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1 INLEDNING 

1.1 NYTT SAMRÅD OCH SAMMANFATTING AV ÄNDRINGAR  

Ett tidigare undersöknings- och avgränsningssamråd (nedan samråd) genomfördes 

med sista svarsdatum 2020-08-30. Inkomna synpunkter och en fortlöpande dialog med 

länsstyrelsen har tillsammans med kompletterande utredningar lett fram till justeringar 

beträffande omfattningen på de dammsäkerhetshöjande åtgärderna i den nedre 

dammen och utformningen av fiskpassagerna i Leduån. Förändringarna och tiden som 

gått sedan det senaste samrådet ligger till grund för att Nordmalings kommun nu 

genomför ett nytt undersöknings- och avgränsningssamråd. De planerade 

förändringarna sammanfattas nedan och beskrivs mer i detalj under respektive avsnitt. 

Detta har inte föregåtts av ett separat undersökningssamråd. 

1.1.1 NEDRE DAMMEN 

Den tidigare planerade höjningen av tröskeln nedströms den nedre dammen för att 

höja det lägsta vattenståndet och därigenom minska nivåskillnaden och därmed 

fiskpassagens totala längd har utgått. En orsak är att den riskerar att få en negativ 

påverkan på befintliga byggnaders känsliga grundläggning. 

 

Nya förutsättningar har konstaterats vid den nedre dammen som påverkar tidigare 

planerade dammsäkerhetshöjande åtgärder. Dammens överbyggnad vid utskoven 

består troligtvis av en stensatt konstruktion som pågjutits under senare tid, denna är i 

sin tur grundlagd på någon form av stenkistor/rustbäddar. Det omfattande läckaget 

som finns för närvarande härrör sannolikt från både stenkistorna och tidigare 

utskovsöppningar som är bristfälligt igensatta. Läckaget bedöms för stunden inte vara 

av akut karaktär men rekommendationen är att åtgärder vidtas inom några år eftersom 

en betydande risk för dammhaveri föreligger. Fram till dess rekommenderas att 

läckaget övervakas och att en beredskapsplan i händelse av ökat läckage tas fram. 

 

Om dammsäkerhetshöjande åtgärder kombineras med anläggande av en faunapassage 

kan nödvändiga provisoriska åtgärderna samordnas och kostnaderna därmed 

reduceras jämfört med att utföra dessa åtgärder vid separata tillfällen. 

 

Föregående förslag med kombinerat inlöp och slitsränna har ersatts av en cirka 110 m 

naturlikande fiskväg i form av ett inlöp i dammen som nedströms dammen övergår i 

ett omlöp mellan kvarnbyggnaden och avbördningsrännan i trä. Den nya fiskpassagen 

har en fallhöjd på 2,3 – 2,4 %. Förslaget har utgått från ett beräknat referens-

förhållande och bedöms vara passerbart för samtliga vandrande fiskarter i området.  

 

Den lägsta vattennivån i dammen planeras att sänkas med ca 0,5 m jämfört med i dag 

för att minska risken för översvämningar som orsakar skador på befintliga byggnader i 

nära anslutning till dammen. Vattenspegelns area påverkas i liten grad eftersom 

strandbrinkarna uppströms dammen har brant lutning. Sänkningen innebär även att 

längden på fiskpassagen kan minskas med 12-14 m. 

 

Det nya förslaget till fiskpassage bedöms få en mindre påverkan på kulturmiljön än 

föregående eftersom en mindre yta i dammen behöver tas i anspråk samtidigt som 

avbördningsrännans storlek kan bibehållas. Förslaget smälter även bättre in i den 

befintliga miljön än en slitsränna. Den nya konstruktionen är mindre än tidigare förslag 

vilket bedöms minska resursanvändningen och byggkostnaderna. 
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1.1.2 MELLERSTA DAMMEN 

I tidigare samråd planerades enbart en upptröskling (bottenjustering) nedströms den 

mellersta dammen för att tillskapa fri fiskvandring. I det nya förslaget planeras att en 

del av denna upptröskling fördelas till området uppströms dämmet. För att möjliggöra 

den omfördelningen sänks tröskelnivån i vänster skibord. Ändringen genomförs för att 

minska risken för överspolning in mot Manufaktursmedjan vid extremflöden. Av 

samma anledning kan det bli aktuellt att höjda skyddsvallen mellan ån och 

Manufaktursmedjan omedelbart nedströms dämmet. Upptrösklingen har en fallhöjd på 

1,6 – 2 % och bedöms bli passerbar för samtliga vandrande fiskarter i området. 

1.1.3 ÖVRE DAMMEN 

Det tidigare förslaget med ett omlöp ligger kvar som huvudalternativ men har 

kompletterats med en viss upptröskling (bottenjustering) nedströms dammen för att 

minska omlöpets längd. En precisering har även gjorts av intagskonstruktionens 

utformning på uppströmssidan som säkerställer både ett kontinuerligt vattenflöde i 

omlöpet och fortsatt visning och pedagogisk drift av den gamla stångjärnshammaren. 

Mätningar av referensförhållanden ligger till grund för utformningen av 

faunapassagen. Föreslaget omlöp har en fallhöjd på 3 – 3,5 % och bedöms bli 

passerbart för i första hand starksimmande fiskarter, exempelvis laxfisk, braxen, id, 

mört, ål. Denna lösning ger, tillsammans med att dammens nuvarande konstruktion 

och magasin inte förändras, minsta möjliga intrång på det funktionella uttrycket i 

denna del av riksintresset för kulturmiljövården.  

1.2 BAKGRUND 

Genom Olofsfors bruk i Nordmalings kommun rinner Leduån. Ån passerar tre dammar 

på sin väg genom bruksområdet. Dammarna ägs av Nordmalings kommun varpå 

kommunen har underhållsansvar.  

 

Den nedre dammen är i stort och relativt brådskande behov av renovering. Eftersom 

vatten läcker genom dammkroppen har erosionsskador uppkommit. Detta har medfört 

att dammens hållfasthet är försämrad och att vatten läcker in under den för 

bruksområdet så viktiga kvarnbyggnaden. År 2018 uppstod ett slukhål på 

uppströmssidan varpå risken för hastigt dammbrott motiverade en tillfällig åtgärd för 

att stabilisera dammkonstruktionen och förhindra fortsatt yttre och inre erosion. 

Åtgärden är dock inte en långsiktig lösning och det bedöms fortfarande finnas en mer 

eller mindre överhängande risk att dammkroppen kan haverera vid höga flöden och 

vattenstånd. Allt sedan dess har kommunen i egenskap av fastighetsägare förstärkt sin 

tillsyn av dammen under perioder med höga flöden i avvaktan på tillstånd för åtgärder. 

Hösten 2021uppstod ett nytt slukhål i dammen som tätades med hjälp av stenkross. 

 

Den mellersta och den övre dammen har också konstaterade brister främst hänförliga 

till erosion och vittring. Regleranordningarna på samtliga dammar är också i varierande 

grad skadade och ur funktion.  

 

Kommunen har beslutat att åtgärda den nedre dammen. Eftersom dammen ger ett 

värdebärande uttryck i en riksintressant kulturmiljö har det genomförts en del tidig 

samverkan kring hur åtgärderna skulle kunna utföras så varsamt som möjligt utan att 

nedre dammen skulle behöva rivas ut helt och tappa sina värden som kulturmiljö-

markör. I dagsläget används den nedre dammen inte för någon kraftproduktion varför 

fördelarna för en enskild ägare ur ett vattenkraftsperspektiv helt saknas. Fördelarna 

med att bevara dammen bör i stället betraktas som ett allmänt intresse eftersom 

dammen har tillskrivits vissa kulturmiljövärden som uttryck i riksintresse för 

kulturmiljövården i Olofsfors. Det gäller även den mellersta och den övre dammen.  
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Allt sedan dess har projektet förändrats. Projektet noterade tidigt att Leduån var 

föremål för åtgärder enligt den europeiska ramdirektivet för vatten vilket är 

utgångspunkt för svensk vattenförvaltning. Bland annat framgår att vattenmyndigheten 

har beslutat om åtgärder för att Leduåns konnektivitet ska återställas över 

bruksområdet. Åtgärderna avser uttryckligen att vandringshinder vid Brukets alla tre 

dammar ska åtgärdas. De planerade åtgärderna berörs alltså av en nationellt förankrad 

åtgärdsplan vars syfte är att Leduån ska nå miljökvalitetsnormen God ekologisk status 

senast år 2027. Drivande för att få till stånd åtgärder har, jämte kommunen, varit 

Leduåns FVO vars ambition är att så långt som möjligt återställa Leduåns ursprungliga 

biotopfunktioner så att god ekologisk status kan uppnås. 

 

Leduåns FVO har under flera år arbetat för att få till stånd omfattande biotopvårdande 

åtgärder längre upp i Leduån. De har upprättat en förvaltningsplan (Fiskevårdsplan) för 

Leduån och har genomfört vissa av de i förvaltningsplanen rekommenderade 

åtgärderna. Det mest prioriterade åtgärderna enligt vattenmyndigheten och Leduåns 

förvaltningsplan är att skapa fiskvandringsvägar förbi de tre dammarna vid Olofsfors 

bruk. Idag utgör dammarna de första vandringshindren för fisk och andra 

vattenlevande organismer sett från havet. Att skapa fria vandringsvägar genom 

bruksområdet bidrar till att återfå en funktionell förbindelse mellan källflöden och 

havet vilket möjliggör för bl. a lax, öring, och ål att åter kunna vandra upp i ån. 

Utöver att skapa fria vandringsvägar för fisk anger havs- och vattenmyndigheten att 

stora delar av Leduån ska återställas efter flottningsepoken, bl.a. genom att återföra 

sten i ån, öppna sidofåror och återskapa naturliga habitat för fisk. 

 

Parallellt med detta arbete har flertalet statusinventeringar och utredningar om 

Kulturmiljön genomförts i Nordmalings kommun och i Olofsfors. Arbetet har resulterat 

i en uppdatering av flera Riksintressebeskrivningar för kulturmiljövården, bland annat 

för Olofsfors Järnbruk. Den nya riksintressebeskrivningen är mer utvecklad än tidigare 

och bland annat omnämns brukets dammar som betydelsefulla värdebärare i den nya 

beskrivningen och började gälla efter Riksantikvarieämbetets (RAÄ) beslut 2019-09-02.  

