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INLEDNING 

Den bevattnade arealen i Sverige har nära nog fördubblats under de 

senaste tre ,fyra åren. Jämnare och säkrare inkomster samt ett got.t 

ekonomiskt utbyte av bevattningen har varit de starkast bidragande or

sakerna till denna utveckling. 

Inom områden med mycket bevattning har sjöar och vattendrag kommit att 

utnyttjas allt mer. Och där man har ont om ytvatten men god tillgång 

till grundvatten har det blivit allt vanligare att anordna och utnyttja 

grundvattentäkter för bevattning. 

Avsikten med denna uppsats är att ge en orientering om grundvattnets 

utnyttjande för bevattning och att belysa de problem som därvid berörs. 

NÅGOT OM GRUNDVATTENBILDNING OCH GRUNDVATTENFÖREKOMST 

Nederbörden varierar kraftigt mellan olika platser i landet. På vissa 

ställen i nordvästra Sverige får man upp till 1600 mm/år medan man i 

delar av östra Sverige inte får mer än 450 mm/år. Avdunstningen, som 

är någorlunda lika på ställen med samma temperaturförhållanden, oav

sett nederbördsmängd, uppgår t.ex. i södra Sverige till ca 400 mm/år. 

Detta gör skillnaden mellan nederbördsrika och nederbördsfattiga om

råden ytterligare markant. Nederbörden minus avdunstningen ligger van

ligen på värden mellan 50 och 200 mm/år. Underskottet i nederbörd och 

behovet av bevattning är i genomsnitt störst i östra och sydöstra Sve

rige. 

För bevattning blir det i regel billigast att utnyttja vatten från 

sjöar eller vattendrag. Finns inget ytvatten återstår möjligheten att 

använda grundvatten. Man bör emellertid ha klart för sig, att våra 

grundvattentillgångar är begränsade och ibland hårt utnyttjade. På vis

sa håll kan det dock finnas gott om grundvatten. 

I berg (urberg och sedimentär berggrund) finns grundvatten i sprick

zoner, krosszoner och håligheter. När en sådan vattenreservoar, akvi

fär, är tillräckligt stor och dessutom står i förbindelse med infilt~ 

rationsområden varifrån nytt grundvatten kan tillföras, kan man få en 

brunn med stor och säker vattentillgång. 
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Vissa sedimentära bergarter har en betydande porositet (hålrumsprocent) 

och är därfBr goda vattenleverantBrer. r Bvriga bergarter är man helt 

hänvisad till krosszoner etc. för att få vatten. GrundvattenfBrhållan~· 

den a i berggrunden är så komplicerade att en allmän geografisk och Beo-

logisk beskrivning av fBrekomsten e j är till någon hjälp eftersom för·,· 

hållandena inte bara varierar med olika bergarter utan också i samma 

berggrund. 

I lBsa avlagringar av jordskorpan är vattentillgången bl.a. beroende 

av kornstorleksfBrdelningen och mBjligheten till infiltration och 

fyllning av akvifären. Ju grövre och mer genomsläpplig en jord är od: 

ju stBrre infH trationsområdet är, desto mer vatten kan man ta ut, Gru;>,. 

och sandavlagringar kan hålla betydande mängder lättåtkomligt vatten. 

Rullstensåsarna är mycket viktiga i detta sammanhang och fBrsörjer 

många av våra städer med vatten. 

I tabell 1 nedan redovisas vattenmängderna från några vattenförand0 

bildningar. 

Tabell 1. Medelvattenmängder erhållna från några svenska formationer 

(Tullström, 1955). 

Rullstensåsar 

Kri tsediment 

Rät-lias-sandstenar 

Underkambrisk sandsten 

VisingsBsandsten 

10 

13 
12 

Medelvattenmängden från olika granitomr. varierar mellan 1,3 och 2,6 

" 
l! 

Rullstensåsar 

Sedimentbergarter 

Urberg 
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II 

" 

II gne,jsomr. 

" leptitomr. 

J-faximimängder 

II 

If " 
0,74. o ch 3; 'i 

1,7 och 3,6 

275 

75 
35 

:Bestämmelserna fBI' grundvattenuttag i vattenlagen antogs år 1940. Inget 

speciell t är stadgat om grundvatten f Bl' bevattningsändamål. 



Markägaren har, med vissa begränsningar, rätt att tillgodogöra. sig 

vattnet på och i sin grund. Begränsningar i denna rätt kan finnas 

genom dom, urminnes hävd eller annan särskild rättsgrund. 

Har man en brunn eller skall bygga en sådan och vill ta ut mer än 

300 m3/dY~ måste domstol inkopplas för prövning. Detta bör göras i 

början av planeringen. Anläggandet av vattentäkten får nämligen ej 

påbörjas förrän domstolen lämnat besked om och på vilka villkor arbe

tet skall utföras och hur grundvattnet får utnyttjas. 

