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1 Bakgrund och Syfte 
Jokkmokk centralort är lokaliserad efter väg E45. Jokkmokk är känt för Jokkmokks 
marknad som firade 400 år under året 2005. Orten har även ett rikt kulturarv och är 
en central samlingsplats för samer. Centralorten baserar sin vattenförsörjning på uttag 
av ytvatten från sjön Norr Tjalmejaur, vilken är belägen cirka 4,5 km från centrala 
Jokkmokk. Vattnet behandlas i ett närliggande vattenverk före distribution. I nära 
anslutning sydväst om vattenverket ligger en sjö som fungerar som reservvattentäkt. 

På uppdrag av Jokkmokks kommun, Gatukontoret, har Vatten och Miljöbyrån upprättat 
föreliggande förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jokkmokks 
ytvattentäkt Tjalmejaur. Tjalmejaur benämns även Norr Tjalmejaur. Skyddsområdet 
omfattar även reservvattentäkten. 

Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av Jokkmokks vattentäkt 
med tillhörande tillrinningsområde. Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste 
komponenterna för att uppnå en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda 
vattnet mot föroreningar och annan negativ påverkan, både för dagens och för 
framtidens förbrukning. 

Som utgångspunkt för föreslagna skyddsföreskrifter har valts miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (1998:808, 2 kap), Naturvårdsverkets allmänna råd angående skydd av 
vattentäkter (2003:16), Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområde 
samt EGs ramdirektiv för vatten 2000/60/EG. Det föreslagna vattenskyddsområdet 
och skyddsföreskrifterna planeras att fastställas av kommunfullmäktige.  

2 Sökande 
Gatukontoret 
Jokkmokks kommun 
962 85 JOKKMOKK 
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3 Gällande lagstiftning 
Skydd av vattentäkter regleras i första hand i miljöbalken, SFS 1998:808. Enligt 7 
kap. 21§ får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller kommunen förklaras 
som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas 
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. 7 kap 22§ säger att länsstyrelsen 
eller kommunen skall meddela sådana inskränkningar i rätten att förfoga över 
fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. 
Länsstyrelsen eller kommunen får om det behövs föreskriva att skyltar eller stängsel 
skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för detta. Föreskrifter gäller 
omedelbart, även om de överklagas. Om särskilda skäl föreligger får länsstyrelsen och 
kommunen meddela dispens från föreskrifter som meddelats för området. 

Ersättning kan enligt miljöbalken 31 kap 4§ utgå till fastighetsägare vars mark tas i 
anspråk eller vars pågående markanvändning avsevärt försvårats p.g.a. bestämmelser 
upprättade med stöd av 7 kap 22§.  

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter om inskränkning 
inom vattenskyddsområde, meddelade med stöd av 7 kap 22§, döms enligt 29 kap 8§ 
punkt 7 till böter eller fängelse i högst 2 år.  

Tillsyn över efterlevande av föreskrifter regleras i miljöbalkens 26 kap. Enligt 26 kap 
3§ ska tillsyn bedrivas av myndigheter och kommuner i enlighet med vad regeringen 
bestämmer. Enligt Miljötillsynsförordningen SFS 2011:13 2 kap 9§ är det den 
kommunala nämnden som utövar tillsynen över de vattenskyddsområden som har 
fastställts av kommunen. Enligt 2 kap 8§ i samma förordning är det länsstyrelsen som 
har tillsynen över de vattenskyddsområden som har beslutats av länsstyrelsen. Till-
synen får av länsstyrelsen överlåtas till en kommunal nämnd. 
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4 Ytvattentäkten 

4.1 Allmän beskrivning  
Jokkmokks vattentäkt Norr Tjalmejaur är belägen cirka 4,5 km söder om Jokkmokk 
centralort längs med väg E45. Jokkmokks vattenverk ligger cirka 3 km från 
centralorten. Ytvattenverket byggdes år 1963 och har renoverats under 2000-talet. 
Sydväst om vattenverket ligger en sjö som fungerar som reservvattentäkt. En 
översiktskarta över Jokkmokk, vattenverket, vattentäkten och reservvattentäkten 
finns i figur 1. 

Rätten för uttag av vatten från sjön regleras genom dom meddelad av Övre 
Norrbygdens vattendomstol å domstolens kansli i Luleå den 17 april 1967, akt A 
29/1966. Enligt domen får en vattenmängd av i medeltal 2000 m3/dygn eller högst 
3000 m3 bortledas. Variationerna av vattenstånden ska regleras med damm vid 
utloppet av Norr Tjalmejaur. Vattenståndet i sjön ska regleras inom gränserna +311,6 
meter och +311,5 meter. Avtappningen genom dammen ska alltid vara minst 10 l/s. 

