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FöRORD

Med den ökade jordbruksbevattningen föreligger behov av bättre kännedom

om vattenföringens storlek under vegetationsperioden i vattendrag, som

rinner fram inom odlingsbygderna i södra och mellersta delarna av lan

det. Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts vattenförings

mätningar omfattar i första hand de större vattendragen. För att i nå

gon mån belysa förhållandena i en del mindre vattendrag har enkla vat

tenföringsobservationer utförts vid 113 mätställen i sådana vattendrag

i södra och mellersta delarna av landet (e, o, E, H. K. l. M. N, R, T

och U-län). Dessa mätningar, som omfattar vegetationsperioden. påbör

jades 1975. Arbetena ingår tillsammans med en rad andra frågor i projek

tet "Studier av vattenanskaffningsfrågor i samband med bevattning", vil

ket bearbetas vid avdelningen för lantbrukets hydroteknik med underteck

nad som projektledare. En arbetsgrupp med representanter för lantbruks

styrelsen, lantbruksnämnderna, naturvårdsverket, fiskeristyrelsen och

lantbruksuniversitetet, under ordförandeskap aV avdelningschef Henry

Gustafsson, medverkar som samordnare av olika aktiviteter inom projek

tets ram.

I här förel iggande skrift redovisas tre års mätresultat från 17 mätplat

ser i Kalmar län. Arbetret har utförts av agr.lic. Anders Bjerketorp och

agronom Per Kl ingspor vid avdelningen för lantbrukets hydroteknik. Anders

Bjerketorp har därvid lett arbetena och genomfört bearbetningen och den

skriftliga kommenteringen. Per Kl ingspor har medverkat i detta arbete och

i särskilt hög grad ansvarat för fältarbetena och därvid haft bistånd av

förste laboratorieassistent Gösta ljung. Alla arbeten har utförts i nära

samverkan med lantbruksn~mnden i Kalmar län, där som särskild kontaktman

assistent Börje Thuresson verkställt de fortlöpandr avläsningarna av vat

tenstånden. Till alla som på olika sätt medverkat i arbetet riktar pro

jektledningen ett varmt tack.

Projektet utförs med medel från statens jordbruksnämnd. Tidigare utgivna

arbeten inom projektets ram utgör nr 94, 95, 96, laO, 107 och 110 i den

na skriftserie. Se närmare här bifogad förteckning.

Uppsala den 12 juni 1978

August Håkansson
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SAMMANFATTNING OCH INNEHÄLLSÖVERSIKT
====~===============================

I samband med jordbrukets ökade intresse för vissa odlingsbygdsgenom

flytande små vattendrags sommartida vattenavgivningskapacitet, uppdaga

des att hydrologiska basdata rörande dessa och liknande vattenområden i

stor utsträckning saknades. Eftersom man inte gärna ville helt passivt

invänta de i och för sig önskvärda mer djuplodande och exakta klarlägg

anden om småområdenas hydrologi, vilka skulle ta årtionden att åväga

bringa, beslöts att en jämförelsevis enkel och översiktlig inventering

skulle göras av de hydrologiska egenskaperna hos ett antal områden av

akut intresse för jordbruket. Syftet var att provisoriskt överbrygga

den existerande klyftan av kunskapsbrist. Föreliggande skrift utgör en

delrapport om den beslutade inventeringen.

Inventeringen har utförts i samarbete mellan Lantbruksstyrelsen, berör

da läns lantbruksnämnder och Sveriges Lantbruksuniversitet. Den starta

des 1975 och utvidgades successivt, så att den 1977 omfattade 113 avrin

ningsområden, fördelade på 11 län, på sätt som framgår av fig. 1 (s. 4).

I Kalmar län har 17 områden inventerats. Deras belägenhet är angiven på

fig. 2 (s. 6). Observationer i fält har ägt rum somrarna 1975-1977.

Det sammanbragta materialet avseende områdesfysiografi , vattenförings

samband, nederbördsförhållanden och avrinning har samlats i två huvud

avdelningar, näml igen dels I 17 "0mrådesvisa faktaredogörelser" (s. 32

65), dels i 5 "1änsöversiktstabeller" (tab. 3-7, s. 26-30). Av särskilt

intresse är de tre tabellerna 5-7, vari bearbetningsresultat redovisas.

Tab. 5 (s. 28) är speciellt lämpad för att tillsammans med de områdes

visa faktaredogörelsernas vattenföringsdiagram ge svar på frågor avse

ende områdenas växlande absoluta avrinningskapacitet. Tab. 6 och 7, och

då särskilt tab. 6 (s. 29) ger underlag för jämförelser mellan område

nas skiljaktiga relativa avrinningskapacitet, l iksom för mera djupgåen

de analyser av dessa skillnaders orsaker. Tekniska kommentarer och för

klaringar ti 11 översiktstabel ler och faktaredogörelser ges på s. 7-13,

medan den tolkningsinriktade diskussionen återfinnes på s. 13-24.

Rent allmänt bekräftar resultaten av inventeringen i Kalmar län den

hävdvunna kunskapen att små och sjöfattiga avrinningsområden i dessa

tämligen nederbördsknappa trakter har en liten vattenavgivande kapaci

tet under sommaren. Inventeringen vidgar emellertid därutöver denna

principiella vetskap till ett besvarande av frågan om h u r litet



vatten områdena faktiskt avger, liksom till en ansats att belysa det vi

dare spörsmålet om hur liten (eller stor) vattenföringen är under de och

de förutsättningarna, fysiografiska och nederbördsmässiga.

Karakteristiskt för de inventerade vattendragen i länet är att deras vat

tenföringar sjunker så påfallande snabbt under maj. Redan i slutet av

denna månad tycks vattenföringarna i de flesta fall vara tämligen obero

ende av den aktuella vårflodens storlek (s. 18). Denna iakttagelse är av

stor vikt för bedömningen av inventeringens prognosvärde i Kalmar län.

Analys av föreliggande material har visat att rullstensåsar och sandav

lagringar inom vissa närmare angivna avrinningsområden, och under vissa

definierade nederbördsförutsättningar, leder till en klart skönjbar ök

ning av vattenföringen, en ökning som ofta är betydande (s. 19).

I många fall är avrinningen så liten frampå sommaren, och givetvis då

särskilt under torra somrar, att de uppgifter om vattenföring etc. som

återfinnes i detta häfte, bör ha stort värde vid planering av vatten

ti llgångarnas hantering i skilda sammanhang. De olika områdenas vatten

avgivningskapacitet sommartid diskuteras översiktligt på s. 19-20.

på s. 20-22 redogöres för ett försök att såsom tidsfunktioner uttrycka

den specifika avrinning som manifesteras under mycket nederbördsfattiga

b · l T o • k . -betlnge ser. va recesslonse vatloner av typen qsP = a·t ges, en av-

seende de icke rullstensåspåverkade avrinningsområdena, den andra de ås

påverkade områdena. Spridningarna kring de funktionellt definierade kur

vorna är stora. Ekvationerna måste därför tolkas med försiktighet.

Inventeringens värde som prognosunderlag bedöms vara större än vad den

korta mätserien låter påskina. Då vårflodens betydelse för sommaravrin

ningen från de aktuella områdena på sin höjd är ringa, och då de fysio

grafiska faktorerna är approximativt konstanta för ett och samma område,

så har undersökningens prognosvärde ansetts kunna bedömas genom att in

venteringsårens nederbördsdata ställts mot ett antal nederbördsstatistiska

fördelningar från en 99-årsperiod. Jämförelsen visar bl.a. att en så

torr sommar som den 1975 sannolikt inte inträffar oftare än 3 år av 100.

I'Våtårsvärdena" i tab. 6 representerar en relativt blöt situation, som

inte uppnås eller överträffas oftare än 15 år av 100. I'Medelårets" (tab.

6) nederbördsvärden I igger endast något under 99-årsseriernas medianer,

vilket talar för att medelvattenföringarna för perioden 1975-1977 inte

bör avvika särskilt mycket från de verkliga (sanna) medeltalen.
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BAKGRUND
========

Under 1970-talet har bevattningen inom jordbruket hastigt ökat i om

fattning. Skälen till detta är dels av klimatologisk, dels av teknisk

ekonomisk natur. Somrarna har varit torra eller ganska torra, åtminsto

ne om man betraktar nederbördsklimatet i ett jämförelsevis kort tids

perspektiv. Samtidigt har bevattningstekniken genomgått en snabb och

genomgripande utveckling, vilket gjort det tekniskt möjligt och ekono

miskt välmotiverat att kraftigt utöka bevattningsverksamheten.

De relativt torra somrarna inte bara ökade behovet av bevattning, utan

de minskade också tillgången på bevattningsvatten. I samverkan ledde

detta en bit in på 1970-talet till att vattenbrist på sina håll uppstod

eller syntes hotande nära. Vid bevattning med ytvatten var bristproble

men koncentrerade till små eller relativt små vattendrag genomflytande

bevattningsintensiva jordbruksområden med regelmässigt återkommande

sommartorka. Dessa vattendrag har vanligen en liten sommarvattenföring.

Mot denna bakgrund avtecknade sig klart behovet av grunddata som belys

te de ifrågavarande små vattenområdenas avrinningskapacitet under be

vattningssäsongen. Det visade sig emellertid att de behövliga uppgif

terna i mycket stor utsträckning saknades. Den naturliga frågan blev

då, vad som kunde göras för att någorlunda snabbt mildra olägenheterna

av bristen på relevanta data.

Basdata om vattenföring och avrinning bör helst föreligga i form av

långa tidsserier, så att en statistisk utvärdering av sannolikhetsför

delningarna kan ske med tillfredsställande säkerhet. Det befanns dock

föga tilltalande att vänta några årtionden på att sådana ideala data

eventuellt skulle komma att föreligga. Som följd härav tillkom den här

avhandlade inventeringen av avrinningen under sommaren från små vatten

områden inom regioner i Sverige med stor jordbruksbevattning. Det skall

poängteras, att inventeringens uppgift inte varit att utfylla, men väl

att provisoriskt överbrygga en klyfta av kunskapsbrist.

INVENTERINGENS ALLMÄNNA UPPLÄGGNING
===================================

Inventeringen har tillkommit och fullföljts i nära samverkan mellan

Lantbruksstyrelsen, de berörda länens lantbruksnämnder och Sveriges

Lantbruksuniversitet (tidigare Lantbrukshögskolan).
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lokalisering i landet.

Vattenföringsmätstationernas
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Riktlinjerna för undersökningen drogs upp vintern 1974/75. Avsikten

med den fastslogs vara, att undet en treårsperiod insamla data belysan

de tillgången på ytvatten för bevattning, i första hand inom områden

som redan 1974 bedömdes ha relativt betydande uttag av bevattningsvat

ten, och i andra hand inom områden som kunde tänkas snart därefter kva

lificera sig för samma bedömning. Urvalsprioriteringen skulle göras av

lantbruksnämnderna, medan personal från dåvarande Lantbrukshögskolan

skulle utvälja lämpliga platser för vattenföringsmätningar, i de fall

sådana platser överhuvud taget stod ått finna. Av nämndernas ursprung

ligen önskade inventeringsobjekt bortföll i medeltal omkring en tred

jedel.

Försommaren 1975 inleddes mätningar på sammanlagt 85 platser i Söder

manlands, östergötlands, Kalmar, Kristianstads, Hallands och Skaraborgs

län. Under 1976 tillkom ytterligare tre län, nämligen Uppsala, Blekinge

och Västmanlands län, med tillhopa 20 mätstationer. 1977 anslöt sig

Malmöhus och Örebro län med inalles 8 inventeringsområden. De invente

rade områdenas lokal isering i landet framgår av fig. 1. Antalet mät

stationer de tre åren 1975, 1976 och 1977 var 85, 105 respektive 113.

Det insamlade mätmaterialet publiceras som regel i ett separat fakta redo

visande häfte per län. Län med särskilt få inventeringsområden har dock

förts samman med något annat län. De faktaredovisade häftena behandlar

endast översiktligt hur materialet har framtagits och bearbetats.

Rekognoscering av mätplatser i Kalmar län ägde rum i februari 1975,

varefter s.k. peglar (se nedan) utsattes i april samma år. De invente

rade områdena i länet är sjutton ti 11 antalet. Deras lokalisering fram

går av fig. 2.

INVENTERINGENS MÄTPROGRAM
=======================:=

Inventeringens hela fältarbete har varit koncentrerat ti 11 vattenför

ingsmätningsstationerna. Dessa har förlagts till vattendragsavsnitt

med från hydrometrisk synpunkt lämpliga egenskaper.

Vid varje mätstation finns en pegel i form aven tvåcentimetergraderad

skala, eller i vissa fall andra anordningar för avläsning el ler inmät

ning av vattennivån. I närheten finns också en fixpunkt anordnad för

årligen återkommande kontroll av pegelns höjdläge.
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Nivåavläsningarna har gjorts ungefär var tionde dygn från omkring mit

ten av maj till början av september, med vissa avvikelser mellan länen

och åren, såväl ifråga om avläsningsintervall som mätperiod.

Sambandet mellan vattenstånd och vattenföring, åskådliggjort med den

s.k. vattenföringskur"van ("avbördningskurvan"), har i de flesta fall

bestämts med flygelmätningsvärden som underlag. Vid ganska många sta

tioner råder emellertid överfallsvärnsbetingelser, och sambandet har

då kunnat fastställas teoretiskt.

Mätprogrammet i Kalmar län har följt den allmänna mallen. Nivåavläs

ningarna har" dock påbörjats redan i början av maj. Två av de sjutton

stationernas vattenföringskurvor har bestämts teoretiskt; de övriga ge

nom flygelmätning. Flygelmätningarna har utförts under" alla de tre å

ren 1975-1977, och såväl under vegetationsperioden, som före och efter

denna. Länets alla mätstationer är av god kvalitet.

RESULTAT
========

Den resultatredovisning från inventeringen i Kalmar län, vilken ges i

detta häfte, är indelad i följande tr"e avdelningar: A) Diskussion och

slutsatsdragning, B) Länsöversiktstabeller (tab. 3-7) och C) Områdes

visa faktaredogörelser (17 st). Den första punkten kommer logiskt efter

de båda andra, men i avsikt att hålla samman texten, har den ändå pla

cerats först.

