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IIv 

LantbI~kshUgBkola~ 

det; framhål1it;~3 att; l;o8tnadernn, för vatt skötsel och vård bUr 

5.11fö:r.-

llland viixtniiringiJi:imllcllD, ii.I' det frii,ms't kväve oel::! fOc,;:for Dom t:illdrar 

turliga akvatiska system. 

Det }1ar t ov,sl,nni:hnnda undersö)ulingar vj~3at!'l att b,åde l\.viiV'E~ o G ,n, :eo~,=, 

f'or kan uppträda Bom mintmiämrJ.e. Höl;jn,:l\.tligen, borde f(j1:e~~OlnBt:en av ('1) än 

det ena än det andra ä,mnot eller (2) båda tLLlsf:J,ffi1nans Ij.gga till grund för 

ansvarsfördelningen. Det förs-i;nänmda e,l-ternativct är uteslutet eftersom 

man då fl.nge ett t'rån fall till fall och från årstid i;j.ll årsttd varie~· 

rande referenssystem. Det andra, 8,lternativet är föga lämpligt på grund 

ay att det Lfråga om j{vLive1. finns svåråtkomliga ooh varierande fal<::torer; 

en sådan är utbytet :med atrnosfären, en annan är skillnaden mellan humös::J, 

och i.cke humö:3a yatten.Av siidana skäl kan iako heller lnräyet ensamt 

läggas "ej.ll grund för fördelningen. Kyar står såhmdc'3, fosforfaktorn , zorn 

i motsats hi:irt:i11 iiI' förhållandevis li:.tttöversJ;;ådlig. 

})roblemet förenklas ytterl:Lc;are genom a"t;'t man endast behöver ta hän

syn till totalfosforn,. Detta mot:L veras ay att total:fos:f:orn även j.nbegr:Lper 

fosfor i sedtmenterbart organj_skt och oorganiskt material (seston) vari·~ 

genom bidraget till slamay~,i;ittn:i.ngen medräknas (Brink & Hallgren, 1963). 



Den följande :f'ram~1täl1nj .. nge:n grlmdar på vattenkemlska undersök-

ninsar, Bom utförts inom nederbörds område med tre provtagningar 

under vardera v:intern och sommaJ'e!J 6 och som. 

av Lantbruksstyrelsan och och vattenbygglilldsc relsen. Arbetet har 

bc(lrivits j samarbete .1Tlel1a:n Tnstitut:i.ot:leYl :för lantbrulrets bydroteknik 

vid 1~a.ntbrukshögskola:n och Id.mrlol.ogif3ka i:rtc:.;tj.-tutionen vid Up:p::.;ala -cm:lver,

sitet. Erforderliga data ifråga om torrläggningsföretagens omfattning har 

erhå,lLLts genom lan t brulnmi.im:nd cw) :L V~i8tmD,nlands län föx'sorg, vil1cerl ock~ 

f.dl. svarar för ber~i.k:nine~(ln av twderbö:r'd~'101nr{id(;l1aC Gtorlek." Ijani;bruk:sn~imnder:. 

J:1el.:r t111st~ . .rnln8"n.s TIiGd 1J.gr~ononl Ing'V'o.:r- O:nstf..::Il 1 f3::tgt}.ns vrittend:car~~sfö~rbllnd ut<N~ 

stads byggnadskontor. 

2. Nederbördsområdet ................. _ .. __ ...... -."._ .. "_ ..................... ~,..,..,,. ... , ........... -"' 

:L ta,beller a:n,/t:l.n,cles fö:r:-lrol"'taclc beJ:l~inu1ir1g8~J.'< f~o:m. å,sa,'t;'r;::J dc:~ 01 j_l{Ct ~i8tri;ick·orna 

vid laga syneförrättningar. Beteckningarna A1, A2, ••• aVBer provplatser 

för de vattenkemiska undersökn:i .. nga.:.t>na. 

rrorrläggnings:t'Cirfd;agens gemensmnma :i.ntrer:Jsen vad. det gäller vEJ,tten-

dragem-l underhåll tillvarat.age,s av ~);:),gån8 vattendragsförbund. I förbundet 

ingår torrläggningsföretae av sådan storlek att högvatteni'ör:ingen över-
'c) 

stiger 2 9 0 rn~ / s. ]<'örbund,et fungerar 30TH en ekonomi~;k förenLllg med scH'skll-

da regler för den interJ:w. lw~>tnQdsfördelnj ngeXl (:Berglund, ·1964·, 19668., 

1966b). Dess omfattning :framgår av ng. 'j. 

}'ö.Esla.~t omfatt~'E. G!3väl tOI':r1äe;gnLngsfö:retelg anslutna ttll ;'3agåns 

vai;tendragsförbund som :t'öretagut,mför. Det berör alla avloppsutHläpp av 

betydelse inom nederbtirdsområdet. Det skall fraroltål1as C:l.tt i'ö:rslaget avse:r 

den nuvarande sttuatj.onen i vattendragen. Någon hänsyn har sålunda icke 

tagits tJIl framt:ida fo1kmängdr:.;,- och bebyc;gelseutveekLL:ng. 