©hitta.se 
Figur 1. Översiktskarta för Jokkmokk, vattenverket, vattenintaget i ordinarie 

vattentäkt samt reservvattentäkt   

Vattentäkten (vattenintag och pumpstation) ligger på fastigheterna Oskarsudde 1:5 
(pumpstation), respektive Allmänningsskogen S:1 (vattenintag). Jokkmokks 
vattenverk ligger på fastigheten Jokkmokk 10:93. Ägare till fastigheterna är Jokkmokk 
kommun. Vattentäktens huvudman är Jokkmokk kommun, Gatukontoret.  

Distributionsområdet för vattentäkten i Tjalmejaur är Jokkmokk centralort. 

Antal anslutna personer är ca 3500. Vattenförbrukning inom området uppgår för 

2009/2010 till ca 550 000 m3/år, vilket motsvarar 1500 m3/dygn (räknat som 

medeldygn) eller ca 17,3 l/s. För att studera variationer i vattenuttag har 
vattenförbrukningen mellan olika månader, för perioden oktober 2009 till september 
2010 jämförts. Under månaden med högst förbrukning, november 2009, uppgår 

Vattenverk 

Vattenintag 

3 

Reservvattentäk
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förbrukningen till 1649 m3/dygn, vilket motsvarar 19,1 l/s. Under månaden med lägst 
förbrukning, september 2010, uppgår förbrukningen till 1280 m3/dygn, vilket 
motsvarar 14,8 l/s. Vattenförbrukningen är således relativt konstant.  

Stora förbrukare är Notuddens camping och Swebor stål.  För framtiden är tendensen 
att vattenförbrukningen sjunker med tiden. 

4.2 Teknisk beskrivning av vattentäkten 
Ytvattenintaget ligger ca 600 meter ut i den nordvästra delen av sjön, på ett djup av 
ca 17,5 m. Ytvattenintaget är utformat som en brunn. Brunnsmaterialet är i rostfritt 
stål. Brunnens övre kant befinner sig vid normalvattenstånd på +311,50 m vilket 
motsvarar ett djup på 17,5 m. Brunnen är utmärkt med en flytboj vilken är placerad 
1,5 m under vattenytan. 

Vattnet leds med självfall från sjön via intagsbrunn och självfallsledning till 
intagspumpstationen. Intagspumpstationen är lokaliserad omedelbart intill stranden av 
Norr Tjalmejaur.  Pumpstationen har två våningar, var av den nedre våningen är 
uppdelad i två fack separerad av en skiljevägg. Råvattnet leds via intagsledningen in i 
det ena facket medan det andra facket används som pumpgrop där två 
undervattenspumpar är inmonterade. Från pumpstationen pumpas vattnet via en 
pumpledning med en totallängd på 1380 meter till vattenverket.  

4.3 Vattenkvalitet 
Råvattnet som pumpas upp från Tjalmejaur har låga halter organiskt material (COD 1-
2 mg/l) och låga halter närsalter för att vara ett ytvatten. Även färgtalet är lågt. 
Däremot är pH-värdet ca 7 och vattnet är mjukt (hårdhet ca 0,5˚dH), vilket är typiskt 
för ett ytvatten. Tidvis förekommer förhöjda halter bakterier i råvattnet. 

Vattenkvalitet på råvatten (ytvatten Tjalmejaur) och utgående dricksvatten finns 
sammanställt i bilaga 1. 

Vattnet behöver behandlas med avseende på pH, alkalinitet och hårdhet innan det 
distribueras. Desinficering krävs då bakterier förekommer i vattnet. 

4.4 Vattentäktens värde 
 Vattentäktens värde bedöms som stort, pga att vattentäkten försörjer hela Jokkmokks 
centralort och därmed är svår att ersätta.   
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5 Vattenbehandling 
Vid vattenintaget filtreras vattnet genom en grovsil och därefter genom en finare sil 
placerad i intagspumpstationen. I vattenverket sker snabbfiltrering av vattnet genom 
ett sandfilter. För att göra vattnet mindre aggressivt mot ledningsnät utförs avsyrning 
och alkalisering med alkalisk filtermassa. Desinfektion av vattnet sker med hjälp av 
klordioxid, som tillverkas på plats genom blandning av saltsyra (HCl) och natriumklorit 
(NaCl) samt genom UV-behandling. 

6 Reservvatten 
En mindre sjö belägen i anslutning till vattenverket fungerar som reservvattentäkt för 
Tjalmejaur. Vid behov av reservvatten läggs en tillfällig ledning till sjön från ordinarie 
vattenverk. Vattenverket används därefter för vattenbehandling och distribution som 
vanligt. Om reservvatten krävs under en lägre tid kan vattentillgången i den lilla sjön 
vara otillräcklig. I så fall planeras vatten pumpas till vattenverket från Skabramsjön.  

