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Bakgrund 

SMHI har fått i uppdrag att ta fram underlag för bestämning av skyddszoner för 

ytvattentäkt i Svensbyfjärden, Piteå. Piteå Kommun har ett ytvattenintag beläget i 

Svensbyfjärden, vilket förser merparten av Piteå Kommuns befolkning med 

färskvatten.  

Intaget är beläget i Ursviken, cirka 60 meter från land med koordinaterna X=725802, 

Y=175903. Vid intagspunkten finns två intag vid djupen 4-5 respektive 12-14 meter.  

SMHI har utfört en analys över den tid det tar för olika föroreningar att nå intaget i 

Svensbyfjärden som underlag för en bedömning av vattenskyddsområde. 

Metodik 

SMHI har följt skyddsområdesanvisningarna i Naturvårdsverkets Handbok 2003:6 

med allmänna råd. I den nya författningen används beteckningarna primär, sekundär 

och tertiär zon. Den nya författningen poängterar att – förutom en strandzon på 50 

respektive 100 meter –ytvattendrag och sjöar med en rinntid av 12 respektive 24 

timmar till intagspunkten skall ingå i zonerna.  

Svensbyfjärden 

De två processer som främst påverkar transport av föroreningar i Svensbyfjärden är 

genomströmning orsakad av tillflöden från älvar och åar samt vindgenererad ström. 

Vid beräkning av transporttider i Svensbyfjärden har den sammanlagda effekten av 

dessa två processer beaktats. 

Vindtransport 

Vindstatistik från Piteå under åren 1961-1986 har använts som underlag för val av 

lämpliga beräkningsfall. Den vindstyrka som valts kan anses vara ett fall med hög 

vindhastighet som inträffar någon gång per år och redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Vindstyrka som har använts för beräkning av transporttid.  

Medelvindhastighet från Piteå, 1961-1986. 

Vind från N NO O SO S SV V NV 

m/s 12.5 9 9 10 14 10 13 12 

 

Beräkningarna gäller för transport av lösta ämnen jämnt fördelade i ett 1 meter tjockt 

ytskikt. En oljefilm på ytan skulle i teorin kunna transporteras med ca 3 % av 

vindhastigheten. Eftersom det övre intaget ligger på 4-5 meters djup krävs det dock 

att ett ämne kan blandas ned i vattenmassan för att det skall nå intaget. Vi anser det 

därför rimligt att titta på medeltransporthastigheterna av ett välomblandat ämne i den 

översta metern.  
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Enligt teori för vinddrift har den vindgenererade medelströmmen i ett ytskikt av 

bestämd tjocklek räknats ut för en viss vindhastighet och bottendjup. I beräkningarna 

har antagits en ytskiktstjocklek på 1 m, ett bottendjup på 10 m samt de 

vindhastigheter för olika vindriktningar som anges i Tabell 1. Framräknade 

strömhastigheter i ytskiktet blir med dessa antaganden ~0.8 % av vindhastigheten, se 

Tabell 2. 

Tabell 2. Framräknad vindström i ett ytskikt med tjocklek 1 m. 

Ström mot S SV V NV N NO O SO 

m/s 0.10 0.07 0.07 0.08 0.11 0.08 0.10 0.09 

 

Genomströmningstransport 

Beräkningarna av transporttider i Svensbyfjärden gäller under antagandet att fjärden 

består helt av sötvatten, d.v.s. ingen salthaltsskiktning förekommer. Vid inströmning 

av saltvatten lägger sig detta skikt underst, varvid sötvattnet får en mindre 

genomströmningsyta vilket i sin tur ger en högre hastighet. 

Tillflöde till Svensbyfjärden sker huvudsakligen via Piteälven, Lillpiteälven, Rokån 

och Svensbyån. Dessa tillflöden skapar en genomströmning i fjärden.  

Vid beräkningarna av transporttid har eftersträvats att hitta en ogynnsam situation vid 

högflöde, då transporttiderna är korta. En sådan antas kunna uppkomma på våren, i 

samband med vårflod. Vid denna tid har islossning inträffat och våromblandning i 

fjärden har skett. På grund av det inströmmande vattnets densitet kommer tillflödena 

att skikta in sig inom ett begränsat djupintervall i Svensbyfjärdens vattenmassa. Efter 

våromblandningen håller bottenvattnet en temperatur av ca +4 grader medan de övre 

lagren håller en högre temperatur. Med antagande av att det vatten som rinner till från 

älvar och åar är varmare än +4 grader kommer detta därför att skikta in sig ovanför 

bottenvattnet. Det är med andra ord inte troligt att det tillströmmande vattnet breder 

ut sig ända ner till botten. Den mest ogynnsamma situationen som ger de kortaste 

transporttiderna uppkommer då vattnet huvudsakligen breder ut sig inom ett tunt 

skikt närmast ytan. Utan tillgång till uppgifter över vattnets densitet och eventuell 

temperaturskiktning i fjärden är det dock svårt att uppskatta hur djupt älvvattnet 

skiktar in sig. För att försöka illustrera det mest ogynnsamma scenariot har det vid 

beräkningarna antagits att vattnet från Piteälven breder ut sig från ytan och ner till 6 

meters djup. Från övriga älvar/åar där flödena är lägre har en utbredning från ytan ner 

till 4 meters djup antagits. Om vattnet i själva verket breder ut sig djupare blir 

transporttiden längre. 