Två eller flera aven ägares brunnar som tar vatten från samma grund

vattenförråd eller akvifär, är enligt vattenlagen att anse som en enda 

grundvattentäkt om vattnet från brunnarna användes till samma ändamål. 

utnyttjar brunnarna olika grundvattenförråd kan man alltså ta ut 300 

m3/dygn ur var och en av dem utan att begära tillstånd. 

Vid ansökan om tillstånd för att ta ut mer än 300 m3/dygn skall det 

visas huruvida allmän eller enskild rätt förnärmas eller inte. Ett 

vattenuttag ger all tid en grundvatt ensänknil1g , vilket kan påverka brun

nar i närheten. Medför detta olägenheter måste skadan ersättas och då 

i första hand genom att tillhandahålla vatten. (Se även under rubriken 

"provpumpning".) 

Ibland kan flera intressen konkurrera om en grundvattentillgång. Jämk

ning sker. då så att de mest trängande och angelägna behoven priorite-

ras. 

Ägare till grundvattentäkt är skyldig att mot ersättning avstå vatten 

för nödvändiga allmänna ändamål undel: ex. långvarig torka, även om det 

i ett tillstånd för grundvattenuttag inte sagts något om detta. I en 

bristsituation måste hushåll, sjukhus etc. komma i första hand. 

För närvarande pågår en översyn av vattenlagen. Man kan räkna med att 

bestämmelserna rörande 'grundvattnets utnyttjande kommer att skärpas. 

VATTENBEHOV OCH DIMENSIONERING 

Vattenbehovet är bl. a~ beroende av jordart, gröda och väderlek. Krävan

de grödor kan under högsommaren behöva vattnas med 100-120 mm/ha och 

månad. Detta motsvarar 1000-1200 m3/ha och månad. Under mycket torra 

år kan behovet vara ännu större. Räknar man med att använda bevatt-



ningsanläggningen 20 tim/d:ygn under 25 dagar/månad blir den erford(?1'-' 
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Skall anlä.ggningen användas endast 7 tim/dygn under 25-:50 dagar/m::irwd 

behöyer den ha en kapacitet '(j"Y 5-6 m3/tim och ha. En anliiggniu€; LiT 

10 ha kräver således i första, fallet en vattentäkt som kan ge ;20-?') 

m3/tim och i andra fallet 50-60 m3/tim om vattnet skall tas direkt 

från brunnen. 

Brunnens kapacitet kan dock utnyttjas eff(-l'kti vare om man har en re

servoar som påfylles kontinuerligt. För att få '1000-1200 m3/ha och må

nad krävs då en brunn som ständigt ger 1 t 4-1,7 m' /tim och ha eller 

33-40 m3/dygn och ha. Om man har ett maga.sin och måste begränsa vatten

uttaget till 300 ffi3/dygn (maximalt uttag utan tillstånd) kan detta an

vändas till en anläggning för 7,5-9~O ha. Ned. en stor damm som fylles 

förebevattningssäsongen kan man utnyttja vattentäkten effektivare än 

med en liten damm. Om dammen t.ex. har måtten 36 x 25 x 3 m (längd x 

bredd x djup) och bevattningssäsongen är fyra månader får vi 

36 x !5 x 2 =:: 675 m3 extra vatten per månad jämfört med om vi icke 

pumpat upp något vatten före säsongen. Man måste dock ta hänsyn tin 

avdunstningen från dammens vattenyta som är <::a.100 mm eller 0,1 ffi per 

månad under sommaren. I detta fall blir avdunstningsförlusterna. från 
;( 

dammen i genomsnitt ca 90 m//månad. 

BRUNNAR 

Brunnar i lösa jordlager 

Största delen av Sveriges grundvattenförsöl' jnlng tillgodoses genom 

brunnar i lösa jordlager. De kan vara ant:Lngen schaktbrunnar ellor 

rörbrunnar. 

Schaktbrunnar (fig. 1) är ofta dåliga och osäkra vattenleverantörer 

bl.a.. beroende på grundvattenytans stora variationer i de relativt 

ytliga vattenförande lager som utnyttjas av brunnarna. 

Av rörbrunnar finns flera typer. 

Spetsrörsbrunnen (fig. 2) består av ett rör med färdigt fil ter och er: 

metallspets som drives ned till det vattenf6rande lagret. En 2" 1'51"

spets kan under gynnsamma omständigheter lämna 3 m3/tim (kornstorlek 

5 mm) och kan därför inte utnyttjas till mer än 1-2 vanliga spridare-. 

I vissa fall kan den emellertid ge betydligt större vattenkvanti tetel':'. 
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I allmänhet använda dock rörspetsen för att unde~söka vattentillgången 

för anläggande aven större brunn. 

Rörbrunnar av större dimensioner (så kallade filterbrunnar) ger där

emot möjlighet att ta ut stora mängder vatten. En sådan brunn kan i 

princip vara hur djup som helst, men vanligen varierar djupet mellan 

15 och 50 m. Diametern på borrhålet ligger i allmänhet på 300-400 mm 

men man kan göra brunnar med över 1000 mm i diameter. Diametern bör 

anpassas till det vattenförande lagrets eller lagrens mäktighet och 

vattengenomsläpplighet samt den vattenmängd man vill ta ut. Inström

ningen till brunnen måste nämligen ske så lugnt att vattenströmmen ej 

river med partiklar som förstör pump och filter eller förorenar vatt

net. 