7 Hydrologiska förhållanden 

7.1 Omgivningsbeskrivning 

Norr Tjalmejaur har en area på ca 3 700 000 m2. Sjöns maximala djup är 23,5 m och 

medeldjupet är 12,8 m. Nivån på sjön regleras mellan +311,5 - 311,6 m.  

I omgivningen finns skogs- och myrmark. I anslutning till sjöns västra sida passerar 
väg E45 i nord-sydlig riktning. En del bebyggelse finns vid sjön i form av både 
fritidshus och permanent boende. 

7.2 Nederbörd, avdunstning och avrinning 
Nederbörden i området uppgår enligt SMHI till ca 509 mm/år och avdunstningen till ca 
200-300 mm/år. Avrinningen anges vara mindre än 200 mm/år.  

7.3 Jordlager 
Jordarter som omger vattentäkten visas i figur 2. Jordartskartan visar att materialet i 
område till största delen består av morän med ett visst inslag av torv. 

 

Figur 2. Jordartskarta över Tjalmejaur vattentäkt och dess omgivningar. Grönt 

indikerar isälvssediment, rött kalt berg eller tunt osammanhängande jordtäcke, brunt 

torv, turkost morän (Utdrag ur Jordarter 1:1M, rikstäckande från SGU:s hemsida). 

Vattentäkt 
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7.4 Vattnets strömningsmönster och tillrinningsområde 
Den huvudsakliga flödesriktningen för vattnet vid naturliga förhållanden är från högre 
till lägre område ner mot Tjalmejaur och vidare mot utloppet i sydost. Det naturliga 
flödesmönstret påverkas inte av vattenuttaget, förutom i direkt anslutning till 
ytvattenintaget. Vattnets strömningsmönster redovisas på karta i figur 3. 

 

Figur 3. Hydrologisk översiktskarta, naturliga förhållanden. Blå pilar illustrerar grund- 

och ytvattnets flödesriktning. Blå heldragen linje illustrerar tillrinningsområdet för 

vattentäkten och cerise heldragen linje visar reservvattentäktens tillrinningsområde. 

Tillrinningsområdet för vattentäkten, dvs tillrinningsområdet för Tjalmejaur, redovisas 
även i bilaga 2. 

7.5 Ytvattnets flödeshastighet 

7.5.1 Sjövolym 

Tjalmejaurs vattenvolym behöver beräknas för att utgöra underlag för fortsatta 
beräkningar om vattnets flödeshastighet. För att bestämma volymen för sjön används 
följande samband: 

[ ]
[ ]
[ ]mdjupd

mareaA

mvolymV

där

dAV

=

=

=

⋅=

2

3  

Sjöarean är ca 3 700 000 m2.  

Studeras sjön Norr Tjalmejaur enligt en framtagen bottenprofil vid anläggande av 
intagsledningen utgörs ungefär halva arean av en bottenplatå i mitten av sjön. 
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Maxdjup för platån har utifrån bottenprofilen beräknats till 23,5 m. Från sjöstranden 
sluttar sjöbotten ner mot bottenplatån. Medeldjup på den sluttande bottendelen 
bedöms vara 11,8 m. Samma bottenprofil har antagits runt hela sjön, för att volymen 
ska kunna uppskattas. I volymberäkningen har halva sjöarean multiplicerats med den 
framräknade bottenplatåns djup och andra hälften har multiplicerats med medeldjupet 
för den sluttande bottendelen. Dessa har i sin tur sedan har adderats med varandra för 

att få fram en sjövolym. Den beräknade volymen för sjön är ca 65 273 000 m3.  

7.5.2 Omsättningstid 

Omsättningstiden för en sjö anger hur lång tid det tar för vattnet att bytas ut mot nytt 
vatten. Omsättningstiden används i detta fall för att ge en uppfattning om hur länge 
det kan ta för en eventuell förorening att sköljas ut.  

För att beräkna omsättningstiden för Tjalmejaur används formeln:  

[ ]
[ ]

[ ]3

3

msjövolymV

s
mflödeQ

sstidomsättningt

där

Q

V
t

=

=

=

=

 

Två omsättningstider för Norr Tjalmejaur beräknas.  

I det första fallet beräknas en teoretisk maximal omsättningstid utifrån ett antagande 
om att utflödet är det minimiflöde som krävs enligt vattendomen för uttaget ur sjön, 
dvs 10 l/s. Enligt detta första fall beräknas Norr Tjalmejaur ha en teoretisk maximal 
omsättningstid på ca 207 år.  