Innan vi går över till att redovisa resultaten, ges några förklaringar

och tekniska kommentarer till översiktstabellerna och till fakta redo

görelserna.

E~~~l~~l~g~~=!lll=l~~~~~~~~l~l~!~~~ll~~~~=i~~~~=~:zl

De länsomfattande översikterna lämnas i de fem tabellerna 3-7. Avsikten

med denna redovisning i tabellform är att ge en jämförelseunderlättande

öyerblick över de inventerade områdenå och över mätresultaten från dem.

Tabellerna utgör ett strängt sovrat urval från ett större material. Mot

svarande översikter finns för övriga i inventeringen ingående län, vil

ket ger möjl ighet till jämförelser med områden belägna utanför Kalmar

län. Särskilt lämpade för sådana mellanlänsliga jämförelser är tabeller

na 6 och 7 (s. 29-30).
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Tab. 3: "Översikt över de inventerade områdena i Kalmar län"

Denna tabell ger i första hand en sammanfattning av vattendragsnamn och

av namnen på mätstationerna för vattenföring och nederbörd. Dessutom ger

den sidhänvisningar till de områdesvisa faktaredogörelserna .

.QmI..åie.!:!.a~.!:!.u~~r~ Ett områdes nummer är i princip sammansatt av tre de

lar. Den första delen, "08", är en tvåsiffrig kod för länet, anknuten

ti 11 länsbokstävernas alfabetiska ordning. Nästa del, "01", 1102 11 , "03"

etc., anger ett inomlänsligt ordningsnummer för vattensystemet, även det

givet med tvåsiffrig kod. Den tredje delen visar huruvida ett eller fle

ra inventerade områden förekommer inom samma vattensystem. Finns fler än

ett område inom ett system, särskiljes områdena med en bokstav. Om ne

dersta vattenföringsmätningsstationen i systemet tar emot vatten från

ett eller flera underordnade områden, betecknas det område med "a", vars

avrinning den nedersta stationen mäter. I annat fall är "a : e t ll uteläm

nat. Ofta kan då vattenföringarna från delområdeni vattensystemet läg

gas samman till en summerad vattenföring, avseende ett tänkt (eller " syn 

tetiserat") område med beteckningen "a". I Kalmar län är vattensystemen

01, 03 och 12 exempel på detta.

Beträffande områdenas namn hänvisas till kommentarerna till tabell 4

nedan.

~a.!t~nir~g~n~~c.b.~a.!t~niöI..i.!:!.g~m~t2t~tJy.!:!.eI..n~s_n~m.!:!.:Dessa namn är häm

tade från den ekonomiska kartan i skala 1:10 000.

~a.!t~niöI..i.!:!.g~m~t~t~ti.o.!:!.eI..n~s_l~g~s.!s.o~rii.!:!.a.!eI..:Koordinaterna är bestämda

med hjälp av den topografiska kartan i skala 1:50 000. De anges i Rikets

System, 2,5 nygrader W, 1938.

~a.!t~niöI.. i.!:!.g2m~t~äI..d~n~s_ ti.IJJ~rli.! li.g.b.e.!: Ti 11 för 1 i t 1igheten har upp

skattats och graderats med siffrorna 1-3, med betydelsen: 1 = mycket god

(mätfel <10,0 %),2 = god (mätfel 10,0-19,9 %) och 3 = godtagbar (mät

fel 20,0-29,9 %). q-värdenas tillförlitlighet diskuteras närmare under

rubriken "Vattenföringssambandens säkerhet l
' (s. 16) .

.!!eieI..b~ris~ä.!ni.n.9.s~t~ti.o.!:!.eI..n~s_n.!:!..ni~eI.. ~c.b. .!:!.a~n~ Stationerna ingår i Sve

riges M~teorologiska och Hydrologiska Instituts (SMHI) nät och anges med

de nummer och namn som SMHI 'använt under de aktuella åren.
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Tab. 4: " Fysiografiska karakteristika för de inventerade områdena

Ka lma r l än II

Tabellen utgör en sammanfattning dV den kvantifierade delen av de fysio

grafiska (fysiskt-geografiska) uppgifter som återfinnes i de områdesvisa

faktaredogörelserna, kompletterade med data rörande avrinningsområdenas

största längd och om deras formfaktor (enligt Schumm) .

~v~i~nln~s~m~åie~a~ ~u~m~r har diskuterats i kommentarerna till tab. 3 .

.Qm~åie~n~m~e~: Områdenas namn är bildade på så sätt att vattendragens

namn i genitiv fogats som förled till huvudordet "-området ll
•

~v~i~nln~s~m~åie~a~~t~r~t~lä~gi: Sammanställd med data om höjdskillna

den inom ett område och med visst hänsynstagande till områdets ytvidd,

har längduppgiften betydelse vid bedömning eller tolkning av vissa sam

spel mellan nederbörd och vattenföring. Bedömningen eller tolkningen

förutsätter dock hydrologiska sakkunskap. Se även s. 14.

~v~i~n..!.n~s~m~åie~a~i0..r::.mia.!:t~r~e~l..!.gl~cb.u~m~Denna formfaktor, som även

kallas Schumm's elongationsförhållande, ger ett objektivt mått på områ

denas 01 ika grad av långsträckthet eller kompakthet. Ju lägre värde på

formfaktorn, desto mer avlångt är området, och vice versa.

Övriga rubriker i huvudet till tabell 4 kommenteras i förklaringarna

till de områdesvisa faktaredogörelserna (s. 11).

Tab. 5: "Medelvattenföringsvärden i m3/s för första och andra hälften av

juni och för månaderna juli och augusti åren 1975-197711

Denna tabell ger fingervisningar om vilka vattenmängder de olika områ

dena kan leverera under skilda delar av sommaren. Värdena i tabel len är

inte aritmetiska medeltal, utan medeltal som är viktade med hänsyn till

hur observationstidpunkterna är fördelade.

Med uttrycket ~T~r~a~t~" avses den angivna årsdel (t.ex. den första

hälft av juni) som under åren 1975-1977 haft den minsta medelvatten

föringen.

Med uttrycket ~V!t~sie~ avses den angivna årsdel(t.ex. den julimånad)

som under åren 1975-1977 haft den största medelvattenföringen.
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Med uttrycket ~M~d~l~ avses medeltalet för åren 1975-1977 av medelvat

tenföringarna under den angivna årsdelen (t.ex. augusti).

Tab. 6: "Specifika avrinningen i l/s km2 för första och andra hälften

av juni och för månaderna juli och augusti åren 1975-1977"

Denna tabell medger direkt jämförelse mellan olika områdens relativa av

rinningskapacitet. Jämförelsen kan utsträckas till inventerade områden i

andra län och - vilket inte är minst värdefullt - tilloinventerade vat

tendrag i relativ närhet av de inventerade. Vid den sistnämnda typen av

jämförelse måste dock även de fysiografiska förhållandena bli föremål för

en viss jämförelse. Även denna tabells värden är viktade medeltal. Speci

fika avrinningen kan även benämnas (mede1)avrinningsta1.

Uttrycken 'ITorraste l' , I'Våtaste" och "Medel" har i princip samma betydelse

som i tabell 5. Samma definitioner kan användas, om ordet 'Imedelvatten

föringen" utbytes mot uttrycket I'specifika avrinningenii.

Tab. 7: liNederbörd (i mm) som medeltal för åren 1931-1960 (N30 ) och för

åren 1975-1977 (N3) jämförd med framräknad avrinning (i mm)-s0m medeltal

för åren 1975-1977 (Q~

Denna tabell är i viss mån en hjälptabell till tabellerna 5 och 6. Den

ger en ungefärlig uppfattning om det nederbördsklimat som rådde under

sommarmånaderna 1975-1977 i jämförelse med medelförhållandena under en

längre tidsperiods somrar. Jämförelseperioden är i allmänhet 1931-1960,

med värden hämtade ur SMHI (1973). Tabellen visar också vilken liten

kvantitativ betydelse för vattenomsättningen som avrinningen under som

maren har.

SMHI:s mätstation 6525 Torsås, varifrån nederbördsuppgifter hämtats för

alla områden från 08-02 till 08-06, har endast varit i bruk i sju år.

Dessa år har varit relativt nederbördsfattiga, varför de i tabellen re

dovisade medeltalen för perioden 1971-1977 är missvisande låga. Med

hjälp av uppgifter från stationen 6617 Komstorp har värdena för Torsås

omräknats enligt ett förfarande som anvisas i BERGSTEN (1954). Respek

tive värden för månaderna juni, jul i och augusti höjs då från 25, 57

och 31 mm till 39, 61 och 54 mm.

Jämför f.ö. även med tabell 2; s. 24.
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~~~~lg~i~~g~=~ill=g~=~~~~g~~~i~g=tg~~g~~g~~~~~l~~~~g

Varje uppslag inom denna avdelning behandlar ett av de inventerade om

rådena. För varje område redovisas vattenföringsdiagram, nederbördsdia

gram, fysiografiska uppgifter om området, konturerna av områdets vatten

delare jämte viktigare vattendrag och slutligen den vattenföringskurva

("avbördningskurva") söm 1977 gällde för l1lätstationen.

Såsom huvudrubrik står det inventerade avrinningsol1lrådets nummer, följt

av vattendragsnamnet och namnet på vattenföringsmätstationen. Områdets

nummer etc. har behandlats i förklaringarna till tabell 3 (s. 8).

Vattenföringsdiagraml1let: Detta diagram beskriver vattenföringen under de

olika årens mätsäsonger. De uppmätta värdena representeras av punkterna,

kryssen och ringarna. Linjerna som punkterna etc. har förenats med, skall

endast betraktas söm hjälplinjer. Självfallet kan vattenföringen fluktu

era mycket mellan de tillfäI len vattenståndsobservationerna har gjorts.

Detta gäller i synnerhet för små och sjöfattiga områden, vilka har låg

hydrologisk buffertverkan.

Högsta och lägsta uppmätta vattenföring för tidsintervallet 1 juni -

31 augusti anges, liksom viktade medelvärdet av detta tidsintervalls

vattenföringar åren 1975-1977. Anledningen till att extremvärden och me

deltal redovisas för ett avkortat tidsintervall, är att man genom detta

erhåller ett enhetligt system, passande för de flesta i undersökningen

ingående länen.

Nederbördsdiagrammet: Nederbördsuppgifterna är hämtade från stationer

SMHI:s mätnät. För varje avrinningsområde har uppgifterna tagits från

den SMHI-station som ligger närmast områdets mittpunkt. Avståndet mellan

mittpunkt och SMHI-station har beräknats teoretiskt ur uppgifter om de

båda punkternas geografiska koordinater. Nederbördsuppgifterna kan en

dast göra anspråk på att ge en viss bakgrundsinformation till vatten

föringsdiagrammet. Månadsvärden ger en så grov bild av nederbördens tids

variation att temporära svängningar i vattenföringens tidsförlopp säl lan

tydligt kan återföras på dem.

En sammanvägning för varje område av uppgifter från flera närbelägna ne

derbördsmätstationer har övervägts, men inte befunnits tillräckligt mo

tiverad, dels med hänsyn till att så relativt små skillnader mellan må

nadssummorna från regionens stationer förekommer, dels beroende på att

nederbördsuppgifterna oftast endast har orienterande värde.
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Fysiografiska uppgifter: De fysiografiska uppgifterna är dels kvantita

tiva (kvantifierade), dels kvalitativa (okvantifierade). Alla kvantita

tiva uppgifter som föregår rubriken lIövrigt" är framtagna med hjälp av

eller är hämtade direkt från den topografiska kattan i skala 1 :50 000.

QpEe~~a~k~ Med öppen mark förstås här i princip all mark som inte upp

tages av sjö, översvämningsområde eller skog. För de inventerade område

na i Kalmar län gäller att andelen öppen mark i praktiken kan sättas li

ka med andelen åker och äng. Avrinningsområdenas procentandel öppen mark

har klassindelats enligt följande:

Klass I: ~ 5,0 %;

Klass IV: 30,1-50,0 %;

Klass I I: 5,1-15,0 %;
Klass V: 50,1-75,0 %;

Klass I I I: 15,1-30,0 %;

Klass VI: > 75,0 %.

Sjöandel (sjöprocent): En uppdelning har skett i egentlig sjö och över

svämningsområde. Med översvämningsområde avses här de ytor som på den to

pografiska kartan är markerade med blåa streck (11S an k mark, tidvis vatten

fyll dll) .

~v~i~n..!.n.9.s~m~åie.!s_h~g~t~/lä.9.s.!a_p~n~t~ Dessa hypsometriska ytterlighets

värden har medtagits för att ge en viss uppfattning om de topografiska

förutsättningarna.

Övrigt: Under denna rubrik återfinnes uppgifter som i huvudsak är okvan

tifierade. I de flesta områdesvisa faktaredogörelserna är några knapphän

diga hydrografiska uppgifter medtagna. Avrinningsområdenas kvartärgeologi

belyses helt kort med några uppgifter som kan tillmätas hydrologisk rele

vans. Uppgifterna är hämtade från det av Sveriges Geologiska Undersökning

(SGU) utgivna kartmaterialet med tillsvarande beskrivningar (se littera

turförteckningen). Förekomst av dammanläggningar i vattendragen är även

angivet, jämte uppgift om eventuella regleringar. Bakom dessa uppgifter

ligger studier av den topografiska kartan, egna iakttagelser i fält och

muntligen erhållen information från olika personer i länet.

iö~b~u~n..!.n.9.~v_y.!v~t.!e~iö~ ~e~a.!t~i~g~ Bakom de sifferuppgifter som här

ges ligger beräkningar utförda på grundval av den information om bevatt

ningsanläggningarnas antal och lokalisering i landet, vilken erhölls

genom den vinterhalvåret 1975/76 genomförda stora intervjuundersökningen

rörande jordbruksbevattningens dåvarande omfattning. Resultat från en

käten har publicerats i JOHANSSON & KLINGSPOR (1977).
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Vattenf5ringskurva samt avrinningsomrAdets konturer: Vattenf6ringskur

van (l avb6rdningskurvan"), som anger vattenföringen som funktion av vat

tenstAndet, är konstruerad genöm rninstakvadratanpassning till matematis

ka funktioner av s.k. diskreta värdepar av H och q. Värdeparen har i re

gel erhAl1 its genom mätning med hydrometrisk flygel. I kurvans lägsta

och högsta register har det oftåst varit nödvändigt att skatta nAgra

värden. Skattningen av de höga värdena har vanligen utförts teoretiskt

eller semiteoretiskt pA basis av Gauckler-Hagen-Stricklers formel (GHS

formeln; "Mannings formel") och med stöd av sektionens geometriska egen

skaper. Vissa uppmätta nivAvärden i TorsåsAn vid Ädala (område 08-03b)

har korrigerats på grund av förändringar i sektionsgeometrin. De till

områdena 08-07 och 08-11 hörande mätstationernas vattenföringskurvor

har framtagits helt teoretiskt (5verfallsvärn~). I anslutning till vat

tenföringskurvan finns även angivet tröskelnivån (HO)' dvs den nivå som

vattenstAndet måste överskrida för att vatten skall framrinna. Avrin

ningsområdets konturer är uppritade med Kungl. Lantmäteristyrelsens pla

neringskarta (version 5) i skala 1:250 000 som underlag och med stöd av

den topografiska kartan i skala 1:50 000.