1.3 UTGÅNGSPUNKTER INFÖR SAMRÅDET OCH MILJÖBEDÖMNING 

Arbeten eller verksamheter i vatten får varken försvåra genomförandet av 

vattenmyndighetens beslutade åtgärder för att uppnå fastställda kvalitetsnormer eller 

försämra vattenförekomstens status. Åtgärder i riksintresseskyddade kulturmiljöer får 

inte heller komma till stånd om det uppstår en påtaglig skada på riksintresset. Detta 

faktum, dvs två starkt förankrade allmänna intressen med skydd och krav i både 

nationell och europeisk rätt, indikerar att projektet fordrar stor varsamhet i sin 

syftesformulering och i gränssnitten mellan dessa intressen. Detta har karaktäriserat 

arbetet hitintills enligt sökande (Kommunen) och Leduåns FVO. Sökanden bedömer på 

basis av dessa förhållanden att planerad vattenverksamhet innebär en betydande 

miljöpåverkan. 

Inför det nya samrådet har samverkansmöten genomförts med olika intressenter och 

myndigheter. Allt för att innan samrådet hitta faktorer som kan skapa en balans där de 

olika intressena kan tillmötesgås på ett acceptabelt sätt. Denna samverkan har inte 

uttryckligen varit formulerade som samråd enligt 6 kap miljöbalken men har emellertid 

ägt rum som en del av samma syfte. 
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1.4 SYFTE MED PROJEKTET OCH KOMMANDE TILLSTÅNDSANSÖKAN 

Det primära syftet med projektet är att vidta dammsäkerhetshöjande åtgärder vid 

nedre dammen i Olofsfors för att förhindra haveri samt att möjliggöra underhåll och 

underlätta fortsatt förvaltning av kommunens fastighetsbestånd. Projektets syfte är 

därtill lika väl att bevara de tre dammstrukturerna på grund av dess funktionella och 

visuella uttryck i riksintresset för Kulturmiljövården i Olofsfors. I detta ingår även 

oundvikligen att fastställa därmed förenliga bestämmelser för de tre dammarnas 

reglering av Leduån och den lagligförklaring av befintligheter som behövs för detta.  

En grundförutsättning för att uppnå syftet är att åtgärderna i Leduån i skälig 

utsträckning kan anpassas på ett sätt som inte avsevärt försvårar eller förhindrar att 

Leduån kan nå god ekologisk status. I klartext innebär det att de damsäkerhetshöjande 

åtgärderna, underhållet och reglerförhållandena i Leduån ska utformas så att 

konnektivitet återskapas liknande ett antaget naturligt referensförhållande.  

En lika central grundförutsättning för att uppnå syftet och för att åtgärderna slutligen 

ska vara tillåtna är att åtgärderna anpassas och ges en sådan utformning att ingen 

påtaglig skada uppstår på riksintresset Olofsfors Järnbruk. En utgångspunkt för 

projektsyftet är därutöver att åtgärderna anpassas så att påverkan på riksintresset 

minimeras. 

På mer frivillig än nödvändig bas är syftet med projektet även att skapa 

tillståndsmässiga förutsättningar för vissa biotopvårdande åtgärder i Leduån mellan 

och i anslutning till de tre dammarna. Allt i huvudsaklig enlighet med Leduåns 

förvaltningsplan och vattenmyndighetens beslutade åtgärder. Det bedöms vara en 

fördel att pröva dessa åtgärder samlat inom Riksintresseområdet eftersom uppenbara 

vattentekniska och miljömässiga samband mellan åtgärderna föreligger. 

1.5 TILLSTÅNDSPROCESS OCH SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 

Åtgärder som ska utföras i ett vattenområde kräver tillstånd från Mark- och 

miljödomstolen eller en anmälan som godkänts av länsstyrelsen. De lagar som reglerar 

sådana tillstånd är främst Miljöbalken (SFS 1998:808) och förordningen (SFS 

1998:1388) om vattenverksamhet.  

 

I Olofsfors planeras åtgärder inom ett vattenområde som innebär en tillståndspliktig 

vattenverksamhet. Det första steget i en tillståndsprocess är att samråd hålls med 

länsstyrelsen, den kommunala miljönämnden samt andra berörda som t ex närboende 

och fiskevårdsområden med flera.  

 

Föreliggande samrådsunderlag redovisar information om vad som planeras, vilka 

värden som finns i området och vilken miljöpåverkan som kan uppstå. Dessa ska 

utredas vidare och redovisas i den MKB (miljökonsekvensbeskrivning) som ingår i 

tillståndsansökan. Under samrådstiden har alla berörda och allmänheten möjlighet att 

lämna synpunkter till verksamhetsutövaren, dvs den som söker tillstånd och ska utföra 

åtgärden, på de planerade åtgärderna. Eventuella synpunkter sammanställs i en 

samrådsredogörelse tillsammans med kommentarer för hur dessa kommer att beaktats 

framgent.  

 

Vid det föregående samrådet mes sista svarsdatum 2020-08-30 inkom 9 yttranden 

Tidigare meddelade synpunkter kvarstår och några av dem har beaktats i de nu 

reviderade förslagen som beskrivs i denna samrådshandling.  
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2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

2.1 KONTAKTUPPGIFTER 

Sökande:  Nordmalings kommun  

org. nr: 212000-2536  

Kontaktperson sökande: 

 

 

Adress: 

 

  

Camilla Gimbergsson, samhällsbyggnadschef 

camilla.gimbergsson@nordmaling.se 

 

Kommun@Nordmaling.se 

Alternativt: 

Nordmalings Kommun 

914 81 Nordmaling 

  

Ansvariga konsulter: Gustav Edvinsson (Tyréns) 

Anders Larsson (Tyréns)  

 

Direkt berörda fastigheter: 

 

NORDMALING OLOFSFORS 1:3 
NORDMALINGS PRÄSTBORD 1:91 
NORDMALING MO S:1 
 

 

Fastighetsägare, 

anläggningsägare: 

 

Nordmalings Kommun 

2.2 HUVUDSAKLIG SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER  

De åtgärder som planeras består i samrådsskedet preliminärt av: 

2.2.1 NEDRE DAMMEN 

• Dammsäkerhetshöjande åtgärder Olofsfors nedre damm genom att ersätta 

rustbäddar/timmerkistor under dammen med, men inte uteslutande av, 

konstruktion av betong och spont för tätning av dammkropp. 

• Nytt utskov, tröskel och skibord i nedre dammen samt därmed förenlig 

spontning, ev. pålning och gjutning i vattenområdet. 

• Etablering av fiskvandringsväg vid nedre dammen genom inlöp kombinerat 

med omlöp.  

• Ändring av brons utformning, dammtrösklar och utskov med avseende på nivå 

och utformning. 

• Sänkning av vattennivån i den nedre dammen med ca 0,5 m jämfört med idag 

genom sänkning av dammens nuvarande tröskelhöjd.  

• Om behov uppstår justera nivå och/eller läge på kylvattenintaget till Olofsfors 

AB i samråd med densamma.  

• Samt därmed förenliga arbeten som vattenomledning, uppförande av 

temporära fångdammskonstruktioner och skyddsåtgärder i Leduån under 

byggtiden. 

2.2.2 MELLERSTA DAMMEN 

• Partiell alternativt hel rivning av tröskel och skibord i den mellersta dammen 

och upptröskling på båda sidor om dämmet. 

mailto:camilla.gimbergsson@nordmaling.se
mailto:Kommun@Nordmaling.se
mailto:Gustav.Edvinsson@tyrens.se
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• Förstärkning av befintliga konstruktioner genom, erosionsskydd och tätning 

genom gjutning av stödmur, injektering och motfyllnad.  

Schakt och fyllning i vattenområde Leduån i form av: 

• Flottledsåterställning längs två sträckor mellan nedre och övre dammen, 

• Etablering fiskvandringsväg genom upptröskling på båda sidor av mellersta 

dämmet och igenom den nya öppningen enligt första punkten. 

• Eventuell förstärkning av strandvall mot Manufaktursmedjan direkt nedströms 

om den mellersta dammen. 

• Erforderlig schakt och fyll för temporära vattenkonstruktioner, 

skyddsanordningar och materialutskiftning eller för grundläggning under 

byggtiden. 

2.2.3 ÖVRE DAMMEN 

• Omledning av vatten för permanent omlöp förbi övre dammen samt 

temporär länshållning under byggtiden. 

• Anläggande av intag och omlöp genom schaktning fyllning och gjutning. 

• Underhållsåtgärder övre dammen genom gjutning, injektering, schakt och 

fyll.  

• Vattenhushållningsbestämmelser för fortsatt dämning och vattenuttag för 

museal drift av stångjärnshammaren. 

2.2.4 LAGLIGFÖRKLARING AV BEFINTLIGA VATTENANLÄGGNINGAR  

2.2.5 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER 

• Fastställande av regler för fortsatt fast reglering samt för korttidsreglering 

och omledning av vatten i Leduån inom riksintresset Olofsfors bruk. 

2.2.6 EVENTUELLA FÖLJDVERKSAMHETER SOM OCKSÅ KAN BLI AKTUELLA 

• Tillstånd för ingrepp i fornlämning 

• Dispens från generellt biotopskydd 

2.2.7 LAGLIGFÖRKLARING  

• De befintliga dammarna uppfördes ursprungligen på 1700-talet och 1800-talet, 

innan det fanns tillståndsplikt för dem, därför finns såvitt känt inga gällande 

miljötillstånd eller motsvarande rättighetshandlingar för anläggningarna. 

Länsstyrelsen har muntligen avfärdat att dammarna omfattas av de nya så 

kallade hävdbestämmelserna. Nordmalings kommun planerar i den 

utsträckning det behövs att ansöka om lagligförklaring av dammarna. 

 

2.1 RÅDIGHET ÖVER VATTEN 

Kommunen har rådighet över vattnet genom ensamt ägande av berörda 

vattenfastigheter och dammanläggningar. Om någon gör anspråk på vattenanknutna 

rättigheter på platsen ombeds denne informera kommunen under samrådet.   
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2.2 STÄLLNINGSTAGANDE OM MILJÖPÅVERKAN 

Kommunen gör bedömningen att åtgärderna som detta samråd berör ska antas kunna 

medföra en betydande miljöpåverkan. De förväntade miljöeffekternas utmärkande 

egenskaper och platsens känslighet har stor betydelse i bedömningen. Åtgärderna 

utgör ingrepp i en känslig riksintresseskyddad kulturmiljö och är av sin natur 

platsanknutna. De förväntade miljökonsekvenserna kan påverka ett stort 

influensområde i form av Leduåns avrinningsområde. I bedömningen har även hänsyn 

tagits till allmänhetens behov av information om projektet.  

