
www.vandetsvej.dk
På hjemmesiden www.vandetsvej.dk kan du både 
se små film og dykke ned i flere informationer og  
opgaver under de enkelte afsnit i vandets kredsløb.

Hjemmesiden er skabt i et samarbejde mellem  
DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, 
og en række vand- og spildevandsforsyninger. 
Hjemmesiden drives af:
• Aarhus Vand A/S
• Spildevandscenter Avedøre
• VandCenter Syd as
• Aalborg Forsyning, Kloak A/S
• Esbjerg Forsyning A/S
• Lynettefællesskabet I/S
• Københavns Energi A/S
• DANVA

Besøg et vandværk eller et renseanlæg
Hjemmesiden kan inspirere til, at du og din klasse  
selv tager ud og oplever vandets vej gennem et 
vandværk eller et renseanlæg. De vandselskaber, 
der driver hjemmesiden, har skoletjenester, der 
 arrangerer besøg, og hvis du ikke bor i nærheden af 
de 7 vandselskaber, kan du sammen med din lærer 
undersøge mulighederne for besøg i dit lokalområde.



Jordkloden er dækket af ca. 70 % vand, og din krop 
 består af ca. 65 % vand. Vand er overalt – både om-
kring os som søer, have, vandløb og regn, og indeni 
os. Vand er vores vigtigste fødevare, og du skal drikke 
2 liter vand om dagen for at føle dig godt tilpas og 
få din krop til at fungere. Hvis du drikker for lidt, kan 
du ikke koncentrere dig. Vandet holder din krop frisk 
og sørger for at transportere affaldsstoffer væk fra 
kroppen igen gennem sved eller tis. Vand har både 
et kredsløb i naturen, gennem din krop og gennem 
 byens rør. 

Det er fascinerende at følge vandets rejse
På  hjemmesiden www.vandetsvej.dk kan du gå på 
opdagelse i vandets verden og blive klogere på van-
dets kredsløb hele vejen fra himmel til hane og hav. 
Vandet bevæger sig i et evigt kredsløb. Fra himlen 

falder regnen ned og siver gennem jorden ned i  
de underjordiske grundvandsmagasiner. Fra dybe 
boringer hentes vandet op til vandværkerne, hvor 
det efter en enkel behandling med iltning og filtrering 
kan sendes ud til forbrugerne – og du kan slukke din 
tørst i et glas køligt vand fra hanen. Og denne helse-
drik  koster kun 5 øre pr. liter og er både sundere og 
 billigere end sodavand og flaskevand.

Andre steder i verden er man nødt til at bruge vand 
fra floder og søer til drikkevand – eller at afsalte 
 havvand. Men i Danmark er vi så heldige, at vi kan 
hente rent vand op fra undergrunden. Vandet  bliver 
renset på sin vej ned gennem jordlagene og får 
smag af de mineraler, det har haft kontakt med på 
sin rejse. Men det er vigtigt, at vi beskytter grundvan-
det mod forurening. Vi bor ovenpå vores drikkevand, 
og alt hvad der spredes ud på jorden, kan risikere at 

ende i grundvandet. Det er derfor vigtigt, at der ikke 
bruges sprøjtemidler tæt på vandværkernes boringer 
eller i haver og langs veje. Det gælder om at beskytte 
grundvandet mod sprøjtemidler og anden forurening, 
så vi stadig kan få rent drikkevand.

Du bruger vand til meget andet end at drikke
Det gennemsnitlige vandforbrug er 114 liter pr. dag  
pr.  person – og du drikker kun ca. 2 liter. Resten  
bliver brugt til bad, toiletskyl, tøjvask, rengøring og  
mad lavning. Og når du er færdig med at bruge vandet,  
sørger vandselskaberne for at transportere spilde-
vandet væk og rense det på renseanlæg. Her sørger 
bakterier for at omsætte næringsstofferne i spilde-
vandet, så vandet kan lukkes ud i søer, vandløb 
og havet og indgå i naturens kredsløb igen. Og  
takket være de effektive renseanlæg kan du bade  
i rent vand i søer og ved stranden.

Gå på opdagelse i vandets verden


