta. 
Använd inte poolkemikalier dagarna före tömning. 
Läs mer på karlstad.se/pool

Visste du att 
vi i snitt gör av med 
140 liter vatten per 
person och dygn?

DET ÄR BARA VATTEN...