Två huvudtyper av stora rörbrunnar finns, beroende på vilket filter-
" . 

arrangemang man har, nämligen dukfilterbrunnar ochgrusfilterbrunnar. 

Dukfilterbrunnen (fig. 3) har ett filter av finmaskigt nät med en 

något mindre ytterdiameter än borrörens innerdiameter. Maskstorleken 

anpassas till de dominerande partikelstorlekarna hos det vattenförande 

lagret. Filtret nedföres i borrören. Borrören lyfts sedan så att filt

ret blir frilagt. Borrören tjänstgör då som brunnsrör. Eftersom filt

ret måste ha mindre diameter än borrören utnyttjar man inte hela brunns

diametern. Det vattenförande skiktet utnyttjas inte heller till fullo 

eftersom borrören ej kan lyftas så högt att man vid pumpning riskerar 

att finare material från ovanliggande jordlager skall kunna spolas ned 

och sätta igen filtret. Om man använder dukfilter blir alltså vatten

föringen vid en bestämd brunnsdiameter relativt dåligt unyttjad. 

Med en grusfilterbrunn (fig. 4) kan däremot vattenföringen utnyttjas 

maximalt. Borrören brukar ej användas som brunnsrör utan ersätts med 

rör av korrosionsbeständigt material vilket ger brunnen en lång livs

längd. Utanför filterrören lägger man ett 80-120 mm tjockt grusfilter 

med en kornstorlek som "anpassas till omkringlig~ande lager. Filter

rören kan vara tillverkade av trä, plast eller korrosionsbeständig me

tall. Ibland sitter en 18-22 mm tjock grusmantel med jämn kornstorlek 

fastlimmad på filterrören. Om det lösa filtergruset utanför manteln 

då har mindre kornstorlek än den fastlimmade grusmanteln erhålles ett 

s.k. omvänt filter. Härigenom kombineras den goda filterverkan hos det 

finare materialet med bra inströmningsförhållanden till brunnen. Om 

grundvattnet förekommer i flera "våningar" med ogenomsläppliga lager 

emellan kan man tillvarata hela vattenföringen genom att montera "blin-
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dal! brunnsrär vid de svårgenomsläppliga lag-ren och ha filter d~ir vat

tentillgången är större. 

Det händer ibland att man spränger brunnar i berg men borrade brunnar 

är. att föredra. I sedimentära berggrunder använder man sig i viSSCt 

fall av fil terbru.nnar. Vanligen består dock brunnarna :i. urberg och 

sedimentär berggrund av 411-10 11 öppna håL Bergborrade brunnar lämnar 

i genomsnitt ett par ID 
3 per timme. Variationerna är dock mycket sto:::'ri .• 

Om berget inte går i dagen använder IDa,n foderrör genom de lösa ,jord-

lagren. Likaså kan man bli. tvungen att använda foderrör vid bo:-~:crLi,n,~~; 

genom lösa bergarter för att inte löst material skall falla ned och 

sätta igen borrhålet eller dras in i pumpen. För att hindra f6roren~t 

ytvatten att komma ned i borrhålet måste man täta omsorgsfull t mellan. 

foderrör och berg. 

Pumpen kan skyddas genom att man monterar en sandskyddsrnantel direkt 

på densamma. VanlIgen använder man dock pLmpen direkt i borrhålet utan 

några skyddsåtgärder. 

För normala hushåll och djurbesättningar bl':ukar 4l1 _6 H borrhål vara 

lagom medan dimensioner från 8" och uppåt passar exempelvis till be

vattningsanläggningar och för kommuner. 

Brunnens eller brunnarnas läge bestäms bl. a. av följande: 

1) Geologiska och hydrologiska förutsättningar samt vattenbE';hov. 

2) Kostnader för ledande av vatten från vattentäkten till bevattnings

platsen; ledningskostnader plus kostnader för ökad kapacitet hos 

pumpen p.g.a. tryckfall. 

3) Kostnader för framdragande av elektricitet. 

4) Föroreningskällor. 

Om flera placering;3al ternati v bedöms kunna lämna tillräckligt med vat

ten och om de i övrigt har samma geologiska förutsättningar får place~ 

ringen bestämmas a,y kostnaderna. Det bör observeras att det vid stora 

arealer eller dålig vattentillgång kan vara bättre att anlägga ett par 

eller flera brunnar fördelade över de fält som skall bevattnas. f>1öj

ligheten att använda en lag:r:'ingsdamm bör ll.ndersökas. (Se under rubri-
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ken "Dammar".) 

Risken att få in föroreningar från t.ex. en gödselstad måste också 

uppmärksammas. Föroreningar kan nämligen spridas mycket långt om för

hållandena är ogynnsamma. Även om vattnet skall användas till bevatt

ning kan det framledes bli aktuellt att ställa skärpta hygieniska kTav 

på det t.ex. om brunnen även skall brukas till dricksvatten för djur 

och människor. 

