
Vattenskyddsområden 
- rinntider i sjöar och 
vattendrag
SMHI är experter på hur vatten strömmar samt hur olika utsläpp
sprider sig och transporteras i sjöar och vattendrag. Vi har
kompetens och erfarenhet för att effektivt ta fram underlag för
avgränsning av skyddszoner i samband med upprättande av
vattenskyddsområden kring ytvattentäkter.

Ett viktigt underlag vid bestämningen av skyddszoner kring ytvatten-
täkter är kunskap om spridningshastigheten för olika föroreningar i 
sjöar och vattendrag. Skyddszonernas utbredning bestäms bland annat 
av hur snabbt en eventuell förorening skulle kunna nå vattenintaget, 
den så kallade rinntiden.

SMHI erbjuder detaljerade beräkningar av rinntider i sjöar och
vattendrag. De metoder vi använder tar hänsyn till lokala förhållanden i 
och kring aktuella sjöar och vattendrag. Beräknade rinntider är därmed 
anpassade till det specifika avrinningsområdet och av högre kvalitet än 
de resultat som kan erhållas med de generella överslagsmetoderna i
Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd för vattenskydds-
områden. SMHI har kompetensen att ta fram underlag som gör det 
möjligt att med högre noggrannhet fastställa vattenskyddszonernas 
gränser. 
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Exempel på kartredovisning av rinntidsberäkningar i 
Timsälvens avrinningsområde. Resultaten används som 
underlag vid avgränsningen av skyddszoner kring 
ytvattentäkten.

Inom ett vattenskyddsområde kan 
riskfyllda verksamheter
regleras och olika skyddsåtgärder 
vidtas för att hindra föroreningar 
att nå vattenintaget.

Differentierade restriktioner kan 
gälla vattenskyddsområdets olika 
zoner och vid en akutsituation kan 
rådrum för räddnings-
insatser skapas genom att vatten-
intaget stängs innan föroreningen 
når intaget.

Den primära skyddszonen utgörs av 
det område inom vilken rinntiden 
genom sjöar och vattendrag till 
vattentäkten är mindre än 12 tim-
mar vid ett högvattenflöde.

Den sekundära skyddszonen sträck-
er sig utanför den primära skydds-
zonen och avgränsar det område 
inom vilken rinntiden till vatten-
intaget är mindre än 24 timmar. 
Till dessa skyddszoner tillkommer 
buffertzoner längs stränderna av 
sjöar och vattendrag.

Den tertiära skyddszonen utgörs 
normalt av vattentäktens hela tillrin-
ningsområde.

SMHI erbjuder lokalt anpassade 
rinntidsberäkningar som kan använ-
das som underlag vid bestämning av 
ytvattentäktens primära och sekun-
dära skyddzoner, samt underlag för 
avgränsning av vattenskyddsområ-
dets tertiära skyddszon.

Vattentäkter behöver skyddas mot föroreningar 
som orsakas av utsläpp eller akuta olyckshändelser.
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