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F'örord 

De senaste å.rens to:cra 80nrrar har medfört ett starkt växande in

tresse f~r bevattning och en ökad efterfrågan på lättskötta be

vattningsanläggningar. Detta har stimulerat till utveckling och 

import av nya system. ~':;eda:n våren 1972 har vi sålunda fått flera 

typer av slang-·kömbisYl:ltem ooh bevattningsmaskiner. Det finns nu

mera också små hjuJ. eller l;;lädar till ändbogsering av vanliga rör

ledl'lingar. Hur driftssEl,kra och hållbara de tekniskt avancerade 

nya systemen är vet vi ännu inte mycket om. Vi känner däremot gan

ska väl 'till vad man kan vinna i arbetstid. Föreliggande samman

ställning om arbetsbehov, investering och årskostnader under olika 

förutsättningar för vanliga bevattni:ngssystem och för nya system 

har tillkomit för att vara till vägledning för odlare och rådgivare. 

Arbetet har lagts upp och utfor'mats i samråd mellan för:f'attarna. 

Insamling av data ooh beräkningar samt nästan hela den skriftliga 

redovi sningen har gjorts av Harry IJi.nrHh och Gunilla SundelI. 

Harry Idnner har i första hand svarat för a.vsni tten om investering 

och årskostne.der. Gunilla Stl.ndel1 har friimst svarat för avsnitten 

om arbetsbehov samt ritat alla figurer. 

Uppsala i februari 1974 

Waldemar Johal1~,son 
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1. Jnledn:i.n.g 

Den 80m idag ska.11 köpa en bevi,.ttningsanliiggning kan välja blcmd ett 

större sortiment av delar och material och bland fler typer av spri-

darsystem än någon gång tidigare. För konventionella anläggningar 

med flyttlJara Tör eller med rör i komb:ino;tion med sidosla:ngar till 

spridare finnE'; sålunda. ett; tiotal olika fabrikat av .3pridare och 

k l · .". , opp .. u'lgal'. unnar det senaste året har också allt fler typer av 

slang-kombi cyete,n l)eVEittningsDl;'li'3k.iner bör;jat marknadsföras i 

Sve:eige. 

Av slang-kombi system? som ill,troduce:uldes 8omm12Lt'en 1972~ finns det 

för närvar.':HJ.do fyra olika fabriks. t i lH:ndet, Omkring 20 gårdar 

har skaffat sådana system. Små bevattningsmaskiner med en liten 

spridare av vanlig typ har gGda:n länge anVäI1.tI3 på golfbanor och 

idrottsplaner. Sedan 1970 har det också funnits en större maskin

FarrowB Rainamatic - med tre spridare av vanlig storlek, vilken 

är mera gene:rellt användbar :ftir fäl tmä~3s:ig bevattning. Nu finns 

det omkri.ng 20 exemplar av denna maf3kin i Sverige. På andra håll 

har under senare är utvecklats en rad bevattningsmaskiner av stort 

format~ vilka fordrar låg arbetsinsats men ger hög bevattningsin

tensitet per timme. 1<:n sådan (.:;tor maGkin. importerades till ~)veri

ge våren. 1972. Under hösten 1973 har ytterligare tre stora mas-

kiner införts,vilka C", • 

BaJ tf3 :1 några exempll3,r. 

Jt'ör köparen irmebär det må:nga fördolar att ha ett ::3tort sortiment 

av delar, material och system att välja bland. I dagens läge kan 

det emellertid vara svårt att vota vilken utrustning som från 0-

lika synpunkter är de~) lämpl:J.gaste, då flera av de nya apridar

systemen ännu inte prövats i prald:isk d:rift här i landet. Vi vet 

att frrun.fi:5:rallt bevattningsmaGk:i.ner:na fordrar lägre arbetsinsats 

per hektar än konventionella system och att de, liksom slang-

kombisystcmwl1, är liltt,:;ammare att sköta. Nlen inve.steringen per 

hektar blir större. En fråga är därför vad vinsten i sänkt ar-

betskos"tnad betyder ,jämfört med högre fasta kos't:nadcr. Man kan 

k å " " o c . 'fl. I raga sig hur mycket utrufltni.ng, c'lom kan ingå i en vanlig 

anläggning innan årskostnaderna blir lika stora Bom för en slang-

kombienhet eller 1)evatt:rlingsmaskin. Ein annan sak ä:r att maskiner 

med stora spridare är olämpliga att a:nvända till en del känsliga 

jordar och grödor. 



kOGtxlad GoLt å~i~'r3k:OE)trlad fc5:c olik:a t~ypeT' av sprid.Hr·8Y'i]t~:;:::nl' I(alky-

lc-:r·l1.a gäller 'vid (2:rl\!ä:nd.r.lir.l{~; till.- oli}ca k1'tollo a a.rcalt~:r, -v'l(} skil-

da l(r~a\r på fJ.:n.1.äggrliD{;:sl\.8.Pf1J c'itet OCll viet oli'k·g, f.-1.11.t8~1 l)cV'attxli:ngar 

per t~r~ .AvsiJ:eteJ:1. }:U3,l'" \1B..x,·it att ge (=~11. nl1sid,:i.g bild s orD. mtij-

ligt av arbetsbehov ooh årskostnader vid olika förutsättningar 

för de typer av bevattningssystem 80m för närvarande saluföres 

i Sverige eller som bedömes kunna bli aktuella hOB OB8. 

Uppgiftm'na om arbetsbehov grundar sig på resultat från arbets

studier inom a.vdelningen under I 972 och i 973 r2lamt från tyt~ka 

underGök:r.d..ngar och egna obnervationer i 'Pysklar.1.d, Investerings

lwstnaden har bestämtn fD.(::,d ledning 8;'1 priserna i septembe:r 

1973. För maskiner 80m då ej fanns i Sverige har rnnräkning 

gjorts från utl~ndsk valuta med tillägg för tullavgifter och 

f'raktkos'tnader, \lidna pTisst(~gringar har skett under hösten 

och ytterligare sådana kan förväntas under vinterns lopp. De 

näm:t'J.värd grad relationerna i :inves-
" tering och år slnH::; t IltJ. d mellan olika. sYBtern, Arskostnaderna har 

talet bevattrd.J.'lgs:e p0)r år. Någon Gä.ker grund för cå 1ång avskriv

ningwtid har vi. icke n:i:r det gtLllar nya matf):dl..l eller nya sys

tem. En viss gardering har emellertii skett genom relativt h~g-

re underhållskostnader för system med slangar och för bevatt-

11.i11gsnlHsl-ci:t'10:r ,~i.,.lJ. för "\la:nliga rÖTG-;/stelll ~ 

Det bör påpekas att de fasta i'l.rJ:iga kostnaderna slagits ut en-

ba.x''t: på derJ a.:rer:.l..l [;0.1'11 va:eje a.n.l~iL?g'J:lin.{{ .el.;:al1 k'U11rlEl, l1.tr.t~lttf.ias för 

under en bCc3tärnd cLr:d:'tst.id, t, ex. 200 till\1n8,r. Om anlä.ggningen 

kan anvä.ndas även för andra arealer och grödor, som behöver be-

vattnas under andra delar av vegetationsperioden. kan självfal-

let de :fa.s'ta h::ost;:na.df~x·11a i'(jrdelb~f3 på stÖ:f':re [;lrealer 0<.;1"1 clä.rmed 

bli lägre än vad våra kalkyler visar. 

Vid rörsY,3tem ar ,'Spridarna monterade direkt på ledningarna. Hör

materialet ho" flyttbara ledningar ijr i regel aJ.um:Ln:Lum eller 

2. 

galvaniserat stål och för nedgrävda ledningar PVC eller polyeten. 

Utomlands används också rör av häI0 polyeten till flyttbara ledningar. 

Flyttbara rör har kopplingar av snabbkopplingstyp. Figur 1 visar exem-

pel på Je kopplingstyper som för närvarande Bä~jB i Sverige. 
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t ·1\.~JJY1-j·~.op:pJ..i:ng· 8 

Ting 

" () 

E1ml:,...l.. C)1ika tyr);)}:', ::;iffx>ox'na hönv:i."ar tLLl bovn tt-
ning~JfiI'm()r i tnbel1 2. 



En rörledning kan sI s fbr hand eller med hjälp av traktor. Det 

a ledningarna direkt p& marken. Fly tt-

ningen underlättas dock med slädar eller hjulpar på ledningen. Den-

na rnetod b.t1.,I"t t utvecklats och praktiserats i Israel. Metoden 

kräver relativt otora och regelbundna fält och passar inte i alla 

grödor. 

Vid don undersökning avart • som redovisas här nedan, har 

115u.lpar atrväl1tL1 ro ~J}:.ill.n))do:n. i c~rbfltBfitg:å:n·t)· InH118D. t31Uda.r OCll hj\11-

par torde ernel1e:rtid \r8.r~), ~~3t; .. lJ ter}'! ,~ltt (let i:ntr:;; rl.ärnl1vt~.rt pf~Very~al'" 

X'8S1..l1 tatet t! 

De hjulpar, SOm vi använde. monteras rören med hjäll) av hål18Te 

och btiltar. Arbetet fJrenklas om hjulparen är försedda med nigon 

slags snabbkoppling. 

. .... _._. __ ,_ •. __ "_, .. ~ __ ._,,_ .. ,,"_._,,_,,_.,,._ .. ____ ,, ___ ",,_~. __ "_. ___ ,,,J . ..L._,,_._,'. ____ ,,_''' ___ ... _,,.,, .. _''''' _____ ,,_,,_,---------.-'-

Fig::2;r _?, Andbogse:cin,g ::':lV s)Jridarledning •. Bilden 
till l'j.ö,gex' i f jv (?u.X' OJl vi;:~nr pl\ixlCi;;;8Xl vid. :Cl'J .. tt
Tlix~:{J; n"i.'l .:.'$prid p x:lt::d.:nil1.g r;~ed. 1'ljt~lI~~ e'{! tT'8Y:tOT'# 
Siffrorna anger i vilken ordning man flyttar led
ningen och pilarna anger riktningen. 

eten.( 3/4 "-1 '! ;3i,d()~:;lHngar av polyeten ben~imnes här något felaktigt 

för sl"mgar. Normalt bör 18dn.ingFll' v.v pol v eten kallar:., rör. c::fter-

;:,om diametern ej påvGrkaf3 av trycket., 



Sidosle,11garl1[:J lcD.D ·tX·tlrlf3pO:ttf;ra~~ arltin.g;8D. slLipaD.cte efter en J.~·ö:r

vagn, manueLLt· :ihoprul1ade eller upprulLJ,de på en trumma. 

Trl1nuna.n J.ean var·~;l. ~pl[tce:t"ad pa elI .rtJrvagxl el1Qr på. en 86IH:l:rat s" k. 

f.Jido~31;::J.ng;va(~rJ. ~ irr1..~.In.man dx\i v·s \ra.ll1 i. gen. a'v trak'torrls l::r'::lftttttag .. l)å 

den sitter rörn.tgnen kfm dc;:n placoras fram.för ~ över eller un.-

d.er röre11. ~3itteJ" t:ru:m.:mD:~n fI"nm:för rore~n te den vara relativt 

kort men k~n ha en stor di8meter. Sitter den över eller under rö-

ren kan den vara lång, men bör samtidigt ha en liten diameter för 

att ta så liten plats som möjligt i höjdled. 

s:i.doslangvagn. 'J':rummn.n p-i\ denna V[l:r' relativt 1';tor och drev~) av 

hydraulmotor. J"ördelen med dettcl. är att truDllile.n kcm rotera åi; bu.-

da 11(ille11~ ~Detta hax~ stor" l)t~tydGlse 11~j.:r tru.nnnnTI är stor oC.h såle-

des ry:rr ... rn('lr mycket '-,lar;g. Det ~Hg[\r då :"tor k.raft att få trumman 

att börja rotera. 

I odlillgn.r :30m [3ti3.11ei· 3tor~.i k:t'.,J.v på en of t",. återkommande bevatt

ning kan arbetet fJrenkla3 en del med ett a.k. halvpermanent GYs-

tem. Med ett 3å~ant 3yatem ligger spridarrören llsrmanent under 

bevattningc;;:ä,öongen. UtHiggninc; och u.ppt(~g:ning [:lV ;:ipridarlednillg 

koncentreras till en gäng per bevattningssäsong. Spridarledningen, 



6. 

o ~idu~lang2r och 
1:. ,. .~ P tJ :':'; :t C1 () ~~;; .1. ~2n ma. ~eV2ttn~ olik3 brett. AV3 

;;.pI'ide.rJ. 

älvfallet ett nttrre nDt~~ 

Ett halvpermanent ~y~t0rn K~n i eD 0e1 ra ett alternativ 

srn?~kin8r, om IDan bevattnar samma areal minst 2-3 

Hos 81ang-kombi~Y8t8m har durr0ron ersatts med en slang, a.k. 

sådaIt material att den an 

polyeten) ellor blir 

dier och hostnads 

enax~aa vagn. Baktill finns tre 

trummor, 20m har en gemensem axel. Denna sitter 1<':.11 t med hjul-

axeln. I mitten finns en sida 

ömse 3idor om nidoal 

var 20;0 meter f jr lSDy 

• Vid inlindning delas huvud-

på var 100:0 meter, 

och hela l~ngden dras in. Vattnet YlDner ut genom slangänden och 

ar 2V rvc med armering av p 

kan ha duskad l~ . l de arbeto- och kostnad [:.;OT'.9 ~:;()1Yi redo-

viGas nedan~ har vi räknat med 40 m 

traktorn via kraftuttagsaxel, mag-

kopplingen slirar njr den erforderliga ten blir alltför stor. 

Den man6vreraD med BD ~om ar pJ.acerad bak " }Ja. 