Det stora problemet är oftast att finna grundvatten i tillräcklig 

mängd. 

Förundersökning 

Det är viktigt att man, särskilt när det gäller stora vattenuttag, får 

en lämplig lokalisering av brunnen i förhållande till grundvattenföre

komsten. Det är därför ofta välbetänkt att göra en förundersökning. 

Kostnaden härför är i regel låg i förhållande till de totala kostna-

derna för en brunn. 

}<'ackmännen haT ofta god kännedom om de lokala grundvattenförhållandena. 

Brunnsregister, tidigare grundvattenundersökningar, geologiska kartor 

etc. kan användas för en bedömning av möjligheterna att få vatten. 

Vid anläggandet aven vattentäkt i lösa jordlager brukar man göra en 

eller ett par undersökningsborrningar (2" eller 3") för att få reda 

på lagerföljden.' Olika varianter av undersökningsborrningar förekommer. 

Om vattentillgången och lagerföljden i trakten är väl kända, borrar 

man ibland direkt i en förutbestämd dimension och avgör filtrets ut

förande när man erhållit jordprover från det vattenförande lagret. 

Vid slumpmässig borrning i berg är chansen att träffa vattenförande 

sprickzoner omkring 7 %. I stället för detta kan man använda sig av 

elektrisk motståndsmätning eller seismik för att få reda på eventuella 

grundvattenförekomster. Med seismik spårar man sprickzoner ,och vatten 

på motsvarande sätt som man använder ekolodning för att lokalisera fisk

stim. Seismiken kan även ge en bild av grundvattenförhållandena i lösa 

jordlager. Om berg går i dagen kan man ofta med hjälp av utseendet och 

förekomsten av ytliga sprickor avgöra var man skall borra. 

Borrning och borrmaskiner 

Rörbrunnar utföres vanligen genom att ett metallrör drives ned genom 



jordlagren och materiale'c inuti röret tas upp. Härigenom får man också 

en upplysning om lagerföljden. 

Bergborrning utföres antingen med sIlende eller roterande borrning. 

För slående borrning användes en linstötmaskin (se fig. 5). Den kan 

användas för diametrar mellan 5" och 16" och brukas numera mest för 

stora dimensioner. Linstötmaskiner användes också för borrning av grus

filterbrunnar. För uppsättning och nedtagning aven sådan maskin åt

går ett eller ett par arbetsskift. Borrhastigheten i urberg är 3-4 m/dag 

och en brunn brukar bli färdig på 4-6 veckor. 

Roterande borrning tillämpades tidigare relativt sällan på grund av 

begränsad borrhålsdiameter och höga kostnader. Numera finns det emel

lertid trycklufts- eller hydrauldrivna borrmaskiner, som ko~binerar 

den slående och den roterande rörelsen. En modell visas i fig. 6. Borr

ningsvinkeln på denna kan varieras, vilket kan vara fördelaktigt, om 

man vill nå speciella sprickzoner i berget. De främsta fördelarna med 

de kombinerade maskinerna är dock att upp- respektive nedmontering 

bara tar någon timme och att borrningshastigheten kan vara så hög som 

30-35 m/dag i urberg. Bornlingsarbetet kan vara färdigt på ett par 

dagar. Borrmaskinerna klarar nu också dimensioner upp till minst 600 mm 

och kan användas till lika stora djup som linstötmaskinerna. 

Kostnaderna för rotationsborrni~g är i allmänhet lägre än vid användan

det av linstötmaskiner. De geologiska förhållandena är av största be

tydelse vid val av borrutrustning. 

För att borrningen skall kunna avbrytas vid rätt tidpunkt måste man 

skaffa sig fortlöpande information om lagerföl,id och vattenförekomst • 

Viktiga upplysningar om lagerföljden fås genom studier av det material 

som spolas upp under borrningen. Ev. kan en korttidsprovpumpning göras 

under arbetets gång. 

Vattenkvalitet 

Genom kemisk analys av vattnet under förundersökningen eller borrning

ens gång kan man få reda på vattnets kvalitet och därmed dess lämplig

het för olika ändamål. 

Bakteriehalten i grundvattnet är oftast låg. Däremot händer det att 

man påträffar saltvatten med mycket höga kloridkoncentrationer. Salt-



?ig. 5. Linstötborrmaskin 

(Eriksson et al., 1970) 

Pig. 6. Maskin för rotationsborrning i 

kombination med mammutpumpning. 1. 3pol~ 

huvud, 2. Borrstänger. 3. Borrstång med 

blyfylld mantel. 4. Rullmejsel. 5. l~ft

ejektor. 



halten har ofta en tendens att tillta med djupet. Saltkoncentrationen 

växlar från plats till plats och mellan olika berggrunder. 

