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1 Bakgrund och syfte 

PIREVA har låtit ta fram ett underlag för områdesindelning avseende ytvattentransport för 

vattentäkten i Svensbyfjärden. Indelningen baseras på ett examensarbete och på 

rinntidsberäkningar utförda av SMHI. Kommunen har också tillhandahållit digitalt 

topografiskt underlag och jordartskartan. 

 

Swecos uppdrag är att med stöd av ovanstående information och relevant 

referenslitteratur samt erfarenhet utföra bedömningar och översiktliga beräkningar som 

kan ligga till grund för vidare arbete med att fastställa skyddsområdet för Svensbyfjärdens 

vattentäkt. Fokus i arbete ligger på att visa förutsättningar för hur stort landområde som 

bör ingå i skyddsområdet för den föreslagna primära och sekundära skyddszonen. 

2 Metod 

Vårt arbete omfattar en sammanfattad tolkning av topografiska, geologiska och bedömt 

hydrogeologiska aspekter. De hydrauliskt bestämmande egenskaperna har ansatts 

utifrån uppgifter i referenslitteratur i kombination med information angiven i erhållna 

jordartskartor.  

Gradienterna har antagits utifrån topografiskt information, erfarenhetsvärden och 

hydrogeologiska bedömningar, där jordartskartans angivelse av materialförekomst varit 

styrande. Generellt bedöms också grundvattnets rörelseriktning sammanfalla med 

fallriktningen enligt höjdkurvorna, vi vet dock att detta sannolikt inte gäller för grusåsens 

sträckning längs Piteåälven, se mer under avsnittet osäkerheter nedan.   

Med stöd av valda materialegenskaper och bedömda gradienter (lutningar på 

grundvattnet) har sedan beräkningar avseende transportsträcka för 100-dygns 

uppehållstid utförts, varvid de hydrauliska materialegenskaperna har varierats inom 

bedömda max- och minvärden. 

För att beräkna grundvattnets transporthastighet används följande formel: 

V   =    k * gradient/effektiv porositet 

där: 

 Hastigheten erhålls i m/s 

 Den hydrauliska konduktiviteten för jordmaterialet baseras på generella k-värden 

för respektive jordart, detta baseras i huvudsak på jordartsangivelser på 

jordartskartan och eventuella andra i bakgrundsmaterialet tillhandahållna 

noggrannare jordartsbestämningar.  

 Gradienten baseras på en sammanvägd tolkning av topografin och en 

bedömning av den aktuella jordartens egenskaper (sammansättning, genes etc). 

Randvillkor är satta till mellan 0,5 – 3 % för glasifluviala material och svall- och 

älvsediment som inte angivits som finkorniga. För morän och finkorniga jordarter 
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har topografin varit vägledande för angivelse av gradienten men ett maxvillkor 

avseende gradienten har ändå satts till 5 %, vilken baseras på erfarenheter. 

 Effektiv porositet i jordmaterialen är satta till 4% för silt, mellan 5 och 10% för 

morän och mellan 15 och 20% för sand och grus.  

Metoden innefattar även en GIS-analys vilka redovisas i bilagorna 2.1-2.3. Den 

omfattande datamängden har gjort att vi av praktiska skäl valt ett utsnitt av det 

topografiska kartunderlaget motsvarande 300 meter av landområdet utanför den i 

examensarbetet angivna sekundära skyddszonen. I Övrigt har tillhandahållna lager från 

kommunen använts (jordarter, vattendrag, zonindelning för skyddsområden).  