DISKUSSIONER OCH SLUTSATSER

~~~l~~l~~~~~~~g~~g~=t~~l~~~gtl

Ett omrAdes egenskaper som hydrologiskt butfrande system mellan inkom

mande vatten (nederb5rd) och bortrinnande vatten bestämmer, tillsammans

med nederbördens storlek och fördelning, väsentligen avrinningsförhåll

andena. Dessa egenskaper avspeglas i de fysiografiska uppgifterna, och

det finns därför anledning att något diskutera de inventerade områdenas

skiftande fysiografi.

Arealen: Alla inventerade områden i länet är relativt små. Deras yt-

vidd skiftar dock betydligt, från 15 km2 till 380 km2 . Av de sjutton om

rådena är femton mindre än eller lika med 187 km2 , varav elva är mindre

än eller lika med 61 km2
. Vattenf5ringen ökar självfallet med arealen,

i grova drag proportionellt med denna. Man brukar emellertid också an

taga att den specifika avrinningen (avrinningstalet) under lågvatten

föringsperioder ökar något med växande områdesstorlek. Något belägg för

detta antagandes riktighet har dock inte erhAllits ur materialet frAn

Kalmar län. Anledningen kan vara att storleksskillnaden mellan områdena

är för liten för att en påverkan på avrinningstalet skall framträda,

eller att en eventuell effekt har överlagrats av andra, hydrologiskt vik

tigare skiljaktigheter mellan områdena.
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Avrinningsområdenas form: De mest långsträckta områdena är Applerumså

området (08-04), Nävraåområdet (08~13) och Snärjebäcksområdet (08-12b).

Mest "kompakta" områden är Torsåsåområdet (08-03b) och Lindbäcksområdet

(08-02). Områdesformen kan påverka den specifika avrinningen, främst i

anslutning till stora vattenföringar, och då i samspel med ytvidden och

lutningsförhållandena. Någon forminverkan har inte kunnat isoleras i ma

terialet från Kalmar län.

Den öppna marken: För de inventerade områdena i länet gäller, såsom ti

digare nämnts (s. 12), att andelen jordbruksmark nära nog sammanfaller

med den totala andelen öppen mark. Avrinningsmätstationerna är ofta be

lägna i e ller i närheten av den geografi ska övergången me llan skogsbygd

och slättbygd, vilket medför att en ganska liten andel jordbruksmark

återfinnes inom avrinningsområdena. Andelen överstiger endast i två fall

15 %. Undantagen är Lindbäcksområdet (08-02) och Surrebäcksområdet (08-10),

vilka båda typiskt nog ligger öster om den egentliga skogsbygden. Sommarens

specifika avrinning kan i princip förväntas minska med ökad andel jordbruks

mark. Med de små skillnader ifråga om denna andel vilka föreligger mellan

de inventerade områdena i Kalmar län, har emellertid ingen sådan påverkan

kunnat urskiljas.

Sjöandelen: Nästan alla områdena är sjöfattiga. Endast Hagbyåområdet

(08-07) har en såpass stor sjöandel att den kan spela någon märkbar posi

tiv roll för den specifika avrinningens storlek under sommaren.

Topografin: De flesta områdena i länet har en medelhöjd som ligger mellan

30 och 70 mNN(1900). Endast de två största områdenas medel höjd befinner

sig klart över detta intervall. Skillnaderna i medelhöjd torde endast ha

begränsad betydelse för avrinningen under sommaren.

Om man studerar differenser inom varje område mellan högsta och lägsta

punkten i förening med vissa andra uppgifter (se s. 9), så finner man att

de minst flacka områdena tycks vara Landabäcksområdet (08-01b), Appleryds

bäcksområdet (08-01c) och Råsbäcksområdet (08-08), medan det relativt sett

flackaste området är Koverhultebäcksområdet (08-14). Vattenföringstopparna

bör i princip vara lägre och mera utdragna i de fall avrinningsområdet är

flackt, än i de fall området har större nivåskillnader, under i övrigt l j

ka förutsättningar. Det föreliggande materialet är emellertid för litet för

att en sådan inverkan skall kunna isoleras från inverkan av andra fysio

grafiska faktorer och av lokala variationer i de regn som ligger bakom vat

tenföringstopparna.
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Bifurkation: En mycket viktig bifurkation förekommer mellan Halltorpsån

(område 08-06) och Hagbyån (område 08-07). Bifurkationspunkten ligger

mellan Vänsjösjön och Ugglebosjön, ca 3 km NV Karlslunda. Vid låga vat

tenstånd i Vänsjösjön är bifurkationsförbindelsen bruten. Stiger vatten

ståndet i denna sjö över en viss nivå, som av oss grovt kunnat uppskat

tas sammanfalla med avrinningstalet 2,0 l/s km
2

, strömmar en del vatten

över från Svartabäcken i Hagbyåns avrinningsområde till Halltorpsån.

Svartabäckens avrinningsområde uppströms bifurkationspunkten är 107 km
2

.

Överströmningen avspeglar sig tydligt i vissa av medelavrinningstalen

för de båda områdena (se tabell 6).

De grovkorniga sedimenten: Som framgår av de kvartärgeologi ska upplys

ningarna i de områdesvisa faktaredogörelserna, så beröres de inventera

de områdena i länet i de flesta fall av grovtexturella avlagringar, of

tast rullstensåsar men även sandavlagringar. De sandavlagringar som re

lativt sett är viktigast för områdeshydrologin, torde vara de i Surre

bäcksområdet (08-10). Andra betydande sandavlagringar återfinnes i Hag

byåområdet (08-07) och, i form av utsvallningar, i Råsbäcksområdet (08

08) och Smedstorpsåområdet (08-09). De grovkorniga sedimentens inflytan

de på ett områdes hydrologi kan i princip vara av två olika slag. Dels

kan de påverka balansen mellan ett områdes inströmnings- och utströmnings

regioner, dels kan de influera avrinningsområdets hydrologiska buffrings

egenskaper. Man kan grovt förenklat säga att rullstensåsarnas verkan

främst hör hemma i den första kategorin, sandavlagringarnas i den andra.

Rullstensåsarna kan ha såväl positiv som negativ inverkan på ett områdes

inströmnings-utströmningsbalans. I de här aktuella områdena är verkan

nästan undantagslöst positiv, dvs det topografiskt avgränsade avrinnings

området (ytvattenavrinningsområdet) tillföres s.a.s. extra vatten uti

från. Undantag utgör måhända under vissa betingelser Applerydsbäcksområ

det (08-01c). En analys av föreliggande material har gett vid handen att

rullstensåsarna och sandavlagringarna i många fall uppenbarligen har stor

betydelse för avrinningens storlek under sommaren. Vi återkommer till

detta under rubr i ken "Vattenför i ng och avr i nn i ng" (s. 17).

Vattendragsregleringarna: En mycket effektiv långtidsreglering förekommer

i Hagbyån (område 08-07), vilket tydligt avspeglas i den specifika av

rinningens storlek (tabell 6), såväl i kolumnerna under rubriken I'Torras

te" som i kolumnerna med överskriften "Medel". Förekommande korttidsreg

leringar har mindre betydelse, men kan givetvis slumpmässigt har påver

kat ett eller annat uppmätt vattenståndsvärde. Ett flagrant sådant fall

inträffade troligen i maj 1977 i Torsåsån (område 08-03b). Korttidsreg-
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leringarnas inverkan på flygelmätningsresultaten behandlas nedan under

avdelningen '~attenf5ringssambandenss~kerhetl'.

Diskussion av bevattningsvattenuttaget återfinnes under avdelningen

IIVattenf5ring och avrinning" (s. 17-20).

~g~~~~!~~L~~~~g~~g~g~~~=~~~~~~~~

Med vattenf5ringssamband f5rstås här varje samband som anger vatten

f5ringen som funktion av vattenståndet. Vattenf5ringssambanden har for

men av funktioner, tabeller eller kurvor (grafer). Vid bearbetningen av

materialet har använts tabeller, som framräknats med hjälp av matematis

ka utjämningsfunktioner (jfr s. 13). Det samband som återges i f5religg

ande skrift ~r vattenf5ringskurvan, dvs den matematiska funktionens graf.

Den är upprättad med hj~lp av tabellv~rden.

q-värdenas tillf5rlitlighet är beroende av många faktorer. Några särskilt

beaktansvärda är sektionsstabiliteten, eventuella reglerings-, vegeta

tions- eller bakvatteneffekter samt metoderna f5r vattenf5ringssambandens

framtagning. Av dessa f5rekommer varken vegetations- eller bakvatten

effekter vid någon m~tstation i Kalmar län, varf5r en diskussion om dessa

effekter inte tas upp i detta länshäfte.

Mätsektionens stabilitet: Mätsektionens stabilitet varierar från m~tplats

till m~tplats. Ett kraftigt vårfl5de kan i s~msta fall avsevärt f5rändra

en viss sektion. Efter en omgestaltning aven mätsektion måste nya sam

band framtagas eller anpassning ske till tidigare g~llande. Sådan anpass

ning kan utf5ras genom l~mpl ig korrigering av de uppm~tta vattenstånds

värdena. Man kan även vända på korrigeringsf5rfarandet, så att tidigare

H-v~rden justeras att stämma in på de nya f5rhållandena. Så har skett

beträffande mätstationen i Torsåsån vid Ädala (område 08-03b).

Regleringseffekt på vattenf5ringsrnätningar: Korttidsregleringar kan

starkt minska de uppm~tta fl5desv~rdenas anv~ndbarhet som konstruktions

underlag f5r vattenf5ringssamband. Orsaken till detta ~r att korttids

regleringar i vissa tidsfaser genererar en utpräglat instationär str5m

ning i vattendraget. q-värden som är felaktiga av denna anledning bort

sorteras emellertid i regel, eftersom de nästan alltid är lätta att upp

t~cka.
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Metoder för vattenföringssambandens framtagande: Den kanske säkraste,

praktiskt användbara metoden för mätning av vattenföring är överfalls

värnsmätning. Säkerheten varierar dock gahska mycket med mätanordning

arnas kvalitet, liksom med noggrannheten i sambandsanalysen. Mätfelet

kan i bästa fall ligga under ±1 %och i sämsta fall vid ±15 %eller

t.o.m. ännu mer. En metod med stort sett jämförbar säkerhet är den

s.k. area-hastighetsmetod som brukar benämnas flygelmätning. Mätfelets

storlek är i detta fall bero~nde p~ punkthastighetsbestämningarnas an

tal och kvalitet, liksom av beräkningsmetodernas grad av noggrannhet.

Mätfelet kan pressas ner till ±1 %men kan ocks~ uppg~ till ±25 %.

De aktuella mätfelens storlek: De tv~ använda mätöverfallen i Kalmar

län är av ganska d~lig beskaffenhet, varför mätfelen vid dessa statio

ner trots sorgfällig sambandsanalys torde ligga vid ungefär ±10 %eller

möjligen n~got lägre. Flygelmätningarna är utförda enligt den s.k. halv

djupsmetoden och i förh~llandevis f~ vertikaler, vilket sammantaget ger

till resultat ett fel vid själva mätproceduren vilket kan skattas vara

n~got mindre än ±15 %. Flygelmätningarnas resultat har framräknats med

s~ stor noggrannhet att det totala mätfelet efter beräkningens utföran

de stigit endast n~got litet, til l låt oss säga drygt ±15 %. En mycket

omsorgsfull kurvanpassning har sedan utjämnat en del av felet, s~ att

det slutliga mätfelet kan uppskattas vara klart mindre än ±15 %vid de

flygelmätta stationerna. Denna felangivelse gäller emellertid inte vid

de mycket sm~ vattenföringarna (under ca 0,010 m3/s), där mätfelen f~r

bedömas oftast vara betydligt större, uppskattningsvis mellan ±20 %och

±30 %.