Som bekant är salttoleransen olika hos olika grödor. Så är t.ex. pot:'l-

tls mycket känslig för klor. Om sal thaI ten uppgår till dc? värden som 

är vanliga i Östersjön (2500-4000 el mg/l), bör man und.ersöka om {:et 

överhuvud. taget är lämpligt 8..tt använd.a vattnet till bevattning. T 

tidskriften Grundförbättring &1'g. 20,1967 behandlades problemet mod 

bevattning med salthaltigt vatten. 

Provpum:ening 

Efter avslutad borrning skall en provpumpning gö:cas för att bl.2}... t 

som t:mderlag för dimens:Loner:i.ng av bevattningsanlägt.r.cd.ng och pump. 

En korttidspumpning bör pågå under minst ett par timmar och upp till 

ett dygn och Gn långtidspumpning några veckor u.pp till drygt en månad 

för att man säkert skall kunna bedöma brmmenn verkliga kapaci tE:t. För 

större förb:r'ukare rekommenderar man en långt idslyu111pn ing'. VäTdGna för 

denna brukar ligga på 50-60 ;O, ibland upp till 100 ;{" av den kapacitet 

man får vid en korttidsprovpumpning. Hesul tatet a.y pumpningen och pump-

ningens inverkan på omkringl.iggande brunna:r skall sedan använd.as vid 

en eventuell ansökan för uttag av större vattenmängder eller i andra 

rättsliga ärenden. 

PUHPAH 

Det förekommer en mängd olika typer av pumpar i marknaden. Vilken pump 

man bör välja avgörs av sughö~iden. Om den är mindre än 6-7 m är det i 

regel ti.llräckligt med en vanlig ?entrifu~alp1.~m:2. }<'1.1r större 1..l.ppford

ringshöjder krävs någon typ av djuEb~~nnspump och då i allmänhet en 

undervattenspump (u-pump) eller en tUl'binpump. 

Verkningsgraden för vanliga centrifugalpumpar är i regel 60-70 7~ vid 

körning på pumpens normala arbetsområde. Den bästa drivkällan är i all

mänhet en elmotor. Om pumpen är traktordriven bör man köra. med rela

tivt lågt varvtal samt se till traktorn med ,jämna mellanrum. Man bör 

tänka på att risken för motorhaveri är stor då motorn oftast inte är 

konstruerad för konti:nuerlig drift. Det kan vara bra att ha en för~· 

säkring häremot. 



Elmo"0orn dimensioneras för 1,2 ggr pumpens effektbehov, medan förbrän

ningsmotorn bör ha minst 1,5-2 ggr den erforderliga pumpeffekten. En 

elmotor kan manövreras med ett tidur medan förbränningsmotorn måste 

startas och stoppas manuellt vid bevattningens början och slut. 

Underyattenspumpar 

Undervattenspumpen (se fig. 7) arbetar också enligt centrifugalprin

cipen. Motor och pump är nedsänkta som en enhet i borrhålet. Motorn 

skall om inte fabrikanten föreskriver annat, fyllas med rent vatten 

för kylning innan den sänkes ned i borrhålet och köres igång. I annat 

fall brinner isoleringen och motorn förstörs. Vattnet i borrhålet är 

sedan en effektiv kylvätska för pump och motor. Pumpen måste skyddas 

mot sand. 

Normal verkningsgrad för undervattenspumpen är 50-60 %. Pumpen består 

av seriekopplade skovelhjul, där antalet h,jul väljs med tanke på den 

totala uppfordringshöjden inklusive förluster. Varje skovelhjul ger 

upphov till en tryckstegring av mellan 6 och 30 m v.p. (meter vatten

pelare) beroende på konstruktion. Pumpar med större diameter ger i all-

mänhet större tryckstegring per hjul. 

Pumpar för 6" brunnar kan ge upp till 40 m3/tim 
II " 8" " " " " 11 90 " 
11 " 10" " " 1\ " II 140 1\ 

" " 12" " " fl " 11 240 " 

Motorn sk:all vara försedd med motorskydd med snabb utlösning och en 

amperemeter för kontroll av motorns arbetsbetingelser. Pumpen kan vara 

upphängd direkt i stigarledningen, som då kan vara av galvaniserade 

rör. Upphängning i stålwires förekommer ibland, och då kan stigarled·

ningen vara gjord av plastmaterial. Pumpen bör tas in när bevattnings

säsongen är slut. Priset på u-pumpar är mycket högre än på vanliga 

centrifugalpumpar och ligger i allmänhet mellan 8000 och 12000 kronor. 

TurbinpumEar 

Turbinpu.mpar (fig. 8) har seriekopplade turbinhjul på samma sätt som 

skovelhjulen hos u-pumpen. Drivning sker med en vertikal axel från 

motorn ovan mark. Elmotor är vanliga.st men andra drivkällor går att 

anv-än(la.. Fördelarna med turbinpumpen framför u-pumpen är att motorn 

är lä;t åtkomlig för service och att den kan vara stationärt monterad 

vi<" bJrrhålet. Nedsänkningsdjupet för turbinpumpen kan uppgå till 100 m. 



Fig 7. Undervattenspump monterad i 

borrhålsbrunn 

Fig. 8. Turbinpwnp. 



