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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. Denna 

rapport är en komplettering till tidigare utförd beräkning av rinntider i 

Svensbyfjärden, Piteälven, Lillpiteälven, Rokån och Svensbyån, redovisade i SMHI-

rapport 2005-72. 

Metodik 

SMHI har följt skyddsområdesanvisningarna i Naturvårdsverkets Handbok 2003:6 

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

och tertiär zon. I den primära respektive sekundära skyddszonen ingår ytvattendrag 

med en rinntid av 12 respektive 24 timmar till vattenintaget. Dessutom ingår en 100 

respektive 50 meter bred strandzon kring sjöar och vattendrag inom skyddszonerna. 

Vattendrag 

För vattendragen Lappbäcken, vattendrag som passerar sjön Viken samt 

Frängesbäcken, Ängsbäcken och Lövgrensbäcken 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. Det flöde som valts att representera en 

högflödessituation har en återkomsttid av 10 år. I tabell 1 nedan anges denna vid 

mynningen av de olika vattendragen tillsammans med respektive avrinningsyta.  

Tabell 1. 10-årsflöde och avrinningsyta. 

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

2
) 

Lappbäcken 0.9 8.1 

Vattendrag gm Viken 1.8 5.7 

Frängesbäcken 3.1 0.8 

Ängsbäcken 3.1 3.7 

Lövgrensbäcken 3.2 4.4 

 

Transporthastigheten har uppskattats med hjälp av generella empiriska metoder och 

ur generella regressionssamband från spårämnesförsök beroende av 
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avrinningsområdets storlek, vattendragets lutning, medelvattenföring samt aktuell 

vattenföring.  

Resultat 

I Figur 1-3 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. Här blir den totala 

strandzonen därmed 100 meter. Den sekundära skyddszonen omfattar på 

motsvarande sätt vattendrag och sjöar där rinntiden är 12-24 timmar. Även här ingår 

en strandzon om totalt 50 meter. Figur 4 visar en översiktskarta över området. 

Referenser 

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

Naturvårdsverket. 



 

 

Figur 1. Detaljbild över primära och sekundära skyddszoner för Lappbäcken. 



 

 

Figur 2. Detaljbild över primära och sekundära skyddszoner för vattendrag genom sjön Viken. 



 

 

Figur 3. Detaljbild över primära och sekundära skyddszoner för Frängesbäcken, Ängsbäcken och Lövgrensbäcken. 
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Figur 4. Översiktskarta över området. 