 

Detta samråd genomförs därför på ett sådant sätt att det utgör både undersöknings- 

och avgränsningssamråd (jmfr Miljöbalken kap 6 om samråd). En vid krets inklusive 

allmänheten bereds därför möjlighet att ta del av samrådsunderlaget. Något separat 

utlyst undersökningssamråd har inte genomförts inför detta samråd även om 

samverkan med myndigheter redan har genomförts i viss utsträckning i tidigare faser. 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLATSEN 

Olofsfors är ett äldre brukssamhälle i Nordmalings kommun, fem mil söderväst om 

Umeå (figur 1). 

 

 

Figur 1. Översiktskarta, Olofsfors i Nordmalings kommun.  

3.1 ALLMÄNT 

Leduån har under flera hundra år varit påverkat av mänsklig aktivitet på olika sätt. 

Under 1700-talet expanderade järnexporten i Sverige som stod för 30 procent av hela 

Europas järnproduktion. I och med detta växte bruken fram längs vattendragen. För att 

producera järn vid den här tiden behövdes vattenkraft för att driva maskinerna, 

tillgång på skog för att producera kol till masugnarna, samt förutsättningar för 

transport av de förädlade varorna. Dessa förutsättningar hade flera vattendrag i norra 

Olofsfors 



 

 

 

Uppdrag: 289579, Olofsfors dammar 2023-02-27 

Beställare: Nordmalings kommun  

 

12(62) 

Sverige. Vattendragen har också påverkats av jordbruket där omfattande dikning och 

sänkning av sjöar genomförts för att öka den odlingsbara arealen.  

Bruksområdet i Olofsfors har genom tiderna förändrats utifrån de verksamheter som 

funnits på platsen. Dammar och byggnader har uppförts, förändrats och underhållits 

genom åren. Olofsfors bruk utvecklades fram till 1894 när masugnen upphörde. 

Smedje-verksamheten fortsatte långt in på 1900-talet. Än idag finns verksamheter i 

Olofsfors som är kopplade till Leduåns vattentillgångar. En närmare historiebeskrivning 

om själva bruksmiljön redovisas i avsnitt 3.5 om Kulturmiljön. 

 

År 2012 bildades den ideella föreningen ”Projekt Leduån” (nu Leduåns FVO) som har 

som mål att återställa Leduån till ett mer naturligt vattendrag genom att skapa 

förutsättningar för lax, öring, den utrotningshotade ålen, flodpärlmussla, 

flodnejonöga, flodkräfta och utter att uppnå starka livskraftiga bestånd i ån. Det finns 

uppgifter om att det var mycket bra fiske och artvariation i ån innan dammarna 

byggdes. Leduåsystemet har också påverkats av ytterligare dammanläggningar för 

uttag av vattenkraft och att flera sjöar i systemet sänktes av för att skapa ökade arealer 

för foderproduktion längs strandängarna 

3.2 RIKSINTRESSEN 

En stor del av Olofsfors bruk är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård (AC 01 

Olofsfors järnbruk), figur 2. Detta beskrivs ytterligare i avsnitt 3.5. Olofsfors är beläget 

inom Vilhelmina Norra och Vapstens samebyar (Sametinget 2020) och själva 

bruksområdet angränsar i norr mot riksintresse för rennäringen. 

 

 

Figur 2. Riksintressen, kultur och naturvärden enligt Länsstyrelsernas WebGIS,  

3.3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Området kring Olofsfors bruk är detaljplanerat och enligt detaljplanen ”Förslag till 

byggnadsplan för Olofsfors brukssamhälle Nordmalings kommun, Västerbottens län”, 

från 1982 (figur 3). Det planerade arbetet vid den nedre dammen berör ett Q-område, 

dvs ett kulturreservat samt V (vattenområde).  Arbetet vid den mellersta dammen berör 

Riksintresse 
kulturmiljövård 
Olofsfors 
järnbruk 

Fornlämning, 
fångstgropar 

Gammalt flygfält, 
övrig kultur-
historisk lämning 
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endast ett V-område och omlöpet som planeras vid övre dammen berör ett område 

som är utpekat som park eller plantering. De planerade åtgärderna bedöms inte strida 

mot befintlig detalj- eller översiktsplan. 

3.4 NATURMILJÖN 

Det finns inga registrerade naturvärden i området, såsom naturreservat, 

naturvårdsavtal eller nyckelbiotoper registrerade i Länsstyrelsens WebGIS eller 

Skogsstyrelsens Skogens pärlor. Förekomst av generella biotopskydd värderas i ett 

senare skede. 

 

 

Figur 3. Utsnitt ur gällande detaljplan (Byggnadsplan) 

3.5 KULTURMILJÖN 

3.5.1 HISTORIK  

Olofsfors bruk grundades år 1762 då ryttmästare John Jennings fick tillstånd att 

uppföra masugn och stångjärnssmedja vid Leduåns utlopp i Nordmalingsfjärden. 

Bruket anlades på en plats där det redan tidigare hade etablerats en kvarn med 

tillhörande såg. Bebyggelsen uppfördes så att bruksherrgården och kontoret låg öster 

om Leduån och arbetarbostäderna på den västra sidan. Den hierarkiska skillnaden 

manifesterades i byggnadernas utformning avseende panel- och färgtyper.  

 

Inom området anlades under slutet av 1700- och 1800-talen ett stort antal industrier, 

bland annat en masugnsbyggnad, såg, kvarn, manufaktursmedja och 

stångjärnssmedja. Bruket utvecklades under 1800-talet fram till år 1895 då driften 

lades ner. Dock var produktionen i kättingsmedjan verksam ända fram till 1950-talet.  
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Figur 4. Översiktskarta över de tre dammarna i Olofsfors, med dess industrianläggningar. Kartan är en 
omarbetning av en karta över Olofsfors bruk från 1762 – 1894. Bearbetningen är utförd av Ida Dicksson 

2016. Ur Vattendrivna anläggningar vid Olofsfors bruksmuseum i Nordmalings kommun. Rapport del 1.  

3.5.2 ÖVRE DAMMEN 

År 1784 anlades ett hammarverk med stångjärnshammare, en plåthammare och 

glödugn, en knipp- och två spikhamrar och en ässja, vid den nuvarande övredammen. 

Delar av anläggningen raserades dock 60 år senare. Knappt etthundra år senare 

kompletterades den med en smältsmedja som senare ersattes med en 

manufaktursmedja. Anläggningen brann år 1861 men återuppbyggdes, för att redan år 

1877 ersättas med den stångjärnssmedja som står där idag. Vattenrännan som skulle 

förse smältsmedjan med vatten är från samma tid och idag finns det en rekonstruktion 

av den på platsen. Tillverkningen av stångjärn lades ner på 1910-talet.   

3.5.3 MELLERSTA DAMMEN 

Mellan åren 1876-1878 uppfördes den mellersta dammen för att driva tre vattenhjul 

för en manufaktursmedja och tre för en kvarn. Manufaktursmedjan övergavs på 1950-

talet när en ny smedja uppfördes i brukets gamla ladugård.  

Övre dammen 

Mellersta dammen 

Nedre dammen 
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3.5.4 NEDRE DAMMEN 

Den första anläggningen som anlades på platsen stod färdig år 1765. Det var en hytta 

som låg vid den Nedre dammen. År 1879 brann anläggningen ner och ersattes år 1886 

med en ny byggnad med samma funktion. Den nya hyttan hade dock en större 

masugn. Hyttan byggdes samman med två andra funktionsbyggnader. Samtidigt 

uppfördes en rostugn som värmdes med masugnsgas. Hyttdriften upphörde år 1894 

och vattenturbinen anpassades för att driva en elektrisk kraftstation. Den utrustning 

som finns där idag är i så gott som orört skick och tillkom sannolikt 1925-1926. 

 

På platsen där kvarnen står låg tidigare en såg som förstördes i en brand år 1884. 

Kvarnen som står där idag uppfördes år 1911. I kvarnen maldes bland annat kornmjöl 

till traktens tunnbröd. Användningen av kvarnen har successivt minskat sedan 1970-

talet och idag drivs vissa av kvarnmaskinerna regelbundet men i mindre skala. 

 

Dammanläggningen har byggts om flera gånger under årens lopp. Av den ursprungliga 

dammkonstruktionen av sten återstår vissa delar som stenkistan som utgör fundament 

till dämmet. 

3.5.5 NULÄGE 

Olofsfors bruk är en ovanligt välbevarad bruksmiljö. Bruket är ett typiskt exempel på 

de brukssamhällen som växte fram kring en dominerande järnindustri, med rötter i 

äldre tiders järnhantering under 1600 - 1800-talen. På bruket finns inte endast 

industribyggnaderna bevarade, utan även arbetarbostäder, skola, disponentbostad, 

tvättstugor, handelsbod, kvarn, ladugård, bagarstuga, isbod, krog och herrgården med 

tillhörande flyglar och brukskontoret vilka minner om blomstringstiden för bruket 

huvudsakligen under 1800-talet. Totalt finns ett 60-tal byggnader bevarade inom 

bruket. 

 

Bebyggelsen har en tydlig och enhetlig karaktär från den äldsta tiden för bruket, vilket 

beror på att hela brukssamhället sedan dess tillkomst varit i samma företags ägo. 

Bebyggelsen är i över lag välbevarad trots omfattande moderniseringar på 1950-talet. 

 

Olofsfors bruk drivs idag som en stiftelse. I bruksområdets byggnader ryms en rad 

olika verksamheter från ateljéer till konferensverksamhet. Området är öppet året om 

men det är främst under sommarhalvåret som den mesta utåtriktade verksamheten 

pågår. Då kan man bland annat besöka stångjärnssmedjan som liksom kättingsmedjan 

kan sättas i stånd eftersom kvarnanläggningen i det närmaste är komplett och kan 

sättas i drift i musealt syfte. Genom att studera hur anläggningen fungerar när den är i 

drift kan man på ett pedagogiskt och levande sätt förstå hur vattenkraft i allmänhet 

har utnyttjats under århundraden även på andra platser såsom i det mellersta och 

nedre dammen i Olofsfors.  

 

Manufaktursmedjan i mellersta dammen är relativt fragmenterad. Av dämmet återstår 

endast en tröskel som sträcker sig över vattendraget på den plats där dämmet tidigare 

fanns. På bron finns spettluckorna fortfarande kvar. Byggnaden som tidigare rymde 

manufaktursmedjan är idag tömd på de ursprungliga maskinerna som har ersatts med 

verktyg och maskiner för timmer- och snickeriarbeten. 

