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NATURENS VANDKREDSLØB

klimaleksikon.dk/opslag/vandkredsløb



FORDELINGEN AF JORDENS VANDRESSOURCER

GeoScience, Københavns Universitet 2013 (kapitel 12)

Asien har en udfordring…



FOR LIDT ELLER FOR MEGET VAND

• Sahel-ørkenen • Tsunami i Japan



DET MESTE GRUNDVAND UDNYTTES IKKE



DANMARKS GRUNDVAND

• Mængden af nedbør følges ikke med udnyttelsen af grundvandet

• De store byer bruger mest vand



VANDETS KREDSLØB I DANMARK

• Grundvand pumpes op fra vandboringer

• Vandet iltes, filtreres for sand og pumpes op i fx et vandtårn

• Trykket leder vandet gennem rør ud til aftagerne

• Fra afløb ledes vandet gennem kloakrør til rensningsanlæg



AFSALTNING AF HAVVAND PÅ MALDIVERNE

• Afsaltning med "omvendt osmose"



VANDETS KREDSLØB PÅ ISS

• Andreas Mogensens vandrensningsforsøg med Aquaporin (video) 

• Astronauterne drikker den samme kaffe hver dag



TRANSPORT OG BORTSKAFNING AF VAND

• Vandrør
Bernoullis princip: når hastigheden stiger, falder trykket.
Fysikleksikon om hydrodynamik
Vand flyder nedad, ellers skal det pumpes.

• Store mængder regnvand kan overbelaste kloakkerne
Mulig løsning: Kloakseparering

• Mange steder i verden mangler adgang til rent vand og kloakering



VORES BRUG AF VAND

• Hjemme
Drikkevand og madlavning. Badning, toiletskyl, tøjvask, vanding.
Spar på vandet ved fx at opsamle regnvand. 
Kloakseparering

• Landbrug
Planter og dyr behøver vand. Kødproduktion bruger meget vand pga. foder.
Spar på vandet ved fx at spise mindre kød.

• Industri
Produktion af fx tøj og solceller bruger meget vand.
Bilvaskeautomater kan genbruge noget af vandet.

Pointe: Der bruges meget vand af drikkekvalitet, hvor det ikke er nødvendigt!

God hjemmeside: https://vandetsvej.dk



ENERGISEKTORENS BRUG AF VAND

• Kraftværker bruger vand til at transportere varme
Vand opvarmes og driver dampturbiner, som driver generatorer.
Fjernvarme er cirkulation af vand, som skiftevis opvarmes og nedkøles.
Grundfos: Leverer halvdelen af verdens vandpumper.

• Vandkraft, fx Vattenfall i Sverige
Når vand falder ned, frigøres potentiel energi: E = m·g·h

• Bølgeenergi
WEPTOS, Crestwing

• Varmt vand under jorden
Muligt lager for overskudsenergi fra vindmøller.
Geotermiske anlæg, fx på Island.



FOREBYG OG BEKÆMP VANDFORURENING

• Dansk drikkevand med pesticidrester
87 gange har vandværker sendt for mange pesticider ud (Ingeniøren)
Nylonfiltre og pesticid-ædende bakterier kan sikre drikkevand (dr.dk)

• Mikroplast
Plastikøer i verdenshavene (dansk organisation: Plastic Change)
Mikroplast fundet i drikkevand i flere lande (dr.dk)

• Danske virksomheder
Aquaporin: Vandrensning baseret på et protein fra cellemembraner
LifeStraw: Transportabelt filter til rensning af forurenet vand

Pointe: Det kan tage lang tid, før et problem opdages – og lang tid at rette op på det.

Det vand vi bortskaffer i dag, finder vi igen om nogle år…