Drivningssystemet gör dock att pumpen främst blir konkurrenskraftig 

vid grundvattenytor som ligger högst 25-30 m under markytan. Priset pli 

turbinpumpen blir för mindre djup nämligen ungefär detsamma som för 11-

pumpen. Turbinpumpen har samma verkningsgrad och kapacitet som en u

pump av motsvarande storlek. 

När det gäller ovanstående pumptyper är det viktigt att pumparna ej 

köres torra. Ett sätt att undvika (letta är att montera hängelektroder, 

som slår ifrån motorströmmen när grundvattenytan i borrhålet sjunker 

under en viss niv~. 

Övriga pumpar 

Av övriga pumpar skall här bara nämnas två typer, nämligen pumpar med 

djupsugare och djupbrunnskolvpumpar. 

Pumpar med djupsugare är enkla i konstruktionen men har låg kapacitet 

och verkningsgrad sa..mt är känsliga för föroreningar. Detta gör dem i 

regel bättre lämpade för andra ändamål än till bevattningsanläggningar. 

Djupbrunnskolvpumpar förekom tidigare allmänt men har nu helt och hål

let konkurrerats ut av u-pumpar och turbinpumpar. 

Vid jämförelse mellan olika pumpar måste man uppmärksamma om verknings

graden avser enbart pump eller motor plus pump. 

DAMMAR 

Med en damm kan, som tidigare ni:lJnnts, vattentillgången i en brunn till

varatas under betydligt längre tid än de timmar som bevattningsanlägg

ningen köres. Därmed kan man också bevattna en större areal än om vatt

net tas direkt från brunnen. 

Dammen kan fyllas med hjälp aven mindre och billigare pump. Propptaxa 

och kostnader för elinstallation blir lägre. Själva bevattningsanlägg

ningen kan sedan drivas med en vanlig centrifugalpump. 

Även om grundvattentillgången i och för sig är tillräcklig för att 

direkt försörja bevattningsanläggningen, bör man undersöka, om inte en 

mindre brunn i kombination med en damm kan vara ett billigare alterna

tiv. 



När dammen är schaktad skall den tätas. Enklast är att lägga polye'ten-

folie, butylgu_mmiduk, larninatfolie etc. ovanpå ett sandlager. Sandlag-

rat skall skydda duken från vassa stenar el. d;yL B1.1t::rlgummiduken är 

starkare men också dyraI'e än polyetenfolien. Lalllinatfolien är armerad 

med väv och därför rivsäker. 

EKonOMI 

Det är omöjligt att säga något generellt om huruvida det är ekono~iskt 

motiverat att utnyttja en grundvattentäkt för bevattningsändamål efte~:'-, 

som förutsättningarna varierar från plats -till plats. I Danmark är det 

vanligt att borra brunn för bevattning', och i Sverige finns en heJ. d'"1 

anläggningar bl.a. på Bjärehalvön och i Kri.stianstadsornrådet. Det eko

nomiska utbytet kan alltså :L vissa lä.gen vara tLllfr,::;dsställande. 

För att finansiera brunn och bevattningoanliig€;"lling kan lantbruksnämn

derna ge statli~ kreditgaranti fdr lån. (Denna lånetyp innefattar bot

tenlåneränta.) Amorteringstiden iiI' lägst 10 är och hBgst 30 år, men 

för bevattningsanläggningar är avskrJ.vningstiden normalt 10-'12 år. Rän

tesatsen är densamma som för bottenlåneräntan. 

Nedan följer några exempel på kostna.dska1kyler för brunnskostnaden j" 

olika fall. Det bör observeras att kostnader och priser (mdast är väg-

ledande och inte allmängiltig'a. 

Exempel :l2å brunnar och b_~'unnsk()stnader 

Borrning påbörjades i janua:ci1972 efter anviBningar aven konsult

firma. En linstötmaskin användes och borrd_iametern var 6 ti
• 11 metur 

under markytan påträffades urbergsytan. Denna lutade kraftigt vilket 

medförde problem att få borren att gå rakt. Vid 30 m borrdjup påtriif

radas en mycket sprickrik zon. Här i.nträffade ständiga ras varfBr borr

ningen tillfälLigt avbrc,ts. Tätning av ÖVE)rgangen mellan jordlagret 

och berget utfördes. En provpumpning visade att vattentillgången var 

för Ii ten och man fortsatte borrningen med en rotat5.onsborrmaskin. Vh,

sa tekniska problem gjorde doe:k att borrfirma..l'l i samrå(l med markägaren 

och konsultfirman avbröt borrningen och påbör jad.e ett nytt borrhå17m 

från det ga.ul1 a , 

I det nya borrhålet arJvände man ned till 16 m d,jup 6" stiStborrning oeh 

övergick sedan till rotationsborrning (145,5-144 mm). Mellan 43 och 



45 n c,jup påträffades en sprickrik vattenförande zon i övergången mellan 

två bergarter. Den 28 mars 1972 påbörjades provpumpningen. Vattenytan 

stod då över marknivå.n (B,rtesiskt vatten) men sjönk snabbt. Efter 48 

dygns provpumpning stod vattenytan konstant 15,5 m under marknivån och 

brunnen gav då 9,6 m3/tim. 

