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Centerpivots er velkendt teknik …

Fra Idaho state, USA. Kilde: Google Earth De grønne cirkler er center pivot vandingsanlæg
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Center pivot vandingsanlæg

Består af en lang, sektionsopdelt 
vandingsbom på hjul, og med 
denne ene ende fastgjort. Herved 
kører bommen i cirkel.

Bommen drives med el-motorer.

Vandet fødes ind i bommen via 
centersektionen (foto).

Længde: op til 7 – 800 m.

Kan også dække cirkeludsnit, dvs. 
kun dække en del af en cirkel
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Cirkelvanding

Cirkelvanding med forskellig opsætning –
helcirkel og cirkeludsnit

Hjørneudstyr kan vande hjørner og andre ”skæve arealer”. 
Kort: Bauer G.m.b.H.
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Parallelvander

Parallelvander, med 
træksektion & generator, 
samt slæbende slange i 
forgrunden.
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Parallelvander

• Består af en lang, sektions-
opdelt vandingsbom på hjul, 
opbygget så bommen kører 
parallelt hen over marken. 

• Vandet fødes ind i bommen 
fra slæbende slange, eller fra 
en kanal. 

• Bommen drives med el fra en 
dieselgenerator, som er 
påmonteret bommen
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Parallelvander, Grinder, Norge

Foto: Jacob Johnsen, Bauer
7



Spredesystem

• Spredesystemet består af lavtryksdyser (1,0 
– 2,5 Bar); faste dyser, refleksdyser, 
rotationsdyser eller sprinklere.

• Cirkelvanderen kan udstyres med en ende-
kanon eller med en ”hjørnesektion”. 

Endekanonen kan øge arbejdsradius med 
X antal meter, dvs. man kan nå længere ud 
på de steder, hvor marken er bredere.

Hjørnesektionen kan gøre det muligt at 
anlægget vander i noget, der 
tilnærmelsesvis ligner en firkant.

8



Spredesystem
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Intensitet – hvor hurtigt falder ”regnbygen” ?

Vanding med kanon - eksempel

60 m3 / time, kastelængde 52m, 
vanding i halvcirkel: 

Intensitet (nominel): 14,1 mm/time

I praksis: 25 – 30 mm / time  

Pivot - eksempel

Længde: 516 m. 
Spredebredde, ansl. 2 x 10 m. 

Timeydelse:  174,4 m3

Intensiteten er oplyst til 
max 57,3 mm/time på yderste sektion

Ved vandingsintensiteter over ca. 30 mm / time er der i næsten vandret terræn risiko 
for afløb. På kuperet og hældende terræn opstår der afløb ved betydeligt lavere 
intensiteter
Det er næsten altid muligt at tildele 8 – 10 mm vand uden særligt afløb, såfremt 
overfladen og øverste jordlag er tørt.
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Vandingseffektivitet;

Sprinkler- / kanon
vanding

Vandings effektivitet

Sprinkler rør 65 – 80 %

Vandingsmaskine 
med kanon

60 – 70 %

Centerpivot og 
parallelvander

70 – 95%

Fast opstillede anlæg 70 – 85 %

Kilde: Irrigation Management 
1997, Kansas State University

Vandingseffektiviteterne er oplyst på systemniveau.
Effektiviteterne kan i praksis blive meget lavere som følge af dårlig design på anlæg eller dårlig driftsledelse

Vandingseffektiviteten er et udtryk for hvor stor en andel af det udbragte vandingsvand, som kan forbruges 
af planterne

Her opstår tabet af vandingsvand
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Et konkret eksempel – pivot anlæg
• Længde: ca. 516 m, inkl. forlænger

• Vandet areal: 82 ha

• Timeydelse: 174,4 m3 /h

• Brutto vandmængde / døgn;  4,99 mm/ha

• Nyttevirkning, vand: 88%

• Driftstimer / døgn: 23,5 timer

• Netto tilført vand / døgn;  4,4 mm

• Indløbstryk, pivot: 2,7 Bar

• Vandingsintensitet, yderste sektion: 
57,3 mm/h

• Total arbejdstryk v. pumpeanlæg: 5,7 Bar

• Elforbrug pr oppumpet m3 vand: 
0,258 kWh

• Tilsyn: 21,9 timer / år

Luftfoto: Fra Google Earth
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Ved vanding med vandingskanon og traditionelle maskiner

• Vandet areal: 82 ha
• Driftstimer / døgn: 22,0 timer
• Timeydelse: 186 m3 /h ( med 3 maskiner)

• Brutto  vandmængde / døgn;  4,99 mm
• Nyttevirkning, vand: 68%
• Netto tilført vand / døgn;  3,4 mm
• Indløbstryk, maskine: 6,8 Bar
• Vandingsintensitet (v. halvcirkel)  

25 - 30 mm/h
• Total arbejdstryk v. pumpeanlæg: 

9,7 Bar
• Elforbrug pr oppumpet m3 vand: 

0,439 kWh
• Tidsforbrug – flytning og tilsyn v. 100 

mm vand pr år: 68 timer til flytning og 
22,7 timer til tilsyn.
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Arbejdsforbrug