7" 

ra,Iuen ~ Del} 

cltipRr mot elda 1 fari och 2Dvdndso vid ut- och in-

Stativhällare finns l dan förvaras hop fäll-

ler !or ndrvarande att utvecklas. varför 

J.~: t . .8:!:::LL /J ~ ~:. 1 r: ,:c: en till höger 
v:l. 8~J r Yl."!) ';' 

LI. J' .~) a.v e n. vagn med en lnlvudslangtrw'U,-

me. lUD.{~Dt l)a}~' ocb. er], r1ido;~)larlgtrllInm,~l \ri:nl;,~81rLitt mot del1xla.,* Jluvlxdsla:ng-

trU.lliman rymmer fIl 3 p 

plF:tf3tbel ::Ln.~~ oc:h u,t:::;id[~.>J :t<opplir!,gel~. [;i,l~ Gjö-l'\rtö:anna:n.de:g nUr det 

inte "d T.'C.~. el' övertryck 

utan [l,tt del",),,,,. 



8. 

ilats med 40 m långa slangar. 

vudaxel till en vUxel 

• c som }:an rl[tf.~ 

wire, Gom finns på båda sidor BV vagnen, lhggs en spännrulle an mot 

renmlen och cido[:;lang'trumman bör,jE"l' rotera. När man Gläpper wiren fri-

och utlindning (],V huvud r3J..l!l,ng. 'Den kan frikopplas, 

Aven rlido::JlangtrUll:lrnan ~i.r :förcedd. med en mekani sk broms. Den frigöres 

från r:ddc<;lan{'i.:r'1..:tmmnns remdd va då man griper tag i wiren till trum-

man som nämnts OVan. 

~)tativbord finns frn,nrför t:nunmorna. J'El. detta förvaras stativ och :3må-

detaljer. 



:lF.::.G'Q ,sir en hydraulburen enhet med en hu.vudslangtrl.mnna placerad 

längoi; bak" 'I'rlunman T'ymnHH' 2j.nt:\ngen 400 Dl 3'1 p~!lyetenrör eller 

1200 ffi 3" pla ttslaxlg. VLtl.kelx'ijtt mot hl)\!udsls..ntrtrumman och frsm-

sla:ng(> 

tag för anslutning av sidnslang 

in utan att delas. Vattnet ut genom :::d.d.oi'::;languttagen vid 

inlindn:Lng, 

Sidoslangarna ar av rvc med armering av polyesterväv. De kan vara 

av olika lär • Vid utrUknin,z av aTbetubE)hov och k:ostnader har vi 

räknat med 20 ra 

Drivning riV trUtll1JlOl'llC uker från tral-:l;orn v:l.a krl1ftuttag::::axel. 

9. 

Stativhållare saknas maskinen, men det kan ordnas med en hållare 

t. ex framtiLL p& trakto:rn, 

3ystem JE-GO finns nu i ytterligare ett par utföranden. En större 

variant är försedd med pi \loth,jul för D" t t beltcstninC8n på traktorn 

inte skall bli för stor. 

från E'inlnnd - finns nu 

också.. på den i:,vensk,:, ms.rkn;::;dcn • Den ör i utförandet närmast jämför-

bar med PerTets RTS. tidsstudier cller kostnadsberäkningar 

har inte utförts på Kela-Kalle. 



hjulfbrsett Ch2ssi som rör sig ~ver fälten. Maskinerna arbetar ef-

ter iP8T och k~n indelas i ffinskiner med ledning 80m: 

rullas nv under bevGt n 
F, 

il' 

Ii 

n med en polyetenrörs-

nen har tre ul, varav det främre sitter på en vridbar gaffel. 

ramper, som lUtt går att demon-

tera och placera i tran8portl~ge. Varje ramp är 10 eller 13 m 

1 åJ:1')', IJä"l':.·','r::;t.< U.t liå "~'·}'i'··' """'DPi rJ'.~v'I"" 0"'1 rlö"L('<",~l""l <'''~l''Jda·t'e 'R alr 0"',,1 o J.~ 1: v....,. .. ·~-vt.: ., .... J,J_} 4. .J.l,!.' .. : ... J., .• "'V~",,,,~L-J ... n.t::~..)"'''"-·J/''''~··· . ;; ~ •. :l<. 

extra länga ramper 37 m. 

lj1rnmdrivn.i:c{i; av maskinen ,~Jte:r med hjälp :':'.v on G. k, v8ttenraotor med 

dubbelve~(ande I~olv, Bom drivs av det tillförda vattnets tryck. Vat-

tenmotorn drivor en wiratrumma, som finns monterad framtill på ma-

skinen 

av polyetenröret. Dos~utom anvlindes bromBen vid bev2ttnig på slut-

tande mark, för att mUEkinen inte skall l~lla ivjg i lltförsbacke. 

Farrow tillverkar också en stb?re modell (Rainamatic Twc!90) som 

har omkring 2.'5 ger citat som den studerade och 

beskrivna maskinen. Den större modellen finns f,n. ej i Sverige. 

- .. _-

·~{~~·ClJ.r 7 .. }(a.in::"~Jnat!:;.(: 

On(~/30 



r med Bl~pande led-

ge-

bevattning f;V 

mi, polyeten eller Annerod PVC, Des~ l~ngd tir cg 50-75 m och arbets-

längden ungefär dubbelt 

de:n arnoI":i -\ 
.L .:. 

I a5~ . r-----.--.--------.---------... --~-_j 

ledning. Den be-

står aven vagn med främre är vridbara. 

Baktill på vaenen firu~8 m07lternt en etor soktorspridare, vars kast-

vidd är." cn. m. Till maskinen är nnnluten en 200 ffi lång flexibel 

J?ralndri Vll:1.D.g ~:=.l.V lnf).~:7Jtj .neIl ;")lco:.r' rned tt j ~j.J.p 1~1V 611 ,\TattellITlotor illt":.d dub-

Kolven driver en wiret~lmma. Det vatten som passerar kolven spri-

des ut genom ett munstycke. Ju mer vatten 80m passerar detta desto 



· ') l ..... 

Det tilJve:I'lu:;G· OLU;3 mod.e11GT ,,"V Dolphin: three / 200 mer: 7~; mm 

slang och four/400 med 100 mm s~ang. Maximala kapaciteten ang0~ till 
"), 

70 m-/tim resp. 120 !tim. De tekniska data Bom hUr redovisas är 

bevattningsmackiner. 

Inlindning av slang sker en t,:epara't trumma. rå deJl modell, som 

sion kornm(~r den Ed;t ligga hod.f30ntel1 t. Därmed kan mnn byta ut själ

va. trumman och anvfinda. ,:jclmmn GlnngVi3.gJl till två eller flera bevatt

ningsmask:Lne :c • 

};n annan beVetttn:lngE:~maGJ.dn ~:>om nrbetar efter ElBlli.ma princip som Dolp-

hin men som f.n. inte finns i Sverige. är den franska Aauamobile. .......... _----

Ei.&ur Q. Dolphin bevattnJ.:ng:smacdcirL Dolph:Ln fungera:r som princip-
3kissen i figur 8 visar • 

.lr.r.ig,:".10L är en Ji ten m';1s1d.n med ledning som indrages. Den består 

av ett underrede med en tI~mma, ett pOlyetehrbr och en spridare 

på en i'5läde. 

Vid bevattning placeras maskinen vid fältkanten varefter polyeten

röret med i3pridare ocll :,:1äde dr8G ut HV en traktor. När vattentrycket 

kopplas till bör.jar en hydroulisk kolv att driva trumman runt, så 

att röret rullas ph och släden med spridare sakta dras fram över 



13. 

autom.atiskt av. 

TJtr\lutxlittgen lr;:1D lnOl'lte~r'U.H traktorns trepunktsupphringning eller 

fdraeo med hjul och bogseras. 

rustas med maximalt 500 ro 32/28 mm polyetenrör för en opridare med 

högst 7 mm munstycke. IH 50 kan utrustas med maximalt 300 m 50/44.4 

mm polyetenrör för en are med högst 12 mm munstycke. Arbets-

bredden rir 35-50 meter. 

På denna maskin har arbetstidsstudier ej utförts, De tider, som re-

dovis8S i arbets- och kostnadskalkylerna nedan, har hrimtats ur tysk 

litteratur. 

//' 
// 

.j' 

/r 
{/'/ 

~läden. pä vilken ~pridaren titter, dras ut med hjälp av trektor. 

För att inlindningen DV röret skall oka så jämt som möjligt på 

t r UHllYl i't n , rör ,;ig trummnn :i i3idled på underredet :i. tn.kt med inlind-



Dn r010redd i ~idlod. Då 

att vattcntillf0rssln ctängs av. 

nv eD vattenkolv-

motor. ~n liten del ~v v~ttnet 

da ut genom en liten corea i närheten av 

tenrör och har nrbet~bredden 60-

70 m beroende 

rnrn 
":.:: 

för RolloDat I maximalt mJjtim ocb fdrRollomat II maximalt 

75 1~1··//til11" 

vo tider som enges _ 2rbetsbebovs- och kostnad 

sk litterrtur. Vi har dessutom ort egna enkla under-

sätt Gom Rollomat 

sälj nu i Sverige. Nägru 



<... ~' , ~ I f ;:,:~·J_.n lr~(:-;U 

v r:. t tC;Ti, -3, t t f)),1 

-} 
\, 

lIen 

:De t: . Siffrorna angei 

i Ilrle:rd. i Ci.lYlt.::i t e r'~1 

~rbet~bredde~ an~ 

, ( .. - - ....... , 

~ .......... r-, \ "'"'\ 

~
.~L;~~1) 
iLOfl.;:*::sje.(.~'Ji[)Q 

, . ,~ 

--_ ... ~_ .. ,~-""-,~....,,,-~_.~, .. ~,~ .... _-_._~ .. _-~ .. _._ .... -.-_ ... ~" .. _~' .. "'-""~'''''" 

.~ ..... _ ........... _ .. _. 

vattDn~ genom ett l re~01 0sLledningar och 

nor. I Sverige finns 

nad6bergkning~~ har inte utf0rts av OGG. Arbetsbehovet tljr med ett 



I tHbol1 system och bevattningsmaskiner 20m 

Ln. 

Tabell 1. Olika bevattningssystem. 

:'.l0! 

)(~35)')mob~\ :1 
Dol):)h;i}'.i 

Aquamobi1.~. 

!:rr:igtltc::r- JH 30~ IH SO 
~1011oma t 1, .~: 

'ryphoon ?5. 90 r 110 
l1ni7.l fjtar 

~ firlf.lD :Cds. 

r~l.:C:;':·Y!(~:;' ;:'rr'ir:kler c;::!~ 1}~:;i; 

FHl'"J:O';: 1.r'ci&ccl.:i I:);') Li:·d ~ i;r,ir:) f?:tld 
V:r'~~ nk r:i. k I:~ 

:,{1:;'"7Dr::'1.,tL(;1~~\1_1{ 1i~ ·.','o.lJ.]·~:? r )(.~i-,l·'t:y:;:l,:jr~:nö 

'~~e:rr'~: t iif;rj~:f-::c;)t).'tl.! \ti ,,"'t ~:y d· 1!:!.?"I{-j. 

Fr!! :n.k :d. L t': 

U .. 1:; r'e::;f'~ :;p;e;H.:k.~:. i':tr'me j. 'tab,?lJ. 2 *~ ~d.ff1'(l:r:!:"~a 
~~-1: fle7.' 6.J.idn.\ fir;!:o'/:' ::;i:i l;j e:r' :1 :i . .1n").'·l.nd e ~;r:li~ '~)r;'v!:\"t i.J:..i n {:miJ t;) :~l-:) n.;':'T .i\.;:r D"r):; GY 1,0.1' ;;~.!il" 

Tabell 2. Bevattni rillor för ~antbruksbevat 

:Nr 

3 

4 

5 

6 

? 

8 

9 

,(. 
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och kOBtnaoGb 

är 5~ 10 1 20, 50 och 1 hektar. För bevat Gkiner finns de88utom 

la kapaciteten för en, 

tiden kan varieras till att la olika antal dagar med olika läng be-

vö.tt:ning;o;t:l.d por dygn. Sålede:; c'j).gi;)r (m drifts tid på 20C) timmi'"!r att [(w.n 

kan bevattna 20 timmar per dygn u:ndcr '1 O (iagar~ 1~) timma:r" per dygn ul1(h,r 

~7'~'St 13 dagar eller 10 timmar per dygn under 20 dagar etc. I driftati-

deJ1 ingår e:nd<Ets"t de:n t5.cl Ulld(~:r ·v'ilk€3rl. l}e\Tt~tt:ni,ntI~~ia111äl!;,g·:rliJ.lgel1 är igång. 

Tiden fdr flyttn~ngsarbetet ingår alltså ej. Sk~let till att beräkningar 

gjorts för olika driftstider per bevattning dr bl.a. att olika grödor 

ställer olika krnv på vattenförsörjningen. 