~~~~~~!~~l~~~~~~~~~g~~~=!~~~~lg~=~~~~~g~L~~

Alla vattenföringssamband hänför sig till 1977 ~rs mätsektionsgeometri

och till 1977 ~rs höjdlägen hos peglarna. En framtida användning aven

vattenföringskurva eller n~got annat samband, kan därför endast ske ef

ter prövning av huruvida de angivna förutsättningarna fortfarande gäller,

och om s~ inte är fallet, först efter korrigeringar av pegelns höjdläge

eller av de avlästa vattenst~ndsvärdena (jfr s. 16).

~~~~~~!~~l~~=~~~=~~~l~~l~~

Karakteristiskt för de inventerade vattendragen i länet är att deras

vattenföring, fr~n ett n~gorlunda högt värde i maj ,snabbt minskar un

der juni m~nad, för att i början av juli redan vara tämligen liten. Vat-
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tenf5ringen klingar sedan ofta av ytter1 igare, f5r att nå sitt minsta

värde under sensommaren-f5rh5sten. Kraftiga regn kan temporärt rubba

denna principiella gång, särskilt om de uppträder i b5rjan av juni, då

markvattenmagasinen fortfarande är täm1 igen välfyllda. De redovisade

vattenf5ringsdiagrammen ger åtskilliga belägg f5r detta. En utpräglad

vattenf5ringstopp i juni inträffade år 1976, medan de stora regnmäng

der som f511 i slutet av juli 1977 åstadkom någonting så relativt ovan

ligt som en sensommartopp. Detta sistnämnda är i själva verket så ovan

ligt att man vid bed5mning av områdenas vattenavgivningskapacitet måste

bortse från det (jfr "Inventeringens prognosvärde", s. 22).

En mycket viktig iakttagelse r5rande betydelsen av snötäckets tjocklek

och vårflodens storlek kan göras. Vintrarna 1974/75 och 1975/76 var båda

sn5fattiga och åtf51jda av svaga vårflöden. Vintern 1976/77 var däremot

täm1 igen snörik, och vårfloden 1977 f51jakt1 igen ganska kraftig. Denna

skillnad mellan vintrarna kan tydligt urskiljas i vattenföringsdiagram

mens ingångsvärden från I början av maj. Man ser em~llertid också hur

efterverkan av vårflodsdifferensen hastigt tonar av, f5r att redan om

kring den 20 maj inte längre vara sk5njbar i de allra flesta diagrammen.

Endast i två områden tycks efterverkan vara sk5njbar under ytterligare

ett par veckor, nämligen i det relativt sj5rika Hagbyåområdet (08-07)

och i det bifurkationspåverkade Ha11torpsåområdet (08-06). Här torde fö

re1 igga ett ganska klart indicium på att vårflodens storlek i varje fall

inte kan ha någon stor betydelse f5r vattentillgången inom de inventerade

områdena i länet under den egentl iga bevattningssäsongen, och allra minst

f5r vattentillgången under den tid frampå sommaren då den verkliga konflik

ten mellan tillgång och efterfrågan kan f5rväntas bl i aktuell. F5rk1aring

arna ti 11 att sommarvattenf5ri ngen är så oberoende .av vårf15denas storlek

torde kunna s5kas dels de klimatiska förutsättningarna med relativt ti

dig sn5smä1tning, dels det fysiografiska faktum att vårflodsvattnet inte

retarderas i några mera omfattande ytvattenförråd, med Hagbyåområdet som

föga uttalat men ändå betecknande undantag.

Iakttagelsen av vårf15denas begränsade betydelse f5r sommarvattenf5ringen

är av stor vikt f5r bed5mningen av inventeringens prognosvärde (jfr s. 22).

En närmare analys av det f5re1iggande materialet har visat att det fram

träder en i många fall mycket uppenbar skillnad mellan den specifika av

rinningen från områden med stora av1agrin9ar av grovtexture1la sediment

och den specifika avrinningen från områden utan sådan~ avlagringar. Vi skall



därför närmare diskutera de q1aci 1fluvia1a avlagringarnas betydelse. Vi

dare skall vi granska de möjl igheter ti Il framtida vattenuttag som före

finns, dels i vattendrag från områden inom vilka det år 1976 existerade

fler än en bevattningsanläggning, dels i vattendrag från områden där

högst en bevattningsanläggning fanns 1976. Slutl igen skall vi något li

tet beröra möjligheterna att mera generellt uttrycka den undersökta re

gionens sommarvattentillgångar som funktioner av tiden.

De grovkorniga sedimentens betydelse

Analys av vårt material har visat att vattendragen inom områdena 08-06,

08-07, 08-09, 08-12b, 08-13 och 08-14 under hela sommaren och oberoende

av nederbördsförhål landena tycks ha ett tydl igt urskiljbart ti 1lskott av

utläckande grundvatten från åsarna inom områdena (jfr s. 15). För juli

och augusti synes detsamma gälla även område 08-08. Under torra betingel

ser kan ingen åsvatteneffekt förmärkas i materialet från något ytterl i

gare område.

För våta år förefaller en åseffekt kunna spåras gälla område 08-12c un

der juni, och områdena 08-04 och 08-05 beträffande juli och augusti. Sand

avlagringarna inom område 08-10 ger uppenbarligen - som man också kunde

förvänta sig - under våta år en ökning av vattenföringen i början av som-

maren.

Vattenföringar från områden med bevatthingsanläggningar 1976

Inom de elva"områdena som år 1976 hade fler än en bevattningsanläggning,

bör vattenföringarna och de framtida möjl igheterna att ytterligare ut

nyttja dem, med fördel kunna diskuteras mot bakgrunden av hur märkbart

i förhållande ti Il vattenföringarna de medeluttag för bevattningsändamål

kan bedömas vara, vilka anges på högersidorna i de områdesvisa faktare

dogörelserna.

I förhållande till medelvattenföringarna vid respektive vattenföringsmät

station var de framräknade medeluttagen för bevattningsändamål :

Aldrig av märkbar storlek inom .!ia..9.b1.å2m.!::.å~e.! (08-0n, ~m~d2t2r.e.s!o~r!

.ie.! (08-09) och ~n~rleE.ä~k2o~r!d~t (08-12b).

Sällan av märkbar storlek inom ~p.e.l~r~m2å2m~å.ie.! (08-04) och .!iall.!o~P2å~

2m~å~e.! (08-06). Endast under torra augustimånader är vattenförihgeh Vid

dessa områdens mätstationer så l iten att medeluttagen är märkbara rela

tivt sett. Märkbarheten är tyd1 igast i Applerumsåområdet.
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Täml igen ofta av märkbar storlek, inom .r.o.!:.s!s!0i!!r!d~t (08-03b), .§.l~s~o.lm~

!o~r!d~t (08-05) och lä~k~b:t.å~m.!:.åie! (08-11). Såväl under. torra jul imå

nader som under torra augustimånader uppvisar dessa områden så små vat

tenföringar att medeluttaget kan sägas vara av märkbar omfattning. Märk

barheten är särskilt utpräglad vid torr augl;Jsti. Läckebyåområdet har

dessutom mycket tydlig märkbarhet även torra julimånader.

Mycket ofta av märkbar storlek inom la~d~b!c~s~m.!:.åie! (08-01b), li~d~ä~k~

~m.!:.åie! (08-02) och ~u.!:.r~b!c~s~~åie! (08-10). Respektive vattendrag har

här så små medelvattenföringar i förhållande till medeluttagen för bevatt

ning, att dessa är tydligt (kraftigt) märkbara i juli och augusti, nära

nog oavsett vilka regnmängder som fall it. Alla tre områdena uppvisar dess

utom märkbarhet under inventeringsperiodens torraste andra junihälft. För

Surrebäcksområdet kan t.o.m. spåras en viss märkbarhet under treårsperio

dens torraste första junihälft.

Vattenföring från områden utan bevattningsanläggningar 1976

För de sex områden som år 1976 hade högst en bevattningsanläggning kan

begränsningarna i möjligheten till framtida, måttligt stor ytvattenutvin

ning under sommaren anges enligt nedanstående schema:

Möjligheten till ytvattentäkt är för

~PRI~r:t.d~b!c~s~m.!:.åie! (08-01c) liten under t?rra första hälfter av juni

och under våta andra hälfter a~csamma månad, ingen under torra andra hälf

ter av juni, ingen under juli och aDgusti oberoende av nederbördens storlek.

2)!r~k.!:!.l..!.aE.ä~k~0~r!d~t (.08-03c). r;elativt liten under torra andra hälfter

av juni, l iten under torra julimånaderr ingen,under torta augustimånader.

~å~b!c~s~m.!:.åie! (08-08) l iten eller relativt liten under torra juli- och

augus t imånade r.

~o~r~b!c~s~m~åie! (08-12c) liten under torra andra hälfter av juni, ingen

under torra och relativt l iten under våta juli- och augustimånader.

~ä~r~å~m.!:.åie! (08-13) l iten under torra augustimåoader.

~o~e~h.!:!.l!eE.ä~k~o~r!d~t (08-14) liten under torra augustimånader.

Specifika avrinningen somtidsfunktion. Försök till formalisering.

Försök har gjorts att anpassa de ~kiftande specifika avrinningarna (avrin

ningstalen) till en utjämnad funktion av tiden. Två tidsserier har samman-
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ställts av IItorrvärden ll i tabell 6. Den ena tidsserien avser områden

utan tydligt märkbar påverkan av åsvatten (under torra betingelser~),

den andra ~ iakttagbar sådan påverkan. Till den förstnämnda gruppen

hör områdena 08-01b, 08-01c, 08-02, 08-03b, 08-03c, 08-04, 08-05, 08-10,

08-11 och 08-12c, medan den ändra gruppen innefattar områdena 08-06, 08

07, 08-09, 08-12b, 08-13 och 08-14 samt med viss tvekan område 08-08 (jfr

s. 19). Korrektion för vattenuttåg för bevattning har gjorts för vissa

av områdena.

Eftersom tidsserierna inte avser ett visst bestämt torrår, utan ett

"syntetiserat torrår l' , sammansatt av alla årens torraste tidselement,

kommer serierna att gälla en mycket torr sommar, något torrare än t.o.m.

sommaren 1975, och troligen inte förverkl igad oftare än kanske ett år av

trettiofem (jfr s. 22).

3:Z~t~112

utjämnat avrinningstal (1/5 km2) avseende icke ås

påverkade områden under mycket torra år

utjämnat avrinningstal (l/s km2) avseende åspå

verkade områden under mycket torra år

t-2 ,4
8000 •

q T:Sp,l ,

QSp,2,T"

qSp,2,T

där

qSp,l,T

Tidsserierna har utjämnats med följande approximativa funktioner:
l

1600- t- 2 ,1

t: dygnets ordningsnummer med t=l den 1 maj (t=32 mot

svarar den 1 juni och t=112 den 20 augusti)

Tabell 1 visar vilka värden i l/s km2 de utjämnande funktionerna ovan

ger på avrinningstalen (specifika avrinningarna) för några olika tid

punkter under sommaren.

Tabell 1: Kalkylerade avrinningstal i l/s km
2

avseende mycket torra år och om-

råden i Kalmar län utan åspåverkan (Qs 1 T) respektive med åspåverkan (Qs 2 T)'p, , p, ,

Datum: 1/6 6/6 11/6 16/6 21/6 26/6 1/7 11/7 21/7 31/7 10/8 20/8
q . " 1, 10 0,81 0,62 0,49 0,40 0,33 0,28 0,20 O, 15 O, 12 0,10 0,08Sp,l,T"
q " 1,95 1,38 1,02 0,78 0,61 0,49 0,40 0,28 0,20 0,15 O, 12 0,10Sp,2,T"

Spridningen kring de angivna medeltalen är mycket stor. Ekvationerna och

tabellerna måste därför tolkas med utomordentl ig försiktighet och närmast

ses som ett försök att siffermässigt åskådliggöra den principiella gången
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för avrinningstalets fortskridande minskning under en torrsommar. Det

skall eftertryckligt betonas att sambanden endast avser relativt sjöfat

tiga avrinningsområden av storleken 15-400 km2 belägna inom den region

vari de inventerade områdena ligger, dvs inom ett 30-40 km brett kust

bälte mellan Brömsebäcken i söder och Emån i norr.

Under ett linormalfuktigt år" torde avrinningstalen vara uppemot tre gång

er så stora som de i tabell 1 angivna, och med en ännu större spridning

av värdena.

Vi erinrar om att vattenföringen i m3/s från ett område erhålles om spe

cifika avrinningen (avrinningstalet) utttyckt i 1/s~km2 multipliceras

med en faktor 0,001 'A, där A är det aktuella områdets areal i km
2

.

~~~~~~~~l~~~~~=g~~~~~~~~~g~

Såsom visats i diskussionen om vattenföring och avrinning (s. 18) tycks

vårflodens betydelse för avrinningens storlek under bevattningssäsongen

inom de inventerade områdena i länet på sin höjd vara ringa. Härav följer

att det måste vara avrinningsområdenas fysiografi och sommarens nederbörds

förhål landen som är bestämmande för avrinningsförloppet. Eftersom de fysio

grafiska faktorerna är approximativt konstanta för ett och samma avrinnings

område, blir bedömningen av inventeringens prognosvärde blott och bart en

fråga om att tolka inventeringsårens nederbördsdata i ljuset av nederbördens

statistiska fördelning över en lång tidsperiod.

Utgående från antagandet att nederbördskl imatet Kalmar är approximativt

representativt för hela den region inom vilken de inventerade områdena är

belägna, har statistiska fördelningar avseende Kalmar 1879-1977 upprättats

över den uppmätta nederbördens månadssummor, liksom över nederbördssummor

som bi ldats genom sammanslagningar av primära månadssummor till summor av

seende två-, tre-, fyra-, sex- och tolvmånadersperioder. Alla värden har

normaliserats att gäl la den nuvarande mätstationen 6641 Kalmar F12. I tab. 2

återges extremvärden och decilerna ett (fraktil O, 1) til l nio (frakti I 0,9)

för ett urval av 99-årsperiodens empiriska fördelningar. Tabellen ger också

de aktuella nederbördssummorna från åren 1975-1977.

De olika fördelningsfunktionernas grafer ha~ uppritats, varefter de tfll

varje särskild graf hörande enskilda yärdena från åren 1975-1977 inlagts.

Även det till varje särskild graf hörande medelvärdet av de enski lda värde

na från 1975-1977 har markerats. Med hjälp av de sålunda upprättade dia-
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grammen har dragits vissa viktiga slutsatser rörande "torråret","våtåret ll

och " medelåret" i vårt material.

Torra somrar":Alla tre månaderna juni, jul i och augusti 1975 var mycket

nederbördsfattiga, särskilt då juni och augusti. Endast ett år av nio fö

rekom under perioden 1879-1977 en lika torr eller torrare junimånad i Kal

mar än den 1975. Samma låga sannolikhet gäller för torrhetsgraden i augus

ti 1975. Motsvarande värde för juli 1975 var ett år av fem. Nederbördsma

terialet visar att en lika torr eller torrare sommar (juni-augusti) som

1975 endast uppträder tre år av hundra. 99-årsperiodens nederbördsfatti

gaste sommar inträffade, i förbigående sagt, år 1917. I våra "torrårsvär

den" ingår i övervägande utsträckning värden från sommaren 1975. Avsteg

från denna regel finns dock, och de accentuerar ytterligare något vårt

"torrårs" säll synthet. Våra torrårsvärden och det "synteti serade torrår"

som användes i avdelningen "S pec ifika avrinningen som tidsfunktion" (s. 20)

kan sammanfattningsvis sägas representera en mycket nederbördsfattig som

mar, inträffande ett år av trettiofem.