 

Kvarnverksamheten för malning av mjöl vid det nedre dammen har successivt minskat 

sedan 1970-talet och idag används vissa av kvarnmaskiner regelbundet men i avsevärt 

mindre skala. Kvarnen drivs idag med elektricitet men har ursprungligen varit försedd 

med en turbin som drevs via en vattentub från dammen. Turbinsumpen och resterna 
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av tuben finns ännu kvar under kvarnen. I kvarnen finns ett antal maskiner bevarade, 

bland annat en frörensningsanläggning och en kottkläckningsmaskin.  

  

Av hyttan på motstående sida av Leduån återstår själva byggnaden med en bevarad 

rostugn och fragment av vattentuber samt utrymmen som visar de funktioner som 

funnits i byggnaden.  

 

Dämmet med dess bro och spettluckor finns fortfarande kvar, liksom dammen med 

dess vattenspegel samt ett ovanligt lång avbördningsränna nedströms som är 

konstruerat för att fungera för timmerflottningen. Det kom till i slutet av 1800-talet. På 

vissa ställen går att urskilja var vattenintagen för respektive kvarnanläggning har varit.  

3.5.6 LAGAR OCH RIKTLINJER 

Riksintresse för Kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § MB 

 

Olofsfors järnbruk ingår ett område av riksintresse för kulturmiljövården (figur 5), 

Olofsfors bruk [AC 1]. Bruksmiljön vid Leduån är en i allt väsentligt intakt 

järnbruksmiljö som speglar de politiska, sociala och estetiska idealen samt den 

ekonomiska och tekniska utvecklingen från och med brukets etablering på 1760-talet 

fram till mitten av 1900-talet. Olofsfors bruk är identifierat som kulturhistoriskt 

värdefull miljö enligt Nordmalings kommun. Det är en välbesökt plats för kommunens 

skolelever och destination för utflykter hos allmänheten.  

 

Nuvarande riksintressebeskrivning för Olofsfors järnbruk [AC 1] (Nordmalings kn) 

lyder: 

 

Motivering: 

Bruksmiljö vid Leduån. En i allt väsentligt intakt järnbruksmiljö som speglar de politiska, 

sociala och estetiska idealen samt den ekonomiska och tekniska utvecklingen från och med 

brukets etablering på 1760-talet fram till mitten av 1900-talet. (Bruksmiljö) 

 

Uttryck för riksintresset: 

Leduån med tre dammanläggningar med stångjärnssmedja, manufaktursmedja respektive 

masugnsbyggnad och kvarn. Spannmålsmagasin och tvättstugor. Arbetarbostäder i en till två 

våningar med därtill hörande ekonomibyggnader. Herrgårdsanläggning med flyglar och 

kontor samt kuskbostad och ekonomibyggnader. Skolhus, brukshandel samt 

jägmästarboställe. Kustlandsvägens sträckning genom samhället med poppelallé i de centrala 

delarna. Bruksgatan kantad av björkallé. Bebyggelsens placering, konstruktion, utformning 

och färgsättning. Faluröda arbetarbostäder längs Bruksgatan utan staket, större planteringar 

eller annan fysisk åtskillnad. Betonglänga med sex potatiskällare. 

 

Herrgårdsanläggning med flyglar och kontor i ljus oljefärg, i framträdande läge med överblick 

över bruksmiljön. Stora verksbyggnader och ladugård i slaggsten utgör framträdande inslag i 

miljön. Siktlinjer och vyer längs bägge vägarna och genom det öppna landskapet vid ån. 

 

Fornlämning enligt 2 kap Kulturmiljölagen 

Delar av bruket med dess tre fall och dammanläggningar kan uppfylla kriterierna för 

fornlämning enligt 2 kap Kulturmiljölagen, vilket innebär att dammanläggningarna har 

ett juridiskt skydd. Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, 

gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Ansökan om 

tillstånd till ingrepp i fornlämning kan göras till länsstyrelsen. 
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Figur 5. Karta som visar hur Leduån rinner genom Olofsfors bruk med riksintresset skrafferat i rött. 

3.5.7 VÄRDERING 

Av de västerbottniska järnbruken är Olofsfors det bruk som är bäst bevarat. Dess 

enhetliga och välbevarade bruksbebyggelse, där såväl herrgårdsmiljön som 

brukssamhällets byggnader har ett enhetligt formspråk vittnar om tiden för dess 

tillkomst, dess funktion och sociala tillhörighet. Leduån har försörjt industrianlägg-

ningarna vid de tre dammarna med vattenkraft, anläggningar som i olika stor 

utsträckning är bevarade och som berättar om industrins lokalhistoria. Industri-

bebyggelsen representerar olika tidsperioder och funktioner och berättar på så sätt om 

industrins lokalhistoriska utveckling.  

 

Vid den övre dammen är anläggningarna så pass kompletta att de fortfarande kan 

sättas i bruk för museiändamål. Anläggningen har en viktig funktion för brukets 

pedagogiska verksamhet vid förmedling av hur förädlingsprocessen har gått till och 

hur mekaniken för hur vattenkraftsutvinningen har fungerat. Den övre dammens 

kvarnanläggning har även ett pedagogiskt kulturvärde eftersom besökare vid denna 

anläggning kan lära sig hur vattenkraftutvinning i allmänhet har gått till. Därmed kan 

man även förstå de övriga kvarnanläggningarna och dess historiska funktion även om 

de inte längre är kompletta. Den övre dammens vattenkraftsanläggning har av den 

anledningen ett mycket högt kulturhistoriskt värde och är mycket känslig för ingrepp 

och förändringar. Anläggningen är dock i stort behov av restaurering, då bland annat 

vatten som leds i vattenränna till kvarnhjulet delvis går förlorad på vägen eftersom 

rännan läcker. Fortsatt respektive ökat läckage samt förfall av regleranordningar 

sänker vattenytan och riskerar att medföra att anläggningen inte lägre kan drivas 

eftersom tröskeln vid ingången till kvarnrännan ligger på en högre nivå än trösklarna i 

dammens två andra utskov, se figur 16 och 19. 

 

Kvarnanläggningen vid den mellersta dammen är inte alls lika välbevarat. Här återstår 

endast fragment av dämmet i form av en tröskel på plasten för det tidigare dämmet. 

Själva utskoven och spettluckorna finns kvar men kvarnrännan är försvunnen och 

interiören i den tidigare manufaktursmedjan har för länge sedan flyttats bort. Den här 

kvarnmiljön är relativt tålig för förändring. För att förstå att här tidigare har funnits en 

vattenkraftsanläggning är det dock viktigt att bevara det som är möjligt att bevara 

såsom spettluckor, utskov och något av tröskeln exempelvis. 
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Kvarnanläggningen vid den nedre dammen är den äldsta. Här finns spår från flera 

generationer av anläggningar som drivits av vattenkraft, såsom en masugn, en såg och 

en mjölkvarn. Sågen på dämmets västra sida finns inte längre kvar även om 

fundamenten sannolikt har återanvänts i den nuvarande kvarnen.  

 

Kvarnbyggnadens exteriör är mycket välbevarad. Kvarnens olika funktioner kan 

fortfarande sättas i drift. Idag drivs den av en mindre elkraftsanläggning som utgör ett 

välbevarat exempel på en generation av små kraftverk som producerade el under 

världskrigen. Den bedöms ha ett högt bevarandevärde som representant för brukets 

1900-talshistoria. Innan den elektrifierades drevs den av vattenkraften från dämmet. 

Fortfarande kan man se den tidigare kopplingen till vattenkraften i form av en 

vattentub som ligger under byggnaden, vilken har lett till det tidigare vattenhjulet och 

senare till en turbin. Kvarnanläggningen rymmer ett antal maskiner för bland annat 

frörensning respektive för malning, krossning och skalning av säd.  

 

Masugnens byggnad på den östra sidan är till dess exteriör mycket välbevarad medan 

interiören endast är fragmentariskt bevarad. Trots det är rostugnen och vattenhjulet 

fortfarande kvar liksom fragment av vattentuben till vattenhjulet och senare till 

turbinen finns kvar, liksom fundament till den andra rostugnen, valskross och 

malmhiss. Kvar finns även resterna av själva masugnen och den tillhörande 

blåsmaskinen. 

Dämmet har under åren lopp renoverats och anpassats till förändrade produktionsin-

riktningar och metoder. Den genomgående renoveringen som företogs på 1940-talet 

av dammkonstruktionen är omfattande och stora delar av dämmet är idag uppfört i 

betong. 

 

Byggnaderna på var sida om den nedre dammen har ett mycket högt kulturhistoriskt 

värde och kan ses som den historiska nyckeln till brukets historiska miljö. 

Anläggningen är trots det relativt tålig för förändringar under förutsättning att de 

åtgärder som vidtas är väl anpassade till dess utformning och volym och därmed 

underkastar sig den befintliga kulturmiljöns uttryck och inte dominerar i den 

utpräglade bruksmiljön. Platsen ska även fortsättningsvis uppfattas som en autentisk 

kulturhistoriskt värdefull bruksmiljö. 

 

Olofsfors bruk är av riksintresse för kulturmiljövården. Uttrycket för riksintresset är  

de tre dammanläggningarna med dess tillhörande anläggningar. Även övrig 

bebyggelse och dess utformning, konstruktion, färgsättning samt dess placering 

inbördes inom bruket lyfts såsom riksintressanta uttryck för kulturmiljön i 

riksintressebeskrivningen.  

 

Även kustlandsvägens sträckning genom samhället med tillhörande poppelallé i de 

centrala delarna och den så kallade Bruksgatan som kantas av en björkallé är uttryck 

för riksintresset, liksom siktlinjer och vyer längs vägarna och genom det öppna 

landskapet vid ån. 

 

3.6 FRILUFTSLIV OCH TURISM 

Olofsfors bruk är idag ett välbesökt utflyktsmål där Kulturrum Olofsfors bruk funnits 

sedan 2013. Utöver detta finns det kafé, restaurang och konferensmöjligheter i den 

anrika herrgården samt ett flertal hantverkare. Leduån är även ett besöksmål för 

sportfiskare.  
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3.7 FAUNA 

En elfiskeundersökning som genomfördes på sju lokaler 2013 visade att Leduåns 

fiskbestånd består av öring, stensimpa, lake, gädda, abborre, mört, elritsa, 

bäcknejonöga och flodkräfta (Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB 2014). Den 

nedersta undersökningslokalen ligger nedströms dammarna vid Olofsfors bruk, övriga 

ligger uppströms. Utöver de fiskarter som fångats vid elfiske finns ett bestånd av harr i 

ån. Det finns idag ett svagt bestånd av stationär öring i Leduån uppströms dammarna. 