De olika driftstider Gom anv~nts i beräkningarna har valts av skäl 80m 

gå till o*kring 5 mm per dygn. Till dy~bara odlingar av t.ex. köksväxter 

och jordgubbar är det ofta motiverat att dimensionera en bevattningsan-

dans behov; An:J.äggrd ngeDB tet bör varä s&dan. att man i medel-

ta.l kfi:n til1fö:r(.1. ~j rnrn p(:~r en vecka hinna vattnA hela area-

;j::mde ev Hnlij,ggningen kan 

d ri f~t ~1 t.id~ 8!J 

:3.5 mm re r dygn. ~~n 

(!;iva på oIn.k:c:i:n{; :55 niTn 'va:r 'lO~e gn motsvarar detta behov och är lämp-

GlIl :rnr~rl t~nde:r t,orrpex'ioder 1~~3.11 bevat.tna p()t:ati~:) och 

Denna kapacitet kan också erfordras vid bevattning av vårsäd och vårol-

jeväxter på lätt jord. 
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ningen. I dessa grbdor ijr ofta barn en eller två bevattningar aktuelle 

tSlrillrlB,der i. 

arealen ofta kan utstrbckas till dygn. Driftstiden kan då uppgå 

till 300-400 tirnrnar per bevattl'l.i.rl[:~f30rn€~f\Ilg" Ibla:oö l((.).n ert a111äggnirlg 

rnE'Jf} ännu HJgre kD.pacitet vara tiJlr;'icklig. I.Dv83te.ringel1 kan däri-

genom bli låg. 

tidconb.et 130m :mJj1igt fijr bevattn:LngmneGkiner, lJ:ryckf'örl1.l.8ternn i led-

ingång:~tryck vid. ma;s~ld.nGn på 90-100 lY! v, p. f~ir att ('!prid6.rtrycket 

det dessutom behövs långa tilloppsled-

ningar och höjdskillnaderna är betydande f ri:i.cke:r inte va.nliga pumpar 

till, och ledr.d. ng;;,l' D,V normal tryekkIa,;:;:; bl:i. r cc': ;s{i otil1:r>i:icJdiga. 

Deu[mtom blir cLdftskost:rHlderna hög,,; .. I taboll :5 redovimH3 dnta för 

olika typer ElV bovattn:Lng",m":3kil~.e:r. Den vDttenmtingd (m:5/tim) Gom fJ.n-

ges kan uppnås med ett ingångstryck på omkring 75-80 m v.p. för de 

större maskinerna med de ledningsdimensioner och ledningslUngder som 

Tabell 5 . Bevattningsmaskiners kapacitet. 
_._-_.~'-----~~""_._._'-~'-----'-------~'-~--_._._.,---_ .. _._._-------. 

~0.§'?_~1:?::~lJ;aE ____ -.-.... ---.----.~lv a t.~ (3 nmUngd *~;~;]. ~ ~~ ; ~:mk;~ 
Typ Innerd::iam. "m Uingd., m m./ / tim. 200 tim. 400 tim 

_. --.-.. -'""~,,--~.,_._.-.. -~--.-,- ... -.-,--~.---""""""'-~---------_l 
Rairiamatic 4'1 27,1- 9 5 10 
llahwlObil ca ;20--30 ca 50-~75 '1,5-4 0.9-2,3 1,8-4,6 
Dolphin ]'our/400 100 200 86 49 98 
Irrigator 1]1 50 44 ;'00 1 'l ..., 

14 G ( 

1{o11omat 1 7·1 :520 40 23 46 
" 2 86 270 65 37 74 
Typhoon 75 64 2BO )") 

<... 18 36 
" 90 t,t"'/ 265 

I 
47 27 54 i' 

If 110 9~3 22~; 70 40 80 
Rain Star 7r; 2'10 47 27 54 " 

Aquadtlx Ax 75 , ...... r:. 
500 35 20 40 I) 

11 
Av (jA L'A -" 1 70 40 80 ~~_ .,h 

'1-> 

* vid ett ingångstryok ,~ pa 75-80 m VilPI,\: för de stijrre maskinerna 
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Det ökade intresset för bevattningsmaskiner med stora mUDstycksdia-

hbC bevnttningsintensi~ot- Stora droppar kan ge skador på marken 

ett sUmrA luftutbyte mellan mark och atmosfär. En 

u.l1tför hög beva.t intensitet (mm/tim) kan också medföra en 

grund av stt vattnet på cn del jordar 

ge upphov till jorderosion. 

Bevuttningsintensiteten hos vanl sm& cirkaispridare till bl.a. 

rörsystem Gom plaoeras i förhand redovisas i tabell 4. Av denna 

betydligt större spridare. Dessa är vanligen inställda för sektorbe-

vattning. llärigenomkan ma.skinen (-:;Iler sjUden vin."c;has f:n'Hn på torr 

mark. Ju större sektor 80m bevattnas, desto lägre blir bevattninga-

inten:yi. teten. l3äGt 1?;p:cidningeJiImnhet som kräver minst överlapp:ning 

får man emellertid ofta om ca 2/3 av cirkelytan täcks. 

I tabell 5 redovisBs bevattningsintensiteten för stora spridare med 

olika munstycksstorlekar. Vid beräkningarna har en spridningssektor 
.' A ., o . l e::t.j.u c1IJ.väntc3. Om t.GX. en ::;pridare hal' kcwt:.'ängden 150 m oc:) Tnl:l'-

r;l;::inGn ";jwl1 gå m.ed hfd3tigheten 25 m/tim för att ge ~50 mm? tar det 

;2 timmar för rrwr3k:i.:tHw att helt pasGera en punlct. Bevattnirlgsinten-

siteten rår man då genom att dividera mm med 2 timmar. I detta 

exempel blir intensiteten således 15 mm/tim. Med anglvna vlirden 

Erfare:nheter:na om.,-tnder \r:i.lka förhålland(0n d.B stora spridarna. är 

användbara är b:dwtfEl1iga. De nya c~p~cidaT(3 som används på bevatt-

n.ixlgnTllask:iD.e]:~ flf:lr u,tVl~Cli:1Ctt~.1 ce1-} :fdI\'bättre .. tf3 så tlt.t de i rn{i:nga av-

från d.e Gtor;3pr:Ldare som användes under 40-

och 50''''\;810YJ.. IV[unntyekoh3 utfox'Tlud.ng och ut:Cltrömn:l.ngsvinl\:f~l. som 

påverkar bI, a. droppstorlek ~ kastUingd och irindkänsl:1ghet ,har 

man Bok~ förbättra för att minska riskerna för strukturskador. 
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ntensitet l förband bos spridrre med mun-

r;:;~~~'>TI~~~~I~;_~~::~:~~_:~~:~r:,[~~~~~~_-~;~:~~t11 I I l 
II J\ I 81 ),7 ! 
! ~~ 1 Elx '1 E J :1 ~ 1 

\,1 I<'J. .':;" r.',· ..... "·,, '.~.,_~ "I .~ " " 5,6 

4~O 

II 

I 

5 ~l 

i (3:x 1 e 
I " ')\-j y ')(' I ()' l;:; I '-' -,.'-. .J • -' 

. " "-', 'j' ',. ') 4 l ,- '-J i r.:: ./...,(" ~ __ 1 G :: i 

"'_,_~ ___ .~_, __ ._._,~,~,_. _~,_~,~~,~,~,~_"J __ 'W,,""".~"_ •• ~ _____ ._..J 

tt 

Tabell 5 • }3eva.ttni.:r}g~:d.ntel1si tst hOf3 'bevo.ttnirlg::nnaskiJ:}e1' med spri-· 

darmunstycken 18-36 mm. 

Ti 11 grund :f(j r d () 

ligger arbetstidsstudier i ftilt. 

arbetsbehovet. För att 

få en så rättvisande jämförelse som möjJ mellan olika bevatt-

forn1er oeb. ITlod lil:ax'to.de l'-'ö:C'LttuHt :i öV.ri De 1:1rbetstider 



Bom blir resultatet av eu emellertid endast 

fjk drift til1J\ommer 

l1tid6T ( Y, vUntctider etc.) som gör att ar-

betsbehovet kan skilja sig de data som redovisas har. 

Det l ae(sa tudier Ur jilinförelsan mellan olika system. 

och vall. I pota-

tts oell. a:r.tdrr.: att handskas 

med bevattrdngG~nlU ngar. Tiderna l dessa blir' där:fö r 

beVi .t 

man inte behöver t i :fUJ. t c; 

Utgångspunkt har varit att en areal skall kunna bevattnas på 

r anger bevattningens totala 

d~r~iftEit:Ld och. k .. ~\:n. v"e.:t:i (1ra.f:~ till ut i:; la olika antal dagar med 

olika driftstid per 

den tid under vilkan bevattn 

början. Hänsyn har härvid 

Följande fdrutslit J.e·:c; 

Avståndet mellan Gett f~ilt är 

'y! JI rn,cd. eJJ.b(i.::ct t:ca,ktor, 

10 km/h med traktor ~ vagn eller pump och 10 med cykel. 

Pumpen är traktordriven. 

de:rl fä} tfo:tJ21. OCD. 

1 att bevattning aven 

ett bestämt antal timma~ 

utplac 



ch 

dclnbördes tidsdif-

ferensorua, eftersom v~rdena i samtliga alternativ. 

:l. r}~a.k.tik.en.~ 

, .," /:: n 
i3 'c d,nnne:c. aT u 

detta. Det aktuella 

,j."tJ O}'' CiC.b :3to:rl.ek vid 
bet~behov och kOGt-

fUr de bevattningssystem, 

som arbetstid~tudier utförts . Driftstiden ar i samtliga fall 200 

t:immar. Ji'ör att ett enkelt sätt kunna 

för rÖTsystemets a~bet8behov. PA 

varje areal har detta arbet satts till 100. Relativtal för öv-

riga s~rGterJ. i :fö till r0r angeo vid re ve r:;tn.pel. 



150 

too 

50 

Arbetsbehov~ mansmin./ha 

C~ '.~' "b.'w:q)or"t. t'iJ J. ecli :fl'ii~~ fl'>'l1: 

till:~ :tlJ't1.n:~u€ gGnOln 1)n(:rt:ot::f:.!erj<~1i; 

~ '" ni:.läg.f:n:in~ och UiJpt<'.f;I,-~.lJg HY i.'örlfi\h:l;.<g 

"..;.' ;indrj.ng av Qt9.'.!~m0n~: JEt:::e v:i.d otivattning 

ff :., utHi.ggni!"tg och upptGi!:"nj.r,fl; av i:to.m o,' plm .. !' 

-~ ;~~(1;~J~r~:~I3~;~~~~~)f(h" rtirsYF.teffi (,~,OO 

Figur 14. Arbetsbehov vid ändbogsering, 
200 timmars driftstid och olika areal
storlekar. 

o+-~~~ __ ~~ __ ~~ ______ __ 
Areal, ha 

23. 

Arbetsbehovet har ej uträknats för arealer mindre än 20 hektar. Det

ta sammanhänger med att ändbogseringssystemet kräver relativt stora 

fält för att vara arbetsbesparande. På små fält måste man förhållande

vis ofta koppla isär och lasta rören på vagn för förflyttning till 

nytt fält. Därigenom vinnar man knappast någon tid jämfört med en 

konventionell röranläggning, där rören flyttas för hand i sidled. 

Detta framgår klart av diagrammet, där ändbogsering hävdar sig bätt

re jämfört med rörsystem ju större arealen är (27 J'; kortare tid på 

20 ha och 41 % på 100 ha). 

Diagrammet visar även att utläggning och upptagning av stamledning 

samt arbetet med pump tar kortare tid räknat per hektar vid större 

arealer. Detsamma gäller transporttider till och från fält. 



Arbetsbehov, mansmin./ha 

c ';> 't:run~p{)rt hll och :t"rt1n tält 

ffi .:l flyttning liV E11dosltUlG 

24. 

§ ~ \ltltiSinillg ooh Upl'teg!ling SY ayateme:t .:« ändrir.g av atWllllletle Uige vid 'be'~'attnillg 

~ '" utläeglti.r1ö och upptagning av at~ + pU,l:d.p 

-~ totale. ~l~betnhehove1,; tör rörl3ystem (~100 
föl' samtliga arealer) 

Pigur 15. Arbetsbehov för 
rör-slangsystem vid 200 
timmars driftstid ooh oli
ka arealstorlekar. 

Areal, ha 

Vid rör-slangsystem har arbetsbehovet uträknats även för små arealer. 

Diagrammet visar en skillnad i arbetsbehov mellan rörsystsm och rör

slangsystem. Denna skillnad mellan de två systemen ökar med ökad areal

storlek, m.a.o. ju större areal 80m bevattnas desto bättre lönar det 

sig med rör + sidoslangar. Det bör dock påpekas att detta gäller 40 m 

långa sidoslangar som medger 5 uppställningar av spridarstativ. Har 

man 20 m slangar i stället kommer arbetsbehovet att bli ungefär det

samma för både rör- och rör-slangsystem. För att erhålla ett väsent~·· 

ligt minskat arbetsbehov vid övergång till rör-slangsystem bör man 

således ha sådan längd på sidoslangarna,att de medger minst fyra 

uppställningar av spridarstativ. Arbetstiden blir ungefär 2, % läg-

re med 40 m sidoslangar än med 20 m slangar. 

Till små anläggningar är det ofta inte lönt att skaffa slangvinda. 

När flyttning inom fält skall ske tilLny utläggningsplats (dvs. när 

man flyttar rör + sidoslang) är det enklast att ta stativet och dra 

slangen till den nya uppställningen. Vid flyttning av hela systemet 

till nytt fält kan man antingen rulla ihop slangarna och lägga dem 

på vagn, eller också kan man placera stativen på vagnen och låta 

slangarna släpa på marken efter vagnen. 



25. 

Det har vid flyttning inom ett fält visat sig vara mer arbetstids

besparande att dra slangarna till ny utläggningsplats än att först 

rulla upp dem på en vinda, köra till nya utläggningsplatsen ooh där

efter dra ut slangarna. Vinster i arbetstid på 30-40 % kan erhållas. 

Vid flyttning till nytt fält är arbetsåtgången emellertid densamma 

oberoende av om man rullar in slangarna på vinda eller låter dem 

släpa efter en vagn. 

150 

100 

50 

O 

Arbetsbehov, mansmin./ha 

90 

~ 
I 

.. 
• 
• • • 
• • 

Al }'EL 

<2,5 

III 
., .. ~ .... 
::::. ..... ..... 

• • 
• 
• 
Al Pl:-::L 

50 

.. 
*. 