Våta somrar":Somrarna 1976 och 1977 var uppenbarligen tämligen linormalvå

ta", med 1976 års sommar (juni-augusti) knappt 10 % "torrare" än median

året, och 1977 års knappt 20 %"våtare". Våra "våtårsvärden" är månadssum

memaxima hämtade från båda dessa år. För Kalmar har dessa maxima följande

sannolikheter att inträffa eller överträffas: Juni: ett år av tre; Juli:

ett år av fjorton (!); Augusti: tre år av fem. Julivärdet (från juli 1977)

är alltså mycket ovanligt. Som sammanfattning kan sägas att våra "våtårs

värden" kan sägas representera en relativt blöt situation som i varje fall

inte uppnås eller överträffas oftare än ungefär vart sjunde år.

"Normala" somrar: Medelårets värden utgör ett medeltal av månadssummor från

en mycket nederbördsfattig sommar och två somrar med tämligen "normala"

regnmängder. Månad efter månad ligger medelnederbördsvärdet 1975-1977 i

Kalmar nära medianvärdet (och medelvärdet) i fördelningarna för perioden

1879-1977; något under för juni och augusti, något över för juli. För juni

augusti sammantaget ligger medelnederbördsvärdet 1975-1977 ca 10 %under

medianvärdet i fördelningen från perioden 1879-1977. Sambandet mellan me

delnederbörd och medeltal av vattenföringsvärden är mindre entydigt än de

tidigare avhandlade sambanden mellan relativt extrema värden. Tydligt är

dock att vårt " medelår" väl motsvarar den medelnederbördssituation som de

finieras av den 99-åriga tidsseriens medianvärde och medelvärde. Detta för

hållande kan sägas åtminstone ge en viss fingervisning om att våra medel

årsvärden inte kan förväntas avvika radikalt från de medelvärden som skul le

ha framkommit efter en lång årsföljd av direktobservationer av vatten

föringen.
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Tabell 2:

Extrem-, decil- och medelvärden av empiriska nederbördsfördelningskurvor (1879-1977)
samt aktuella värden från åren 1975-1977 för stationen 6641 Kalmar.

Frakti ler Medel- Aktuella värden
Månad Min. O, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Max. tal 1975 1976 1977

4 6 12 18 21 25 30 34 37 47 54 88 32 18 53 24

5 O 12 18 24 25 31 38 44 54 58 79 34 54 70 26

6 2 14 20 25 30 35 41 45 53 71 114 39 14 43 37

7 2 19 29 36 44 51 58 67 80 100 135 55 33 29 104

8 5 17 28 34 42 57 66 79 97 110 239 62 17 66 36

4-5 19 31 38 50 58 67 71 77 86 101 166 66 72 123 50
5-6 27 37 48 54 63 69 76 87 98 110 145 73 68 113 63
6-7 22 50 63 72 80 95 99 109 126 141 214 94 47 72 141

7-8 36 50 80 88 94 107 126 138 158 189 294 117 50 95 140

3-5 28 51 61 75 81 89 96 106 114 136 184 92 110 144 87

5-7 46 78 90 1{) 1 111 123 140 152 164 179 249 128 101 142 167
6-8 38 95 112 120 135 151 165 181 203 219 336 156 64 138 177
3-6 49 83 98 110 117 126 135 146 160 186 244 130 124 187 124

5-8 63 121 141 157 177 186 202 215 237 260 391 190 118 208 203
1-6 80 125 146 158 165 175 198 212 225 241 336 184 158 223 221

1-12 271 343 375 417 440 462 479 501 531 566 734 462 316 529 511
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Tabell 3: Översikt över de inventerade områdena Ka lmar län.

Mätstationer för

vattenföring nederbörd Speciell
Områdes- Vattendragens namn Namn Läges- Mätvärdenas Nummer Namn fakta redo-
nummer koordinater tillförljt- visning på

l ighet x sidorna

08-01b Landabäcken Brömsebro 62414-15120 2 6617 Komstorp 32-33

08-01c Applerydsbäcken Norra Appleryd 62451-15103 2 _11- _11- 34-35

08-02 Lindbäcken Skorrö 62482-15140 2 6525 Torsås 36-37

08-03b Torsåsån Ådala 62542-15106 2-3 _11- _11- 38-39

08-03c Tjärekullabäcken Tjärekulla 62527-15085 2 _11- _11- 40-41

08-04 Applerumsån Norra Applerum 62570-15116 2 _11- _1-1- 42-43

08-05 Glasholmsån Håknebo 62628-15254 2 _ 11- _11 _ 44-45

08-06 Halltorpsån Trottorp 62653-15186 2 _ 1.1_ _1-1 _ 46-47

08-07 Hagbyån Runtorp 62758-15096 1-2 6544 Nybro 48-49

08-08 Råsbäcken ölvingstorp 62773-15189 2 _I~- _1-1_ 50-51

08-09 Smedstorpsån Smeds torp 62865-15175 2 _ 11- _11 _ 52-53

08-10 Surrebäcken För lösa 62912-15274 2 6646 Svartingstorp 54-55

08-11 Läckebyån Möltorp 62936-15264 1-2 _ 11- _11 _ 56-57

08-12b Snärjebäcken Böle 63019-15292 2 6544 Nybro 58-59

08-12c Norrebäcken Böle 63033-15296 2 7600 Sandbäckshult 60-61

08-13 Nävraån Haraldsmåla 63074-15344 2 _11- _11- 62-63

08-14 Koverhultebäcken Vidflagen 63225-15352 2 _11- _11- 64-65

x) Gradering av tillförl itl igheten: 1 = mycket god; 2 = god; 3 = godtagbar.



Tabell 4: Fysiografiska karakteristika för de inventerade områdena Kalmar län.

A V R I N N I N G S O M R Å D E N A S

största form- "öppen- sjöandel (% ) höj d höjd-
nummer namn areal längd faktor mark- egent. över- totalt (mNN/1900/) di ff.

(km 2) (km) en l igt klassiI sjö svämn. högsta lägsta (m)
Sehumm område

08-01b Landabäeksom r. 29 11 0,55 II 0,5 0,5 100 7 93

08-01e App l erydsb. omr. 15 7,3 0,60 II 0,4 0,4 70 18 52

08-02 Lindbäcksområdet 41 10 0,72 III 0,2 0,2 65 1O 55

08-03b Torsåsåområdet 186 20 0,77 II 0,6 0,4 1, O 115 18 97

08-03e Tjärekullab.omr. 35 14 0,48 l I 1,6 1,6 95 33 62

08-04 App le rumsåom r. 59 19 0,46 II 0,2 0,2 105 18 87

08-05 Glasholmsåomr. 57 16 0,53 II 0, 1 0, 1 105 18 87

08-06 Halltorpsåomr. 120 1) 26 0,48 II 0,2 0,3 0,5 118 16 102

08-07 Hagbyåområdet 3801) 34 0,65 2,4 1,0 3,4 225 60 165

08-08 Råsbäeksområdet 34 12 0,55 II 100 19 81

08-09 Smeds torpsåomr. 286 31 0,62 II 0,2 0,2 206 34 172

08-10 Su r rebäeksom r . 33 11 0,59 III 65 14 51

08-11 Läekebyåområdet 108 20 0,59 II 108 19 89

08-12b Snärjebäeksomr. 177 32 0,47 0,9 0,5 1,4 170 17 153

08-12e Norrebäeksomr. 33 12 0,54 78 15 63

08-13 Nävraåområdet 55 18 0,46 II O, 1 0, 1 105 10 95
08-14 Koverhul teb.omr. 61 16 0,55 II 75 17 58

1)
Hal ltorpsåområdets oeh Hagbyåområdets arealer är de angivna (120 380 km 2) vid lågvattenföring. Vid högre vatten-N resp.

-....J föring överföres en del vatten från Hagbyån ti 11 Halltorpsån via en bifurkation mellan Vänsjösjön oeh Ugglebosjön.
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TabellS: Medelvattenföringsvärden i m3/s för första och andra hälften av juni och för månaderna
juli och augusti åren 1975-1977.

Juni
Jul i Augusti

OMRÅDE l:a hälften 2:a hälften
Torr- Våt- Medel Torr- Våt- Medel Torr- Våt- Medel Torr- Våt- Medel
aste aste aste aste aste aste aste aste

08-01b 0,020 0,12 0,058 0,008 0,018 0,013 0,005 0,010 0,007 ° 0,012 0,004

08-01e 0,005 0,067 0,030 ° 0,004 0,002 ° ° ° ° ° °08-02 0,038 0, 12 0,078 0,015 0,031 0,025 0,008 0, 011 0,010 0,004 0,010 0,007

08-03b 0,22 0,39 °,31 0,045 0,066 0,056 0,003 0,046 0,019 ° 0,028 0,010

08-03c 0,02) 0,10 0,067 0,007 0,036 0,020 0,002 0,012 0,006 ° 0,044 0,015

08-04 0,057 0,068 0,060 0,016 0,024 0,020 0,006 0,073 0,028 ° 0,075 0,025

08-05 0,086 0,23 0, 16 0,024 0,078 0,044 0,004 0, 12 0,045 0,001 0, 18 0,063

08-06 0,29 0,53 0,43 O, 13 0,24 0, 17 0,029 0,22 0,097 0,008 0,28 0,10

08-07 0,92 1, 19 1,03 0,45 0,89 0,62 0,40 0,54 0,45 0,48 0,63 0,54

08-08 0,034 0,069 0,053 0,015 0,023 0,020 0,005 0,027 0,013 0,002 0,037 0,016

08-09 0,32 2,26 1, 12 0,10 0,32 0,19 0,050 0,21 0, 11 0,050 0, 17 0,092

08-10 0, 010 0,25 0,15 0,003 0,066 0,028 0,002 0,008 0,004 0,001 0,017 0,006

08-11 0,075 0,82 0,45 0,020 0,25 0, 11 ° 0,028 0,014 ° 0,028 0,009

08-12b (0,33) 1,24 (0,79) (0,21) 0,69 (0,45) (0,18) 0,23 (0,21) 0,025 O, 15 0,077

08-12c 0,020 0,37 0,15 0,002 0, 12 0,043 ° 0,010 0,005 ° 0,009 0,003

08-13 0,078 0,46 0,23 0,035 0, 14 0,074 0,012 0,056 0,028 0,002 0,045 0,017

08-14 0,083 0,55 0,38 0,038 0,17 0,099 0,018 0,047 0,028 0,002 0,050 0,019

Uppgifter från juni och juli 1975 saknas från 08-12b (Snärjebäcksområdet). Alla uppgifter för juni och juli
för detta område, avser därför endast åren 1976-1977. Värden som till följd härav säkerl igen blivit miss-
visande har satts inom parentes.



Tabell 6: Specifika medelavrinningen
juli och augusti åren 1975-1977.

l/s km2 för första och andra hälften av juni och för månaderna

Juni Ju l i Augus t i1: a häl ften 2:a hälftenOMRÅDE
Torr- Våt- Medel Torr- Våt- Medel Torr- Våt- Medel Torr- Våt- Medel
aste aste aste aste aste aste aste aste

08-01b 0,7 4,1 2,0 0,3 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 ° 0,4 0,2

08-01c 0,3 4,4 2,0 ° 0,3 O, 1 ° O ° O O O

08-02 0,9 2,9 1,9 0,4 0,8 0,6 0,2 0,3 0,2 O, 1 0,3 0,2

08-03b 1,2 2, 1 1 ,7 0,2 0,4 0,3 ° 0,2 O, 1 O 0,2 O, 1

08-03c 0,8 3,0 1,9 0,2 1,° 0,6 O, 1 0,4 0,2 O 1,3 0,4

08-04 1, O 1,2 1 , O 0,3 0,4 0,3 O, 1 1,2 0,5 ° 1 ,3 0,4

08-05 1,5 4,0 2,8 0,4 1,4 0,8 0,1 2,2 0,8. ° 3,2 1,1

08-06 2,4 4.,5 3,6 1, 1 2,0 1 ,4 0,2 1,8 0,8 O, 1 2,3 0,8

08-07 2,4 3,1 2,7 1,2 2,3 1 ,6 1 ,° 1,4 1,2 1 ,3 1,6 1,4

08-08 1, O 2,0 1,5 0,4 0,7 0,6 0,2 0,8 0,4 O, 1 1 , 1 0,5

08-09 1, 1 7,9 3,9 0,5 1,1 0,7 0,2 0,7 0,4 0,2 0,6 0,3

08-10 0,3 7,5 4,4 0,5 2,0 0,9 O, 1 0,2 O, 1 O 0,5 0,2

08-11 0,7 7,6 4,1 0,2 2,3 1 , O ° 0,3 O, 1 O 0,3 O, 1

08-12b 1) (1 ,9) 7,0 (4,4) (1 ,2) 3,9 (2,5) ( 1, O) 1,3 (1 ,2) O, 1 0,9 0,4

08-12c 0,6 11 ,3 4,6 O, 1 3,7 1,3 O 0,3 0,1 O 0,3 0,1

08-13 1,4 8,4 4,1 0,6 2,6 1 ,3 0,2 1, O 0,5 ° 0,8 0,3

08-14 1,4 9,0 6,2 0,6 2,9 1,6 0,3 0,8 0,5 ° 0,8 0,3

1)
Uppgifter från juni och j u l i 1975 saknas från 08-12b (Snärjebäcksområdet) . Alla uppgifter för juni och jul i
för detta område, avser därför endast o

1976-1977. Vä rden som t i l l följd härav säkerl igen blivit miss-aren
visande har satts inom parentes.