Rostnad.~~m:l~e:.~!2 grundar sig på vattendrageuG rensy·ta. Hensbred

den har härvid satts tLI1B+2 1D, där J) är bottentn:'edden. UnderhEJ.l1s1wst-



rensyta, avser vegeta:l;i.onsbckänrpnj,ng varje år och maslcLnrensning var'l; 

t;'Londe år6 Beräkningarna redcr'rLt'lCts k OlrmluLlvis i tabelJ.erna 1-4 med t~.ppw. 

delni.ng på torrläggn:i.lJ.gsföretag inom onhu::tf,uJför :f(lrbundet. 

nämnts innehö.l1 av tol;a,lfos:for värden hal' härvid 

vägts med avseende vatt t); baavärde för 

skogsmark oell [ikennark 1181' '2:rhå11tts som v;,igt medelvärde från provplat~& 

för få har jämförelse g;jorts med l:L:knande grenar. A:cealuppgifter ocb folk-

mängdsuppgif'ter liggtH' då till grund för fördolningen" 

ta till bebyggel-

Bons koncentration och vattnets sj 

1965) före" rrl.;sle.ppet i deii berörda vattend:eagetc Vta beräkningen aV' de i 

tabellerD,;:t 2 och 4 a.ng:Lvna jjmfö:celscte.len ]-JDr föl 

o ett :L förckol1lXtlCi,:nde :fal1 vL.d 

nederbördsområdet 'i r ,:Firnfi:5'eelsote.l :L ha./perso:n och a r:;t::l1 erbördsområd.ets 

areal j. ha. 

" Et"",· 

sträckor oc~h :L tabellerna :2 och 4- }wmrlmnviB, där pe:r:'soxlantal CGb jäm

förelsetal redovisas. 

Den totala uX)clerhål1skoi:r!;n.aden föl' t;orrläggn:Lngsföretag tj,1111örande 

vattendragsförbundet. uppgår :i, I'ILnt tal tLLl !~IO 000 k:rono}:' per år. Spil1·~ 

vattenintressenas totala andel utgör ca 26 000 kronor per år eller 52 %. 
Motsvarande belopp 'för företag utom förbundet är 

per år resp. 46 %. 

Berglund, G", 1964. VattendragsfBrbundots 

500 och 13 500 kronor 

Grundför'bätt-
"""""""""'~-"""'---

l3erglund 1 G, 5 1966 a Om et.t yattend:rl3,gsförbu.nds uppgLftel' (Jett organisa,~, 

Berglund, G., 1966. Vattendragsförbundet: Förslag till stadgar samt något 
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23 
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Västmanlands {ån 

Ås{rl1ckor 30m h~r(jr!i av spilIvatfIlt'; 
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) b8.Ser<1d. 

totalfosfor i vattnet. 



em. Grunddata rörande 

I,il 

Sala dan~s att. nedre 

Norrbybäckens vf -26 

Gu1:Lval1a:3 j (5a.rU:'ou3 vi' 16 

I,D.låns yf 

\ 
/ 

/ 

(B j uJ,. bici,cll:: on ) 

~)uxnma 

brede! " 

6 
,', 
.' o 

H) O 

;)0900 

o 

e72~O 

46150 

) 

20 

70 

13420 

1 25 

41300 

'10'170 

) 

'7 

79'7? 

1 eODO 

'1696:::' 

'164875 

, 1 aono 

498693 



Tabell 1.> Sagåns vattensystem. Sp:Lllvattenlnt:ressenas kost:nt:l.dsandel rörande 

tor:rläggn:Lngsföretag inom ~:;agåns yattendrags:f.örbu.nd. 

~ri:i.m:förElls El= 
Antal tal 

B'öretag 

Sala d.arffills utt. nedre ~'9B 

Sagåns 

Sagå.r:tB s:f m~4 7 

Viisbybäokens yf ~·4'7 

1,i11åns Y:f - ~)4 

Stunma 

'J~ärna kOTll..'11un -
Sala da:mm.s utt. övre -'9B 

Sala damms uti:; ~ nedr(') ·.,9B 

Sagåns regI. <·~15 

Sagåns st ~'4 7 

N oX':rbybäclcens yf ,,·26 

Väsbybäckens Yl' -47 
Sagåns of -47 (Hj'u,lbäcken.) 

G-ullyal1a:3jöarnas vf -'16 

Lillåns yf -34 

I<:;jjirdJmndra ~~ 

Sagåns sf -4'7 

Summa 

Sagåns sf -47 (HjulbäckelJ.) 