• 
• 

Al PEL 
10,0 

• 
• 

c ";" transport ti 11 och frål); 1'.\11 t 

[]I ::.. 'fJ,yttI!ing ~w .sido~lill1g 

§ '-- Cltläggn1r:f: <)cb upptagning av ';"J'8te~et 
~ o; utläggning ooh UIJptagnillg u\' stam oj pump 

_ .. ~ .. ;~;a~:m ~~;~;,!~!;:~:~;) fUr l';:.roYBte.m (\'~100 

Al PEL 

.::20,0 
Areal, ha 

Figur 16. Arbetsbehov för halvpermanent system vid 200 timmars 
driftstid ooh olika arealstorlekar. Al=aluminiumrör och PEL= 
""polyetenrör. 

Den största vinsten från arbetsbehovssynpunkt med ett halvpermanent 

system får man vid två eller fler bevattningsr per be~attningssäsong. 

Vid varje bevattnings tillfälle åtgår det då endast arbete att flytta 

sidoslangar och spridarstatiy. Arbetet med spridarrör m.m. koncentre

ras ju med detta system till utlä.ggning på våren och intagning på 

höste~ Vid tre bevattningar per säsong blir arbetsbahovet jämfört med 
en konventionell röranläggning ca 30 ?b lägre. 



SK13 

t(X) 

60 

Arbetsbehov f mansmin./ha 

c", tr<.U1,sPQ:rt Ull och frib tt,;lt 

BTI t:t. flyttning av sidoale.ng 

g: "-" utliigtning och uppt<>.gnhlg: av eyutcroet 

• "'- e,ndl'ir:g fj.V ei;amlI!-ena lage Vid. 've'-att;ning 

t!!!:: utläggn:i.ng och upptagning av .ata:n + pu.'Ctp 

-:;;: totala D.r-betsbehavet f<)1' rÖl'syr.t~r.: (:..100 
för !Ianl t Usa e.realo:r') 

Figur 17. Arbetsbehov för SKE vid 200 
timmars driftstid och olika arealstor
lekar. 

För slang-kömbisystemet SKB är arbetsbehovet ca :30 ;1, lägre än för 

rörsystem. Arbetsbehovet fÖr mindre arealer än 20 ha har inte be

räknats, eftersom~ SKB-vagn med 30 spridare lagom bevattnar 20 
ha pä 200 timmar. 

Arbetsbenov, mansmin./ha 

100 

C.., transport til.l od: i'1'8.'n fält 

m >,:. flyttning av sidosla..'1g 

§ or u:tlf-.igi.l.,~ng och \\ppta.gning av l3y~teH\et 
• =~ ä:~drir:g av t;lt~,cns ll:ig@ vid bcvattnir.g 

~;,~ utlii-ggnil1g ooh upptagning ElV statt!. + • pu:np 

_.::; totala .e.rbetsbl)hovot lör rÖl'syatem \~100 
tör samtl1Ca. aroa,lcr) 

26. 

Fi~ur 18. Arbetsbehov för RTS vid 200 
timmars driftstid och olika arealstor
lekar. 

o~~~~ __ ~~ __ ~~ __ ~~~ ____ __ 
Areal, ha 



Arbe"tsbehovet år något högre för Perrots RTS än Wollnys SKB vid 

motsvarnnde längd på 8idosla:r~gar (~-:: 40 m). Den bevattningsfirma. 

som säljer HTS. anger att man skall vara två man vid utläggning 

och upptagning av systemet. Arbetet kan dock med lite träning 

genomföras aven man. Tidsåtgången blir då en aning lägre för 

RTS än för SKB. Svårigheten för en man att ensam sköta utlägg

ning av systemet :::Jammanhänger med att huvudslangtrUIllman skyms 

av sidoslangtru.mman. Därigenom kan man inte exakt vexa hur långt 

man köl:' fram och kan på så sätt missa ett sidoslanguttag. Lite 

träning möjliggör emellertid för en man att ensam sköta utlägg

ning av Slangar. 

JE-GO 

Arbetsbehov, mansmin./ha 

150 

too 

50 

C::to tra.nGpc.:tt till (lo}. tr~n felt 

ri2I = flyttning av eidotJlang 

e '" utlägerd,n,g- och 1..Ip~ tagning av systemet 

.. :::: ~udl'ir..e; 6'1 esteull:nsna ltige- d.,d b~v;;attt~j,~g 

~~ C", utltiggning och npptAgh1.ng av stel!!. {., pu:np 
_;.: tot,ala tH'l\{:t.~1::eho ..... et :rör r!jt·sy.stem (",100 

fi;.ir' :ron.tl1.ga Ut'cnltlt) 

27. 

Figur 19. Arbetsbehov för JE-GO vid 
200 timmars driftstid och olika areal
storlekar. 

JE-GO elang-kombisystem, Bom.vi tidsstuderat, har en relativt liten 

sidoslD.ngtrumma. Vid uträkning av arbetsbehov har därför endast räknats 

med 20 ffi långa sidoslangar. Med 40 m slangar blir arbetsbehovet lägre 

än de redovistide värdena anger eller ungefär som för SKB-systemet. 
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Rainamatic 0118/30 

tAl',etElbehOV, 

I 
DIH.l1smin * /lla 

150 

60 

~ 80 

I 
100 !~!!i i ::::;~ ',j~ Bli 

l ~l !'l I I 
50. 

r--
L.._ t,.tGJ~::::po:l:'t. ti."U Ge}; fl"ån ff-ilTJ 

rif _. fly ttnint; liY !',;;, ;:j!:;i~18lJ 

*1:;1 

~ il1 .~ • :. ~ 

I 
','.' ',".' ..... ..... 
::::: ..... . .... 
~ 

111~il 
IrJ 
.~.~.~ .... ~. 

~ 

"}i'igul' 20. Arbetsbehov fÖl' RainamaUc 
vid 200 timmars driftc'Jtid och olika 
al'ealst,orlekar • 

• • , .:. ~~. l' • .: . O • lO;. •• 
.:2,5 5,0 10,0 ~ao Areal, ha 

Av de självgående bevattningsmaskiner, 80m vi tidsstuderat, har 

Rainamatic det största arbetsbehovet. Detta beror till stor d~l 

på att maskinen endast täcker en liten areal vid varje bevattning. 

Den är m.a.o. främst avsedd för små arealer. Av denna anledning 

har arbetsbehovet endast uträknats för arealer upp till 20 ha. 

Jämfört med en konventionell röranläggning ligger arbetsbehovet 

ca 20 % lägre för Rainamatic. 

Rainmobil 

Rainmobil är liksom Halnama tic avsedd fÖl' små arealer. Den använ

des vanligen till fotbollsplaner och golfbanor ffi.m. Arbetsbehovet 

är 40-45 % lägre än för ett rörsyatem. 
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betabehov, mansmin./hB 

150 

100 

Dolphin 

E1[ .CC r:1y·t.i:.)")Ll~f ~v ;T:':;.ok:ln(:;; 

II -~ ijl~dl':Lr..g ;.r~' ;.,-t;;U!lfjilm~3 ]i:!.(if: vid bevtd,tning 

kf ,-, ~,tEil?:g:tii~l[, 0,;;11 11P.t>ti."gth1g 2Y ;:;T.B)!1 ..: pump 

-to·i;a.1El l~ön;Yi,tf:lll (:.>-100 

)"igur . 21. Arbetsbehov för Rainmobil 
vid 200 timm~rs driftstid och olika 
arealstorlekar. 

Areal, ha 

DOlphin har det lägsta arbetsbehovet av de maskiner, som vi har stu

derat. Den tir avsedd för betydligt större arealer äp. de' båda före

gåede bevattningsmaskinerna. Vid varje utläggning täcker den näm

J.ig8n cn ereal på upp emot 4 ha. Arbetsbehovet är ca 70 50 lägre 

än för en konventionell röranläggning. 

J~ Arbetsbehov, mansmin./ha 

100-

50 

~ ~ i: I ':4 
O I*:~ lo. 

/lao 60,0 

~ ..... 
••• ~6 

~ • 
1040 

C M t.l"e.tH.;port till ooh tI'thl 1.'31 t 

[11"" flyttninf, av r<1l..1skinen 

II :;::: :indr;n3" &V star.:;neulS liige vid c:O>',r,)ttning 

~ '" '. .. l'I:V;ggnU.Je ~ch upph:g.r.ing av ~täl1 f JH;;n.p 

-~ ;;~:~'·;~I~~~~~B:;:~;:~/6r ~-QrEYGt~m {~100 

Figur 22. Arbetsbehov för Dolphin vid 
200 timmars driftstid och Jlika areal
storlekar. 

Areal. ha 
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Diagrammet i figur 23 visar arbetr:~behovet hN; ol:HcC'I, system vid bevatt

,ning e.v 20 ha med 35 mm på 200 timmar" Antalet traktortimmar för 

;3amma areal och kapä(;itet anges i figur ;:'::4. 

ihr .1?e.,ts.1?ehoyei är stdrst för en konventionell röranläggr'.ing. Komplette

ras denna med 40 Dl långa sidor:11angar minskar arbetsbehovet med ca 2556-

Slang-kombisystem har llngefär samma arbe"tt3behov 80m rör-slangsystem 

vid motsvarande längd på sidof,51angar, 

:Minst arbetsåtgång har de flesta självgående bevattningsmaskiner. 

Hos dessa ligger arbetsbehovet 50-'70 7{, lägre än för en röranläggning .• 

,---~----_._--~-'---_. __ .. _~-,~=-_._--~._-----------'---..., 

Hör; 9m 3" Al 

Ändbogsering; 9m 
3" Al 

Rör-slang; 40m slang 

Halvpermanent; 9m 
3," Al ., 40m slang 

Arbetsbehov, mansmin./ha 
O 20 40 60 80 1 00 
4-----,----~,----,~-._-_ .• ~~--,~ .. --~,-.--~------~!--------~I_.------

Hal vpenua.:nent; "",' ' ........ " .......... ~" '" .... it .. t·.~ ... ,.t"f .... ·t~:nl 69 
90/73,6 PEl" 40m slang .... ·.;.·.:.·.· .. ·.·.y.·.,;~:~k!.::~::!·:·~!,;· . .::.·.~;~~:':i:l 54 