Leduåns FVO har även fångat uppvandrande havsöring nedströms den nedre dammen. 

Det berättas även ur levande mannaminne att fångster av ål förekommit i systemet. 

Det finns observationer av utter och utterspår i Leduåns avrinningsområde.  

3.8 LEDUÅN SOM VATTENFÖREKOMST 

Leduån har förvaltningsmässigt delats upp i olika vattenförekomster som härrör från 

olika källor uppe vid Stensvattnet i Bjurholms kommun. Avrinningsområdet består av 

en sammanlagd sjöareal på över 1060 ha där åns huvudfåra rinner genom nio sjöar 

med en sammanlagd areal på över 23ha (Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB 

2014). De tre aktuella dammarna är belägna i vattenförekomsten som utgör den nedre 

delen av Leduån (Vattenförekomst EU_CD: SE705881-168013) och sträcker sig från 

Ledusjön ut till Nordmalingsfjärden, figur 6 och 7. 

 

 

Figur 6. Vattenförekomst Leduån SE705881-168013. Kartan är hämtad från Vatteninformationssystem 
Sverige. © Lantmäteriet. De tre dammarna är belägna inom området markerad med svart ring. 
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Figur 7. Ortofoto med de tre dammarna vid Olofsfors bruk markerade. Källa: Lantmäteriverket. 

3.9 MILJÖKVALITETSNORMER  

I databasen VISS, VattenInformationsSystem Sverige, finns klassningar och 

miljökvalitetsnormer för alla klassade vattenförekomster. I Tabell 1 redovisas gällande 

status, krav och åtgärdsbehov för Leduån och Nordmalingsfjärden 

 

Vattenmyndighetens kostnadsbedömning för att åtgärda vandringshinder vid 

dammarna i Olofsfors uppgår till 6,3 MSEK. Flottledsåterställningen i aktuell del av 

Leduån har inte kostnadsberäknats av Vattenmyndigheten baserad på schablonvärden. 

Ingen hänsyn har tagits till platsens behov av erforderliga anpassningar som behövs 

för att minimera påverkan på riksintresset för kulturmiljövården eller om platsen har 

egenskaper med avvikande teknisk komplexitet. För närvarande bedöms 

vattenmyndighetens kostnadsuppskattning därmed vara allt för optimistisk.  
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Tabell 1. Miljökvalitetsnormer och status enligt VISS 2023 inkl. åtgärder som krävs för att nå god status. 
 

 Statusklassning MKN 

Leduån, WA58084830, SE705881-168013 

Ekologisk status Måttlig ekologisk status 
 
Styrande för klassningen är måttlig status för Parametern 
Fisk, samt dålig status för konnektivitet i vattendraget.  
 

God ekologisk status 2027 
 
 

Kemisk ytvattenstatus Uppnår ej god  
 
 
 

God kemisk ytvattenstatus, med 
undantag för kvicksilver, bromerade 
difenyletrar etc.  
 
 

Åtgärder som krävs för 
att nå God ekologisk 
status år 2027 (aktuell 
del av Leduån) 

1. Möjliggöra upp och nedströmspassage vid Olofsfors 
damm 1 
 

2. Möjliggöra upp och nedströmspassage vid Olofsfors 
damm 2 

 
3. Möjliggöra upp och nedströmspassage vid Olofsfors 

damm 3 
 
4. Flottledsåterställning i Leduån 

 
 

Dammåtgärderna 1, 2 och 3 är 
avsedda att förbättra Leduåns 
konnektivitet 
 
Flottledsåterställning är avsedd att 
förbättra Leduåns hydrologiska 
regim, och förebygga ogynnsamma 
morfologiska förändringar och 
kontinuitet. 

Nordmalingsfjärden, WA70160635, SE633043-193300 

 
Ekologisk status God ekologisk status 

 
 

God ekologisk status 
 
 

Kemisk ytvattenstatus Uppnår ej god  
 
 
 

God kemisk ytvattenstatus, med 
undantag för kvicksilver, bromerade 
difenyletrar.  
 

 

3.10 AVRINNINGSOMRÅDE OCH HYDROLOGI 

Leduån rinner till största delen genom skogsmark (90,6 %) och har vid mynningen i 

havet ett avrinningsområde på ca 330 km
2

 och en total längd på cirka 60 km. Det finns 

fyra dammar registrerade i dammregistret, varav tre ligger inom Olofsfors 

bruksområde. Vid den nedre dammen i Olofsfors är Leduåns avrinningsområde 

beräknat till ca 300 km
2

.
 

Dammarna utgör betydande vandringshinder men har en 

marginell påverkan på den hydrologiska regimen vid höga vattenflöden eftersom 

magasineringsmöjligheterna uppströms respektive damm är relativt små och nyttjas i 

liten utsträckning.  

 

Uppströms Olofsfors är Leduån även påverkat av flottningsepoken, med kanaliserade 

sträckor och avstängda sidofåror. Enligt en inventering som har genomförts av 

Leduåns FVO finns en stor variation i strömhastighet och habitat längs ån uppströms 

Olofsfors bruk. Flödesstatisk för Leduåns avrinningsområde framgår av tabell 2 

respektive figur 8 och 9. 
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Tabell 2. Flödesstatistik för Leduåns avrinningsområde åren 1991-2020. Källa: SMHI Vattenweb 2023. 

Karakteristiska flöden vid Leduåns mynning för åren 1991-2020 Flöde m3/s 

Högsta flöde 50 år HQ50 35,9 

Högsta flöde 25 år HQ25 32,3 

Högsta flöde 10 år HQ10 27,4 

Högsta flöde 5 år HQ5 23,6 

Högsta flöde 2 år HQ2 17,8 

Medelhögvattenföring MHQ 18,9 

Medelvattenföring MQ 4,16 

Medellågvattenföring MLQ 0,71 

 
 
 

 

Figur 8. Årsmedelvattenföring i Leduån åren 2010-2019. Källa: SMHI Vattenweb 2023. 

 

 

Figur 9. Månadsvis vattenföring i Leduån åren 2010-2019. Källa: SMHI Vattenweb 2023. 
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Flödesvariationen vittnar om en relativt snabb avrinning när nederbörden varit ihärdig 

eller snösmältningen snabb snösmältning. En del av den snabba avbördningen kan 

hänföras till utdikningar i både odlingslandskapet och skogslandskapet samt att flera 

sjöar sänkts av. Kommunen noterar att MLQ och ett s.k. LQ – lågvattenflöde som är 

ännu lägre än MLQ mycket väl kan visa sig vara dimensionerande för vattenvägens 

konnektivitet. Låga flöden måste därför nogsamt beaktas vid utformning såväl som vid 

utförandet. 

 

Leduån regleras för närvarande i allt väsentligt av de tre dammarnas fasta trösklar och 

utskov. Angivet i RH 2000 är befintliga tröskelnivåer: 
 

• Nedre dammen + 6,04 (varav plåt för att hålla uppe vattennivån 0,65 m) 

• Mellersta dammen  +10,25  

• Övre dammen +15,48 

 

Några fastslagna dämningsgränser (DG) eller sänkningsgränser (SG) finns inte uttalade. 

I praktiken finns emellertid en SG i nedre dammen vilken har uppkommit som en följd 

av Olofsfors ABs kylvattenintag. Kylvattenintaget förutsätter ett visst vattenstånd för 

att fungera tillfredsställande. Likaledes förekommer i praktiken en dämningsgräns vid 

den övre dammen. Den utgörs av den nivå som krävs på uppströmssidan för att kunna 

driva stångjärnshammaren. 

4 NUVARANDE VATTENANLÄGGNINGAR 

4.1 NEDRE DAMMEN 

4.1.1 ALLMÄNT 

Leduån leds genom den nedre dammen via utskov (figur 10) och vidare via en 

avbördningsränna i trä som sedan övergår i mindre fall ned till vattenområdet som står 

i direkt förbindelse med havet (figur 11). Bron bärs upp av dammens U-formade 

betongmurar och ett mittfundament. På dammkroppen finns en enkel balkbro med en 

väg över utskoven. Dammens ursprungliga regleranordningar består av spettluckor och 

gåtar i trä som är monterade i brons överbyggnad som tidigare lyftes och sänktes för 

att reglera vattennivån i dammen.  

 

 

Figur 10. Vy mot den nedre dammen. Luckor och gåtar fastmonterade i uppdraget läge. 
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Figur 11. Vy upp mot avbördningsränna och skibord vid den nedre dammen. Dammens högra utskov och 
mittfundament i överkant tillsammans med reglerutrustning. Luckor och gåtar i uppdraget läge. 

Nuvarande vattennivå i dammen upprätthålls via en stålplåt med höjden 0,65 m 

monterad på utskovet, se figur 12. Under stålplåten finns den ursprungliga tröskeln. 

Stålplåtens överkant utgör nu dagens tröskelnivå. Syftet med stålplåten är att 

säkerställa att vattennivån i dammen är tillräckligt hög med hänsyn till befintligt 

kylvattenintag i dammen och monterades efter att ordinarie regleranordningar skadats 

och blivit obrukbara. Kylvattenintaget ägs av Olofsfors AB, returledningen mynnar i 

närheten av intaget. För kylvattenuttaget finns tillstånd enligt miljöbalken (M 2255-11, 

Olofsfors AB).  

 

Nivåskillnaden mellan vattenytan i dammen respektive vattenytan nedströms dammen 

varierar under året. Den var vid mättillfället (220630) 5,6 meter då vattenföringen 

beräknades till 1,4 m
3

/s (SMHI:s Vattenweb).   

 

 

Figur 12. Tvärsektion nedre dammen. Se även bilaga 1 och 2. Vattenbyggnad AB. 

Den nedre dammen är i stort behov av upprustning. Ett flertal undersökningar och 

rapporter visar på allvarliga brister och vid vårfloden 2018 var dammen till följd av 

läckage nära att gå till brott. Som en tillfällig åtgärd har bortspolat material inuti 

dammens landfästen och trösklar ersatts med grovkrossad sprängsten, vilket är 

mindre erosionsbenäget än ursprungligt bortspolat material. Det pågående läckaget 

genom dammen har dock inte stoppats. Hösten 2020 uppstod på nytt ett slukhål som 

tätades med krossmaterial. Dammen stod klar 1765 men har genom åren byggts om 
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flera gånger. Damm-kropparna utgjordes ursprungligen av skalmurar med stödmurar 

av tuktad sten. Stenmurarna är nu ersatta eller ingjutna med armerad betong vid 

öppningens anslutning mot landfästen och i mellanstöd. Det finns några rester i 

dammen av tidigare stenmurverk.  

