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Visste du att...
... det finns konstgjort grundvatten? Det kan 
tillverkas genom att vatten från en sjö får 
passera och renas till exempel genom ett 
markgruslager eller en rullstensås.

Naturens vattensystem
I naturen flyttar vattnet på sig via moln, regn, 
älvar, sjöar och hav. När det blir varmt stiger 
vattnet upp i luften som ånga och bildar moln 
för att sedan regna ner någon annanstans.  
 Djupt nere i marken finns det vatten som 
kallas för grundvatten. Det bildas när regn och 
sjövatten sjunker ner i marken och samlas i 
jordlager och berggrund.
 Man kan säga att det vattensystem som 
människan har utvecklat påminner om natu-
rens kretslopp, eftersom det också cirkulerar 
runt och återförenas med naturen. 

Hur mycket vatten finns det?
Nästan 3/4 av jordens yta är täckt av vatten men bara en 
liten del (3%) är drickbart och kallas sötvatten. Resten är 
saltvatten som måste  avsaltas innan det går att dricka.

Har du tänkt på var vattnet du dricker kommer 
ifrån? Det forsar fram ur kranen, friskt och gott. 
Men från början kanske det var grumligt sjö-
vatten. 

Hälften av vårt dricksvatten kommer från ytvatten, det vill 
säga sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften 
kommer från så kallat grundvatten. Det är vatten som har 
sjunkit långt ner genom mark och sandlager och som kan 
pumpas upp från brunnar. 
 Med bra rening ger både grundvatten och ytvatten gott 
dricksvatten. Men ett bra grundvatten har flera fördelar 
jämfört med ytvatten, till exempel låg och jämn temperatur, 
mindre med skadliga mikroorganismer och enklare rening i 
vattenverket. När grundvattnet inte räcker till kan det fyllas 
på med konstgjort grundvatten
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Efter att avlopps-
vattnet har renats släpps det ut till vattendrag. Det är nu så rent att du kan bada i det  – men inte dricka det.
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Kran och 
vattenledning
Rent vatten forsar fram!

Packning av 
gummi

ÖPPEN

STÄNGD

Inuti kranen

Öppning

Skruv

När skruven är i botten stänger
packningen igen öppningen.

Kranvatten är ungefär tusen gånger 
billigare än vatten man köper på 
flaska eller burk. Dessutom har vatten 
på flaska transporterats
med bil, båt eller flyg – 
vilket smutsar ner miljön.

Visste du att...
... den första anläggningen för att 

transportera vatten i Sverige byggdes på 
1650-talet i Uppsala? Från ett vattenverk 

pumpades då vatten från Uppsalaåsen 
till slottet i en 600 meter lång 

gjutjärnsledning. 

 ... i Sverige finns 
det idag ca 7 200 mil nedgrävda dricksvattenledningar, vilket motsvarar nästan två 

varv runt jorden?

Från vattentornet trycks vattnet fram till din dusch 
och kökskran genom rör. I städer och många 
byar ligger de nergrävda i marken under ga-
tan. Det är för att de inte ska frysa sönder på 
vintern. Rören är ihopkopplade till ett nätverk 
som brukar kallas för vattenledningsnät. 

Vattenledningarna leder vattnet in till varje hus. Där inne 
finns en vattenmätare som mäter hur mycket vatten 
hemmet gör av med. Där finns också en huvudkran 
som kan stänga av vattnet om det skulle bli läckage 
på ett rör. Inne i huset delar rören upp sig och går till 
de ställen där vatten används, som toalett, dusch-  
eller badrum och kök. Rören blir smalare ju närmare 
vattenkranen de kommer. 

Blanda vatten
Med en vattenkran går det att öppna och stänga flö-
det av vattnet. Länge var kranen bara en skruv som 
åkte ner i röret och täppte till (se bild). Det fanns då 
oftast en kran för varmvatten och en för kallvatten. 
En bra teknisk lösning är det som till vardags kallas 
för blandare, det vill säga en vattenkran som med 
en enda spak blandar kallt och varmt vatten. 

Kran och vattenledning

Bra bakterier i rören
Ett glas rent dricksvatten innehåller ungefär en miljon 
bakterier! Bakterierna är ofarliga och finns i våra vattenled-
ningsrör. De växer på insidan av rören, hela vägen från vat-
tentäkten fram till kranen. De syns som en kladdig hinna 
och de hjälper faktiskt till att rena vattnet.
 Forskare har nyligen upptäckt att vissa bakterier och 
mikroorganismer till och med äter upp giftiga kemikalier 
och annan smuts som inte ska vara i vattnet. En del bakte-
rier ger även ifrån sig ämnen som ger god smak och lukt åt 
vattnet.

Smarta kranar
Det finns massor av smarta kranar, till exempel en 
nuddkran som du bara behöver peta på med din 
handled, armbåge eller fingertopp för att slå på 
eller stänga av. Andra kranar kan ge bubbelvatten, 
alltså kolsyrat vatten. Det finns även kranar som 
kan ge kokande vatten. Ja, det finns till och med 
vattenkranar som kan känna igen ditt ansikte och 
ge en viss temperatur på vattnet som du tidigare 
har angett.

DYYYRT!!! om man 
jämför med kranvatten!



Det här var 
kul, hoppas vi ses 

snart igen!
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