I det andra fallet beräknas omsättningstiden som ett medelvärde genom att en 
tillrinnande vattenmängd till sjön beräknas utifrån klimatologiska data. Tillrinningen till 

sjön beräknas utifrån avrinningen för området till ett värde av 6,34·10-9 m3/(s·m2
·år). 

Tillrinningsområdets area är 18 350 000 m2. Detta ger ett beräknat flöde på 116 l/s 

eller 0,116 m3/s. Omsättningstiden vid ett medelflöde bedöms således vara ca 17,8 

år.  

Omsättningstiden är beräknad utifrån ett antagande om att hela sjöns vatten blandas 
och byts ut. I verkligheten kommer visa delar av sjön att omsättas snabbare och 
andra mer avskilda delar långsammare.  

7.5.3 Uppehållstid 

Ett flertal mindre vattendrag rinner in i Tjalmejaur. Den mesta tillrinningen sker från 
väster, där ett flertal mindre sjöar sammanbundna av vattendrag rinner ner mot 
Tjalmejaur. Det mynnar relativt nära vattenintaget. Generellt gäller att det vatten som 
följer strömfåran i vattendragen som rinner ner mot sjön har en snabbare transport än 
det vatten som befinner sig mot vattendragens/sjöarnas stränder och botten.  I 
sjöarna som rinner ut i Norr Tjalmejaur är det nära från in- och utlopp, vilket ger 
snabb transport genom varje sjö. På vägen mellan sjöarna finns myrmarksområden, 
där det förekommer kanalbildning med kraftiga flöden. Sammantaget bedöms 
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tillrinningstiden från vattendragen i tillrinningsområdet, vid högvattenföring 
exempelvis i samband med snösmältning, kunna vara mindre än 12 timmar. 

Vid ogynnsamma vindförhållanden kan transporttiderna med ytvattnet för eventuella 
föroreningar förkortas. Det kan även innebära att en förorening rör sig uppströms i 
sjön. Eftersom intaget i Norr Tjalmejaur är lokaliserad till sjöns nordvästra del är det 
av intresse att veta hur snabbt en förorening förflyttar sig uppströms mot 
vattenintaget. Oljeföroreningar sprids enligt Naturvårdsverkets handbok om 
vattenskyddsområde (2010:5) på vattenytor med ungefär 3 % av vindhastigheten. En 
vind på 10 m/s ger då en transporthastighet på 0,3 m/s. Beräkningar av hur lång 
sträcka en förorening transporteras vid denna vindhastighet vid olika tider har gjorts. 
Sträckorna har markerats ut i bilaga 2. 

8 Förslag till skyddsområde 

8.1 Allmänt 
Naturvårdverket har tagit fram en handbok för vattenskyddsområden med allmänna 
råd (NFS 2010:5). De allmänna utgångspunkterna för indelning av 
vattenskyddsområdet i skyddszoner skiljer sig åt något för ytvatten och grundvatten. 
Enligt handboken bör vattenskyddsområdet dimensioneras/uppdelas enligt nedan: 

Den primära skyddszonens uppgift är att skapa rådrum vid en akut förorening. För 
ytvattentäkter rekommenderas att rinntiden för avgränsning av den primära 
skyddszonen är 12 timmar fram till vattentäktszonen vid en högflödessituation med 
återkomsttid på minst 10 år. Barriärer, naturliga och tekniska kan motivera en kortare 
dimensionerande rinntid. Strandzonen som ingår i skyddszonen bör motsvara 
uppehållstiden i mark och grundvatten på 100 dygn. Den bör vara minst 50 meter 
bred. För grundvattentäkter gäller att uppehållstiden för vattnet i 
grundvattenmagasinet innan vattentäktszonen nås är minst 100 dygn från gränsen 
mellan primär och sekundär skyddszon. 

Utgångspunkten för upprättande av den sekundära skyddszonen är att bibehålla en 
hög vattenkvalitet eller förbättra befintlig kvalitet. För ytvattentäkter avgränsas den 
sekundära skyddszonen genom en dimensionerande rinntid fram till den primära 
zongränsen på 12 timmar baserat på en högflödessituation med återkomsttid på minst 
10 år, samt ett område med en uppehållstid i mark och grundvatten på 100 dygn eller 
minst ett 50 meter brett markområde vid ytvattendraget. Vid de stränder där primär 
och sekundär skyddszon sammanfaller blir sålunda den totala strandzonen minst 100 
meter.I grundvattentäkten ska den sekundära skyddszonen omfatta hela 
grundvattentäktens tillrinningsområde eller så stor del av tillrinningsområdet att den 
beräknade uppehållstiden för grundvattnet från skyddszonens yttre gräns till 
vattentäktszonen är minst ett år. 

Speciella riktlinjer finns för grundvattentäkter i hårt berg. 