En privat brunn, 4,5 m djup och belägen 100 m från borrplatsen, tömdes 

helt vid detta uttag. 

Vattenkvaliteten var utan anmärkning. 

Kostnader: ::Brunn 

Överbyggnad 

Pump 

Konsultarvode 

Elanslutning 

6000:-

2500:-

3500: -

2000:-

7000:-

21000:-

Hotarns effekt: 3,7 kitT (9,6 m3/tim, 70 m v.P.) 

Huvudsäkring: 16 ampere 

Energiavgift: 8 öre!kWh 

Fasta årskostnader: Avskrivning 6,7 % . 10500 = 
10 % • 10500 = 

Ränta 7,4 % . 0,5' 21000 = 
Underhåll 4 % • 19000 = 

700:-

1050:-

776:-

760:-

3286:-

Vid intensiv odling räcker vattenmängden till 4 ha. Detta ger en fast 

kostnad på 822 kr/ha och år. Se vidare sida 20 och föijande. 

Brunnen iordningställd~s 1971. Arbetet tog ca 6 månader. Ingen för

undersökning gjordes då grundvattentillgångarna i detta område är väl 

kända och mycket goda. Med linstötmaskin borrades ett 10" hål till 78 m 

djup där det vattenförande gruset påträffades. Vid provpumpning gav 

brunnen 72 m3/tim med en vattennivå 6 m under markytan. Det blev allt

så här möjligt att använda en vanlig centrifugalpump. Det visade sig 

i detta fall ekonomiskt fördrillaktigt att använda sig aven damm. 



Kostnader: :Brunn 16000:-
7 

Pump för bevattning} 45 m)/tiro, no ro v.p., 20 hk 3500:-
;;; 

Pump för clalnm,12 m//tim, '15 ID v.p., 3 hk 

Kabel + anslutning 

El installation 

Grävning av bassäng (2LtOO m)) 

Stängsel + div. arbeten 

Plastfolie 0,20 mm HD 

Huvudsäkring: 35 ampere 

Energiavgift : 8 öre/kvlh 

Fasta årskostnader: Avskrivning 6,7 ~ • 19500 = 1300:-

10 % . 12800 - 1280:

Hänta 7,4;0' 0,5 • 32300 - '1190:-

Underhåll 32300 ::::14 tjO:-_ ............... -. 
5220:-

1600:-

i 500:-

3000:

;;-~500:

__ 2900 :-: 

32300:-

Vid intensiv odling räcker vattenmängden till 11,5 ha. Detta g"~r e~l 

fast kostnad på 454 kr/ha och år. Se vidare sida 20 och föl5ande. 

Utta .. get sker i ett grusigt sandlag"er (SafllrIla berggrllnd som i ex et 2)" En. 

konsul tfirma föreskrev på grundval av provborrning' föl,jande borrnings-, 

utförande: 600 mm rörborrning ner till 17 m (bergytan) och fortsatt 

borrning genom det fasta berglagret i dimensionen 550 mm ner till 

45,5 m. Ner till 76,5 m användes ånyo rörborrning, eftersom berggrunden 

här var grusig, men i en dimension av 520 mm. Mellan Ll6,5 och 75,5 m 

användes sedan fil terrör med fast grusbeläggning. 

Optimal t uttag bestämdes vid provpumpning till 2'16 m) /tim vid en av

sänkning av 16 m. 

Kostnader: Brunn 98000:-
7 

J:,UlllP 216 ro. j/t im, 75 ffi 11. p., 65 k'vl c~OOOO: -

Överbyggnad WOOO: -

Undersökningsbo:r'l'n.i.ng 10000: .-

Konsul t anro dc''l1 '10000: -

Elanslutning ')000: -----'-" ., ...... _--

153000~-



Huvudsäkring: 125 ampere 

Energiavgift: 12 öre/kWh 

Fasta årskostnader: Avskrivning 6,7 % • 128000 

10 % . 25000 

Ränta 7,4 % • 0,5 • ,153000 

::: 

== 

:::: 

8590: -

2500:-

5650: -

Underhåll 4 % 133000 = 5320:-

22060:-

Vid intensiv odling räcker vattenmängden till 90 ha. Detta ger en fast 

kostnad av 245 kr/ha och år. Se vidare sida 20 och följande. 

uttaget sker ur en grusås. En omfattande förundersökning med ett fler

tal provborrningar föregick borrandet av bl~nnen. Diametern var 800 mm 

och djupet 42 m. Rörborrning tillämpades. Filterrör till en toal längd 

av 13 m och med en diameter av 600 mm användes. 

Provpumpningar och vattenståndsmätningar visade att medeluttaget för 

året ej bör överstiga 216 m3/tim men att om vattentäkten utnyttjades 

under en kortare del av året, som t.ex. för en bevattning, kan man ta 

ut 325 m3/tim. 

Vattnet var av mycket god kvalitet. 