 

3 Resultat 

Som förväntat är den hydrauliska konduktiviteten den parameter som, vid beräkningar av 

skyddsavstånd motsvarande 100 dygn, ger störst utslag avseende förslag till sträcka. Det 

medför att våra beräkningar ger en stor variation avseende föreslagna skyddsavstånd för 

olika delar av området. Överlag anser vi att det inom olika delområden finns motiv till 

avvikelser avseende skyddsavstånd jämfört med handbokens generella förslag (NV 

2010:5).  Kortare skyddsavstånd (allt från strandlinje till jämna tiotal meter upp till den 

generella rekommendationen om 100 meter) kan övervägas för områden som ligger långt 

från vattenintaget, i naturmark eller där jordarterna i strandzonen utgörs av morän eller 

finkorniga jordar. På motsvarande sätt bör större skyddsavstånd övervägas där grova 

jordar och åsmaterial finns- här är dock osäkerheterna störst.  

Inom de strandnära delarna av det studerade området och där jordarterna angivits som 

lera, silt, morän har vi angivit ett k-värde för respektive material i våra beräkningar. Den 

hydrauliska konduktiviteten har bedömts enligt ovan, se avsnitt 3, samt Trafikverkets 

rapport rörande förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka
1
.  

I jordarter med hög konduktivitet utjämnas vattennivåskillnaderna lätt vilket också medför 

flacka gradienter i sådana jordar. I detta arbete har gradienten maximerats till 0,5 % för 

de mest genomsläppliga jordarterna såsom grus, isälvssediment och även i viss mån 

grovsand. I bilaga 1 ses resultatet från beräkningen. Där är de gradienter som inte 

bedömts överstiga de möjliga, givet de naturliga förhållandena inom det studerade 

områdena, markeratde med grått. För dessa grövre jordar har två olika k-värden ansatts 

vilket motsvarar en bedömning av våra min- och maxfall. Vi menar att verklighetens 

förhållanden sannolikt återfinns mellan dessa. Ett undantag gäller dock för de 

komplicerade förhållanden som gäller längs Piteälvens åssystem, se vidare under 

rubriken ”osäkerheter” nedan. 

För organiska jordarter, berg och fyllning som finns angivna i jordartskartan, är det 

mycket svårt att bedöma konduktiviteten (k – värdet). Ingen information om 

                                                      
1
 VV. Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka – Riskhantering vid petroleumutsläpp. Publikation nr 

1998:064   
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materialegenskaperna erhålls heller via jordartskartan för områden angivna som 

”fyllning”.  

Då beräkningarna som gjorts utgör överslagsberäkningar har de effektiva porositeterna 

angivits i jämna multiplar av 5, undantagsvis för lera.  

3.1 Primärt- och sekundärt skyddsområde 

Jordarter som morän, organiska jordarter, tunt jordtäcke, finsand, silt och lera visar på 

transportavstånd som ligger avsevärt under 50 meter för en 100-dygns period, se tabell 1 

nedan.  

Vi föreslår att kommunen, för de finkornigare jordarterna, i sitt fortsatta arbete antingen 

går på de generellt föreskrivna avstånden enligt handboken eller överväger att tillämpa 

en tolkning som baseras på våra beräkningar. Ett sådant arbete skulle kunna innebära att 

skyddszonen runt stränderna skulle kunna sättas till ca 20-30 meter i perifera områden 

där större förekomst av sådana jordarter finns. I de mest perifera områdena som utgörs 

av naturmark med få riskobjekt anser vi också att strandlinjen bör kunna övervägas som 

gräns.  

På motsvarande sätt erhålls en variation i skyddsavstånd för Grusig silt på mellan knappt 

10 meter vid en gradient på 0.5 % respektive ca 85 meter vid en gradient på 5 %. Detta 

innebär att områden med grusig silt väl täcks in i det som föreslagits i examensarbetet för 

den sekundära skyddszonen (50 – 100 meter från strandlinjen).  

De jordarter som bedöms vara relevanta att tillämpa utökade skyddsavstånd än de 

generella som föreskrivs i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5), 

är som väntat de jordarter som har hög hydraulisk konduktivitet (grus, isälvsediment och 

sand). Bedömningen i detta arbete är att en utökning till 200 meter skulle kunna täcka in 

merparten av de behov som finns utifrån beräknade transporttider. 