Handboken anger även att det i vissa vattenskyddsområden behövs en tertiär 
skyddszon som omfattar området mellan den sekundära zongränsen och 
vattenskyddsområdets yttre gräns. Den ska förhindra att mark- och vattenutnyttjande 
påverkar vattentäkten negativt i ett långsiktigt perspektiv. 

Vid upprättande av skydd ska hela tillrinningsområdets påverkan på vattenkvaliteten 
vid vattentäkten beaktas. I vissa fall kan dock delar av tillrinningsområdet läggas 
utanför skyddsområdet. Vilka delar detta gäller avgörs utifrån 
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hydrologiska/hydrogeologiska förhållanden, vattentäktens sårbarhet och möjligheten 
att övervaka eventuella potentiella föroreningar.  

Vid upprättande av föreliggande förslag på skydd har påverkan på vattenkvaliteten 
från verksamheter belägna utanför föreslagen skyddszon tagits under beaktande. En 
utvärdering av naturliga barriärer mot föroreningar är ett stöd vid arbetet med 
zonavgränsningen. I vissa fall är det lämpligt att zongränsen dras vid en naturlig 
barriär, såsom till exempel ett stort ytvattenmagasin, en mäktig omättad zon eller ett 
tätande lerskikt som leder till förlängd uppehållstid. Även frånvaron av barriärer, till 
exempel när berget går i dagen och därigenom är oskyddat mot föroreningstillförsel, 
är en faktor som påverkar zongränsernas utseende, eftersom mer sårbara områden 
behöver ett starkare skydd än mindre sårbara områden.  
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8.2 Barriärtänkande vid upprättande av skydd 

8.2.1 Barriärtänkande 

ÅF tillämpar en arbetsmodell för barriärtänkande och Early Warning System (EWS) vid 
arbete med vattenskydd (Mäki, 2001). Metodiken beskrivs i följande kapitel.  

Det administrativa skyddet av vattentäkten kan behöva kompletteras med olika 
skyddsåtgärder. Barriärer, både naturliga och konstgjorda, kan användas för att 
förhindra att vattentäkten förorenas. Barriärtänkandet som tillämpas vid upprättande 
av skydd innebär att man arbetar mer förebyggande för en bättre vattenkvalitet. 
Åtgärder mot potentiella föroreningar bör sättas in innan effekter på vattnet har 
uppkommit. I de fall vattnet förorenats ska detta noteras i ett så tidigt skede att 
motåtgärder kan sättas in innan vattnet vid råvattenintaget påverkas. Syftet med 
arbetsmodellen är att ge stöd för förebyggande arbete för en bättre vattenkvalitet. 

Målet med barriärtänkande är att uppnå ett fullständigt skydd för dricksvattnet. Om en 
olycka inträffar och en förorening släpps ut ska det finnas barriärer som hindrar 
föroreningen att nå vattentäkten och därigenom minska/förhindra olägenheter hos 
abonnenterna.  

För att i ett tidigt skede varna för en förorening i vattnet i vattentäktens 
tillrinningsområde används ett Early Warning System (förvarningssystem), se även 
kap 11. Detta har till syfte att ge tid för motåtgärder för att förhindra att vattentäkten 
förorenas.  

8.2.1.1 Vad är en barriär? – definition 
En barriär neutraliserar/eliminerar/minimerar effekterna av en förorening. Syftet med 
barriärer är att skydda vattentäkten mot akuta och diffusa föroreningar, både 
bakteriologiska och kemiska. En barriär kan vara naturlig eller konstgjord. Barriären 
ska, i de fall den är konstgjord, vara anpassad efter vilka risker som finns för vattnet 
och skydda mot eventuella hot, med syftet att vattenkvaliteten ska hållas långsiktigt 
bra. 

8.2.1.2 Allmänt om barriärer och barriärtänkande 
Barriärtänkande gäller skydd av vatten som används för vattentäktsändamål. 
Dricksvattnet kan skyddas dels genom att vattenresursen skyddas (t ex en ås som inte 
används för grustäktverksamhet), dels genom att vattenkvaliteten skyddas mer direkt 
(t ex genom desinficering). Barriärtänkande ska tillämpas både vid skydd av yt- och 
grundvattentäkter.  