N
\.D



~ Tabell 7: Nederbörd (i mm) som medeltal för åren 1931-1960 (N
30

) oeh för åren 1975-1977 (N
3

)

jämförd med framräknad avrinning (i mm) som medeltal för åren 1975-1977 (Q3)'

Juni Jul i Augus t i
OMRÅDE N30 N

3 Q3 N30
N
3 Q3 N30

N
3 Q3

08-01b 38 21 3,2 61 52 0,6 61 24 0,4

08-01e 38 21 2,7 61 52 0,0 61 24 O

08-02 (25) 1 23 3,3 (57) 1 55 0,6 (31) 1 31 0,4

08-03b (25) 1 23 2,6 (57) 1 55 0,3 (31) 1 31 O, 1

08-03e (25) 1 23 3,3 (57) 1 55 0,4 (3n 1 31 1, 1

08-04 (25) 1 23 1,8 (57) 1 55 1,3 (31) 1 31 1~ 1

08-05 (25) 1 23 4,6 (57) 1 55 2,1 (3n 1 31 2,9

08-06 (25) 1 23 6,5 (57) 1 55 2,2 (31) 1 31 2,2

08-07 49 33 5,6 74 57 3,2 78 42 3~8

08-08 49 33 2,8 74 57 1, 1 78 42 1,2

08-09 49 33 5,9 74 57 1 , O 78 42 0,9

08-10 40 27 6,7 61 59 0,3 63 47 0,5

08-11 40 27 6,7 61 59 0,3 63 47 0,2

08-12b 49 33 (9,0)2 74 57 (3,1)2 78 42 1,2

08-12e 46 31 7,7 70 72 D,4 72 41 0,3

08-13 46 31 7,0 70 72 1,4 72 41 0,8

08-14 46 31 10, 1 70 72 1,2 72 41 0,8

1) Medelvärdet avser åren 1971-1977. Rörande detta värdes korrigering, se texten (s. 10).

2) Vattenföringsmätstationen för område 08-12b saknar uppgifter från juni oeh jul i 1975.



o
3:
:::u»o
CI
rn
<.n
<

"T1
):>
A
-I
):>
:::u
rn
CI
O
G")

O:
:::u
rn
r
<.n
rn
:::u

W
N

I
~

v-t



08-0IB LANDABACKEN VIn BROMSEBRO

q (m3Is)

s

s

s

SEPTEMBERAUGUSTIJUL IJUN IMAJ

'1'
1. VATTENFöRINGSDIAGRAMi

~

I .

~

\
\,
\

\ x

\ 'I • • 1975.. x- -- - -x 1976
b ,I
~ I I 0-. -- . - ·01977

I\~ I ,
I I Qn.1e~ E.e.!::..i.~d~r~2_a_J~ni-~u2.' _v~r

/
, x, , högsta uppmätta vattenföring: 0.22 m31,

m3;/
, \ lägsta uppmätta vattenföring: 0.0
I \

)t I \ Mätseriernas vägda medelvärde: 0.015 m3:
\ , \, , \\

l
, \, ,,

\
~

., .
\

,
\ (\. .. \

\I~.~
X '", " -

........~ "J:r .-.-- .
""o- '-0- "-- ~. ..........

- ""'O-'-." --- ._. .....('\
... -.

0.1

0.2

0.0

0.3

2. NEDERBöRDSDIAGRAM
N(mm)
100 Station: SMHI 6617 KOMSTORP

(7.3 km från områdets mittpunkt)
79

69
61 61

OIMIJIJIAISI

Mede l nederbörd
(1931-1960)

M J'J'A'S

40 34

M J"J'A'S

1977

51
40

26

M J'J'A'S

1976

43
53

1975

50

32.



RAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

Avrinninosområdets areal:____ 2 _

QpEe~ ~a~k_(~l~s~i~t~r~alll:

Sjöande l:
- - - - {egentl ig sjö 0,0 %varav _ _. o

oversvamnlngsomrade 0,5 %

j
högsta punkt:

~v~i~nini!s~m~åie.!.s lägsta punkt:
höjddifferens:

29 km
2

5,1-15,0 %

0,5 %

100 m
7 m

93 m

Qv~i.9.t:

Landabäeken är den större av Brömsebäekens båda huvudgrenar. Den andra är Apple
rydsbäeken (jfr område 08-01e).

Landabäeksområdets dominerande jordart är morän. Utefter en sträcka av ea 3 km
närmast uppströms vattenföringsmätstationen i Brömsebro flyter Landabäeken fram
endast 0,5-1,0 km SV om en rullstensås (Kristianopelåsen). Åsen utgör avrin
ningsområdets topografiska vattendelare i NV.

Vattendraget saknar dammanläggningar.

För år 1976 beräknas medeluttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppströms
vattenföringsmätstationen i Brömsebro ha varit (1 = månadens första hälft,
2 = månadens andra hälft):

september
1 2

0,001 O

2

0,003

augusti
1

0,004

2

0,004

ju l i
1

0,005

2

0,004

jun i
1

0,001

2

0,001

maj
1

°
4. VATTENFöRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRlDETS KONTURER

o uppmätt vattenföringsvärde

V skattat vattenföringsvärde

.,,-.. . .............

\~"._.",
\. -'-'--''-~V""" •

q: vattenföring

H: vattenniv5 enl. pegel

HO: tröskelnivå

;,T

lO5o

+

HO

s)

°4

o 2

o °
-O, 1 0,0 O, 1 0;2 0,3 0,4 0,5 0,6 H (m)

33.



08-01e APPLERYDSBACKEN VID NORRA APPLERYD

1. VATTENFÖRINGSDIAGRAM

q (m3Is)
,'--------

~
O. 18 ;-1-+\---------

\
0.16 I l

0.14 m3Is

0.0 m3/s

. AUGUST IJULI

~n.ie~ ..e.e~i~d~r~a_j~ni.-~u.9..._v~r

högsta uppmätta vattenföring:

lägsta uppmätta vattenföring:

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.005 m3/s

• • 1975

)(-- - ~ X1976

0-'-' -,01977

\

0.00 I i .'t() .. ~ "7'oH i i SEPTEMBER i

0.06 I (\: . \

0.04 I .. \ \' I

0.08 I ' \

O. 14 I :

0.02 I ' 4\ / "

O. 12 I : . ,

0.10 I I "

2. NEDERBÖRDSDIAGRAM
N(mm)
100 Station: SMHI 6617 KOMSTORP

, (8.4 km från områdets mittpunkt)

79
69

61 61

M'J'J"A'S

Med e l ned e r bö r d
(1931-1960)

II
51

50 -t I - 43
40 3111 I ~

22 26

U=WJ U-JJJsJ [
O M J J A S J~J'A·SM

34, 1975 1976 1977



3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

.~.v~i~ni.n..9.s~m~åie-!.s_a~e~1:

.Qp.e.e~ ~a~k_(~I~s2i~t~r~a..!.11:

Sjöande l:
-- - - {egentl ig sjö 0,0

varav.. ... ooversvamnlngsomrade 0,4

lhögs ta punk t:
~v~i~ni.n..9.s~m..'::.åie lägsta punkt:

höjddifferens:

15 km2

5,1-15,0 %

0,4 %
%
%

70 m
18 m
52 m

.2.v~i..9.t :

Applerydsbäcken är den mindre av Brömsebäckens båda huvudgrenar. Den andra är
Landabäcken (jfr område 08-01b).

Applerydsbäcksområdets dominerande jordart är morän. Vattenföringsmätstationen
är belägen där bäcken skär igenom Kristianopelåsen vid Norra Appleryd (Övre
Appleryd).

Vattendraget saknar dammanläggningar.

År 1976 fanns ingen bevattningsanläggning inom området.

4. VATTENFöRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRÅDETS KONTURER

q (m3/ s)

0,5

o uppmätt vattenföringsvärde

V skattat vattenföringsvärde

, I ,

r') .,..........._.,

I~" .-........... --

vattenföring

H: vattennivå enl. pegel

li
O

: tröskelnivå

km
105O

HO

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,0 O, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 H (m)

35.



q (m3/ s)
,'rI'1,.r--------

08-02 LINDBACKEN VID SKORRö

0.4 I I
1. VATTENFÖRINGSDIAGRAM

~

\
0.3 I \

\

\

• • 1975

x- - - -x 1976

0-.- . -·-01977

0.20 m3/s

0.002 m3/s

SEPTEMBER

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.022 m3/s

~nie~ E.e~r~::d~r~a_j~ni-~u.9.'_v~r

högsta uppmätta vattenföring:

lägsta uppmätta vattenföring:

~ .., ~~--..PL ~ --O O ~ - J(- )C. if::"'::c:J:;r::. .p;..';'t!:Q
. MAJ I JUNI JULI AUGUSTI ~ i

0.1 I' '. , \

0.2 I , "

N(mm)
100

2. NEDERBÖRDSDIAGRAM

Station: SMHI 6525 TORSAS
(4.8 km från områdets mittpunkt)

82

M J J A o S

1976

48

M - J . J . A • S

Mede l nederbörd
(1971-1977)

M J J o A . S

1977

51

15

48

64
56 52

5°1l·1123
I r

9

Le -,O M J-JoA ~

197536.



3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

41 ki

15,1-30,0 %

0,2 %
%
%

65 m
10 m
55 m

Avrinninnsområdets areal:____ .iliL _

QP'p'e~ .!!!a.ck_(~l~s~i~t~r~a.l.ll:

Sjöandel:
---- {egentlig sjö 0,0

varav.. ... •oversvamnI ngsomrade 0,2

j
högsta punkt:

~v.ci~ni nJls~m.cåie.!s l ägs ta punkt:
höj dd i fferens:

Qv..!::.iJlt:

Lindbäcksområdets dominerande jordart är moran.

Vattendraget saknar dammanläggningar.

För år 1976 beräknas medel uttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppströms
vattenföringsmätstationen vid Skorrö ha varit (1 = månadens första hälft,'
2 = månadens andra hälft):

maj .j u l i
1

O

2

0,001

juni
1

0,004
2

0,010
1

0,012

2

0,009

augusti
1 2

0,011 0,007

september
1 2

0,002 O

4. VATTENFÖRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMP.ADETS KONTURER

0,5

q(m3/s)

0,6

o uppmätt vattenföringsvärde

V skattat vattenföringsvärde
H: vattennivå enl. pegel

q: vattenför ing

HO: tröskelnivå

km
lO5

(".....,.~_o/·~
. lJ .
L ~.).--._0

HO

O
, I I

O, 1

0,2

0,0

0,4

0,3

0,0 O, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 H (m)
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q (m3/s) Y
--T'~-------

08~03B TORSASAN VID ADALA

1. VATTENFÖRINGSDIAGRAM

m3/s

m3/s

0.72

0.0

SEPTEMBER

~niel. .e.e!::.i~d!r.!:!.a_j~ni-~u.9.._v~r

högsta uppmätta vattenföring:

lägsta uppmätta vattenföring:

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.069 m3/s

• • 1975

x- - - -x 1976

0-.-._.-01977

1.5 I I II

1 • O I I I I

0.5 I J \ I ~

O-..
O O4 ~ -'M'6e '..;::;-;t .O- .=0=. -O- '-0

. MAJ I JUNI JULI i AUGUSTI I I

2. NEDERBÖRDSDIAGRAM
N(mm) -
100 Stat i on: SMH I 6525 TORSÅS

~ (9.1 km från områdets mittpunkt)
·82

48

31

57

25
36

20

43l+5

17

51

64

5256
50

.9

O~ J ' J I A '~SI 'M'J'J'A'S' 'M',r'J'A'S' 'M'J'J A S

38. 1975 1976 1977 Medelnederbörd
(1971-1977)



3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

Avrinninnsområdets areal:____ ..il. _

QpE.e~ .!!!.a.!:.k_(~l~s2.i~t~r~aJ..ll:

Sjöandel :
---- {egentlig sjö 0,6 %varav _ _.

oversvamnlngsområde 0,4 %

lhögsta punkt:
~v.!:.i~nin.9.s~m.!:.åie.!s lägsta punkt:

höjddifferens:

186 ki

5,1-15,0 %

1, O %

115 m
18 m
97 m

Qv.!::.i.9.t :

Område 08-03b, med benämningen Tbrsåsåområdet, omfattar det avrinningsområde
som hör till Torsåsåns huvudfåra uppströms inflödet av Tjärekullabäcken (jfr
område 08-03c).

Områdets dominerande jordart är morän.

Ett par dammanläggningar finns längs vattendraget. En viss korttidsreglering
förekommer.

För år 1976 beräknas medeluttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppströms
vattenföringsmätstationen vid. Ädala ha varit (1 ~ månadens första hälft,
2 ~ månadens andra hälft):

maj j un i j ul i augusti september
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
O O O 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 O O

4. VATTENFÖRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRÄDETS KONTURER

I , f

0,6 H (m)0,5

q: vattenföring

H: vattennivZJ enl. pegel

HO: tröskelnivå

0,40,3

~-..

o uppmätt vattenföringsvärde

Vskattat vattenföringsvärde

km

0,2

105

O, 1

o

0,0

t
HO

."-/ .,
(:--'- -'

~..~
\...,.

~
./

(

1
\

\
\
\.. __ di

(/

,8

,6

, O

(m3/s)

1,2

1, O

1 ,4

0,2

0,0
-0,1

0,6

0,4

0,8

39.



08-03c TJÄREKULLABÄCKEN VID TJÄREKULLA

O. 14 m31s

0.0 m3/s

\

~nie.c E.e.ci~d~r::.a_J!::ni-~u.9-._v~r

högsta uppmätta vattenföring:

lägsta-uppmätta vattenföring:

• • 1975

)C-' -.- -- --X 1976

0-. -' -·-01977

..
/ \

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.021 m3/s

1. VATTENFöRINGSDIAGRAM

0.1 I \ I \ \ O

j \ ~ . I. " ~

O O \.-o. --=---3R"~ h:.. --o-- .-..g
.• MAJ I Jl~ JULI • I AUGUSTI;=O; I

q (m3Is)
I

0.4~
~

\
\

0.3 I
\
\
\
\

0.2 I
\

~

2. NEDERBöRDSDIAGRAM
N(mm)
100., Station: SMHI 6525 TORSÄS

(11.2 km från områdets mittpunkt)
82

57

43
48

64

5256
50

31

l 1 I I I 11')111 I --llJ I I ~
9

O~'J A . S - . M J J A - S . M J J A S . . M. J • J . A . S

1975 1976 1977 Medelnederbörd
40. (1971-1977)



3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

.~Y'::' i.!:ni n.9.s~m.::.åie.!.s_a.::.e~l :

.2.p~e.!: ~a.::.k_ (~l~s2.i~t.~..r.~a.!.ll:

Sjöandel :
---- {egentlig sjö 1,6 %

varav.. .., ooversvamnlngsbmrade 0,0 %

j
högsta punkt:

.0y.::.i~nin.9.s~m.::.åie.!.s lägsta punkt:
höjddifferens:

35 km
2

5,1-15,0 %
1,6 %

95 m
33 m
62 m

.2.v.::. i.9.t :
Tjärekullabäcken är ett biflöde till Torsåsån och utfaller i huvudfåran strax
nedströms vattenföringsmätstationen för område 08-03b (jfr detta).