 

 

Figur 13. Fotografi som visar en äldre konstruktion av nedre dammen med f.d. sågen till vänster i bild. 

4.1.2 DAMMENS UPPBYGGNAD OCH SKADEBILD 

Dammens grundkonstruktion är utförd med timmerkistor som fyllts med jord eller sten 

ovanpå rustbäddar. Att timmerkistor fortfarande utgör en del av dammen och 

bromurarnas understöttande grund kunde konstateras i samband med att kommunen 

frilade broöverbyggnadens murar och ersatte det urspolade materialet med 

erosionsbeständigt material.   

 

Mittpelaren och landfästena vilar på timmerkistorna och rustbäddarna och kan även de 

antas vara utfört av betongpågjutna murverk av sten eller är helt av betong. 

Landfästena är med nuvarande konstruktion sannolikt utförda med en kärna av jord. 

Som primär tätning är kistornas uppströmsväggar klädd med plank. Kistorna har flera 

kammare varav den mot uppströmssidan har varit fylld med tät jord och normalt sett 

brukar övriga vara fyllda med stagande sten eller block.  

 

I högra delen av fyllnadsdammen och brons landfäste har i stort sett allt material i 

timmerkistorna spolats bort pga. pågående och upprepade stora dammläckage. 

Sommaren 2018 uppstod ett akut behov av förstärkning och tätning då stora slukhål 

uppstod i landfästena till följd av en omfattande vårflod. Den akutåtgärd som utfördes 

bestod av att bortspolat material ersattes med grovkrossad sprängsten och att 

slukhålen i markytan åtgärdades. Det pågående läckaget genom dammen har inte 

upphört.  

 

2016 genomfördes en övergripande teknikhistorisk inventering av dammen, beställd 

av Olofsfors bruksmuseum. Enligt den inventeringen bedöms den nedre dammen vara i 

stort behov av underhåll då ett flertal ”slukhål” observerades i dammvallen. Det finns 

även behov av åtgärder på konstruktioner i anslutning till dammen. Åtgärder som är 

nödvändiga för att säkerställa och bevara den unika kulturmiljön.  
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Befintliga reglerbara luckor av trä är trasiga och därmed inte i funktion. För några år 

sedan placerades en stålplåt vid utskovet som ersättning för luckornas korttids-

reglering och för att säkerställa vattennivån i nedre dammen med hänsyn till 

kylvattenintaget, vilket i praktiken nu utgör dammens sänkningsgräns (SG; +6,04). 

Åtgärden medför att ingen aktiv reglering kan ske vid exempelvis högvattenflöden, 

vilket i sin tur är en stor risk eftersom dammens avbördning inte kan kontrolleras på 

samma sätt som tidigare i samband höga flöden. Emellertid har stålinklädnaden 

minskat påkänningen och erosionsbelastningen på den underliggande och skadade 

ordinarie utskovsbotten. Stålplåten i utskovet bedöms inte kunna fungera långsiktigt 

och kan på intet sätt ersätta tidigare tröskelnivå och reglering.  

4.2 MELLERSTA DAMMEN 

Den mellersta dammen byggdes sannolikt 1876-1878 i samband med att 

manufaktursmedjan byggdes upp. Dammkroppen bär tydliga spår av tidigare 

ombyggnationer. Dammkroppen på den mellersta dammen har precis som den nedre 

dammen ursprungligt utgjorts av en skalmur med stödmur av tuktad sten. Stora delar 

av murarna har ersatts eller pågjutits med armerad betong vid utskovens anslutning 

mot landfästen och i mellanstödet.  

 

I den mellersta dammen leds vattnet normalt via vänster utskov som är utrustad med 

regleranordningar bestående av spettluckor och gåtar i trä som är monterade i brons 

överbyggnad (figur 14). Tröskeln i vänster utskov har höjden +10,25 (figur 15). I höger 

utskov, som har tröskelhöjden + 10.50, sker reglering via träsättar. I båda utskoven 

finns en avbördningsränna i trä. Nedströms mellersta dammen finns en strömsträcka 

innan ån mynnar ut i vattenspegeln uppströms ned nedre dammen. 

 

 

 

Figur 14. Mellersta dammen vid Olofsfors bruk med höger utskov närmast i bild (210916). Vattenföring 
cirka 3 m3/s (SMHI). Foto från nedströmssidan med höger utskov till vänster 
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Figur 15. Tvärsektion mellersta dammen. Se även bilaga 4 och 5. Vattenbyggnad AB 

Nivåskillnaden mellan vattenytan i dammen och vattenytan där Leduån mynnar i den 

nedre dammen varierar under året. Den var vid mättillfället (220630) 4,4 meter då 

vattenföringen beräknades till 1,4 m
3

/s (SMHI:s Vattenweb).   

 

Den mellersta dammen bedöms vara i ett sådant tillstånd att inga omfattande åtgärder 

behöver genomföras på själva dammkroppen i samband med att föreslagen 

fiskpassage byggs. Däremot finns ett behov av underhåll dammens övriga 

regleranordningar om de ska bevaras både visuellt såväl som funktionellt. De utgörs av 

sättar i höger utskov och gåtar och spettluckor i det vänstra. Reglerförhållandena, 

dammtröskeln och bron i sig utgör en tillståndspliktig vattenverksamhet men saknar i 

likhet med övriga dammar tillstånd.  

4.3 ÖVRE DAMMEN  

1784 uppfördes ett hammarverk med stångjärnshammare på denna plats och dammen 

bedöms härstamma från samma tid. Dammkroppen har sedan dess byggs om och 

möjligen även bytts ut genom åren men är fortfarande uppbyggd av sten (figur 16). 

Vattenrännan som förser smältsmedjan med vatten härstammar ursprungligen från 

1878. Nuvarande vattenränna är en rekonstruktion. Nuförtiden sker aktiv reglering vid 

enstaka tillfällen i samband med visning av stångjärnshammaren under sommaren via 

vänstra utskovet som regleras via spettluckor, figur 16-19. Det har dock varit svårt att 

dämma vatten på grund av nuvarande skick på anläggningen.  

 

 

Figur 16. Övre dammen 210916. Vattenföring cirka 3 m3/s (SMHI). 
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Figur 17. Övre dammen 210916 fotograferad upp mot dammen, utskov 3 till vänster i bild. 

 

Figur 18. Strömsträckan nedströms den övre dammen 210916 fotograferad från bron. Pilen anger den 
plats uppmätt vattennivå nedströms dammen refererar till. 

En undersökning genomfördes 2018 som konstaterade att det finns behov av 

underhåll av dämme och dess överbyggnad inklusive regleranordningar. Det 

observerades några potthål i vägbanan och att murblock fallit ned från dammkroppen. 

Det noterades även en viss genomströmning av vatten i dammkonstruktionens 

murverk.   

 

Nivåskillnaden mellan vattenytan i dammen och strax nedströms dammen (se pil i figur 

18) varierar under året och var vid mättillfället (220630) cirka 3,5 meter då 

vattenföringen beräknades till 1,4 m
3

/s (SMHI:s Vattenweb).   
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En tvärsektion av dammen framgår av figur 19. De tre utskoven utgörs av: 

 

• Utskov 1 (vänstra) är utrustad med regleranordningar bestående av spettluckor 

och gåtar. Öppningen leder till vattenrännan som förser smältsmedjan och 

kättingsmedjan med vattenkraft. Den används endast i samband med visningar. 

Tröskelnivån är +16,16. Innan vatten kan avledas via utskov 1 måste 

vattennivån i dammen först höjas genom att stänga utskov 2.  

 

• Utskov 2 (mittersta) är utrustad med regleranordningar bestående av 

spettluckor och gåtar i trä som är monterade i brons överbyggnad, där vatten 

normalt avleds. Tröskelnivån är +15,48.  

 

• Utskov 3 (högra) är regleras via träsättar. Tröskelnivån är +16,00. 

 

 

Figur 19. Tvärsektion övre dammen. Se även bilaga 7 och 8. Vattenbyggnad AB.  

5 PLANERADE ÅTGÄRDER 

Föregående samråd genomfördes med sista svarsdatum 2020-08-30. Inkomna 

synpunkter och en fortlöpande dialog med länsstyrelsen har tillsammans med 

kompletterande utredningar lett fram till justeringar beträffande de dammsäkerhets-

höjande åtgärderna och utformningen av fiskpassagerna. Förändringarna ligger till 

grund för att Nordmalings kommun nu genomför ett nytt samråd. Efter samrådet 

kommer tidigare och eventuella nya synpunkter att beaktas i det fortsatta arbetet med 

de preciserade åtgärdsförslagen som ska ingå i ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet. 

 

Nedan presenteras de förslagen av planerade åtgärder. Föreslagna åtgärder redovisas i 

ordning från havet upp till den övre dammen. Slutliga geometrier, tröskelhöjder och 

hur arbetet ska genomföras fastställs under kommande projekteringsskede.  

5.1  ÅTGÄRDER I NEDRE DAMMEN 

5.1.1 RENOVERING AV DAMMEN 

Efter det föregående samrådet har nya utredningar genomförts beträffande 

möjligheterna att förstärka dammens nuvarande grundkonstruktion. Bedömningen är 

dock att en fortsatt förruttnelse av timmerkistorna på sikt riskerar att leda till ett 

dammgenombrott. Underbyggnaden ska därför ersättas med en betongkonstruktion. 

En helt ny dammtätning uppströms befintlig dammkropp planeras. Principen bygger på 

att en tät permanent stålspont drivs ner i nära anslutning till dammen för att stoppa 

läckaget under befintliga rustbäddar/timmerkistor.  
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Under 2022 gjordes en ny studie av läckaget. Bedömningen är att åtgärderna för 

stunden inte vara av akut karaktär men rekommendationen är att åtgärder vidtas inom 

några år eftersom en betydande risk för dammhaveri föreligger. Fram till dess 

rekommenderas att läckaget övervakas och att en beredskapsplan i händelse av ökat 

läckage tas fram.  

 

Utöver att säkra dammen kommer den nya konstruktionen inklusive dammtätningen 

att anpassas till det nya förslaget till fiskpassage som presenteras i avsnitt 5.2. Det 

innebär att höger utskovsvägg flyttas cirka 2 meter åt höger och att den befintliga 

pelaren mellan utskoven tas bort och ersätts med en ny cirka 1,3 m till höger om den 

nuvarande. 