Barriärtänkandet ger underlag för indelning av vattenskyddsområde i zoner och 
upprättande av skyddsföreskrifter. Det kan i vissa fall vara lämpligt att dra gräns till 
skyddszon vid en naturlig barriär. Ett exempel på detta är att i ett rinnande vattendrag 
dra gräns till inre skyddszon nedanför en sjö där vissa föroreningar kan fastläggas i 
sedimentet. Barriärerna styr också vilka skyddsföreskrifter som krävs. Exempelvis kan 
kraven på vissa verksamheter inom skyddszon vara mildare om den omättade zonens 
mäktighet är stor jämfört med om den är liten. 
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8.2.1.3 Barriärer vid olika vattenförekomster 
Med tanke på skydd och barriärer vid vattenförekomster kan en indelning av vatten 
göras i: 

1. Grundvatten 
                                                   Via bassänginfiltration 

2. Konstgjort grundvatten 
                                                   Via inducerad infiltration 

                             Rinnande vatten 

3. Ytvatten           Stora sjöar 
 

                             Mindre sjöar 

I tabell 1 finns kommentarer till indelningen.  

Tabell 1. Exempel på barriärer vid olika vattentäkter 

 Definition Motivering till 

indelning 

Barriärer 

(minimiantal) 

Early Warning 

System  

Grundvatten Vatten med 
en 
uppehållstid 
>60 dygn i 
mark 

Patogener mm 
”oskadliggjorda” 

Naturligt skydd 
(”markrening”) och 
upprättat 
skyddsområde 
med föreskrifter +               
Barriär i beredskap 

Grundvatten-
kontroll vid gräns 
till primär 
skyddszon 
och/eller i 
anslutning till 
potentiella 
föroreningskällor 

Konstgjort 

grundvatten 

Uppehållstid  
1-60 dygn i 
mark 

Efter 1-60 dygn 
kan det finnas 
spår av 
ytvatten-
karaktär 

 

Naturligt skydd 
och upprättat 
skyddsområde 
med föreskrifter  +     
Vattenkvalitet 
(minst ett års 
uppföljning) avgör 
om en konstant 
barriär krävs eller 
om en barriär i 
beredskap är 
tillräcklig 

Kontinuerlig 
mätning i ytvatten 
vid plats som ger 
tillräcklig tid för 
åtgärder om larm 
utgår samt 
nedströms ev 
föroreningskällor 
inom skyddszon 

 

Ytvatten   En konstant barriär             
+      
Vattenkvalitet 
(minst ett års 
uppföljning) avgör 
om ytterligare en 
konstant barriär 
krävs eller om en 
barriär i beredskap 
är tillräcklig  

Kontinuerlig 
mätning i ytvatten 
vid plats som ger 
tillräcklig tid för 
åtgärder samt 
nedströms ev 
föroreningskällor 
inom skyddszon 
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Råden om barriärantal som anges i tabellen är rekommenderade minimiantal. Fler 
barriärer kan krävas för att ett så fullständigt skydd som möjligt ska uppnås. I 
Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, SLV FS 2001:30, rekommenderas att 
det finns minst två konstanta barriärer vid ytvattentäkter.  

I kolumnen längst till höger ges exempel på Early Warning System som kan vara 
lämpligt, men den exakta utformningen av systemet ska avgöras från fall till fall. 

Definitionen på grundvatten skiljer sig från den som tillämpas av Livsmedelsverket. I 
denna arbetsmodell används beteckningen grundvatten efter en uppehållstid på 60 
dygn i mark, medan Livsmedelsverket använder tiden 14 dygn. Att 60 dygn valts 
motiveras med att bakterier och andra patogener hinner avdödas och vattnet 
vanligtvis inte heller vad gäller övriga parametrar uppvisar spår av ytvattenkvalitet 
efter denna tid.  

Barriärer kan vara naturliga eller konstgjorda och finnas inne i vattenverket eller 
utanför det.  

Vad som räknas som en barriär avgörs i varje enskilt fall utifrån vilka risker och hot 
som finns vid respektive vattentäkt. Målet är att barriärerna ska ge ett fullständigt 
skydd för det vatten som tas in till vattenverket. 

8.2.2 Barriärer vid vattentäkten 

Vattentäkten är belägen i sjön Norr Tjalmejaur. Sjön i sig kan ses som en barriär. Här 
sker en utspädning av eventuella föroreningar samt en fastläggning i sediment följt av 
nedbrytning av vissa föroreningar. Tillrinningsområdet till sjön är dock inte så stort, 
varför utspädningen och fastläggningen är otillräcklig för många föroreningar.  

I beredningen av vattnet i vattenverket används klorering och UV-behandling som 
barriärer mot mikrobiologisk förorening. Dessa kan ses som två konstgjorda barriärer 
och tillsammans utgör de ett fullgott skydd mot de flesta patogener.  

8.3 Avgränsning av skyddsområde 
Tillrinningsområdet för Jokkmokk vattentäkt består av markområden med tillrinning 
direkt till sjön Tjalmejaur samt tillrinnande vattendrag inklusive tillrinningsområden till 
dessa.  