För de grövsta jordarterna kan grundvattnets rörelsehastighet vara sådan att ett 

skyddsavstånd på uppåt 1000 meter kan vara aktuell enligt beräkningarna. Osäkerheten 

om detta är dock stor vilket preciseras ytterligare nedan. I bilagorna 2:1 till 2:3 redovisas 

de områden som bedöms relevanta att överväga ett skyddsavstånd större än de generellt 

angivna i handboken, markerade som röd-vita streckade linjer på kartorna. 

Skyddszonsutbredningen ska även vara möjlig att hantera rent praktiskt vid t.ex. 

tillståndsärenden och tillsyn och därför är det befogat att generalisera de avstånd som 

anges i det fortsatta arbetet, exempelvis tillämpning av jämna tiotal meter för olika 

delavsnitt.   
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Tabell 1: Skyddsområde, transportavstånd (m) för 100 dygns uppehållstid 

Antalet meter (m)           

Vid gradient 0,5% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 

Morän             

grsaMn 0,432 0,864 1,728 2,592 3,456 4,32 

siMn 0,00432 0,00864 0,01728 0,02592 0,03456 0,0432 

  
     

  

Sand 
     

  

Sag 216 432 864 1296 
 

  

Saf 2,16 4,32 8,64 12,96 
 

  

  
     

  

Grus 
     

  

Grf 216 432 864 1296 
 

  

Gr 1080 2160 4320 6480 
 

  

  
     

  

Silt 
     

  

Sig 8,64 17,28 34,56 51,84 69,12 86,4 

Sim, Sif 0,0864 0,1728 0,3456 0,5184 0,6912 0,864 

  
     

  

Lera 
     

  

ler 0,0216 0,0432 0,0864 0,1296 0,1728 0,216 

  
     

  

Organiska jordarter 4,3E-09 
8,64E-

09 1,728E-08 2,592E-08 3,456E-08 4,32E-08 

  
     

  

Fyllning 28,8 57,6 115,2 172,8 230,4 288 

  
     

  

Berg och tunt 
jordtäcke 0,00216 0,00432 0,00864 0 0,01728 0,0216 

  
     

  

Isälvssediment, sand-
block 1080 2160 4320 6480 8640 10800 

              

3.2 Specialfall 

För vissa delområden gäller särskilda förutsättningar vilka inte avspeglas i dessa 

beräkningar. Detta gäller för områden där strandlinjen utgörs av berg, torvmark eller där 

strandlinjen utgörs av tättbebyggt område och fyll. 
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Där strandlinjen utgörs av berg i dagen föreslår vi att den landbaserade skyddszonen 

antingen interpoleras mellan de föreslagna avstånd som angivits på ömse sidor om 

berget eller att skyddsområdet får sammanfalla med strandlinjen. 

Där tätbebyggt område finns är det andra saker som påverkar hur stort 

grundvattenområde som är relevant att ta med utifrån transporttider. Strömningsmönster 

och transporttider i tätbebyggt område kompliceras av att det förekommer 

dräneringsledningar, dagvattenledningar som snabbt kan avleda yt- och dräneringsvatten 

till recipienten och VA-ledningar vars ledningsgravar kan fungera som snabba 

transportvägar för grundvatten mm. Vid sidan av detta förekommer ofta många potentiella 

föroreningskällor inom en tätort. Den landbaserade delen av skyddsområdet bör därför 

avgöras utifrån fördjupade studier av topografiska förhållanden (helst med hög 

upplösning), befintliga ledningsnät, befintliga vägnät etc. 

4 Osäkerheter 

Våra bedömningar baseras på en kombination av topografisk information, 

jordartsegenskaper som i huvudsak baserats på information från SGU:s jordartskarta för 

området och generella värden avseende hydraulisk konduktivitet hämtat från 

erfarenhetsvärden. Jordartskartan är en generalisering av utförda inventeringar av de 

övre jordlagren (ned till 0,5 meter) och speglar därför endast till liten del de faktiska 

jordartsförhållandena på de nivåer där grundvattentransport sker. Överensstämmelsen 

bedöms dock vara relevant i flacka områden, områden med moränmark och områden 

som utgörs av större fält av fluvialt avsatta sediment (deltabildningar mm). Den generella 

bilden av avlagringar längs Piteälven redovisas i bild 1 nedan. 

