
Resultat 
Information

kunskapsspridning behövs och detta 
minskar vattenanvändningen

Tekniska lösningar      det krävs 
tekniska lösningar för att säkerställa 

en trygg vattenförsörjning och 
förebygga inför ändringar t.ex. 

regnvatteninsamling eller 
lågvattenreservoar

Ekonomiska styrmedel det 
behövs och kommer att öka  

Lilla Klåveröds vatten behöver
inte nödvändigtvis alltid vara

dricksvatten

Lilla Klåveröd        
Kunskapsprojekt om vattenfrågor

Inventering med vattenmätare 

vattenanvändning

En tolkningsplats för  
åtgärder för hållbar vattenförbrukning 

Vattensituation
Vattenbrist råder i omvärlden,

och den globala efterfrågan på vatten
ökar 

Beroende på rådande 
förhållanden är södra Sverige 
utsatt för grundvattenbrist, både
i nuläget som i kommande framtiden

Öland och Gotland är 
grundvattenberoende öar där 
vattenbrist förekommer bland annat 
på grund av vattenuttag 

Klimatförändringar försämrar
förutsättningar för
grundvattenbildning, på så sätt
påverkande grundvattenförsörjningen

Grundvatten, viktig att tänka på ! 
Vattenanvändning och hur kan denna ändras till en bättre sådan ?

Hur ser vattenförbrukningen ut i Sverige, specifikt i Lilla 

Klåveröd, och hur kan den förändras för en mer hållbar 
vattenbrukning?

Kan en förändrad fördelning av vattnet i Sverige leda till en 
minskad vattenanvändning, och kan en sådan fördelning baseras 
på tillgång av olika vattenkvalitéer? Kan användning av alternativ 
vattenkvalitet eventuellt leda till ett förebyggande av vattenbrist?

Kan vi med en förändrad vattentaxa eller ökad kunskap om 
vårt vatten minska förbrukningen? Hur mycket kan vi i så fall 
minska förbrukningen genom att öka kunskapen? Hur ser det ut i 
andra länder?

Dimensionerande vattenförbrukning av
grundvatten och alternativa vattenkvaliteter
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Slutsatser: Hur kan en hållbar dricksvattenförsörjning uppnås ? 

Att hushålla med vatten genom alternativ vattenkvaliteter, till exempel insamling av regnvatten till andra ändamål som tvätt eller toalett 
är ett hållbart sätt att bespara dricksvattnet och säkra vattentillgången till enskilda såväl som större anläggningar. 

Jämn vattenförbrukning erhålles med hjälp av olika styrmedel för en hållbar samhällsutveckling. Bland styrmedel är spridning av 
information en ekonomiskt lönsam lösning. Att uppnå en jämn förbrukning förebygger dålig vattenkvalitet och vattenbrist under 
högsäsongerna. Tekniska lösningar som lagring av vatten  gynnar en jämn vattenförbrukning. 

Ökad vattenkostnad, mer resurser för att planera och säkerställa vatten av god kvalitet och framtida vattenförsörjning skulle stimulera en 
minskad förbrukning. På grund av rådande förhållanden och klimatförändringar beräknas ökade vattenpriser komma i bruk.  
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Enkel grundvattenbildning  som kan minska beroende på 
förändringar 

Förmågan att magasinera vatten, område med ogynnsam 
grundvattenbildningar främst i södra Sverige 

Vattenmätare som uppmätte vattenförbrukning på Lilla 
Klåveröd 