 

Om de dammsäkerhetshöjande åtgärder kombineras med anläggandet av en 

faunapassage kan kostnaderna reduceras eftersom provisoriska åtgärderna i form av 

fångdammskonstruktioner respektive vattenhantering under byggtiden är likvärdiga 

för båda åtgärderna. En annan fördel är att etableringskostnaderna för byggarbetena 

reduceras. 

5.1.2 SÄNKT VATTENYTA 

Den lägsta vattennivån i dammen planeras att sänkas med ca 0,5 m jämfört med den 

nivå som upprätthålls av den 0,65 m höga och provisoriska stålplåten (se avsnitt 4.1.1) 

för att både minska vattentrycket på dammen och risken för översvämningar som 

orsakar skador närbelägna byggnader, tex tvättstugan. Vattenspegelns yta påverkas en 

mindre omfattning eftersom strandbrinkarna uppströms dammen normalt har brant 

lutning. Sänkningen innebär även att längden på fiskpassagen kan minskas med 12-14 

m och därmed inte riskerar att påverka Trafikverkets vägbro över Leduån. 

5.2 FISKVANDRINGSVÄG NEDRE DAMMEN 

På högra sida (i vattnets färdriktning) uppströms den nedre dammen anläggs en totalt 

ca 60 m lång naturlikande fiskväg i form av ett inlöp som nedströms dammen övergår i 

ett ca 50 m långt omlöp mellan kvarnbyggnaden och avbördningsrännan (figur 20-24). 

Längst upp har fiskvägen en bredd på ca 3,5 m. Bredden ökar successivt och blir 

längst ned ca 5 m. Hela fiskpassagen byggs i betong som fylls med natursten av olika 

storlekar för att efterlikna ett naturligt.  

 

Krönhöjden mot avbördningsrännan förläggs något lägre än krönet på väggen mot 

inlöpet i dammen för att avbördningsrännan inte ska torrläggas vid låga flöden. 

Krönhöjden nedströms dammen mellan omlöpet och avbördningsrännan förläggs på 

en nivå som kan gynna avbördningskapaciteten vid höga flöden och den mot kvarnen 

på en nivå som skyddar kvarnen. Krönhöjderna fastställs i samband med projektering 

 

Mätningar av referensförhållanden ligger till grund för utformningen av faunapassagen 

Föreslagen faunapassage har en meandrande utformning med en fallhöjd på 2,3–2,4 % 

och den bedöms vara passerbar för samtliga vandrande fiskarter i området.  
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Figur 20. Planerad fiskvägen vid den nedre dammen. Se även bilaga 3. Vattenbyggnad AB. 

 

 

Figur 21. Skiss som visar inlöpets ungefärlig utbredning i den nedre dammen. Inlöpet börjar nedströms 
vägbron på höger sida i dammen. Den nya utskovsväggen förläggs cirka 2 m till höger om den nuvarande. 
Befintlig mittpelare rivs och ersätta av en ny cirka 1,5 m till höger om den nuvarande mittpelaren.  
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Figur 22. Inlöp med skiljevägg mot damm uppströms Turbinbron i centrala Västerås. Originalbilden har 
spegelvänts för att bättre illustrera hur inlöpet ungefärligen kommer att uppfattas om man står på bron och 
blickar ut i riktning mod dammen. Foto: Johan Lind, Vattenbyggnad 

Omlöpet förläggs till området mellan den nuvarande avbördningsränna och kvarnen. 

Den övre delen av kanten mot avbördningsrännan rätas ut för att vattnet i framtiden 

inte ska styras mot åt vänster (figur 23 och 24), något som vid höga flöden leder till att 

vatten stänker upp och orsakar skador på masugnsbyggnadens vägg.  

 

 

Figur 23. Område där fiskväg förläggs mellan kvarnbyggnad och avbördningsrännan markerat med raster. 
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Figur 24. Skiss som visar planerad ombyggnation nedströms dammen. 

5.3 FISKVANDRINGSVÄG MELLERSTA DAMMEN  

 

Figur 25. Drönarbild mellersta dammen. Vattenbyggnad AB 

För att möjliggöra fri fiskvandring förbi den mellersta dammen (figur 21) planeras 

upptröskling av Leduån på båda sidor om nuvarande dammkonstruktion (figur 26) 

kombinerat med en avsänkning av i första hand vänster utskov (figur 27). Tidigare 

förslag byggde på en upptröskling enbart nedströms dammen. Ändringen genomförs 

för att minska risken för överspolning in mot Manufaktursmedjan vid extremflöden. Av 

samma anledning kan det bli aktuellt att höjda skyddsvallen mellan ån och 

Manufaktursmedjan omedelbart nedströms dämmet (figur 28). 

 

Mätningar av referensförhållanden ligger till för förslaget. Upptröskling har en fallhöjd 

på 1,6 – 2 % och bedöms bli passerbar för samtliga vandrande fiskarter i området. 
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Figur 26. Ritning som visar ungefärligt område för upptröskling. Se även bilaga 6.Vattenbyggnad AB 

 

 
Figur 27. Mellersta dammen med vy upp mot bron. Den övre bilden som den ser ut idag. Den nedre bilden 
är ett fotomontage som visar hur vägbron ungefärligen kan komma att se ut efter upptröskling och en 
delvis utrivning av skibordet.  
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Befintligt skibord rivs ut, i första hand delvis och i andra hand helt beroende på hur 

brons grundläggning är konstruerad och kostnaderna för genomförandet. Av figur 27 

framgår hur en delvis utrivning kan komma att se ut. Samtidigt kan viktiga detaljer 

bevaras som visar hur regleringen fungerat tidigare. Befintliga regleranordningar 

(gåtar, luckor eller sättare) planeras att bevaras men med luckorna fastmonterade utan 

regleringsfunktion.  

 

 

 
 

 
Figur 28. Mellersta dammen med vy från vägbron. Den övre bilden som den ser ut idag. Den nedre bilden 
är ett fotomontage som anger ungefär hur det kan ut efter upptröskling. Strandvallen kan byggas 
på/förstärkas med liknande stenblock som idag finns på platsen om kommande flödesmodelleringar skulle 

visa att det finns risk för översvämningar av befintliga byggnader. 

 

Strandvallen kan förstärkas med liknande stenblock om risk 
finns för översvämningar av befintliga byggnader 
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5.4 FISKVANDRINGSVÄG ÖVRE DAMMEN 

 

Figur 29. Drönarbild på den övre dammen. Reglerluckor i vänster utskov som leder vatten till 
stångjärnshammarens drivhjul framgår av förstorad bild. Vattenbyggnad AB. 

Den åtgärd som föreslås för att möjliggöra fiskvandring förbi den övre dammen (figur 

29) är ett omlöp som anläggs vid sidan av Leduån, se figur 30. Ett omlöp är en typ av 

fiskväg där en passage anläggs vid sidan av ett vandringshinder på ett sätt som ska 

likna en naturlig bäck, närmare beskrivet i avsnitt 5.7. Förslaget har preciserats jämfört 

med underlagen i föregående samrådsunderlag. En justering för att minska omlöpets 

totala längd är att en upptröskling på ca 0,5 m planeras nedströms ingången till 

omlöpet nedanför dammen.  

 

Genom dess placering möjliggörs en fortsatt dämning av den övre dammen med en 

regleramplitud om ca 1-1,5 m. För att möjliggöra denna reglering av flödet för fortsatt 

pedagogisk drift av den gamla stångjärnshammaren har omlöpet uppströms dammen 

försett med två öppningar, en fast som ska säkerställa ett kontinuerligt flöde i 

fiskpassagen samt en reglerbar som kan stängas för att samla upp vatten inför drift av 

stångjärnshammaren. Denna lösning ger, tillsammans med att dammens nuvarande 

konstruktion och magasin inte förändras, minsta möjliga intrånget på det funktionella 

uttrycket i denna del av riksintresset för kulturmiljövården.  

 

Mätningar av referensförhållanden ligger till grund för utformningen av omlöpet. Den 

har en fallhöjd på 3 – 3,5 % och bedöms bli passerbar för i första hand starksimmande 

fiskarter, exempelvis laxfisk, braxen, id, mört, ål. 
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Figur 30. Möjlig placering av fiskvandringsväg i form av omlöp förbi den övre dammen. Se även bilaga 9. 
Vattenbyggnad AB. Vattnets väg vid stångjärnsdrift markerad med gul pil, utloppspunkten i Leduån 
framgår av figur 31.  

5.5 OMLEDNING AV VATTEN TILL STÅNGJÄRNSHAMMAREN 

För att möjliggöra fortsatt museal drift av stångjärnshammaren planeras en omledning 

och korttidsreglering vid övre dammen. Regleringen går till så att luckorna i mellersta 

utskovet stängs för att höja vattennivån i dammen över tröskelnivån till vänster utskov 

som leder vatten till stångjärnshammarens drivhjul, se figurer 16, 19, 29, 30. Vatten 

som avleds återförs till Leduån via befintlig kanal nedströms smältsmedjan, se figur 

31. Denna ansökan omfattar endast korttidsregleringen för avledning av vatten till 

stångjärnshammarens intagsränna, se figur 30. Enligt historiska uppgifter har 

korttidsregleringen uppgått till cirka 1m och påverkar i första hand vattennivån upp till 

den naturliga bergtröskeln. 

 

REGLERBART INTAG SOM KAN STÄNGAS I SAMBAND MED VISNING AV STÅNGJÄRNSDRIFT 

SPETTLUCKOR 

VÄNSTER UTSKOV 
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5.6 FLOTTLEDSÅTERSTÄLLNING 

Det finns två partier av Leduån vid Olofsfors bruk som är starkt påverkade av 

flottningsepoken genom att stenar rensats bort och ån kanaliserats. Nedströms den 

mellersta dammen finns en sträcka på 120 m och nedströms den övre dammen en 

sträcka på 150 m.  

 

I samband med skapande av fria vandringsvägar förbi de tre dammarna planeras 

arbeten för med återställning av naturliga biotoper längs dessa två sträckor (figur 31) 

som kan kombineras med den planerade upptrösklingen i anslutning till den mellersta 

dammen. Sten och block i vattendraget och på stränderna planeras om möjligt 

återplaceras med hjälp av grävmaskin för att återskapa ett mer naturlika vattendrag 

med uppväxt- och lekområden för bland annat lax och öring.  

 

 

Figur 31. Sträckor i Leduån där flottledsåterställning planeras markerat med orange rutor. Swenature 
2019. Gul pil visar vattnets väg via det vänstra utskovet tillbaka till Leduån vid stångjärnsdrift beskrivet i 
avsnitt 5.5. 