På grund av tillrinningsområdets begränsade utbredning och snabba transport till 
ytvattentäkten görs bedömningen att hela tillrinningsområdet ska ingå i 
vattenskyddsområdet, förutom vissa markområden som ligger mer än 100 meter från 
Tjalmejaur i närhet till sjöns utlopp. 

Skyddsområdesgränserna följer fastighetsgränser, strandlinjer, vägar och 
kraftledningsgator. När det inte har funnits några naturliga linjer att dra 
skyddsområdesgränsen efter har så långt som möjligt fasta brytpunkter använts för 
gränsdragningen. När fasta brytpunkter saknats har koordinater för punkterna angetts 
i rikets koordinatnät Sweref 99. Dessa punkter finns markerade och koordinatsatta i 
bilaga 3. 

8.3.1 Vattentäktszon 

Till vattentäktszonen hör vattenintag och pumpstation. Runt vattenintaget ingår ett 
cirkulärt område med en radie på 5 meter i zonen. Vid pumpstationen ingår hela den 
del av fastigheten Oskarsudde 1:5 som ligger på land i vattentäktszonen.  
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8.3.2 Primär skyddszon 

Rinntiden för tillrinnande ytvattendrag till Tjalmejaurs norra del bedöms vara mindre 
än 12 timmar vid högvattenföring med 10 års återkomsttid. Vattendragen inkluderas 
därför i skyddszonen. Vid ogynnsamma vindar kan en eventuell förorening på 
Tjalmejaurs yta transporteras med vindens hjälp mot vattenintaget på enbart ett fåtal 
timmar. Hela sjön inkluderas därför i primär skyddszon. Vid de vattendrag samt sjöar 
som ingår i primär skyddszon har gränsen för den primära skyddszonen generellt 
dragits 50 meter från strandkanten. På stranden precis vid intagspumpstationen samt 
på en brant del av stranden strax norr om vattenintaget ingår dock 100 meter av 
strandzonen, för att säkerställa en uppehållstid på 100 dygn trots närbeläget 
vattenintag respektive brant terräng. Zongränser redovisas i bilaga 3.  

8.3.3 Sekundär skyddszon 
Hela vattenområdet ingår i primär skyddszon. Sekundär skyddszon omfattar därmed 
enbart markområden. Den sekundära skyddszonen har dragits 50 meter från gräns för 
primär skyddszon, se bilaga 3. Det innebär att zongränsen generellt går 100 meter 
från strandkanten, förutom längs två strandzoner i anslutning till pumpstation samt 
norr om vattenintaget där avståndet från zongräns till strandkant är 150 meter.  

8.3.4 Tertiär skyddszon 

Den tertiära skyddszonen följer huvudsakligen tillrinningsområdets gräns, enda 
undantaget gäller för den sydöstra delen av Norr Tjalmejaur, där den tertiära gränsen 
följer den sekundära skyddszonen. Även reservvattentäkten och dess 
tillrinningsområde ingår i den tertiära skyddszonen. 

Vissa markområden inom tillrinningsområdet för Tjalmejaur, på ett avstånd av mer än 
100 meter från sjön samt nära sjöns utlopp, läggs således utanför skyddsområdet. Att 
dessa delar av tillrinningsområdet inte bedöms behöva ingå i skyddsområdet beror på 
att risken för att en förorening inom dessa delar både ska transporteras ner till sjön 
och transporteras upp till vattenintaget anses vara minimal.  

Zongränsen för tertiär skyddszon har justerats något jämfört med tillrinningsområdets 
gräns för att förenkla redovisning av zongränsens läge.  

8.3.5 Kommentarer till zonindelningen 

På grundval av Naturvårdsverkets rekommendationer för skydd av vattentäkter, 
rådande hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden samt beräkningar föreslås 
skyddszonerna få en utsträckning enligt bilaga 3. 

9 Planbestämmelser 
I Jokkmokk föreligger följande planbestämmelser: 

Detaljplan för vägrastplats och Polcirkeln camping vid väg 45. Planen fastställdes av 
byggnadsnämnden i och vann laga kraft 15 maj 1995 (Akt nr: 25-P95/84) 
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10 Potentiella föroreningskällor 

10.1 Inventering 
En inventering över potentiella föroreningskällor har utförts och redovisas i bilaga 4. 
Källorna är också markerade på kartor i bilagan. 

10.2 Riskanalys 
Den översiktliga inventeringen av potentiella föroreningskällor samt beskrivningen av 
rådande förhållanden ligger till grund för den riskanalys som gjorts. Vid analysen 
sammanvägdes sannolikheten för att en händelse som påverkar vattenkvaliteten på 
råvattnet inträffar med konsekvensen händelsen skulle kunna ge upphov till för 
vattentäkten, se bilaga 4.  