Tjärekullabäcksområdets dominerande jordart är morän.

Vattendraget saknar dammar.

År 1976 fanns ingen bevattningsanläggning inom området.

4. VATTENFöRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRÅDETS KONTURER

q(m3/s)

o uppmätt vattenföringsvärde

V skattat vattenföringsvärde

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

o

HO

+

5 10
I t km r'..J

/ o('} ~
,!

( . .;
'-o

vattenföring

H: vattennivå enl. pegel

HO: tröskelnivå

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 H (m)
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08-04 APPLERUMSAN VID NORRA APPLERUM

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.031 m3/s

q (m3/s)
T'-O-~---~--

0.7
I .

\

0.6~
\
\o'Sr'

I
\

0.4
I

~
0.3 I \

\

0.2
\

1. VATTENFöRINGSDIAGRAM

• • 1975

x- -- -- -X 1976

0-. - ._.-0 1977

~nie..c ..e.e..ci~d~r~a_J!:!..ni.-~ui!.._v~r

högsta uppmätta vattenföring:

lägsta uppm~tta vattenföring:

q

0.24

0.0

m3/s

m3/s

/ \
/ ~

"'0.. -'0- .-0-
~ ~·--P~. '-0O O re -,- =«

. MAJ I jUN l~ JUL I i AUGUST I i SEPTEMBER i

0.1 I ....... =. ,,"

2. NEDERBöRDSDIAGRAM
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

Avrinninnsområdets areal:____ ..:2. _

QP.e.e~ ~a..!:"-k_(~I~s2i~t~r.:::.alll:

~j~a~d~l :

{
egentl ig sjö 0,0varav _ _. o

oversvamnlngsomrade 0,2

I
högsta punkt:

~v..!:"-i~nln9.s~m..!:"-å~e.!s lägsta punkt:
höj dd i ffe rens:

2
59 km

5,1-15,0 %

0,2 %
%
%

105 m
18 m
87 m

Qv..!:"-i..9. t :

Applerumsån är ett biflöde till Torsåsån. Trots detta har Applerumsån, liksom
f.ö. även Glasholmsån (jfr 08-05), vid nummersättningen behandlats som ett själv
ständigt vattendrag. Applerumsån infaller i Torsåsån ca 3 km nedströms Tjäre
kullabäckens utlopp (jfr 08-03cl iksom även 08-03b).

Dominerande jordart är morän. Området genomlöpes av två, glacifluvialt bil~ade

stråk, Söderåkraåsen och Örsjöåsen. Längst i väster tangerar området en tredje
ås, den relativt obetydl iga Sävsjöåsen. Söderåkraåsen övertvärar området unge
fär parallellt med vattendelaren i NO och ca 2 km innanför denna. örsjöåsen går
från områdets spets i SO upp mot NV. 10 km av denna ås längd faller inom områ
det. Längs en sträcka av mer än 5 km löper åsen i nära anslutning till ån.

Vattendraget saknar dammanläggningar.

För år 1976 beräknas medel uttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppströms
vattenföringsmätstationen vid Norra Applerum ha varit (1 = månadens första hälft
2 = månadens andra hälft):

maj juni j u l i augusti september
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
O O O 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 O O

q(m 3/s)
4. VATTENFöRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRADETS KONT~RER

q: vattenföring

H: vattennivå enl. pegel

o

0,7 H (m)

43.

0,6

10 km

0,5

5

'. '\ _......
' ........ j "

}

0,40,30,2O, 1

o uppmätt vattenföringsvärde

Vskattat vattenföringsvärde

HO: tröskelnivå

0,2
I

HO

+
0,0

0,0

1, O

0,4

0,6

0,8



Mätseriernas vägda medelvärde: 0.069 m3/s

0.39 m3Is

0.001 m3/s

O-.~

• • 1975

x- - --X1976

0-. -'-·-01977

\I

,,/

Qnie~ Qe~i~d~.r.!:!.a_j.!:!.nl-!u~._v!r

högsta uppmätta vattenföring:

lägsta ~ppmätta vattenföring:

1. VATTENFöRINGSDIAGRAM

08-05 GLASHOLMSAN VID HAKNEBO

0.1 I \ I '= \ \ ' \
\
\
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0.2 I rI ' n il" \ "
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~
I .

0.5
I

,

\
\

I
0.4

I

\

MAJ

2. NEDERBöRDSDIAGRAM
N(mm)
100, Station: SMHI 6525 TORSAS
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

Avrinninnsområdets areal:____ ,;;:;;l,. _

.2.pE.e..'2~a~k_(.!s.l~s2.i..'2t~r~a.!.ll:

Sjöandel :
- - - - {egentlig sjö 0,0

varav.. ... ooversvamnlngsomrade 0,1

j
högsta punkt:

~v~i..'2ni.n.9.s~m~åie.!s lägsta punkt:
höjddifferens:

57 km
2

5,1-15,0 %

O, 1 %
%
%

105 m
18 m
87 m

.2.v~i.9.t :

Vid nummersättningen har Glasholmsån betraktats som ett självständigt vatten
drag, ehuru den är biå till Torsåsån, med inflöde i denna mycket nära havet.
Jfr område 08-04!

Glasholmsåområdets dominerande jordart är morän. Området övertväras av de två,
glacifluvialt bildade stråken, Söderåkraåsen och örsjöåsen.

Vattendraget saknar dammanläggningar.

För år 1976 beräknas medeluttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppströms
vattenföringsmätstationen vid Håknebo ha varit (1 = månadens första hälft,
2 = månadens andra hälft):

maj jun i j u l i augusti september
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
O O O 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 O O

4. VATTENFöRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMP.ADETS KONTURER

q(m3/s)

1 , O

0,8

o uppmätt vattenföringsvärde

V skattat vattenföringsvärde

, .

0,6

0,4

0,2

0,0

o

HO

5 lO
km q: vattenföring

H: vattennivå en]. pegel

HO: tröskelnivå

0,2O, 1 0,3 0,4 0,5 0,6 H (m)

45.



08-06 HALLTORPSAN VID TROTTORP

\
1. VATTENFÖRINGSDIAGRAM

\
1 .5 I ,

\
q

1 • O I \

• • 1975
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0-. _. - '-01977

0.66 m3/s

0.006 m3/s
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Mätseriernas vägda medelvärde: 0.16 m3/s
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

_~y.:::.i ~ni n.9.s~m.:::.åie..!.s_a.:::.e~ l :

QpE.e~ ~a.:::.k_(Js.l~s2.i!2.t~r~aJ..ll:

_~J~a!2.d~ l :

{
egentl ig sjö 0,2varav.. .., ooversvamnlngsomrade 0,3

lhögsta punkt:
~v.:::.i~nin~s~m.:::.åie..!.s lägsta punkt:

höj dd i ffe rens:

120 km2

5,1-15,0 %

0,5 %
%
%

118 m
16 m

102 m

Q~i~t:

Mellan sjöarna Vänsjösjön och Ugglebosjön ca 3 km NV Karlslunda står Halltorps
ån tidvis i förbindelse med Svartabäcken i Hagbyåns avrinningsområde (08-07).
Vid låga vattenstånd i Vänsjösjön är förbindelsen bruten. Stiger vattenståndet
i denna sjö över en v~ss nivå, som grovt uppskattat korresponderar med avrin
ningstalet 2,0 l/s km , strömmar en del vatten över från Svartabäcken till Hall
torpsån.

Halltorpsåområdets dominerande jordart är morän. Området övertväras av de tre
smala, glacifluvialt bildade stråken, Söderåkraåsen, Örsjöåsen och Sävsjöåsen.

Ett par dammanläggningar finns i vattendraget och en viss korttidsreglering
förekommer sannol ikt.

För år 1976 beräknas medel uttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppströms
vattenföringsmätstationen vid Trottorp ha varit (1 = månadens första hälft,
2 = månadens andra hälft): ..

maj j un i j u l i augusti september
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

° ° O 0,003 0,005 0,004 0,005 0,003 0,002 O

(m 3/ s) 4. VATTENFöRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRÄDETS KONTURER

H (m)

47.

0,70,6

H: vattennivå en1. pegel

q: vattenföring

HO: tröskelnivå

l
'""')
.....". \.

'.

l ° km

0,5

5

0,4

.-""'!'- ..,r .
\

l.
'"' [.'-. \._/

• .L- I

o

0,3

Gemensamt avr.omr.

med 08-07

0,2

,/

0, 1

+

o uppmätt vattenf5ringsvärde

Vskattat vattenföringsvärde

HO

,~ "
I,

C

" ""'_.-..
\

/',,
I

I
I,
~

\
~

\,

,°
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,2
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08-07 HAGBYAN VIn RUNTORP

q (m3/s) 1. VATTENFöRINGSDIAGRAM

5. o I I

\
\

4. o I ,

x- - - ---)C

0--'--' --o

1975

1976

1977

3. u I ..

\ .Qn;!eI. .EeI.i~d~r.!:!.a_J~nl-~u..9.._v~r

högsta uppmätta vattenföring:

lägsta uppmätta vattenföring:

5.2 m3/s

0.27 m3/s

'--0-.

__ -lC- -)(.-1(- - -l( )C--
• __ ~ "lt'"

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.60 m3/s2.0 I \ k
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

~v--,=-i~ni.n..9.s~m..cå..ie.!s_a--,=-e~l :

.2.p.e.e~. ~a..ck_(~l~s~i~t~r~a.!.ll:

Sjöandel:
- - - - {egentlig sjö 2,4varav _ _. •

oversvamnfngsomrade 1,0

j
högsta punkt:

~v--,=-i~ni.nJls~m..cå..ie.!s lägsta punkt:
höj dd i fferens:

380 km2

0,0-5,0 %

3,4 %
%
%

225 m
60 m

165 m

.2.~i~:

Beträffande bifurkationen mellan Vänsjösjön och Ugglebosjön hänvisas till de
fysiografiska uppgifterna om Halltorpsåområdet (08-06).

Hagbyåområdets dominerande jordart är morän. Området övertväras av ett glaci
fiuvialt stråk, Örsjöåsen, och innesluter delar av två andra, Söderåkraåsen och
SävsJöåsen. Söderåkraåsen börjar 6 a 7 km NV om vattenföringsmätstationen ~id

Runtorp, och korsar Hagbyån två gånger, nämligen vid Malmagölen och 1 km upp
ströms Runtorp. Örsjöåsen sträcker sig snett över området från NV till SO och
genom det centrala sjöområdet, där den vidgar sig till ett stort fält av glaci
fluviala sediment. Sävsjöåsen går fram i områdets västligaste del, med början i
trakten av Örsjön, nära Örsjöåsen.

Vattendraget är kraftigt långtidsreglerat med hjälp av ett stort regleringsma
gasin i sjön Hultebräan, strax öster om Sävsjöåsen. Genom regleringen ökas låg
vattenföringen påtagligt.

För år 1976 beräknas medeluttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppströms
vattenföringsmätstationen vid Runtorp ha varit (1 = månadens första hälft,
2 = månadens andra hälft):

september
1 2
O O

2
0,001

augusti
1

0,002
2

0,001

j u l i
1

0,002
2

0,002

juni
1

0,001

maj
2
O

1
O

q: vattenföring

H: vattennivå enl. pege1

HO: tröskelniv2.

5 10
km

l

4. VATTENFÖRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRÄDETS KONTURER
-,~

) .

)

t
\
\

c~\'-.,

HO

med 08-06, ~ '*

4,0

5,0 1 Gemensamt avr.omr.

l , O

2,0

q(m3/s)

3, O

~,o

6, o

0,0

7,0

O, l 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 l , O H (m)

49.



q (m3/s) 08-08 RASBACKEN VIn öLVINGSTORP

~
1. VATTENFÖRINGSDIAGRAM

o.2 I ,~
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2. NEDERBÖRDSDIAGRAM
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

~v.::. i~nln.9.s~m..!:.åie..!s _ a.::.e~ l :

~pE.e~ ~a.::.k_(~I~s~i~t~r.x.alll:

Sjöande l :
- - - - {egentlig sjö 0,0 %varav _ _. o

oversvamnlngsomrade 0,0 %

lhögs ta punk t:
~v.::.i~nln.9.s~m.::.åie..!s l~~st~ punkt:

hOJddlfferens:

34 km
2

5,1-15,0 %

0,0 %

100 m
19 m
81 m

~v.::. i.9.t:

Råsbäcken utfaller i Ljungbyån ganska nära havet.

Råsbäcksområdets dominerande jordart är morän. Nybroåsens mäktiga sträckning
av glacifluviala avlagringar (till stor del svallade) bildar västra delen av
den topografiska vattendelaren mot NO. Åsen fortsätter sedan snett över området
mot SO och bildar slutligen östra delen av den topografiska vattendelaren mot
SV.

Vattendraget saknar dammar.

År 1976 fanns inom området ingen bevattningsanläggning.

4. VATTENFöRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRÅDETS KONTURER

q(m 3/s)

H: vattennivå enl. pegel

q: vattenföring

Ho: tröskelnivå

km

.-
\\.1 --
\. ...... -...

\.
".-'

HO

O 5 lO, , .

o uppmätt vattenföringsväde

Vskattat vattenföringsvärde

°,O~ i + i 00-=:::::: i , , i

0,2

0,8

0,4

0,6

0,0 O, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 H (m)
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08~09 SMEDSTORPSAN VID SMEDSTORP

4.2 m3/s

0.036 m3/s

"-"
I \

~nie..c. E.e..c.i.~d~r!2.a_j~ni.-~u.9."_v~r

högsta uppmätta vattenföring:

lägsta uppmätta vattenföring:

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.28 m3/s
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

~v.!:.i..t2.nin.9.s~m.!:.åie.!.s_a.!:.e~1 :

.QpE.e..t2.~a.!:.k_(..'s.I~s2.i..t2.t~r~a..!.ll:

Sjöande l:
- - - - {egentlig sjö 0,2varav _ _. o

oversvamnlngsomrade 0,0

lhögsta punkt:
~v.!:.i..t2.nin.9.s~m.!:.åie.!.s lägsta punkt:

höjddifferens:

286 km2

5,1-15,0 %

0,2 %
%
%

206 m
34 m

172 m

.Qv.!:.i.9.t :

Smedstorpsån är ett biflöde till Ljungbyån. Den hydrografiska avgränsningen mot
huvudån är oskarp.