 

Bild 1: Redovisar den generella lagerföljden i ett tvärsnitt längs Piteälven (SGU –Beskrivning till kartan över 
grundvattnet i Norrbottens län, Serie Ah nr24, 2005) 
 

I anslutning till de stora åsformationerna är bilden avsevärt mer komplicerad, se närmare 

bild 2 nedan, och det kan förekomma dubbla grundvattenytor där åsen är överlagrad av 

isälvs- och svallsediment där finare material kan fungera som åskappor. I sådana 

områden förekommer i de djupare liggande, glacifluviala materialen, ofta en 

grundvattentransport som sammanfaller med älvens rinnriktning. Beroende på den lokala 

topografin, älvens erosionsmönster i förhållande till åskärnans längssträckning mm, kan 

grundvattnets tryckyta både var högre och lägre än nivån i älven.  

Ofta förekommer också ett övre grundvattenmagasin i svall- och älvsediment som avsatts 

över åsen. Generellt bedöms att våra beräkningar kan vara vägledande och ha 
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tillämpbarhet för dessa övre grundvattenströmmar. Eftersom våra beräknade 

skyddsavstånd för de grövre materialen blir stora (ca 1000 meter) är dock sannolikheten 

stor att det i verkligheten förekommer formationer som påverkar strömningsriktningen 

inom vårt beräknade avstånd (till exempel att en längs åsen riktad grundvattenström finns 

i älvsediment som avsatts på den sida av åsen som inte vätter mot älven, styrd av höjden 

på den inbäddade åsen och svallkappans överkant). Vi bedömer att våra beräkningar har 

störst relevans i de älvnära områdena och att osäkerheten tilltar med avståndet från 

stranden.  

  Bild 2: Illustrerar hur komplext grundvattnets förekomst och rörelsemönster är i delar av de älvnära områdena. 
(SGU –Beskrivning till kartan över grundvattnet i Norrbottens län, Serie Ah nr24, 2005) 

 

I den äldre beskrivningen (SGU, SER Ca nr 39, 1965) av de nedre delarna av Piteälvens 

dalgång beskrivs att lagerföljden generellt utgörs av ett övre skikt av grövre, sandiga 

sediment, ett mellanparti av leror och ett undre skikt som utgörs av grovmo och sand som 
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kan kopplas till isälvsavlagringarna. Lerlagret bildar tätande skikt och detta leder till att det 

förekommer källor på platser där leran genombrutits, en del med ansenliga flöden 

(Sikfors). 

Vi föreslår att kommunen låter utföra fördjupade studier avseende förhållandena längs 

åssträckningen i Piteälven i syfte att få en bättre underbyggd skyddsområdesgräns för 

dessa delar. 

5 Övrigt 

Inom ramen för vårt arbete har vi konstaterat att underlagsmaterialet (avgränsningen av 

skyddsområdet) förefaller vara på placerat på land för delar av området, medan gränsen i 

vissa delar förefaller ligga i vattnet. Detta stämmer inte överens med kraven på 

utformningen av skyddsområde.  

Höjddata som erhållits från kommunen uppvisar en rad märkliga mönster som inte är att 

betrakta som randeffekter, efter att vi utfört terrängmodellering via FME. Hur har 

kommunen säkerställt kvaliteten i höjddatat? 

Inom området finns ett mycket stort antal mindre vattendrag som ansluter till 

skyddszonerna som angivits i underlagsmaterialet. Det är uppenbart att många av dem 

måste ingå i det område som definieras av rinntider för ytvatten enligt SMHI:s modell. Om 

det är kommunens avsikt att inte ta med dessa så bör argument tydliggöras i samband 

med framskrivandet av skyddsområdet. I kartbilaga 3 redovisas en grov illustration om 

vilka landområden som skulle vara relevanta att ha med om bäckarna beaktades.  