SKE-Wollny; 4-0m slang 

RTS-Ferrat; 40m slang 

JE-GO; 20m slang 

Rainamatic one/50 

Rai:nmobil 

Dolphin 

Irrigator IH 50 

Hollomat 

Aquadux 

i7T"i"T~-;~;~9~~TT .. .,O:'7~; .. :·G:!.!;, 71 
•. ;' .•.. : ... :.;.;.;.;.;.!':.:.:-:.;.:.:.:.:.:.:-:.;,:.;.:::.:.:·:~t:ti;:1::;:::;: 65 

~~~~tr.~ __ ~7*Tt~~ 76 

r"~.,,' + • ., " t i§ .. e i ,. ... ..... ~f>" .. i .. ~:~.?~~ 79 
~:tt:t:7::::!:::f:::!f!:::!:::~:~mt~~~:;:;:;~ '76 . 

' ......... T .............. ' .... .. 29 
:':':':';';'::;';';'::':':19 

....... _ .... ~ ........ , .. • .......... ·• .... .'134 
.;.;.;.:.: ........... '.' ........... 25 

IZ·~·~ := totalt arbetsbehov 
Di:;:;:;:::;::= f lyt tning sar b e te 

på fält 

Pigur 23. Arbetsbehov för olika bevattningssystem vid bevattning 
av 20 ha med 35 mm på 200 timmar. Siffrorna anger relativtal i 
förhållande till rorsystem. 
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!nlal.el irQ}c.l012:t.,im:e:a.r är i de redovisade exemplen tt-tmligen lågt för en 

konventionell röranläggning. Det beror på att vi rälmat med~ att man 

använder traktor och rörvagn endast en gång vid utläggning av rör och 

en gång vid upptagning på var,je fält. All övrig flyttning av rör sker 

för hand utan hjälp av traktor. 

Som väntat ökar antalet traktortimmar vid ändbogsering av spridarrör, 

eftersom man då använder traktor vid varje :flyttni:r>..[S på fält. Det är 

i dessa exempel ungefär dubbel t så :::,to1't som för en röranläggning • 

.A.ven slang-kombisystemen kräver ett relativt stort antal traktortimmar. 

Det ligger ca 50-70 ?& högre än för en röranläggning. Detsamma. gäller 

rör-alangsystem. 

För de flesta. bevattningsmaskiner blir antalet traktortimmar färre än 

för ett rörsystem. Skillnaden är ofta ungefär 20 %. 

Rör; 9m 3" Al 

Ändbogse:dng; 9m 
311 Al 

D 
Traktortid, tra)dormin./ha 

20 40 60 80 100 
I r. • 

'... .... ,T,,', ,'~V.,' .. 149 
Rör-slang; 40m slang .; ... :.;.;.:.;.:.:.; ... :.:.:-:.;.' ........ : ... :.;.:.:.;.;.;.::~ c:U C:: 

Halvpermanent; 9m 
3 ft Al, 40rn sla.ng 

~":"""'T:""'.v .... ~., ••.•• ~" ... ~ ... , .. , 1 29 
.: ... ;.;.;:;.;;;.;:;.;:;;;:.;.:.:.:.;.:.;,;,( 144 

I 

Hal vpermanent ; .V.,"'. • 4 i i , • " .. T"i'J 1 ') 1 
90/73,6 I'EL, 40m slang ~;:;;::Jt:;:;ttr 144"""" . 

~~"'T"'TTTT'n " , • '."A.+ •. ~:"::!l148 
SK B-Wollny; 4·0m slang ;·;·;;:·:·;·:·;·:·::tM;t;~;~;:8tn'''' 202 

JE-GO; 20m. slang 

Rainamatic one/30 

Rainmobil 

Dolphin 

Irrigator IR 50 

Hollomat 

Aquadux 

' .. ' """~1f'''~162 ....................... ; ... :.: ... ;.; ... ;.;.;.:.: ... :.;.;.;';;::;'';:;:1227 

e ••••••• ~.. . .... , .A .... 'A' ....... 4 ••. , ...... ,.v....... , .......... ~ ... 'I 241 
' ............................................. ; ............... ; ..... ;.,. .. ;.: ..... : ............................................. ;1417 

~:;;ZZ!1."l 54 

11 6 

~w.~~ 65 
;;:':':":;;';;';';;;';'::187 

.............................. ~ .... ~ 80 
~~ totalt arbetsbehov 

~*:;:;~;~= flyttningsarbete 
på fält 

Figy.r 24. 'l'raktortid för olika bevattningssystem vid bevattning 
av 20 ha. med 35 mm på 200 tillrElar. Siffrorna anger relativtal i 
förhållande till rörsystem. 
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Vid val av bevattning8~,yste:m är det in.te enbart arbetsbehovet som har 

betydelse. Av stor vikt är också den arbetsbelastning ett visst system 

ger •. Att få ett ob,jektivt mått på denna är svårt utan tillgång till er

forderliga instrument. Vid insamlandet av lTlaterial till föreliggande upp

sats har det inte genomförts någon grundlig undersökning av arbetsbelast

ningen. För att få ett begrepp om denna redovisas dock här nedan en sub-

jektiv värdering. 

En konventionell r.öl:clfl.1lig,gui,n.,g hur bedcmts vara det mest ansträngande 

bevattningssystemet. l synnerntjt gä.ller detta ~ltålrör, som främst famls 

i marknaden tidigare. Övergå.ng till alu.miniuIurör har gjort arbetet mind

re betungande t med trots detta är det krävande att lasta~ lägga och kopp

la rör .. 

Att komplettera röranläggningen med '3/4" - 1 il sidoslangar kan minska ar

betsbelastningen något. Härvid måste man dock ta hänsyn till vilken eller 

vilka grödor som skall bevattnas. Om det gäller stråsäd, vall eller olja'" 

växter blir arbetet lättare med ..r.ö.r.-sl&nJlsx,s.ie!!.l< Speoiellt gäller detta 

när man använder korta (ca 20 ro) sidoslangar av PVC. Polyetenslangar un

derlättar arbetet miildre, eftersom de är besvärligare att handskas med. 

Det mest arbetskrävande momentet med rör-slangsystem är själva utläggningen 

och i viss mån upptagningen av systemet. När man har korta sidoslangar 

måste man emellertid flytta hela anläggningen oftare, än om man har långa 

(oa.40 m) slangar. 

En begränsande faktor vid val av sidoslanglängd är förutom fältform även 

grödans art. I potatJs- och betfiUt skadar man lätt grödan med långa sido ... 

slangar. Prån arbetsoelastningssynpunkt är det l dessa grödor också mind

re gynnsamt med sidosla.l1gar. Visi'-HClrligeIJ. slipper man ifrån att tömma och 

bära rör vid varje uppställning, men vid upptagning av systemet blir man 

tvungen att gå ut och hämta stativet. Det är nämligen omöjligt att med 

hjälp av slangvinda rulla in l'.ll!L'1.g och stativ i hög blast. 

Saknas sidoslangtrumma bör nwn inte ha. alltför långa sidoslangar. Speciell t 

gäller detta om man har slangar av polyeten. Dessa kan vara besvärliga 

att linda ihop för hand. Vid låg temperatur blir slangarna styva och där

med svårare att rulla. 
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.§,l&ng-kom,bis.;y,slem. medför en viss förbättring från arbetsbelastnings

synpunkt • Eftersom rörert där består a.v vävslang eller }Jl!:L-rör, som 

rullas på trurruna" bortfaller arbetet med att lägga, tömma och lasta 

rör. Arbetet med att flytta spridarstativ kvarstår dock och är lika 

ansträngande som vid rör-·slangsystem. 

11.n~b,ggQe.r,illg av spridarlednjV).(:, Lir föga ansträngande. Den kräver emeller

tid att fälten är stors och regelbu:nd11a. Vid små fältenheter måste man 

koppla isär och lägga ledningen på vagn förhållandevis oftare. Efter

som detta enligt ovan bedömts vara arbetskrävande, är arbetet mera be

tungande för små·fält. 

Eitt sYGtem med A1~rör~ PI~IJ-rö:r eller vävslang utlagda på ca 100 m av

stånd från varandra och kompletterlJde med 3/4 11 
- 1 II sidoslangar, s .k. 

halvJ2.e.r,mQ.n2.nl .f!YQtil,D1.& gör arbetet mindre krävande jämfört med rörslang

och slang-kombisystem under sjf:il va bevattningssäsongen. Vid utläggning 

och upptagning av rören i början och Blutet av perioden blir emellertid 

8.rbetsbela~'Jtningen hög. I synnerhet gäller dettel om det halvpermaneta 

systemet är uppbyggt på Al-rör. FEl-rör och vävslang förenklar arbetet 

betydligt eftersom dessa m8.terial kan rullas på en trumma. 

Sjli1ygåe.ud§. 1~/3·yaltlling§.l11ä<lfilleL utgör det minst arbetskrävande bevattnings

systemet. Maskinen skö ter ISig sjiU v under betydligt längre tid än vad 

som gäller för de system som nämnts ovan. En del typer kräver dock en 

relativt stor insats av manuellt arbete i samband med att maskinen 

flyttas till en obevattnad del av fältet. Detta gäller dels de maskiner 

som rullar av slangen under tiden de rör sig framåt på fältet och dels 

de typer Bom släpar slangen. På deGeR båda maskintyper måste man rulla 

in slangen på fin trllia1'U8. ~ innan maskinen flyttas till den obevattnade 

delen av fältet. 

Antalet flyttningHr flV en bevat:tning~,rmläggning per dygn är beroende av: 

- hur stor del av dygnet som utnyttjas för bevattning 

bevattningsgivans storlek. dvs. hur länge man måste bevattna vid 

varje uppställning 

- hur lång tid bevattningsanläggningen måste Var2J frånkoppla.d vid 

flyttning 

Hur stor del av dygnet Bom utnyttjas för bevattning är till stor del 

beroende av arbetskraftssituationen. På grund av höga arbetskostnader 
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för'" tJ.11,stäl1d pe:r;:30TL:J.l E:.t' det o:fto iXlto lö.nt ai:t tta en anlliggning 

under natten. Speciellt 

durrör relativt läng tid. I stället 

för gtt flytt;} rörelI under natten. föredrHr maI,. k&lu::,ke hellre Ht'i. 

'stänga av anLiggningon, H~irige:nom utnyttjas emeLlertid anläggnir.!t~en 

mindre effekl;i vt, 

Eör-slan,Q:svstem och Glan!2:-·1,ombi cy"tem kan göra si tuat.i.one:o gynnsamma·-, ____ ~.i!il"..,,,~"""-,,_...._ __ .. _'.~ .... ..,. __ ""'_.--.... 

re eftersom flyttning enr spr.'idarstativ tJll'fö:rhållandevis kortare tid 

Har man sidoslangar avsedda för tre uppställningar och bevattnar dygnet 

runt med 30-35 Xlll11 j behöver flyttning av såviH :r(5r Gom slangar endast 

::;ke på morgonen. 1"l;yttning av spridarl3tati v sker då på eftermiddagen 

och mitt i natten. Nästa upptagning och utläggning av hela systemet 

blir aktuell först morgonen därpiL längre sidof,langar, som medger fyra 

eller fem uppställningar av f.;pridaX'stativ, och 8ndri'J. bevattningsmängder 

medför en visG förskjutning av detta schema. Flyttning av hela systemet 

kan då efter en vis~ tid inträffa mitt i natten. 

ll.eya.1tni&Ki2.ffiQ.sk,ine.r: ger i regel er) ,jämnare arbetnfördeln.ing under dygnet. 

Om man utnytt,je.r hel'? deE;"l rör'- eller ;:,langJ.ängd. sköter illt"Jkinen sig 

i regel ut2~n tillsyn 10-20 timmar·. :Flyttningen karl mes t D.d.e L: forliiggas 

till d&gt:i.d. 

En fbrdel med bevnttningsmaskiner torde således vara att de kan ut-

nyttjas under hela dygnet lJ,tun El.tt d~jrför medföra en etor arbetsin-

sa ts under obekväm arbetstid, I1ux· man vi:ird,eraJ' dettD, boror i hög grad 

på om man har anställd personal eller om ägaren själv utf~r arbetet. 

!j;irutsä ttningar, 

Ytvatten från f;jö eller vattendrag utnyttja.s. Kostnader för BYH1kaffande 
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av vatten såsom d,juvborrning eller byggand.e av r$fH:'JT'Voir ingår således 

e,i. 

Pumpplatsen är belägen 100 meter från det ni,irmaste fältet som bevattnas. 

Endast en pmnppla ts används. 

Anläggningar har anpass[-J,ts till de fältstorleksr och fältformer, som redo

visas för på sidan 22 .. Fältform och -storlekar har val ts s~\ att inget 

system blivi t speciell t gynnat eller misGgynnat i förhåll<.uide till de and

ra systemen. 

Drivkällan antages vara en traktor eller annan förb~änningsmotor. 

I beräkningar har stamledning~,>systemet utgjorts av aluminiumrör. Iled

ningarna har dirnensionerats på samma siitt för olika system med samma 

kapacitet. När det gäller bevattningsmaskiner som kräver höga ingängs

tryck kan det ibla.:nd behövas stamledningsrör av högre tryckklass än vad 

som normal t krfivs vid bevctttning med konventionella spridare. I beräk

ningar1:ta har normala aluminiumrör vari t tillräCkliga. Stamledningens 

längd för de olika arealerna framgår IW tabell 6. Där redovisas också 

av vilken storleksordning tryckförlusterna i stammen tillåtits bli vid 

valet av ledningsdimensioner. 

Pumpar av c3amma typ har valts fä r olika system. ~)killnaden i tryckkrav 