Resultatet av analysen visar att det finns ett antal risker för vattentäkten som bör 
utredas. Ett utdrag ur riskklassificeringen från bilaga 4 som visar dessa risker finns i 
tabell 2. 

Tabell 2. Potentiella föroreningskällor och händelser med riskklass som innebär att 

risken bör utredas. 

Risk/Händelse Sannolikhet Konsekvens Riskklass 

Utsläpp av näringsämnen/ mikroorganismer 
från enskilt avlopp  S4 K4 Svart 

Spridning av föroreningar längst ledningsgravar S3 K4 Röd 

Transport av farligt gods -olycka till följd av 
utsläpp av brandfarliga vätskor, petroleum eller 
kemikalier S2 K4 Röd 

Fordonstrafik -olycka till följd av utsläpp av 
kemikalie/ petroleumprodukt  S2 K4 Röd 

Sabotage av ytvattentäkten S2 K4 Röd 

Sabotage av anläggningsdelar S2 K4 Röd 

 

Den största risken för förorening av ytvattentäkten är utsläpp av mikrobiologisk 
förorening från enskilda avlopp. En stor risk utgör även fordonstrafik och transport av 
farligt gods på väg E45, framförallt på grund av risken för olyckor samt pga vägens 
närhet till vattentäkten. Olycka i samband med skogsbruk samt sabotage av 
vattentäkten bedöms också utgöra stora risker för vattentäkten. 
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11 Early Warning System 
Vid vattentäkten föreslås ett sk Early Warning System att användas. Systemet ska 
varna om vattnet i tillrinningsområdet har förorenats. Kontinuerlig mätning i sjön 
bedöms vara svår att installera eftersom en möjlig förorening kan komma från många 
olika riktningar. Dessutom bedöms inte föroreningsriskerna vara så akuta att det finns 
behov av komplicerad mätutrustning för online-mätning. 

Systemet föreslås istället bestå av vattenanalyser enligt ett provtagningsprogram som 
visar långsiktiga förändringar i vattenkvaliteten på råvattnet från Tjalmejaur. 
Parametrar väljs utifrån potentiella föroreningskällor. Föroreningsriskerna bedöms bl a 
vara enskilda avlopp, skogsbruk och trafik. Provtagningen föreslås ske på vattnet i 
intagspumpstationen. 

Intressanta parametrar bedöms vara t ex färg, lukt, COD/TOC, närsalter och bakterier. 
Mikrobiologiska provtagningar föreslås fortgå med dagens relativt täta frekvens, 
medan kemiska/fysikaliska analyser gärna får ske oftare än idag, förslagsvis i februari, 
maj, juli och september, för att visa årstidsvariationer. Analys av petroleumprodukter 
kan bli aktuellt om det rapporterats att någon olycka inträffat inom 
vattenskyddsområdet. Att genomföra petroleumanalyser i ordinarie provtagning är inte 
meningsfullt, då det är osannolikt att provtagning sammanfaller med en eventuell 
förorening.  

Generellt gäller att analyserna ska sammanställas på ett sådant sätt att negativa 
trender i vattenkvaliteten tydliggörs. Detta ska möjliggöra att motåtgärder sätts in 
innan vattnet blir av sådan kvalitet att vattenbehandlingen i befintligt vattenverk inte 
är tillräcklig. 

12 Fastighetsägarförteckning 
En förteckning över fastighetsägare som berörs av skyddsområdet har upprättas och 
redovisas i bilaga 5.  

13 Skyddsföreskrifter 
Förslag till skyddsföreskrifter som ska gälla inom föreslaget skyddsområde finns i 
bilaga 6. I bilagan finns även förslag på allmänna upplysningar, bland annat övrig 
lagstiftning som gäller för vattenskyddsområden. Det föreslås att bilaga 6 distribueras 
till berörda fastighetsägare och markanvändare tillsammans med en karta över 
skyddsområdet efter att skyddet fastställts. 

14 Information och samråd 
Informationsmöte med berörda fastighetsägare och allmänhet angående 
skyddsområde och skyddsföreskrifter genomfördes 2011-06-14. Inkomna synpunkter 
och eventuella förändringar gjorda utifrån dessa redovisas i bifogat PM, bilaga 7. 

Informationsmaterial skickades även till Länsstyrelsen i Norrbotten och miljökontoret i 
Jokkmokk, 2014-01-20.  

Inkomna synpunkter från berörda fastighetsägare och miljökontoret och eventuella 
förändringar gjorda utifrån dessa redovisas i bifogat PM, bilaga 7.  
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Samråd har hållits med Länsstyrelsen 2014-11-14. Närvarande från Länsstyrelsen var 
Maria Widmark. Inkomna synpunkter och förändringar gjorda utifrån dessa redovisas i 
bifogat PM, bilaga 8.  
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