Transport nedströms från området öster om Furuholmen har inte beaktats, då det 

kräver mer avancerade beräkningar där man bl.a. tar hänsyn till havsvattenstånd, 

något som inte rymts inom kostnadsramen för detta arbete. Sannolikheten att vatten 

letar sig in i Svensbyfjärden den här vägen borde vara begränsad på grund av att 

utflödet från fjärden i de allra flesta fall dominerar. Om man teoretiskt bortser från 

utflödet ur fjärden kan en mycket grov uppskattning av transporttider nedströms ifrån 

göras utifrån enbart vinddriven ström. En sydostlig vind på 10 m/s skulle då ge en 

ström riktad mot nordväst i det översta 1m-skiktet på ca 0.08 m/s. Detta är detsamma 
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som att en förorening skulle transporteras ca 300 meter på en timme. Det är dock 

sannolikt att inflödet till Svensbyfjärden på grund av vind i de allra flesta fall 

kommer att motverkas av utflödet ur densamma. För att skapa underlag för 

fastställande av gränser för skyddszoner mot Inrefjärden bör en kompletterande 

utredning göras. 

Resultaten av beräkningarna gäller endast under de förutsättningar som presenterats 

ovan. Resultaten gäller t.ex. inte då Svensbyfjärden är islagd. Vintertid har i 

allmänhet sjövattnet under isen högre densitet än det inströmmande älvvattnet. 

Älvvattnet rinner då i ett skikt närmast under isen. Dock kommer inte vinden att ha 

någon inverkan på transporttiden i Svensbyfjärden då sjön är islagd.  

 

Vattendrag 

För de större vattendrag som mynnar i Svensbyfjärden, inklusive deras större 

biflöden, har SMHI beräknat rinntiderna vid en högflödessituation och bestämt 

primära och sekundära skyddszoner med 12- repektive 24-timmarsgräns. De delar av 

vattendragen där den totala transporttiden till vattenintaget understiger 12 respektive 

24 timmar har inkluderats i den primära respektive sekundära skyddszonen. De 

vattendrag som arbetet omfattar är Piteälven, Lillpiteälven, Rokån och Svensbyån 

tillsammans med biflöden. Piteälvens biflöden har begränsats till att omfatta de som 

har en minsta avrinningsyta av 300 km
2 

och längd av minst 40 km då uppdragets 

storlek ej medgivit större noggrannhet. Det flöde som valts att representera en 

högflödessituation har en återkomsttid av 10 år. I tabell 3 nedan anges denna för de 

olika vattendragen tillsammans med respektive avrinningsyta.  

Tabell 3. 10-årsflöde och avrinningsyta. 

Vattendrag 10-årsflöde (m
3
/s) Avrinningsyta (km

2
) 

Piteälven 859 11285 

Lillpiteälven 68 619 

Rokån 34 229 

Svensbyån 16 106 

 

Vid bestämning av rinntider i Piteälven har den endimensionella hydrauliska 

modellen HEC-RAS använts, i vilken vattendraget delas upp i delsträckor åtskilda av 

tvärsektioner. Vattenföring och vattenhastighet för de olika delsträckorna beräknas 

iterativt med hjälp av sträckornas lutning, form och råhet. Som beräkningsresultat i 

HEC-RAS fås medelhastigheten i varje delsträcka. Transporthastigheten för den 

första föroreningsfronten kan dock vara högre, uppskattningsvis 1.1-1.5 gånger 

medelhastigheten i de värsta fallen. Hur mycket högre transporthastigheten blir 

varierar med vattendragets geometri, lutning och råhet längs vattendraget. I 

verkligheten innebär dock en lång transportsträcka att första föroreningsfronten 

kommer att blandas upp och ersättas av en ny front under upprepade tillfällen längs 

vägen, vilket förlänger den totala transporttiden.  



 

SMHI - Skyddszoner för ytvattentäkt Svensbyfjärden 4 

För Piteälvens biflöden samt för Lillpiteälven, Rokån och Svensbyån har ingen 

hydraulisk modell satts upp. Transporthastigheten har här uppskattats med hjälp av 

generella empiriska metoder. Transporthastigheten har bestämts ur 

regressionssamband från spårämnesförsök beroende av avrinningsområdets storlek, 

vattendragets lutning, medelvattenföring samt aktuell vattenföring.  

Resultat 

I Figur 1-2 redovisas de framräknade skyddszonerna. Den primära skyddszonen 

omfattar de vattendrag och sjöar från vilka den totala rinntiden till vattentäkten 

beräknas vara mindre än 12 timmar. Kring vattendragen och sjöarna ingår dessutom 

en 50 meter bred strandzon i den primära skyddszonen. Den sekundära skyddszonen 

omfattar på motsvarande sätt vattendrag och sjöar där rinntiden är 12-24 timmar. 

Även här finns en 50 meter bred strandzon, som då ligger utanför den primära 

skyddszonen. I Figur 3 redovisas den tertiära skyddszonen (hela tillrinningsområdet) 

för ytvattentäkten i Svensbyfjärden. 

Referenser 

Ref.1. Vattenskyddsområde – Handbok med allmänna råd. Handbok 2003:6, 

Naturvårdsverket. 



 

 

Figur 1. Detaljbild över primära och sekundära skyddszoner för ytvattentäkt i Svensbyfjärden. Observera att gräns för skyddszon  

mot Inrefjärden ej är fastställd.



 

 

Figur 2. Översiktsbild över primära och sekundära skyddszoner för ytvattentäkt i Svensbyfjärden. 



 

 

Figur 3. Översiktsbild över tertiär skyddszon (hela tillrinningsområdet) för ytvattentäkt i Svensbyfjärden. 


