
Tips på extra blomvatten. 
 
Som alla vet har hört och märkt så råder det vattenbrist i Klockhammar. Vattenförbrukning 
har varit uppe i nära 1 kubik (1000 liter!) vatten per hushåll och dygn. Detta motsvarar 
förutom vatten till disk- och tvättmaskin, vatten till mat och dryck dessutom vatten till fyra 
badkar och 30 hinkar vatten till tomaterna per dag. 
 
Här kommer ett tips på hur man enkelt och billigt kan minska förbrukningen av det 
gemensamma vattnet och åtminstone få tomatvattnet från grund/regnvattnet. 
Man pumpar helt enkelt upp grundvattnet och använder detta till bevattningen! 
Vattenmängden i grundvattnet varierar mycket beroende årstid och var i Klockhammar man 
bor. I våras grävde vi en damm och på en vecka tog vi ca 30000 liter vatten från 
grundvattnet. Nu på sommaren är det torrare men det kommer upp minst 500 liter dagen 
vilket räcker gott och väl till både damm, tomater, potatis och blommor. Men just nu när det 
är mycket torrt i marken kommer det inte mycket. 
 
Material: 
1 Grop 150cm djup och en dags grävning med spade (om ni har torv och sand på tomten).  
2 Två tunnor 200 liter  ( ca 2x 200kr på blocket) eller  tunna + dagvattenbrunn 750-1500kr. 
Man kan också använda sig av större vattenkärl på en kubik men det blir mer att gräva. 
3 En släpkärra singel eller gårdsgrus från stenbrottet i Närkes Kil, 300kr. 
4 Dränkpump från Jula, Biltema eller liknande ca 400-500kr. Ju dyrare pump förmodligen 
bättre, -  du kan pumpa vattnet längre bort. 
5 Slang till pumpen, Jula några hundra kronor. Slangklämma till slangen, Jula. 
6 Markduk, några hundra kronor, Byggmax eller liknande 
Det är allt som behövs till standardmodell. Vill du ha "Lyxvarianten" så behöver du även 
dagvattenrör ca 200 - 400 kr som kopplar till stupröret och ev dräneringsrör ca 200- 400kr för 
att leda mer vatten till din grundvattengrop. 
Metod: 
1 Provgräv där du tror det är blött (innan du handlar materialet). Oftast finns det vatten inom 
en meters djup. Köp därefter materialet, pumpa ur vattnet med dränkpumpen och fortsätt 
gräva till ca 1,5m. Spara torven/gräset till att täcka över hålet. Gropen bör bli ca 2-3m i 
diameter överst. Längst ner ska den vara lite större än tunnan. Det bör sippra vatten hela 
tiden annars måste du gräva djupare. 
2 Lägg markduk i gropen med 1,5  överskott över kanten. 
3 Såga bort botten på tunnan. Spara botten, den använder du som ev som lock. Vänd 
tunnan upp och ner, med det lilla hålet ner. Skruva ut det lilla locket. Gör flera hål med borr 
eller hammare  skruvmejsel i tunnan långt ner för att vatten ska kunna sippra in. Det mesta 
vattnet kommer dock från botten Om du använder dagvattenbrunn i stället gör du hål i 
denna.  
4 Fyll på med så mycket singel/grus i gropen så att tunnans övre kant ligger i marknivå. 
5 Lägg i tunnan  ( eller dagvattenbrunnen). Fyll på med  singel runt tunnan så långt det 
räcker. Viktigast är på duken upp till kanterna inom gropen. Håll i tunnan under tiden så att 
den inte rubbas. 
6 När singlet är slut viker du in den överskjutande markduken mot tunnan så att den ligger 
emot tunnan. Om duken inte når fram klipper du till mer. Knyt fast duken runt tunnan. 



7 Fyll på med den uppgrävda sanden runt tunnan upp till kanten av tunnan.  
8 Fäst slangen på dränkpumpen med slangklämman. Lägg i dränkpumpen i tunnan. Om du 
använder dagvattenbrunn, eller tunna utan botten kan du behöva ställa pumpen på en 
matlåda eller liknande för att gruset ej ska fastna i pumpen (beroende på hur pumpen är 
konstruerad). 
9 Gör ett litet hål i tunnans övre kant som du sätter slangen genom. Lägg på locket. Dra 
slangen dit där du har den andra tunnan.Lägg i slangen i den andra tunnan, eller gör ett hål i 
övre kanten som du sticker slangen genom.  
10 Sätt på pumpen och din andra tunna fylls nu på med vatten Nu kan du ta vatten till dina 
tomater med hink eller kanna. Man kan också sätta en kran i tunnans nedre del som man 
tappar ur vattnet ur eller kopplar en släng till.Har du ett stort potatisland kan naturligtvis sätta 
en ytterliggare dränkpump i din övre tunna och med en slang i överflöd bevattna 
potatislandet. Du kan naturligtvis ha flera tunnor bredvid varandra för vattnet går från den 
ena tunnan till den andra. Tycker du att det är fult med tunnan över mark så gräver du mer 
den. Man kan ju naturligtvis också byta ut tunnorna mot en dammduk och så har man en 
damm. 
Om det blir för mycket vatten,  tex vid mycket regn drar du bara ur sladden till pumpen.  
11 Packa sanden runt din grundvattentunna genom trampa runt. Därefter kan du lägga på 
torven och gräset. Alternativt planerar tex lavendel eller annat som gärna växer i sandjord. 
12 Du att det fylls på snabbare så kopplar du stupröret till grundvattentunna. Man kan över 
stoppa ner ett par i marken dräneringsslangar som leder vattnet till din grop. Dessa behöver 
ej vara kopplade till tunnan. 
13 Vill du vara ännu säkrare på vattentillgången gräv djupare, Då är det bättre med en 
dagvattenbrunn som är längre eller att du trär två tunnor i varandra. 
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