Kostns.der: Brunn 70000:-

Pump 325 m3/tim, 55 m v.p., 80 kW 40000:-

Överbyggnad 10000:~ 

Konsultarvode och provborrning 25000:-

Elinstallation 7000:-

Huvudsäkring: 200 ampere 

Energiavgift: 10 äre/kWh 

152000: -

Fasta årskostnader: Avskrivning 6,7 %'100000 ~ 6700:-

10 % . 52000 = 5200:

Ränta 7,4 % • 0,5 . 152000 == 5625:

Underhåll 4 % . 127000 == 5080:-

22605:-



Vid intens~v odling räcker vattnet till 135 ha. Detta ger en fast 

kostnad av 168 kr/ha och är. Se vidare nedan. 

20 

Avskrivningstiden har satts till 10 år (10 %) för pumpen och elinstal

lationer samt för plastfolien i exemncl 3. Övrigt avskriv;::; på .5 :lr 

(6,7 %). Räntesatsen är satt till 7,4 % (bottenlåneränta) och rtinte

kostnaderna är räknade på halva kapitalet. Underhällskostnaderna har 

satts till 4 % utom i exempel 3 där de bedöms vara något högre (4,5 ~ . 

Kostnaderna för elinstallationen är förvånansvärt lika i de olika 

exemplen trots att effekterna skiljer sig väsentligt. Detta beror pS. 

det subventioneringssystem kraftbolagen tillä.mpar. (Däremot blir de 

rörliga kostnaderna per k\ih störst för de stora brunnarna i exempel ~j 

och 4.) 

I exempel 1 tillkommer kostnaden för att ersätta vattnet i den Sl.Mwe 

brunnen. 

Brunnarna i exempel 2 f .3 och 4 tar sitt vatten ur formationer där 

grundvattnet är lätt tillgängligt. De två sistnämnda brunnarna ä:r 

mycket stora och skulle kunna vara lämpliga. att driva genom någon 1'0 rr:, 

av ekonomisk förening mellan flera lantbruksföretag. 

Den bevattnade arealen är framräknad med utgångspu.nkt fri'm att man F'.C'·· 

~ 
vänder 1200 Dl'" /ha och månad samt en driftstid av 500 timmar per mån~,d. 

Denna vattenmängd är aktuell för intensiva odlingar, köksväxtodl 

etc. F'ör stråsädesgrödor räcker det ibland med en tredjedel av denna 

vattenmängd. Kostnr-cden per ha minskar i motsvarande grad. Om man :~e,n 

använda en anläggning till grödor som kräver vatten under ski.lda delar 

av säsongen minskar kostnaderna ytterl.igare. 

För brunnarna i exempel 3 och 4 och i Yiss mån även i ex. 2, tiLlkomru)}-:, 

kostnader för extra stamledningar och fördelningsarrangemang t som vid 

stora arealer kan bli omfattande. Därför kan det vara befogat att räkna 

med en extra kostnad på 100 kr/ha i dessa exempel. 
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Kostnadstablå (1973 års priser) 

Kostnad för borrning i kr/m: 

Jordlager Berg (tryckluft) Berg (stötborrning) 

4" 60-75 100-150 

6" 75-85 150-200 

8" 90-100 250 300-400 

10" 100-110 350 

12" 110-120 

Kostnad för jordborrör i kr/m: 

6" 90-100 

8" 110-140 

10" ·130-150 

12" 150-160 

Rördrivning: 12" - 16" 800-2000 kr/m 

Horrsko/st: 6" = 90 kr, 8" = 160 kr, 10" = 250 kr, 12" = 400 kr. 

Transportkostnader 300-500 kr. Upp- och nedmontering o.ch övriga arbe

ten 20-35 kr/tim och man. Elkraft tillhandahålles av beställaren. Tät

ning mellan berg och lösa jordlager ca 1000 kr. 

Filter: 6" 200-300 kr/m, 16"500-700 kr/m 

Filtergrus: 45 kr/100 kg 

Provborrning: 100-120 kr/m totalt eller 70 kr/tim 

Undersökning med rörspets ner till 30 m: 60-70 kr/m 

Priser på undervattenspumpar: (Som exempel är valt EMU-pumpar.) 

Kapacitet i m3/tim 

vid 80 ID v.p. Effekt kW Pris 

för 6" brunnar: 33 11 ,O 12400:-

36 13,0 12800:-

39 14,0 14300:-

för 8-10" brunnar: 30 10,5 7425:-

42 15 8100:-

45 17,5 9000:-

60 19,3 10000:-

72 23,1 11000: -



Kostnader för kabel etc. tillkommer. 

Priser på. täckningsmaterial rör dammar: 

Butylgummiduk 1 mm 10 kr/m 
2 

1,5 mm 12 il 

2 mm 16 " 
tillkommer ungefä.r 1,25 kr/m2 för maskinska.rvning 

Polyetenfolie 0,20 mm 

Vävarmerad laminatfolie 
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kr/m2 färdig duk 
? 

4-5 kr/m- färdig duk 
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