mellan olika system kan motivera. val av olika pumpar. I beräkningarna 

har de högre t:t'yck, som vissa system kräver,antagits kunna uppnås ge-

nom höjning av drivkällans varvtaL De system som kräver höga tryck 

kommer därför att belastas av högre driftskostnader. 
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Tabell 6. ::>tamledningem, längd fä r de olika arealerna och tryckförluster
nas storlok vid de ledn::l.:ngGdimensioner Gom valts för anlägg
ningar av olika kapad tet (35 mm pål 50-400 timmar). 

För l'örsystem, rör-slangsYfJtem, hrJlvpermane.nt system och ändbogsering har 

spridare med 5t O mm munstycke använts. Vid normalt tryck (ca 35 ID v.p.) 

"' är utströmningen från desl'.la ca ·1,8 m ..... per timma. Spridarna har placerats 

i förbandet 1 ex1 El mett'lr. Bevattrdngsintensiteten blir då ca 5,6 mm per tim. 

brutto och uppställningstiden för en 35 mm giva omkring 6,5 timmar. Det 

innebär att man vid 150 timmarEl effektiv beve,ttning hinner med 23 upp

ställningar$ på 200 timmar :~O ~ på 300 timmar 46 och på 400 timmar 6·1 

uppställningar. Det antal spridare som anläggningar av olika kapacitet 

omfattat redovisas i tabell '7 • }Dn justering a:v antalet spridare till 

spridarledningslängdBr lämpade för de valda fältformerna har skett. 

Tabell '7 • Antal I3pridare fö.X' anläggningar av olika kapad tet. 

··---·_·--·_-_·-··_-·-···-··-r--··~··-_·-·--···-·-_·-·-.. --.---.-.. --.-.... -.------------.. -
Driftstid, tim per 
bevattningsomgång 

I 

! Areal. ha 
l·c-5~-·~_··-1o-~'20~--5o 

150 
200 
300 
400 

"-1----:;----·--~' 2f3 70 

I 6 11 22 56 
4 7 14 -4 

I
" )'1' 

6 11 28 

100 

140 
98 
70 
56 

I.-.-____ ,_! .. ___ . __ ,, _______________ -1 

För slang-kombi sy 13 temen har spridare med 5,5 mm m.unstycke använts. Ut-
-.: 

strömningen från d.6ssa är vid normal t tryck ca 2 t 2 m..' per timme. Vid 

förbandet: 20x20 meter blir bevattningsinteneJi teten ca 5 t 5 mm per tim

me. Uppställningstiden för en giva på omkring 35 mm blir 6,5 timmar. 



37. 

'Vid ~be:täl\::nj.rJg: ay dc: [l:r~e(~:11er CiOH1 de olj.krt 'b(;vnttrlingsm.e.sk.inerrla k.an 

i broechyrer unv~i.J::d;f3. l"ör att 1comnw. upp ;l. dessa vattemnängder krävs i 

en del fall mycket höga tl'ycL Det :',kulle i3hil1a hel t andra 

krav på ledningssystem och pumpar tin konventionella bevBttningasys-

tem och dessutom leda till höga effektbehov och driftskostnader. Stam-

ledl1i:ng8~3YGtenl OGb. l')U,lTl:PD!' b.a.r Dom tid,igare n.älUTJtf3 u'tfo:rmats på f~amma. 

sätt föl' bevattningsmac3kine:r'11'3 GOJIi för andra syc3tem. De vattenmängder 

som valts för de olika bevat~ningsma8kinerna redovisas i tabell 8 

dä~ också de arealer maskinerna kan bevattna på olika driftstider 

anges. PUr att få relationerna mellan olika fc1ystem så rättvisande 

som möjligt hal' hänsyn tagi ta till såväl ledningens innerdiame,ter 

som dess längd. lVIed de vatterJ1J1fingder per timme och för de lednings

Hingder (ej längre än 2~)0 mete:t) som använts vid beräkningarna krävs 

för de större maskinerna ett ingångstryck på 15-80 m V.p. 

Tabell. 8 . Kapacitet hos de olika bevattningsma~kiner för vilka 
kostnadsberäkningar utförts 

Hainarna tic 
Ral r.n1ob i l 
Dolpbin Four/400 
Irriga tor IR. 50 
Rollomat l 
II ') 

(.. 

Aquadux Ax 75 
Il Ax 94 

För beräkning av effektbehov och d:d.:ft81\:O~3tnader och för kontroll HV 

en bev8.ttning~')anli:igg:nJ.ngs aimens i onering behövs uppgifter om den tota-

la manometrlz,kcl uppf'ordringshö jden.,Den u r summan av sughöjd, höjd-

skillnader, friktions~förlui3ter i ledn:inECli. och önskat zpridRrtryck. 

Vid beräkningarna har sughöjden inkluf!:i.\ic förluster i ~3Ugledning an-

tagits vara 5 m v,p. oeh iiöjdskillna:aen 10 meter. Friktiom,förlusten 

i rör och slangar har beräknats. ,Spridartryclcet för spridare med 5 1 0 
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och 5.5 mm munstycke har satts till 35 ID v.p. Den totala manometriskn 

uppfordringshöjden för röranläggningarna redovisas i tabell 9 

'rabell 9 . Totala l1laJlometri::lk", uppfordringshöjdelU för röranläggningar
na 

..-._-_.,,----_._--------------

Driftstid. tim Areal, ha per --
bevattningsomgång 5 10 20 50 100 

-- . 
150 56 66 65 76 82 
200 62 63 66 82 87 
300 62 72 69 77 85 
400 - 69 68 71 83 

'l'abellens vi:irden gäller även för ändbogsering. :F'ör rör-slangsystem, 

halvpermanent system och slang-kombisystem skall förluster i slangar

na läggas till. Dessa uppgår för 40 meter långa slangar med innerdia40. 

metern 20 mm till omkring 6 m v.p. för system med 5,0 mm munstycke 

och till omkring 9 m v.p. för ålang-kombisystem, som beräknats ha 

spridare med 5,5 mm munstycken. 

FQr bevattningsmaskinerna Dolphin, Irrigator, Eollomat och Aquadux 

har ett tillägg på 20 m v.p. till de värden som redovisas för rör

anläggningarna gjorts. Spridartryoket hos dessa maskiner bör vara 

ca 20 m v.p. högre än hos vanliga små spridare. För Rain.amatic och 

Rainmobil, som har re18.tivt små f:1pridare har ett tillägg på 10 m v.p. 

till röranläggningarnas ,$iffror gjorts. 

P;riser 

De priEler som tillämpats vid bel'icik01ingarna av investeringens stor

lek för olika system tir de marknadspriser t som gäll t under sommaren 

1973. För flera 8.V bevattningsmaskinerrw. hD.de svenska prif3er ännu 

inte fastställ ta då beräkningarna gj ordes. De utländska priserna 

har omrakhats till ,svenska. kronor. Tull och uppskattade fraktkost

nader har 1.9.gts till. De prishöjningar som skett under hösten och 

vintern påverkar inte i nämnvärd utsträckning kOGtnadsrelationerna 

mellan de olika systemen. Kostnaden för vagnar ooh slangvindor har 

upptagits med de belopp som redovisas i tabell 10. 



Tabell 10 •. Koi3tnad för rörvagna.r ooh slangvindor 

- ----- -'--'~-~"'-r'-"----'-"'-------'---"--"-"-~-T-""-----.--------

A l ögc ''1 ,." q "'-'-o-~Jelr ! rr0.C'·t· '>0 .o·\l~ \ 1f'opt"'· (" -f'o"1' n.<.,."grl1.L~E.n ... "-~ ::- .\., I "'.~') na., .. LU - t\. .. o ,.J3..1 . " 

antuJ. sprJ.d~;t're \.e..LJ.er I rorvagn slangvlnda 
IDQtsvarandekapnci tet l 
hos andra f3YDtem) 

., • _____ 1 ~ ______ ._'"_~_ ~_. 

1 '1 
14-25 
26-42 
43-60 
61-80 
8'1-100 

1 :300 
2000 
2500 
)000 
3500 

1500 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
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l~ör bevattning'3IDaskinEJr och slang·-kombifiystem m.fl. behövs ej vagnar 

för transport av spridarledning. Dlirför har endast hälften av kost-

anläggningar med 

mindre än '11 f3pridn:ce hf11' inga kO':Jtnader för vagnar eller slangvin

dor upptagitG. 

Investeringen ha:r med de förutsättningar Dom tillä.T!1]'f't::1 kommit att 

uppgå till de ::lummor sel'!:) redov:l.si:1D :l. tabellerna 11 a~d . 'l'abellerna 

S[J.mmanfatta'J 1 figur ~g. PÖl' bevattning'-3ma,sldnlBr kan en del arealer 

var,,,- speciellt ogynnsamma (kspad.teten kan Bei utnytt,jas). Investeringens 

storlek. för de arealer sor bäst passar en maskin afiges i tabell 12. 

Alla ,Jiffro1' redovisas' i förhållande till en konventionell röranlägg-

ning. 

:l'abell 13:a. Invet.1tering fbI' olika ;3J;~;tern med kapaei te'ten "35 mm på. 
150 tim.". Kostnaden ange!) :f:'ör v8.3~.:Je areal i förhållande 
till kostnaden för rörsystem (=100) 

System 

Rör 9 400 kr 
_.1QQ 

j~ndbogseri:ng 
H.ör-fllang 107 
Halvpermanent 160 
Slang-kombi SKB 
Råinamatic 332 
Hainmobil 153 

Irrigator IR 50 194 
Hollomat 2 
Aquad ux Ax 94-

10 

16 000 kr 
_. 100 

124-
192 

2'78 
133 

20 

28 800 
- 1QQ 

108 
11 5 
183 
139 
270 

213 
215 
267 
270 

50 100 

kr 63 700 kr 120 700 kr 
::::: 100 -" 100 

109 109 
116 115 

146 150 

198 168 
234 
~~46 255 
250 259 

Dolphin Four/400l 

----------------------------------.------~--------~ 
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Tabell 11 b. Investering för o1.:Lka ;::;Yf:;tom meel kapaciteten 1135 mm 
på 200 tim. tf. Kostnaderna anges för VC),I',j€:' areal i för
hällande till kostnaden för rörsystem l~100). 

;Sy;", tam 

Hör 

Andbogc:18ring 
Hör-slang 
Halvpermanent 

'

Slang-kombi SKE 
Slang-kombi Err'~) 

Rainamatic 
I.'ainmobil 
Dolphin Four/400 
Irrigator IH 50 
Hollomat 1 
Hol1om,':),t 2 
Aquadux Ax 75 
Aquadux Ax 94 

I 

I 

I 

8 SOD 
.- lQQ. 

107 
1 S'1 

22E3 

kr l 2 
~._, 

10 

1 OD 
LQO 

1 21 
214 

~:57 
144 

240 

kr 

20 50 100 

,y' 
e) ;')00 kl' 51 t100 kr 100 900 _. 

J..QS,~ - lQQ ,- 100 

1 08 109 108 
1 i 6 111't 113 
'183 
1 53 146 
185 178 

264 
1 ~?4 
252 146 153 
1 99 232 
302 324 

290 242 
"2" ,,"\"';( 
.)c;.j 293 

245 

Tabell 11 c. Investering för olika system med kapaciteten "35 mm 
på 300 tim". Kostnaderna anges för varje areal i för
~.·J'an~e· +i 1 ' ~c\e+~na'en I~'C'):r' ~O""~0~O~em (-100) J..lCt."..L.a U ~ ...\-. ..L ,to·:' .. ;)V.t,LG" - •• ..L ..... ''"'JI:.:::>~ ",'''' .,. 

Area}, ha. 

[3ystem 50 100 

kr 

Rör ,-
600 kr ,\ O (300 k,:c \) 'I ;3 900 kr ";<0 000 kr 76 600 kl' J] 

}'\.11d b or; ::)(3 ri rli~ 
Eör-sl::r\.g 
;Slang-kombi ,::)K13 
Hai nama. ti c 
Hainmobil 
Dolphin ]'our/400 
Irrigator In 50 
H,ollomat 2 
Aquadux Ax 94 

-- j 00. 

106 

267 
1 ::)9 

252 

,~, 190 

106 

296 
14'j 

17(; 

... 100 

'I u6 
1 1 15 

256 
1 32 

... '-')r. 

l tJ {:: 

... _-----~ 

,-- 1°0 __ o 1.QQ 
" 07 '107 I 

'1 'I ,1 -, 1 1 3 
1 38 1 39 

'180 181 
209 
220 222 
2;~2 224 



Tabel111 d. Investering för olika ~;ystem med kapad teten 1135 mm 
på 400 tim.". Kostnaden anges för varje areal i för
hållande till kootnaden för rörsystem (:=100) 

System 

:Rör 

,Ändbogsering 
Hör-slang 
Slang-kombi :'3KB 
Hainamatic 
:R,alruno bi l 
Dolphin Four!400 
Irrigator IH 50 
Hollomat 2 
Aq uadux ,Ax 94 

1 5 
-, 

~------_._~--,--~--~------

Areal, ha 

20 50 100 ---_<. _" 
600 kr 36 '\00 kr 68 300 kr 
1QQ ~ lQQ == 100 

107 107 
11 7 11:) 11 2 

127 1:55 
231 
1 3~) 

191 135 
218 192 

2:54 244 
237 247 

Tabell 12 Investering för bevattningsmaskiner vid de arealer 
då hela kapaciteten för en maskin utnyttjas. Kost
naden anges i förhållande till kostnaden för rör
system (:",100) 

r,----.---.. -.--- ._-_._._-----
Areal, ha ~Kostnad. relativtsl 

System 35 mm på 200 tirn . (rörsystem == 100) 
~----"""-""'----"-

Rainamatic :;; 228 
Dolphin }'our!400 49 146 
Irrigator IH 50 '7 188 
Rollomat 1 2'" :; 277 
Rollomat 2 37 212 
Aquadux Ax '75 26 272 
Aquadux Ax 94 40 208 

41. 
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De årliga kostnaderna för bevattning med de olika systemen har be

räknats. Kostnaderna för 1, 3, 5 och 7 bevattningar per år av de 

olika arealerna med anläggningar med olika kapacitet har framräk

nats. I kostnadskalkylerna ingår avskrivning, ränta, förvaring och 

försäkring, underhåll, kostnader för drivkällat drivmed.el, smörjol

ja, arbetskostnader och traktorkostnader. De förutsättningar, som 

gällt vid dessa berbUmingar har vari t: 

Av§.k.r.iyning: S .k. rak avskrivning :tJar tillämpats. Avekri vningstid 

10 år för samtliga typer av anläggningar. Något underlag för val 

av olika avskrivn~ngstider för olika system finns inte. 