Summa 

pex'LloxHH.' (hi::'/pcrE~ ) 

100 

460 

(40) 
'. , 

:240 

450 

50 

560 

600 

(290) 

1500 

120 

~~"l O 

0,5 

0,5 

:30 

6~5 

0,5 

0,5 

85° 
o !C~ 
.J,,) 

30 

6 7 5 

~5, '5 

0~5 

500(.+130)10.0 .. ,,,,,,,,,~...,.,,,........... . 
2790 

50 9,5 

_22 :3, :'i 
100 

'Total·tt<;., 
ko!::d;nad 
I'l fl>. \ \.;:r/iI1,r / 

37,~3 

4990 

1:5899 

'16488 

797 

'1360 

50:')6 

3755 

4990 

13899 

16,<)·88 

797 
'j 380 

1808 

'1696 

5056 

'16488 

1808 

1~ (kr/år) 

;2 '"( :) 
2 100 

70 9729 

6~) 10717 

12 9~j 

'j :) 207 

10 ._5,05 

21428 

2 75 

2 HJO 

3 417 

5 824 

58 464 

4·5 621 

i3 145 

5 85 

40 2022 

4753 

4 .1.~, 

'72 



1'a~,1 .. Gaf:';å:lls vattensystem" GruYlddata rörand.e 'torrläggnings:t'i,h;'e~ 

tag t1.'tard'ör Sagåns ya<ttendr~l,gB:fö:t'bund o::ednad.e kOlrrnrUJ1vJ.DR J~~ vatten~ 

dragets längd:; l3, vatt;end.ragetf3 brE~dd. 

Henf.ld:Lmenstoner 

Area.l I, J~(B+~:: ) 
r) 

(m L
, ) ]~(5retag (ha) (ro) 

S8,la stad 

Skälby yf -34· 4030 2620 6353 

Klasl:)QmyrE.ms 8f ~27 1770 1600 4480 

61130 640 11520 

:5170 3100 '10200 

4:510 987? 3:50:)7 

Ransta-Kinstaåns rf ~·28 1 ~?830 54:20 1~4552 

'13'7 130 20~50 14550 

',r ärna kormmm 
',~".'_.'_'N""""~~~,,,"," 

--24 61 1 :)0 640 4 1 '520 ; 

Isätrabäckena rf -14 31'70 3100 10200 

Storbarbo vf -28 ~21 BO :?5i35 1 :,886 

64-70 ::>830 ;~I)014 

431 () 9n7~: :5 :'50~)7 

'1?830 54;;:0 44:>52 

'1 ;::0:>0 145~)O 

61 1 ::;0 640 1 'j [.);::0 

Myrbäck:ens '1'1' "10 18::50 6405 

6470 5850 :250'1 tir 

61130 640 1"1 r)~~o 

Kva:cnbrobäQkens vf ~~?~; '5i 60 4:30 "1720 

Kval'nbrobäekens yf '~'30 '5:'560 ?O36 e'j 4·4 

13940 '1 T709 8554'7 

H3010 , 22.n: ~,.1.~58;~ 
.~~'~o:r........., ... """"~ U,llåns sf -::?:5 

15~~i350 61639 ~>'94:530 



T<~bell" 4. Sagåns vatte:nsystem. Sv:L11vatt.enintiresfOlH.lt\S kostnadsa:ndel rörande "GO!'1'

läggningsi{öretag utanför Sagåns vatte,ndrag,,,fö:rhm,d ~ 

]!1örei;ag 

Skiil by vi' ~. 3~' 

Klasbomyrens si' -2'7 

Sagåns si'inkn:i.ng ~·24 

Isätrabäckens ~('f -14· 

Ringvallabäckens v:t' ,,,,'15 

Ransta-K:Lnstaåns rf -213 

lJil1åns rf Ki.nstabro~Gagån 

~:ärna kom.mun 
~------

Sagåns siinJming -24 

Isä'trabäekens ri' -14 

Storbarbo vi -2(3 

~r:Lngvfl."rt;bo"",VI:1r:msätra. di~ .·05 

I?:i.ngvallabäckens y:f -'15 

SagånH sänlmj,.ng 

:Y2:ptel~~'1d 

Sagåns sänkn:i.ng .~~24-

KvarnbrobäGkens 'Irf -;:~S 

KV8.rnbrobäckeX:tS vi' -:50 

Til1bergaå.ns sf 

Summa 

Antal 
personer 

110 

20 

4·0 

'190 

:360 

250 

50 

~: '~t o 
130 

640 

50 

50 

700 

2~)OO 

'wo 
3350 

J ä:m:föl' el s e
tal 

(ha/pers) 

1 (:' 
,:J 

o 
6 1 :-> 

30 
,.., 
t::. 

10 

6, :") 

6 1 5 

:30 

4,5 
1 1 

2 

'10 

6, :5 

6 

11 

'j ~ 9 

25 

Total~" 

,kostnad 
(Jn/år) 

E' '"r; )) ') 

448 

11 !- o') 
)L, 

'! O~:O 

3306 

4-455 

1435 

'11 :)2 

10?0 

'1 ~) E39 

2:>01 

Y506 

4l~5~') 

1435 

?5()"l 

1152 

1558-

And. el 

% (kr/år) 

4- 2 t5 

50 576 
12 1 ')1') 

(_. \.-

11 364 

17 757 

1 ;;~ 

2016 

'10 115 

58 :)9~l. 

10 '1 :59 
'7. r' 
" ,) E.l7 I) 

9 ~)97 

'l 3 ~ieO 

El 

27:33 

64 

5 

20 

80 