Smedstorpsåområdets dominerande jordart är morän. Nybroåsens mäktiga stråk av
glacifluviala avlagringar (delvis sva)Jade) sneddar genom området från NV till
SO. Den sträcka av Nybroåsen som faller inom området är ca 20 km lång, varav
ca 5 km ligger i nära anslutning till ån. Därtil I kommer att ca 10 km av Nybro-
åsens biås Idåsen l igger inom området. .

I vattendraget finns minst en dammanläggning. En viss korttidsreglering före
kommer troligen.

För år 1976 beräknas medeluttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppstr'öms
vattenföringsmätstationen vid Smedstorp ha varit (1 = månadens första hälft,
2 = månadens andra hälft):

september
1 2

0,001 °
augus t i

1 2

0,008 0,004

2

0,006

4. VATTENFöRINGSKURVA SAMT

AVRINNINGSOMRlDETS

ju l i
1

0,009
2

0,004

juni
1

0,001

10

2

°

5

maj
1

°

o uppmätt vattenföringsvärde / q: vattenför ing

V skattat vattenfö,;n~. H: vattennivå enl. pegel

HO HO: tröskelniv~

, , I

.---._ ............-.. --} ,"",,-

\
·-"·f·

t
l

'."
°

s)

O

q

-1 , 1 -1, O -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 - 0,3 -0,2 H (m)
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08-10 SURREBACKEN VID FöRLöSA

1. VATTENFÖRINGSDIAGRAM

q (m3/s)
0.3 i W

~

"r \

\

0.30 m3/s

0.0 m3/s
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• .' 1975

)(- ....,.. -:- ....,.. -x 1976
0-. __ . __ .-0 1977

•,
• .. 'fe i. If e ... e ... ,~ If le •'''Or~ B 4Jr IO. O I MAJ

o.1 I "II "

0.2 I 'I I I , .'

SJ . A

61 63

Medelnederbörd
(1931-1960)

M"Js

30

A

42

J

30

A"SJ J

50

1976

33

M

79

45

1975

70

O IM I J • J lA I Si

50
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30 FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

Avrinninnsområdets areal:____ ..:2. _

.Qp'p'e~ ~aI.k_(.!s.Ii:s~i.'2.t~r~alll:

Sjöandel :
-- - - {egentlig sjö 0,0 %varav _ _. •

oversvamnlngsomrade 0,0 %

j
högsta punkt:

.~.vI.i~nln.9.s~mI.å~e.!s l ~~st~ pu.nkt:

. hOJdd,fferens:

33 km
2

15,1-30,0 %
0,0 %

65 m
14 m
51 m

!~.vI. i .9.t :

Surrebäcksområdets dominerande jordart är morän, som inom betydande arealer
är blockrik. Relativt stora sandavlagringar förekommer inom området.

Vattendraget saknar dammanläggningar.

För år 1976 beräknas medeluttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppströms
vattenföringsmätstationen vid Förlösa ha varit (1 = månadens första hälft,
2 = månadens andra hälft):

1

O

maj
2

O

jun i
2

0,002 0,004

jul i
1

0,005

2

0,004

augusti
1 2

0,005 0,003

september
1 2

0,001 O

40 VATTENFÖRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRlDETS KONTURER

o uppmätt vattenföringsvärde

V skattat vattenföringsvärde

, I

vat tenför ing

H: vattennivå en10 pegel

HO: trÖskelniv.J

km
105

t

o

.,.-
\,- -.'-..--.
.~~ l

\
0'-0"') j I'. .;;..--.

HO

0,0

q(m3/s)

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0 O, l 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 H (m)

55.



• • 1975

x- -- - -- - " 1976
0-. ..:.....0 1977

Under perioderna juni-aug. var

~ö~s~a-u~p~ä~t~~a~t;n~ö~i~g~ 1.2 m3/s

lägsta uppmä~ta vattenföring: 0.0 m3/s

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.098 m3/s

1. VATT~NFÖRING$DIAGRAM

08-11 LACKEBYAN VID MOLTORP

\
x

MAJ

\. ~ \ /'"""
'o- . ~ -:---0"

O. O I i'p:=r'''''''Je i :>o e
JUNI JULI AUGUSTI I SEPTEMBER I

0.2 I \ I '. \ \
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2. NEDERBÖRDSOIAQRAM

N(mm) Station: SMHI 6646 SVARTINGSTORP 102
100, (13.6 km från områdets mittpunkt)

84
r--
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

.~y..!:.i..':!.nln.9..s~m..!:.åie.!s~a..!:.e~1 :

QpE.e.!! ~a..!:.k_(~I~s~i..':!.t~r~aJ..ll:

Sjöandel :
---- {egentlig sjö 0,0 %varav _ _. o

oversvamnlngsomrade 0,0 %

lhögs ta punk t:
..~y..!:.i.!!nlnl/.s~lT1..!:.åie.!s lägsta punkt:

. höjddifferens:

108 km2

5,1-15,0 %

0,0 %

108 m
19 m
89 m

Qv..!:.il/.t:

Läckebyåområdets dominerande jordart är morän. Strax inhanför de södra och syd
västra vattendelaravsnitten går Sporsjöåsens stråk av glacifluviala avlagringar
fram. Vattendelaren följer i norr, längs en sträcka av ca 10 km, ett annat gla
cifluvialt bildat stråk, nämligen Bäckeboåsen.

Vattendraget saknar dammanläggningar utom vid vattenföringsmätstationen, där en
oreglerad damm ligger.

För år 1976 beräknas medel uttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppströms
vattenföringsmätstatiohen vid Möltorp ha varit (1 = månadens första hälft,
2 = månadens andra hälft):

maj
1 2

O O

juni
1 2

° 0,001

jul i
2

0,001 0,001

augusti
1 2

0,001 0,001

september
1 2

O °
If. VATTENFöRINGSKURVA SAMT AVRINNIGSOMRADETS KONTURER

q(m3/s)

km
10

q: vattenföring

il: vattennivå enl. pegel

HO: tröskelnivå

5O

\ .
l
l
\.. .

\.

'.

I,
l.--.\

"

)

\:'--
.~.--

HO

t

0,4

0,2

0.6

l,.of

1 , °

1,2

0,8

1,6

1,8

0,0

2,0

O, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 H (m)
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08-12B SNARJEBACKEN VID BöLE

1.5 m3/s

0.0 m3/s

• • 1975
)t--- - -X1976

0-. _. - ·-01377

Qnie~ ~e~i~d~r~a_j~ni-~u~._v~r

högsta uppmätta vattenföring:

lägsta uppmätta vattenföring:

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.30 m3/s
\

1. VATTENFÖRINGSDIAGRAM
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2. NEDERBORDSDIAGRAM

N(mm) Station: SMHI 6544 NYBRO
100~ (18.1 km från områdets mittpunkt)
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

Avrinninnsområdets areal:____ :..ii2. _

.2.p'p'e~ ~a~k_(~l~s2.i~t~r~a.!.ll:

Sjöande l:
- - - - {egent l i g sjö 0,9 %varav _ _. o

oversvamnlngsomrade 0,5 %

lhögsta punkt:
~v~i~nin~s~n:.!:.åie.!s lägsta punkt:

höjddifferens:

177 km2

0,0-5,0 %
1,4 %

170m
17 m

153 m

.2.v~i~t :

Område 08-12b, med benämningen Snärjebäcksområdet, omfattar praktiskt taget he
la det avrinningsområde som hör till Snärjebäckens huvudfåra uppströms inflödet
av Norrebäcken (jfr område 08~12c).

Områdets dominerande jordart .är morän och svallad morän. Nordost om vattendra
gets nedersta lopp l igger vattendelaren på eller strax intill Persmålaåsens
glacifluvialt bildade stråk. Ganska långt uppe i avrinningsområdet övertväras
detta aven annan ås, Bäckeböåsen ..

Flera dammanläggningar finns utefter vattendraget och en viss korttidsreglering
förekommer.

För år 1976 beräknas medel uttaget (m3/s) av ytvatten för bevattning uppströms
vattenföringsmätstationen vid aöle ha varit (1 = månadens första hälft, 2 = må
nadens andra hälft):

q: vattenför ing

O, 5 ~ O uppmätt vattenföringsvärde
H: vattennivå enl. pegelVskattat vattenföringsvärde

HO: tröskelnivåHO

+O, O .

O, 1 H (m)-0,2 - O, 1 0,0-0,6 -0,5 -0,4 -0,3
59,

1 ,5

1, O

maj juni juli augusti september

121 2 1 2 1 2 1 2

O O O O O, OO1•.......,0 -.Q-.-. \ O, OO1 O O O

3 I 4. Vfl.TTENFÖR I NGSKURV·i\Z·/ \SMiT AVR INN INGSOMRÅDETS KONTURER
q (m Is) /,'" 0_' \_o ,_J
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q 08-12c NORREBACKEN VID BOLE
(m3/s)I). .

",I
, I,

0.5-1 "

I

1. VATTENFÖRINGSDIAGRAM

0.58 m3/s

0.0 m3/s

Under nerioderna juni-aug. var~-.-_L ~-.- _

högsta uppmätta vattenföring:

lägsta uppmätta vattenföring:

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.034 m3/s
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2. NEDERBÖRDSDIAGRAM

N(mm) Station: SMHI 7600 SANDBÄCKSHULT 109
100~ (12.3 km frAn omrAdets mittpunkt)
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

0,0 %

33 km
2

0,0-5,0 %

78 m
15 m
63 m

~v..!::.i~n.i.n~s~m..!::.å~e.!.s~a.!:.e~l :

~pE.e~ ~a..!::.k_(~l~s~i.!lt~r~alll:

Sjöande l:
- - -- {egentlig sjö 0,0 %

va rav. .., •översvamnlngsomrade 0,0 %

!
högsta punkt:

~v..!::.i~n.i.n.9.s~m..!::.å.s!.e.!s lägsta punkt:
höjddifferens:

~v..!::.i.9.t:

Norrebäcken utgör ett biflöde till Snärjebäcken (jfr område 08-12b).

Norrebacksområdets dominerande jordart är morän. En rullstensås, Persmålaåsen,
genomlöper området i nästan hela dettas längd.

Vattendraget saknar dammar.

År 1976 fanns ingen bevattningsanläggning inom området.

4. VATTENFöRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRÄDETS KONTURER

q(m3/s)

HO: tröskelnivå

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

° 5 l ,O km
t •

o uppmätt vattenföringsvärde

V skattat vattenföringsvärde

HO

t

q: vatten för i ng

H: vattennivå enl. pegel

0,0 O, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 H (m)
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q 08-13 NAVRAAN VID HARALDSMALA
(m3/s), ..

0.90 m3/s

0.0 m3/s

.........

Mätseriernas vägda medelvärde: 0.064 m3/s

~n.9.el. .e.el.i :::d~r.:2.a_j~n l-.~..u.[·_v~r
högsta uppmätta vattenföring:

lägsta uppmätta vattenföring:
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x- -- -](1976

o-- . -- .-- . -o 1977
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2. NEDERBöRDSDIAGRAM
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

~v...'::.i~nin.9.s~~åie!s_a...'::.e~l :

.QpE.e~ ~a...'::.k_(Js.l~s2.i~t~r;:.aJ..ll:

Sj öande l :
-- -- {egentl ig sjö 0,1

va rav.. ... ooversvamnlngsomrade 0,0

lhögs ta punk t:
~v...'::.i~nin.9.s~m...'::.åie!s lägsta punkt:

höjddifferens;

55 km
2

5,1-15,0 %

0, 1 %
%
%

105 m
10 m
95 m

.2y...'::.i.9.t :

Nävraåområdets dominerande jordart är morän och svallad morän. Delsträckor av
två rullstensåsar återfinnes inom området. Kåremoåsen övertvärar områdets syd
östra del för att sedan långa sträckor bilda topografisk vattendelare i norr
(nordost). I vattendragets upprinningsområde återfinnes ett avsnitt av Persmåla
åsen.

Vattendraget saknar dammar.

År 1976 fanns endast en bevattningsanläggning inom området. Underlag för beräk
ning av vattenuttag för bevattningsändamål saknas.

4. VATTENFöRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRÅDETS KONTURER

3q(m Is)

0,4 1 o uppmätt vattenföringsvärde

Vskattat vattenföringsvärde q: vattenföring

km

H: vattennivå en]. pegel

HO: tröskelnivå

105
, I t°

1,2

1, °

HO

~

0,8

0,6

0,2

0,0

0,0 0, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 H (m)
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q (m3/ s) 08-14 KOVERHULTEBÄCKEN VID VIDFLAGEN
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3. FYSIOGRAFISKA UPPGIFTER (jfr tab. 4)

.~.v.!::.i~nln51s~m.!::.åie.!.s_a.!::.e~l :

.2.pE.e~ .!!!.a.!::.k_(~l~s.?.i~t~r~aJ.ll:

Sjöandel :
- - - - f egentl ig sjö 0,0varav _ _. o

oversvamnlngsomrade 0,0

lhögs ta punk t:
~v.!::.i~nlnjls~m~åie.!.s lägsta punkt:

höjddifferens:

61 km
2

5,1-15,0 %

0,0 %
%
%

75 m
17 m
58 m

.2.v.!::. ijlt:

Koverhultebäcksområdets dominerande jordårter är morän och svallad morän. Den
mäktiga Högsbyåsen ligger i eller när~ den topografiska vattendelaren mot sv.
Ett annat glacifluvialt bildat stråk, n~mligen den lilla Ramshultsåsen, åter
finnes också inom området.

Vattendraget saknar dammar.

Är 1976 fanns ingen bevattningsanläggnirlg inom området.

4. VATTENFÖRINGSKURVA SAMT AVRINNINGSOMRÄDETS KONTURER

q(m3/s)

q: vattenför ing

H: vattennivå enl. pegel

HO: tröskelnivå

~

HO

o uppmätt vattenföringsvärde

V skattat vattenföringsvärde

la° 5
f km,

1,° ,
fr·,........,......,

O, 8 ~ ~~~.1
--.

" 0--"0.--'"0/o, 6 ~ '-o

0,0

0,2

0,4

1,2

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 H (m)
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