Pivot – 82 ha

Tilsyn og management

0,5 til 1 time / dag

Vanding med 100 mm i en 
sæson

Tidsforbrug

534 driftstimer / 23,5 timer / 
døgn = 23 døgn driftstid

Tilsyn: 22 timer

Vandingsmaskiner med kanon

82 ha – 4 x 25 mm vand

500 m marklængde, 72 m 
flytteafstand

Antal flyt: 91 stk

Tidsforbrug:

Flytning: 68 timer

Tilsyn: 23 timer
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Energiforbrug

Vandingsmaskiner, á 60 m3/h

• Total pumpetryk, ca. 9,7 Bar (97 
mVs)

• Pumpenyttevirkning: > 70%

• El-forbrug: max 0,439 kWh /m3

Pivot

• Total pumpetryk, ca. 5,7 Bar (57 
mVs)

• Pumpenyttevirkning: > 70%

• El-forbrug: max 0,258 kWh /m3

Energibesparelse  ved pivot ctr. vandingsmaskiner

• Ved oppumpning af 100.000 m3 vand spares der ca. 18.100 kWh
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MM vand pr overkørsel

Hvor meget vand tildeler man ad gangen ?

Pivot

Her kan vandtildelingen gradueres 
trinløst fra ca. 4 mm / gang og opad 
til det man ønsker. 
I praksis bør man sjældent give 
mere end ca. 10 mm pr overkørsel.

Vandingsmaskine

Med en vandingsmaskine ønsker de 
fleste at give størst mulig 
vandmængde, så antal flytninger 
reduceres; 25 – 30 mm pr gang
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Investeringer

Center pivot

Pivot, 175 m3/h 995.000 kr

Boringer, pumper, 

jordledning, el 727.002 kr

Sum 1.722.002 kr

Traditionelt anlæg med 3 
maskiner á 60 m3/h

Maskiner 750.000 kr

Boringer, pumper, 

jordledning, el 689.072 kr

Sum 1.439.082 kr
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Årlige driftsomkostninger

Pivot
Kr /mm/ha Sum, kr

El 1,42 11.635

Vedligehold 3,19 26.180

Flytning 0,00 0

Tilsyn, 0,53 4.381

I alt pr mm/ha 5,15 

I alt pr år 42.197 kr

Traditionel anlæg – 3 maskiner
Kr /mm/ha Sum, kr

El 2,41 19.762

Vedligehold 2,17 17.794

Flytning 3,33 27.306

Tilsyn, 0,56 4.592

I alt pr mm/ha 8,47

I alt pr år 69.454 kr

Forudsætninger: 82 ha, 100 mm vand / år  ( 4 x 25 mm)

Ikke indregnede faktorer:     Center pivot har 75 – 90% nyttevirkning af den tilførte vandmængde, 
mens det traditionelle anlæg ligger på 65 – 75%

Det traditionelle anlæg har større udvaskning af gødning 
pga. ujævn vandtildeling.18



Faste omkostninger

Center pivot, 82 ha 3 maskiner, 82 ha

Afskrivningsperiode 20 år 30 år 20 år 30 år

Kapitalindvindingsfaktor, 
4 % rente

7,36 % 5,78 % 7,36 % 5,78 %

Investering 1.722.002 kr 1.439.082 kr

Årlige, faste omkostninger 126.739 kr 99.531 kr 105.916 kr 83.178 kr

+ driftsomkostninger 42.197 kr 42.197 kr 69.454 kr 69.454 kr

Totale omkostninger pr år 168.936 kr 141.728 kr 175.370 kr 152.632 kr
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Forudsætninger: Forrentning og afskrivning til 0 over hhv. 20 eller 30 år, 4% rente pa.



Fordele og ulemper ved pivots

Ulemper
• Større vandingsintensitet ved pivot end 

kanon.
• Høj anlægspris ved små arealer
• Højere anlægspris end ved brug af 

traditionel løsning
• Forhindringer i marken

– Bygninger, 
– Store træer
– Vindmøller
– Offentlige veje

• Forhold til bygningsmyndigheden

Fordele ved pivots
• Mere jævn vanding pga. lavere 

vindfølsomhed og bedre styring af 
spredebilledet

• Kan tildele små vandmængder ad 
gangen, uden merarbejde

• Mindre vandtab = større 
vandingseffektivitet

• Samme biologiske nyttevirkning med 
lavere vandforbrug og lavere 
timeydelse

• Arbejdsbesparende; ingen tidsforbrug 
til flytning

• Kun tidsforbrug til tilsyn og 
management

• Lidt lavere årlige totale omkostninger
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Konklusion

• Center pivots og parallelvandere 
har fordele sammenlignet med 
traditionelle vandingsmaskiner.

• Ulemper og begrænsninger på 
ejendomsniveau afgør hvor vidt 
systemerne bliver taget i 
anvendelse.

• Husk at sammenligne økonomien i 
den ene hele løsning med den 
anden hele løsning – før beslutning 
træffes !
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