liä,gt§) De årliga räntekostnaderna har a.ntagi ts uppgå till 8 % av 

halva inköpspriset. 

Fö.r,v.§.!:ing_0.2.h_.fQ.r.§.äls,ring: Ett belopp 

anskaffningskostnaden har upptagits. 

o 
par 200-600 kr/år, beroende på 

Qn,9-.e.r,hl!,ll: UnderhålIGkostnaden har knutits til1 den lihliga använd

ningstiden genom att ett visst belopp per hektar och bevattnixlgs

tillfälle upptagits. Underhå11skostnaderna har - utan att underlag 

i ferm ,av undersökningar finns - antagits vara av olika storlek för 

olika system. Föl,jande belopp har ingått i beräkningarna: 

1. Hörsystem 
2. Ändbogsering, rör-slang, halvpermanent 

slang-kombi, Hainamatic, Hainmobil, 
Rollornat* 

3. Delphin, Aquadux H -

15 kr/ha och bevattning 

20 " 
25 " 

II 

II 
" n 

" II 

*) Slangar och polyetenrör har beräknats ha kortare livslängd än öv

rig utrustning. Eftersom avskrivningstiden är,-lika för olik~ sys

tem har detta kompenserats genom en högre underhållskostnad • 

...... ) Der,sa maskiner har en dyr ledning av hög kvalitet, men vars livs

längd inte är känd. Det kan motivera att man räknar med en högre 

underhållskostnad. 
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Till de arbetstider som redovisas i kapitel IV har genomgående ett 

tillägg på ca 35 'jfc gjorts vid kostnadsberäkningarna. Relationerna 

mellan olika system har inte påverkats av tillägget. Genom påläg

get avses att tiderna skall gälla även för miYldr~~ gynnsamma, förhål

landen, exempelvis oregelbundna fält. 

För grödor som är ber.;värHga att gå i (ex. potatis med hög blast) 

eller för speciellt ömtåliga grödor har ytterligare tillägg gjorts 

på flyttn:Lnge,tiden enligt följande 

Rörsystem 

H.ör-slangsystem 

+ 50 min/ha och bevattning 

+ 35 II 
II II 

Slang-kombisystem + 30 Il 
II 

För självgående enheter har inget sådant tillägg gjorts. 

Arbetskostnader ---- ..... --
Kostnaden för arbete har genomgående beräknats vara 24 kr/tim. An

delen obekväm arbet.stid blir beroende av vilket bevattningssystem 

man väljer. Någon hänsyn till det har inte tagits vid kostna.dsbe

räkningarna eftersom det ur li:ostnadssynpunkt har en helt marginell 

betydelse. Från bekvämlighetsstynpunkt är det emellertid en faktor 

av betydelse vid val av bevattningssystem. 

För dieselmotorer har bränsleförbrukningen antagits vara 0,3 liter 

per hästkraftstimme. Priset på dieselolja har antagits vara 0,40 kr/l .. 

Kostnaden för smörjolja (olje'byten) har upptagi 1;8 till 2-5 kr/ha 

för varje bevattning. Den högre siffran har använts för de mindre 

arealerna. 

Drivkälla ---- -
Kostnaden för drivkällan (avskrivning, ren"ta, unrierhåll) har upp

tagits till följande belopp för varje bevattning med 35 mm: 



Areal, ha 

5 
10 
20 
50 

100 

80 
60 
50 
40 
30 
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Kostnaden föl' 'traktor som använd~) för tranr,1portoX', drivning av trum

mor m.m. h,ST beräknats som 8n marginalkoi3tna.d för en befilJ.tlig trak

tor. För arealer på 10 hektar och rnir.ldre har kostnaden antagits vara 

5 kr/tim och f(5r arealer sti:)rra än '10 hektar 10 kr/Hm. 

JExempel på berUkping 'lY. års1:ost4~ 

En rör-slang anläggning (investedng 26 900: -) med kapad teten 1t20 

ha med 35 mm på 200 timmar" ger f'öl,jande kostnaderl 

Avskrivning 

Hänta 

]'örvaring och försäp;.ring 

Underhåll 

Drivkälla 

Drivmedel 

Smörjolja 

fl TT 

Flyttningsarbete MT 
11 

2690:-

1076:-

400:-

400;-

1000:-

324:-

100:-

160:-

::;0:-

6f30: -

183:::. 

7003: - /20 ha 

I\:;r ytterligare 
bevattning. 

400:-

100:-

324:-
100:-

680:-

..J..§..22:. 

2687:- /20 ha 

Kostnaden för en bevattning med 35 mm blir 350 kr/ha. Varje ytter

ligare bevattnir~ kostar 134 kr/ha. 

Årskostnader föZ olika system 

]!"ör varje system har ett antal liknande beräkningar av årskostna.den 

utförts. Årskostnad€.~rna för de olika systemen, med de för beräkningar

na valda förutsättningarna, redovisas i tabellerna 13-16. Kostnader

na redovisas för varje areal i förhållande till kostnaderna för ett 

konventionellt rörsystem (=100). Tabellerna sammanfattas i fig, 29-30. 
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" Tabell 132. Arskostnader psr ha för olika bevattningssystem i fdr-
hållande till kontnaderna för rij HJystem (=100). Siffror
na gäller för anHlggningar med kapad. te ton "~55 mm på 150 
timmar" och yisl .0~n __ bf2.vQ,t.:.tn,:tnE. 12.81: 

--.. ---... --.-.... - ... -.--.-r'"'.----~···,----.. --·---·-··-... ---~.=--~---,_ .---.-'----'---'------.. -~---_.-------'---
I A_bal. DB 

I~j i O 
--------·~--~I---"'~-_·~_· --~-----------------

nör 

j~l1dbogse:dng 
f?ör-slang 
Hal vpermanEm.t 
Slang-kombi ;;J(B 
Bainamatic 
Hairnnobil 
Dolphin Four/400 
Ir:dgato:r' IU 50 

4·96 

231 
128 

146 

kr 

200 
111 

148 

1::-. T.' :57e kr 
'l (),~l 

102 
10 r) 

140 
117 

1 5:5 
1 5;~ 

Hollomat 1 
Hollomat 2 
Aquadux Ax 75 l 
Aquadux Ax 94 183 

102 
105 

143 
1 61 
200 
166 
202 
171 

kr 

100 

302 kr 
-- 100 

103 
105 

125 

129 

174 

174 

---~--~-----,-,~-~._-----,------------' 

Rör 

l~ndbogseI~iTle~ 
Hör-slang 
Hal vpermanent 
Slang-kombi m03 
H&dnama tic 
Rainmobi.l 
Dolphin Four!400 
Irrigatox' IR 50 
Hollomat i 
Rollomat 2 
Aquadux .Ax 94 

,~ 

842 kr 
iDO. 

i 0[3 

1 l 7' 

1 7t3 
1 'I 1 

.! 1 9 ! 

____ J-... __ ~_. __ . _ 

T53 kr 
-- 1° Q, _". 

10::> 
1 " q I c_ 

1 r:q 
,/ J 

100 

1 18 

100 

668 kr :598 kr 546 kr 
,100 .- lQQ. .1QQ. 

9f3 \'9t) 99 
99 100 99 

11 6 
105 10<3 110 
1-55 

1 21 1 14 105 
1 18 1 ')') 

,,~ (." 

145 
132 1 24 1 ;28 
138 1 30 117 

--
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Tabell 13 c. l\rskost:nader per ha för olika bevattningssystem i för
IH3,11ande till kostnaderna för rörcwstem (""100). Siff
rorna gäller för HD,läggningar med kapaci te ten "35 mm 

150 timmar\! och y:i.,1 Lem l!.e,YaltllillgQ.I' __ p§.I'_å,;r.. 

EJystem 

Andbogr.sering 
nör-Glang 
HalvpermD.nent 
;')lan[;·~kombi ;3KB 
Hainamatic 
Ha i nJll obi l 
Do1phin Four/400 
Irrigstor IR 50 II 

Hol1oJ'rl8.t 1 
n l] "t? I .nO .oms ~ 

107 
')10 

1 22 
104 

107 

Aquadux AX_~~-.l ___ _ 

Areal, ha 

10 

107 

142 
95 

20 

97 
106 
i O'i 
D8 

108 
105 

114 
120 

,---_.--

-

50 100 

864" kr 790 
100 -, 100 

96 97 
97 97 

103 104 

103 96 
i0e 
123 
'109 110 
1-14 114 

100 

kr 

Rör 354 k.l'l 248 kr 
- l~QQ 

'130 kr 
-- '100 

034 kr 

j·.'l'lC l "'l'OC.".. t'~ '10-' 

I 
\ "J,' dOg "o,-,X.l L1::':, 

I(}j :r.- ::11fl Yl. g 
HI:;llvpermanent 
;31ang-komb:L ;3KB 
Hainamatic 
HainIuobil 
Dolphin Ji'our/400 

HOllomat 1 

106 
iO(, 

144 
100 

i () i 

.l2Q, 

i 01 

99 

96 
96 

101 
98 

1 :50 

'101 

100 

97 
'100 
11 2 

;;:: 1QQ 

96 
96 

101 

92 

101 Hollomat 2 J 10S 100 

Af{ uadux :,.x ~~. ~ ___ ._ .. _~_. ___ , _' _~ ____ 1 "I ,O~_. ____ 1_0_5 ______ --.-I 
97 
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Tabell 14 H. Arsl:\:ostl.lader per ha för olika bevattningssystem i för
ltål1ande Ull ko,:;tnaderna för rörsystem (=100). Siff
rorna gäller för cUlläggningar med kapaci teten "35 mm 
på ;200 timmar H och y,19:.. Qn=.b,~v.§..tj;}l,1.ng Qel: !r. 

r-'~--'---'-"'-------'--""-r~'---------'--"--'-- A~ecj l:', h~----------------"'--_·_--'-'-· 

100 Sys tem _~, __ 5 ____ ,_", __ ,_-.2 0_~~_-2~_\ -------1 
Rör I 468 }:,:r 

L, -- 100, 

Andbogsering 
Rör-slang 105 
Halvpermanent L?8 
Slang-kombi SICH 
Slang-kombi RTS 
II.ainamatic 167 
Rail1mobil 12:3 
DOlphin :Four!400 
Irrigator IH 50 153 
Rollomat 1 
Hollomat 2 
Aquadux Ax 75 
Aquadux Ax 94-

---

367 ler 
,- 10Q. --

'108 
151 

176 
114 

156 

531 kr 
100 

'105 
106 
138 
125 
'143 
181 
111 
'167 
141 
187 

202 

298 kr 
"" lQ.Q. 

100 
105 

119 
136 

111 
152 

179 
183 
183 

r Sy ste,~--~'--I"--:-'~~~~~~h~o-~~:-' 
Rör 820 kr 655 kr 605 kr 564 kr 

I -- 1 00 -- 1 00 l 00 --" 1 00 

Ändbogsering 
}Lör-slang 
Halvpermanent 
Slang-kombi SKB 
Slang-kOl'nbi HlJ1S 
Rainamatic 
Hainmobil 
DoIJlhin Four!400 
Irrigator IR 50 

i05 10 15 
1 '14 128 

159 148 
108104 

121 i 25 

102 
102 
1 '1 7 
111 
122 
148 
101 
'129 
'113 
137 Rollomat 2 I 

AquadUX. Ax 9.~ ... _, l,_. ___ .,_. ____ ~~ ____ _ 148 

96 
100 

106 
11 "7 

96 
116 
'j 29 
133 

-

::::: 

;;:; 

276 
100 

99 
103 

121 

116 

158 

163 

100 

518 
100 

94 
98 

107 

97 

117 
122 

kr 

kr 
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Tabell 14 c. l\.rskostnader per ha f1:ir olika bevattningr>system i för
hållande ti Il kO<3tnaderna. föl' rörsyntem (::::100). Siff
i~orna gäller för anläggningar med kapaciteten "35 mm på 
200 timmar" och yi& fem. J2.eya,:tt;gilllSllT.'J,§.l'_å,;t. 

_._--_._--.-. __ . __ ._ ... _._.-.. _ ..... _--_. __ .... _._---------------- --_., 
Areal, ha 

System :5 10 20 50 100 --._--
Rör 1 172 kr 943 kr 879 kr 830 kr 760 kr 

- 10Q. -- 100 .- lQQ "" 100 :::: 100 

.Ändbogsering '101 95 93 
}?ör-slang 105 104 1 01 98 96 
Halvpermanen't 108 119 109 
Slang-kombi SKE 106 102 102 
Slang-kombi Rmc~ 

.L J.,) 114 110 
Rainamatio 128 137 136 
Rainmobil 102 101 97 
Dolphin Four/400 115 91 90 
Irrigator IH 50 109 112 103 103 
Rollomat 2 118 111 102 
Aquadux Ax 94 128 11 5 107 

~;yst.m ----1 _ 5 ----- Areal, ha 

'j O 20 50 100 
- ... _--, 

Rör I 5~~4 kr 231 kr 153 kr 1 096 kr 1 002 kr , "" 100 -" 1QQ - 109 :::: 100 r::: 100 

l\ndbogsering 100 94 92 
H.ör-slang 105 10':5 100 97 95 
Halvpermanent 105 114- 105 
Slang-kombi SKB 103 100 100 
Slang-lr...bmbi l{T~; 110 106 
Rainamatie 122 131 129 
Itai:nmobil 99 99 95 
:Oolphin FOL1.:r/'400 107 88 87 
Ird.gator IR 50 102 106 97 96 
Rollomat 2 108 102 94 
Aquadux Ax 94 117 106 99 
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Jla bel1 15 a. Pcrskost:nader per ha för olika bevattningssystem i för
hållande till kostnaderna fÖJ:' rörsystem (=100). Siff
rOrna gälJer för anli::iggningl::1l' med ke,paci tetan 1135 mm 
på 300 timmen' fl o ch yiQ. .QIl:......b.§.v~l. tJni[:l.~§.l'-år.. 

System 

----.-------~--·_--- .. ------r~·--------·-----·----.. -----··-----.. --------.. ---------.------------------------

I ,} -",'o <:", ] :b_-<} .l ,. ,~, '-.. <......... _::: _ "'. 

---i----5 
, ____ ~ ~ -10 

50 100 

Hör I 
! 426 kr 292 l~.r 250 kr 234 kr 

- lQQ :" J 00 ;::::: .1.QQ :::; .1QQ 
Ändbogsering 102 102 99 
Rör-slang 104 '! 06 109 106 106 
Slang-kombi ::3KB 115 117 
Hainamatic 175 191 180 
Rair.mobil 110 -111 11 i 
Dolphin Four/400 I 128 129 

130 
142 142 
146 149 

Irrigator IR 50 I 160 
Hollomat 2 L 
Aquadux Ax 94 

~------------"- _.----------------------------------------~ 

122 129 

Areal, ha 

System 5 10 20 50 100 -- _ .. ~, ... 
Rör 790 lcr 658 kr 566 kr 498 kr 466 kr 

::::: l.QQ -- LQ.Q. -~ 100 :::: 100 :;:;: 100 

Ändbogsering 98 98 95 
Rör-slang 10,t 106 104 103 102 
E;lang-kombi SK13 106 107 
-:aina.matie 140 150 146 
~:ai:nDlobil 98 100 99 
Dolphin l"our/400 106 ,06 
Irrigator IB50 1 ') ') 101 106 109 l.-{. .. 

Hollomat 2 11 1 109 
Aquadux Ax 94 11 5 116 



50. 

Tabell 15 c • .Årskostnader per ha för olika bevattningssystem i för