1654828-000

Vattenskyddsområde

Piteå kommun

Beräkning av grundvattnets transporthastighet

Bilaga 1

Permeabilitet Antalet meter (m)

(k) (m/s) Vid gradient 0.5% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

Morän

grsaMn 1.0E-06 10% 0.432 0.864 1.728 2.592 3.456 4.32

siMn 1.0E-08 10% 0.00432 0.00864 0.01728 0.02592 0.03456 0.0432

Sand

Sag 1.0E-03 20% 2.2E+02 432 864 1296

Saf 1.0E-05 20% 2.16 4.32 8.64 12.96

Grus

Grf 1.0E-03 20% 216 432 864 1296

Gr 5.0E-03 20% 1080 2160 4320 6480

Silt

Sig 1.0E-05 5% 8.64 17.28 34.56 51.84 69.12 86.4

Sim, Sif 1.0E-07 5% 0.0864 0.1728 0.3456 0.5184 0.6912 0.864

Lera

ler 1.0E-08 2% 0.0216 0.0432 0.0864 0.1296 0.1728 0.216

Organiska jordarter 1.0E-06 10% 4.3E-09 8.64E-09 1.728E-08 2.592E-08 3.456E-08 4.32E-08

Fyllning 1.0E-04 15% 28.8 57.6 115.2 172.8 230.4 288

Berg och tunt jordtäcke 1.0E-08 20% 0.00216 0.00432 0.00864 1.3E-02 0.01728 0.0216

Isälvssediment, sand-block 5.0E-03 20% 1080 2160 4320 6480 8640 10800

Effektiv 

porositet

Skyddsområde avstånd (m) (100 dygn) 

1 (1)   
P:\1584\1654828_Pireva Svensbyfjärden\000\19 Original\Ytvattenskydd - Sammanställning 2011-04-13.xls

Blad1
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* Jordartsegenskaper motiverar större 
skyddsavstånd än generella som rekommenderas 
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Översikt skyddsområden
Bilaga 2.2

Teckenförklaring

Större skyddsområde från strandlinjen föreslås *

Primärt skyddsområde 

Sekundärt skyddsområde

Jordart
Organisk jordart

Lera

Silt

Sand

Grus

Sten-block

Isälvssediment, sand-block

Moränlera

Morän

Tunt jordtäcke

Berg

Fyllning

Övrigt

Vatten

* Jordartsegenskaper motiverar större skyddsavståd 
än de generella som rekommenderas i NV 
handbok om vattenskyddsområde (2010:5)
Vi föreslår i första hand fördjupad 
undersökning utförs som kan motivera 
gränsen för skyddsområdet.
 I andra hand att utbredningen av det sandiga,
 grusiga materialet som anges i jordartskartan
 används som gräns för skyddsområdet. 
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Ritad av: ELEN
Ansvarig: Erik Brydolf
Kontakt: Erik Brydolf

Översikt skyddsområden
Bilaga 2.3

Teckenförklaring
Större skyddsområde från strandlinjen föreslås *

Primärt skyddsområde 

Sekundärt skyddsområde
Jordart

Organisk jordart

Lera

Silt

Sand

Grus

Sten-block

Isälvssediment, sand-block

Moränlera

Morän

Tunt jordtäcke

Berg

Fyllning

Övrigt

Vatten

* Jordartsegenskaper motiverar större 
skyddsavstånd än generella som rekommenderas 
i NV handbok om vattenskyddsområde (2010:5)
Vi föreslår i första hand fördjupad undersökning utförs 
som kan motivera gränsen för skyddsområdet.
I andra hand att utbredningen av det sandiga, 
grusiga materialet som anges i jordartskartan 
används som gräns för skyddsområdet. 
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