hållande till kostnaderna för rörsystem C=1 00). Siffrorna 
gäller för anläggningar med k8,paci teten "35 mm på 300 
timmar" och yut.,f..§.ID_b!2,v.,!2:t.:.t.nin.e;a.r. .E.ex. !r. 

-'-~~-,...--------' 

Areal~ ha 

System :> 10 20 50 100 

Rör 1 l54 kr 968 kr 840 kr 746 kr 698 kr 
::: .L0O ::;;:; 100 :::: 1.QQ. ::: .1.QQ. ::: .1.QQ. 

Ändbogsering 97 96 93 
Rör-slang 104 107 103 102 101 
Slang-kombi SKB 104 103 
Rainamatic 127 1 :?6 135 
Rainmobil 94 96 95 
Dolphin Four/400 99 98 
Irrigator IR 50 108 94 98 100 
Hollomat 2 100 97 
Aquadux Ax 94 105 105 

-

Tabell 16 a. l\rskostnader per ha för olika bevattningssystem i för
hållande till kostnaderna för rörsystem (=100). Siff
rorna gäller för anläggningar med kapaciteten "35 mm 
på 400 timmar" yisi .!z.n_b§.v1!t.1ni.ns .'Q,8.;t Ar. 

-_._---- ----_ •.. _._------- . 

Areal, ha 

System 20 -SO 100 

Rör 269 kr 239 kr 218 kr 
:= lQ.Q ::: 100 == 100 

Xndbogsering 97 98 
Rör-slang 1,07 107 105 
Slang-kombi SKB 113 117 
Rainamatic 162 
.Rainmobil 113 
Dolphin Four!400 i 31 '0.7 
Irrigator IR 50. 14'1 130 
Rollomat 2 147 150. 
Aquadux Ax 94 '151 157 
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Tabel116 b. Jlrskostnader per ha för olika beyattningssystem i för
hållande till kostm~der:n.a för rörsystem (=100). Siff
rorna gäller för anläggni.ngar med kapaciteten "35 mm 
på 400 timmar" och yi!!. .1rJt .Qeyaltnilli@.r.Jl~r_ål:. 

Ändbogsering 94 95 
Eör-sla.ng 104 104 102 
Slang-kombi SKE "08 109 
Rainamatio 135 
Rainmobil 103 
Do~phin Four/400 109 95 
Irrigator IR 50 130 106 
Rollomat 2 113 113 
Aquadux Ax 94 119 120 

~~--_.~._,..-_._,-~---~~-_._._--_."---

Areal. ha 

System 20 50 100 --
nör 813 kr 723 kr 666 kr 

.- 100 - 100 :::: 10q 

Ändbogseri.ng 93. 93 
Hör-slang 102 103 101 
Slang-kombi ~jKB 107 106 
Rainamatic 126 
Bainmobil. 100 
Dolphin l"our/400 92 
Irrigator 104 98 
Rollomat 2 

I 
102 101 

Aquadux Ax 94 108 108 

-



1500 

1000 

500 

Jj'ör bevattningsffiHsld.nerna. <,,:r l\:o:::ltnaderna beroende av hur maskinerna 

passar för olika arealer, dvs. hur deras kapacitet kan utnyttjas. I fi,·, 

gurerna 25 och 26redovisas hur årskostnaderna kan variera för olika 

arealer. Kurvornas hackiga förlopp beror på att kostnaderna stiger 

kraftigt när man måste ,ska:ffa ytterligare en maskin för att kliara 

en större area1. Kostnaderna ,jämförs med kostnaden för röranlägg

ningar vid en och vid fem bevattningar per år av dels normala grö-

dor och dels speciellt svårvattnade grödor (t.ex. potatis med hög 

blast) för vilka arbetstiden vid konventionell bevattning är längre. 

Av diagrammen framgår a,tt bevattn:ingsmaskinerna ur kostnadssynpunkt 

hävdar sig bäst vid intensivt utnyttjande och i grödor, som är 

speciellt arbetskrävande vid konventionell bevattning. 

Kr/ha 

l 
\ 1\ 
\ P 
~'. I \ 
,.... ! \ "Rainamatic 
'\ ···.1 \ 

~. ','t. \ 
"" ,I "o \ 

." I •••. \ ", . \ 
.~. ".' ') '''t'" 

~ "'~':""""" .... r. .. 
.''''' I 't.,.............. ·[Y· (bo"g gro "da) . ... I....... . ....... ',0 r . 

..', " 
·..........,,·~ ....... l .....,-. 

~.fl..-:::::.o_ & ........ J.rrlga.tor 
f~ ....... :::::'~'-- Rör '- Rai ruriob i l 

\ "\ 
" I . 

I ' 
\ I \ 
\ I \ 

Hainamatic \ I '\ 
\ I , 

.. I , 
..... 'of '" .... , 

..... ........ I .... , .... 
.......... '....... I ...... 

............. ... ... , ....... ---Irrigator 
'o··· .. · ' ... .............. ..... _. . . 0,.,... _._._._._. Ralrunobll 

O' "'::~''''''III''''!o'.''''~.",~ -.--.~ .. _ .. __ R" ( ) 
,,- fl _ ; ............................ or hög gröda 

-o-o-o-Rör 

5 10 15 20 Areal, ha. 

Fisur-2~. Årskostnaden för olika system med kapaciteten 5-20· ha 
med 35 mm på 200 timmar vid ~ bevattning och vid fem bevatt
ningar per år 



1000 

500 

Kr/ha 

~"'. 11.., .. l .... 

20 50 100 Areo,l.ha 

)'ifs"ur .2 6 • Ar:Jkoetlladen fä r olika system med kapaci teten 20-100 ha 
med :55 nm} på 200 timmar vid ~ bevattning och vid im! beva ttning
ar per år 

TIe faktorer som i allmänhet har avgörande betydelse vid valet av 

bevattningssystem brt 

1. Arbet~~behov 

~:. Inves tering 

3. J~r::3ko,st:n,~der 

I figurerna 27-·'jO ;~aJilmanfa tta;:; rei3ul t<i.ten ~3.v de ,:,tudier och be-

räkningar av dossa faktorer Bom mer detAljerat redovisats ovan. 

Det stora arbetsbehovet ~id bevattning med konventionella rör

anläggningar har öka.t intreDset föJ.' andra lösningar. 

Genom att kom:plett<n~;'1. en röranläggning med slangar, spridarsta

ti v och "llangvinda kan man reducera C1rbetr3behovet IDed ca 20 >.;. 
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flyttas under bevattningssäsongen blir arbetspehovet 15-20 % läg

re än för ett 'vanlig't :r.(h~8ystem. vid en bevattning och upp emot 

30 % lägre Yld, tre "beva,t,:tningar :per säsong. 

Arbetsbehove't fUr slang-konh,i.system blir i'llmänhet något lägre 

än för rör-el8,ngsys'tem lll(-:d motsvarande sidoslanglängd. 

Med något lU1dantag 'blir arlJEd;s'behov8'c för de självgående bevatt

ningsma.$kineX'l18, betycll:1g't liigre än för något anna. t system eller 

omkring en tredjedel av itl..rbetshehovet med. röranläggningar. Arbe

tet blir ookså mi,nd:re sLitsamt. 

Rörsystem 

Ändbogs0J'ing 

Halvperm. A1-rör 

Halvperm. I'}ijL-ri5r 
Slang-komb:J ' SKB 

.Rainamatic one/30 

Rainmobil 

Dolphin 

Hollomat 

Figur 27. Q'otal t arbetsbehov fÖr olika bevattnings<:,ystem. Arbetsbehov 
.: <> .' t't f" "" ""t

"
- l"" .',,,,1), .' ·f';· .,'1- i',11 .. , t"ll ,," ~··t (-100) ,J. genom..,n.L or ",B. •. ,. · ... 1.t,<.· .. 81 ~,a_e:r J. ,.01 Jla. a HI.>. e .L,. ~ orsY'J ,em -

vid en l eva t tu.ing. --

En konventionell röranläggni.ng blir billigLH'lt i inköp. 

E:n ri5r,-slangl'mJ.äggning blir i allmänhet 10-20 j{, d.yrare. 

Skaffar man så många spridarledningaT' att dessa inte behöver 

flyttas under säsongen (ett halvpermanent system) blir kost

naden 50-100 % högre än för ett rörsystem. 

Ett slang-kombisystem blir 30-80 % dyrare än en röranläggning 

med motENarande kapacitet, . 

De mest arbetssparande maskine~na blir ofta minst dubbelt så 

dyra SQm motsvarande röranläggning. För arealer där maskiner

nas ka.paci G8t k::.m utnyttjaG hel t kan ;,,2 tuationen bli gynnsam-

mare. 



Hörsystem 

.' ~\ndbogsering 

Hör-sla.:ngsystem 
Halvpermanent 

Slang-kombisystem 
Rainamatic one/30 

Rainmobil 
Dolphin Four/40 

Irrigator IR 50 
Rollomat 

Rollomat 2 
Aquadux Ax 75 

Aquadux Ax 94 

Relativtal 
O 50 100 150 200 250 300 350 r _____ ~!~ ____ dl~. _____ <.~. ____ ~·_"~J~ ____ ~,~ __ , __ ~I~. ____ ~· __ 

................. , ................... ', .......... ::: .. ;;;,r::::J 

~ .................... ;.; .•• ; ••. : ..••. ;.:.;.:.;.;.:.;.:.:.:.:.:.;.:.;~;.:.:.;.;.:~>.~.; •••..••• :.;.;.;.:::~:t· 

Figl~r 28._ Investering för olika system i förhållande till rörsystem 
(=100). Den ljusa delen av staplarna anger det intervall inom vilket 
investeringen normalt varierar beroende på hur systemen passar för o
lika arealer. 

o ' 

Arskos.:tn,ader 

De årliga kostnaderna blir oftast l~gst för vanlig röranläggning. 

Årskostnader för systemen med lågt arbetsbehov blir, på grund av 

de högre fasta kostnaderna för ränta och avskrivning, i allmänhet 

högre än för en konventionell röranläggning. 

Årskostnaderna för bevattningsmaskinerna är i hög grad beroende 

av hur effektivt maskinerna kan utnyttjas. 

För de grödor som vattna.s ofta slår det låga arbetsbehovet för ma~ 

skinerna igenom och årskostnaderna kan då bli lägr.e än för ett rör

system •. 

Med stigande arbetslöner kommer lättskötta system att kostnadsmässigt 

hävda sig allt bättre. 



Rörsyc,tem 

'Halvpermanent 

Slang-kombisystem 

Rainamatic one/30 

n.ainmobil 

Dolphin Ii'our/400 

Irl'igator IH .50 
Eolloma t 1 

Hollomat ~? 

Aqu8.dux lAx 75 

Aquadux Ax 94 

Helahvt'al 

50 100 150 200 
~ ____ . ___ . ....I._._. I 

F::==:~~~ -= 
I 

]'igur 29. Årskostnader för olika system vid '1'";} bevattningar/år. 
Kostnaderna anges i förhållande till kostnaderna för rörsystem 
(:=100) vid motsvarande antal bevattningar. Den ljusa delen av 
<~taplarna. anger d~t. intervall inom v:i.1ke~ kos'~nader;na no~mGl.l t va
:d.erar beroende pa b.ur sY1:3temen passar for ob.ka arealex • 

HörSY;3tern 

Andbogsering 

Hö r·-sJ:ang:3Y c] tem 

Hal vpe rm!3.nent 

Slang-kombisystem 

Rainamatic one/30 

Haimnobil 

Dolphin Four!40 

IrrigatoI' In 50 

Eollomat 

Hollomat 2 

Aq uad liX Ax T; 

Aquadux Ax 94 

o 50 100 150 

r I ! 

Fm'Z:::.:~:z:::z:::::z{:z::;z::;z:;!Z:Z,:..::.::::;z;;j 

b;':;7.::-·:·~:;::2:-::;:;;Z:;~Z:;';;:;:;:;:;:;:;';''':'0-:::L J 

~-=~:~= 
F:;~~~7;:;:':ili::3:;rili;;::~0::C':'~-=:J 

~~;;~ili~;;~:f0.~~~~Zi~lli;;;l~~;ill~:;~;r=:--·=.l 

Helativtal 
200 , 

Figur :SQ.. Årskostnader för olika system vid 5-7 bevattningar/år. 
Kostnaderna anges i förhållande till kostnaderna för rörsystem 
(=100) vid motsva:cande antal bevattningar. Den ljusa delen av 
staplarna anger det intervall inom vilket kostnaderna normalt 
varierar beroende på hur systemen passar för olika arealer. 
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Je beräkningar som redovisats har utgått från bestämda förutsätt

ningar. För den enskilda gården kan förutsättningarna skilja sig 

V~se'ntl~~t· fr~'J de a·~ 0 00 .r~Jfp . u ... -l. r..>' '" a.l. , ' V k.) 1<-.) \l' C'. _ ~t .... ,,~ 11> En planering med hänsyn till den 

enskilda gårdens förutsättningar beträffande grödor, jordartsför-

hållanden, topografi. arronderi.ng! arbetGk:caftsni tuation, kapi tal-

tillgång m.m. lir därför nödvändig. 

Endast kOEJt:nädGsidan har beaktats vid de ekonomis.ka beräkningarna. 

Intäktssidan - effekten av bevrd;tning :i. form av I:l.vkastningsökning, 

kvalitetsförbättringar etc. - kan också paverkas av vilket system 

man väljer. Det är troligt att en bättre anpassning av bevattnings

tidpunkten <1ker med ett systern, som 1'1' mera Hitt,skött och mindre 

tidskrävande. De högre kostnader som i allmänhet redovisas för 

de arbetsbesparande sY8t~men kan då kompenseras av att även intäk

terna blir högre. 

En o~::äkeX' faktor då. det gäller mSBkiner med stora spridare är un

der vilka förhållanden den höga bevattningsintensiteten kan tole

reras. På vissa jordar föreligger risk för skadlig igenslamning. 

57. 
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Denna skriftserie, benämnd Stenciltryck, ut- , 
ges av Avdelningen för lantbrukets hydroteknik 
vid Institutionen för markvetenskap, Lantbruks
hög skolan. Serien utkommer i fri följd och inne
håller undersökningsresultat och annat material, 
som avdelningen funnit angeläget att redovisa, 
men som av olika anledningar ej befunnits möj 
ligt att framlägga i tryck, exempelvis i den från 
institutionen utgivna tidskriften Grundförbättring . 
Sådana anledningar kan vara att ett arbete är för 
omfångsrikt att trycka, är av mera preliminär 
natur eller vänder sig till en för liten grupp av 
läsare. 

Serien finns tillgänglig vid avdelningen, och 
enskilda nummer kan i mån av tillgång erhållas 
därifrån. 
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