5.7 ALLMÄNT OM AKTUELLA FISKVANDRINGSVÄGAR 

5.7.1 ALLMÄNT OM UPPTRÖSKLING  

Upptröskling (bottenjustering) är en metod som kan användas för att bevara efter-

strävansvärda vattennivåer genom att successivt höja botten bottennivån nedströms 

alternativt både ned- och uppströms ett hinder så att en fri passage möjliggörs utan att 

fiskar eller andra vattenlevande organismer behöver hoppa (figur 32). Ett alternativ till 

detta är att anlägga flera mindre trösklar, vanligtvis nedströms dammen. Principen är 

att dela upp fallhöjden i flera bassänger som avdelas med låga mellanväggar (figur 33). 

Höjdskillnaden mellan bassängerna bör vara så liten som möjligt och helst inte 

överstiga 15 cm.  
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Figur 32. Schematisk skiss vid upptröskling av åfåra till vänster och fotografi av upptröskling nedströms en 
sänkt tröskel i en damm. Foto: Vattenbyggnad AB. 

 

 

Figur 33. Exempel på upptröskling av mindre vattendrag med stenmaterial i olika storlekar. Foto: Anders 
Larsson, Tyréns. 

5.7.2 ALLMÄNT OM INLÖP OCH OMLÖP 

Omlöp och inlöp är fiskpassager som är konstruerade bäckfåror. Omlöp anläggs runt 

ett vandringshinder (figur 34) medan inlöp anläggs i ett vattendrag eller damm (figur 

35) med en skiljevägg mot omgivande vatten. Inlöp är en passande teknik när 

omgivande mark inte kan tas i anspråk, t ex i stadsbebyggelse eller om dammen i sig 

har ett högt kulturmiljövärde. Generellt för dem båda är en lutning på 2 % men en 

större lutning kan bli aktuellt för att motsvara lokala referensförhållanden. Även vid 

större lutningar fungerar de båda fiskpassagerna för mera simsvaga arter om de förses 

med stenblock som fiskar kan vila bakom samt vid tillfällen när det inte är högflöden.  

 

Bottnen i dem förses med stenmaterial av olika storlekar som placeras ut för att 

efterlikna ett naturligt vattendrag och därmed skapa både viloplatser och potentiella 

lekplatser för fisk. Ingångarna till ett omlöp bör ligga i så nära anslutning till 

vandringshindret som möjligt för att fisk enkelt ska kunna orientera sig till dess 

ingångar vid upp- respektive nedströmsvandring. Om- och inlöp med den övre 

ingången högt upp från dämmet behöver ibland kompletteras med en flyktväg för fisk 

med en ingång nära dämmet för att fisk som missar ingången till inlöpet/omlöpet 

ändå ska kunna passera vid nedströmsvandring. En flyktväg kan bestå av ett rör som 

fisken simmar in i och glider ned till området nedströms dämmet. 
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Figur 34. Exempel på omlöp och inlöp. Foto: Lars Pettersson, TerraLimno Gruppen AB. 

6 NOLLALTERNATIV OCH ALTERNATIVA ÅTGÄRDER 

Nollalternativet eller det framskrivna nuläget av hur det nuvarande tillståndet i miljön 

förväntas i framtiden om den planerade verksamheten inte påbörjas eller vidtas och 

beskrivs nedan. Efter nollalternativet beskrivs två alternativ till de planerade åtgärderna 

som redovisas i denna samrådshandling.  

6.1 NOLLALTERNATIV  

Nollalternativet bedöms i en förlängning inte vara hållbar för kommunen som 

anläggningsägare. Det är framför allt riskerna för direkt och indirekt skada på 

riksintresset, att själva platserna kan bli farliga att beträda samt att fastställda 

miljökvalitetsnormer inte kan uppnås som visar på det orimliga med nollalternativet. 

6.1.1 NEDRE DAMMEN 

Dammen är trasig och behöver repareras. Om inga åtgärder vidtas riskerar dammen att 

rasa samman. Ett förfall av dammen innebär att riksintresset skadas och på sikt 

förstörs samt att platsen kan komma att bli farlig att beträda. Om den befintliga 

bottnen framför dammen kvarstår vid ett dammhaveri, vilket är högst osannolikt, 

sänks medelvattennivån i dammen med cirka 1,3 m jämfört med idag. Det normala vid 

ett dammhaveri är dock att de översta lagren av bottnen spolas med, vilket innebär att 

vattennivån i dammen kommer att sjunka betydligt mer än så. Hur mycket avgörs av 

vad den nya krönhöjden blir efter en sådan bortspolning. En stor sänkning av medel-

vattennivån riskerar i sin att skada grundläggningen på fastigheter och broar i 

anslutning till dammen. Olofsfors ABs möjlighet att ta ut kylvatten i dammen 

begränsas eller upphör. Kommunen som dammägare kan komma att bli skadestånds-

ansvarig för den skada en raserad damm medför. Befintligt vandringshinder för fiskar 

kommer att kvarstå och därmed kan inte fastställda miljökvalitetsnormer och målen i 

vattenvårdsplanen uppnås. Även vid ett dammhaveri begränsas troligen vissa fiskarters 

möjlighet att passera nedre dammen 

6.1.2 MELLERSTA DAMMEN 

Ett förfall av dammen innebär att riksintresset skadas och på sikt förstörs. Under 

förutsättning att dammen underhålls kvarstår befintligt vandringshinder för fiskar och 

därmed kan inte fastställda miljökvalitetsnormer och målen i vattenvårdsplanen 

uppnås. Om underhåll inte genomförs och leder till ett dammhaveri kommer sannolikt 

förekommande fiskarter att kunna passera mellersta dammen  
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6.1.3 ÖVRE DAMMEN 

Ett förfall av dammen innebär att riksintresset skadas och på sikt förstörs samt att den 

museala driften av i smält -och kättingsmedjan upphör. Vid ett dammhaveri bedöms 

endast starksimmande arter kunna passera den övre dammen. Under förutsättning att 

dammen underhålls kvarstår befintligt vandringshinder för fiskar och därmed kan inte 

fastställda miljökvalitetsnormer och målen i vattenvårdsplanen uppnås.  

6.2 ALTERNATIVA ÅTGÄRDER 

6.2.1 UTRIVNING 

Ett alternativ till åtgärder som föreslås i detta samrådsunderlag är att ansöka om 

utrivning av dammarna, dvs ta bort de befintliga trösklarna helt eller delvis, möjligen 

med själva brofunktionen och regleranordningar säkerställd som historisk markör i 

kulturmiljön. Ett sådant tillstånd måste som utgångspunkt alltid ges ur vattenrättsligt 

perspektiv. Detta alternativ skulle troligen vara den billigaste lösningen för kommunen 

både som åtgärd och för framtida driftskostnader även om det ankommer på 

kommunen att säkra Olofsfors ABs kylvatten på annat sätt än i dag. En utrivning ger 

inte per automatik fria vandringsvägar men kostnaderna att åstadkomma detta 

bedöms betydligt lägre än kostnaderna för de föreslagna åtgärderna. 

 

Med tanke på den värdefulla och skyddade kulturmiljön och att Olofsfors är ett 

populärt besöksmål relaterat till kommunens besöksnäring har komplett utrivning av 

alla dammar och i synnerhet den nedre dammen avfärdats redan inför samrådet.  

6.2.2 ENBART DAMMARNA RESTAURERAS 

Ett alternativ är att dammarna restaureras utan att någon funktionell fiskväg etableras. 

Detta bedöms vara en svårframkomlig väg eftersom det står i strid med 

bestämmelserna om vattenförvaltning och med miljökvalitetsnormen för Leduån. 

 

Om fiskvandringsvägarna inte kan åstadkommas eller tillåts så kvarstår de 

vandringshinder för fisk som finns idag. Vattenmyndigheten Bottenhavet har ansvar för 

att beslutade miljökvalitetsnormer ska uppfyllas, vilket för Leduåns del innebär att 

konnektivitet i vattendraget måste förbättras. Om det inte görs, dvs om 

vandringshindren inte undanröjs, kommer miljökvalitetsnormen God ekologisk status 

2027 inte att kunna uppnås i Leduån.     

 

Dammarna vid Olofsfors bruk är alla enskilda vandringshinder, men bör betraktas 

gemensamt då det gäller vandringshinder för havsvandrande fisk. Alla tre 

vandringshindren måste åtgärdas för att uppnå konnektivitet i nedre Leduån och för 

att MKN ska kunna uppnås. Leduåns FVO arbetar med ytterligare åtgärder längre 

uppströms och har redan utfört vissa åtgärder. 
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7 KONSEKVENSBESKRIVNING 

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer att sammanställas och lämnas in till 

Mark- och miljödomstolen tillsammans med ansökan om tillstånd för de planerade 

åtgärderna. MKB:n kommer att redogöra för hur projektet kan komma att påverka 

flöden och vattenstånd, bottenförhållanden samt fisk och andra naturvärden i 

påverkansområdet. Risken för påverkan på kulturmiljön både under byggtiden och på 

längre sikt kommer att redovisas. MKB:n ska även innehålla en redovisning av aspekten 

hushållning med naturresurser samt olycksrisker. 

 

En genomgång av de kvalitetsfaktorer som ligger till grund för statusklassningen av 

vattendraget kommer att göras i MKB:n, för att säkerställa att ingen av 

kvalitetsfaktorerna risker att försämras Jämte detta planeras relevanta nyckelfaktorer 

och värdeindikatorer för riksintresset för kulturmiljövården att definieras närmare så 

att intresseavvägningen mellan miljökvalitetsnorm och riksintresse kan framställas så 

jämförbart som bara går i miljöbeslutsunderlaget.  

 

De miljöaspekter som bedöms mest relevanta för projektet diskuteras översiktligt 

nedan och kommer att redovisas mer ingående i kommande MKB. 

7.1 KULTURMILJÖ 

Eftersom kulturmiljön vid Olofsfors bruk är unik, välbevarad och klassad som 

riksintresse är det förstås mycket viktigt att alla åtgärder som utförs sker med stor 

hänsyn till kulturmiljön. De planerade åtgärderna kan innebära ett inslag av ny teknik 

och en förändrad (moderniserad) konstruktion, vilket kan ses som en påverkan på 

kulturmiljöns värden. Samtidigt skulle nollalternativet att inte vidta några åtgärder alls, 

riskera en stor påverkan på kulturmiljön om den nedre dammen skulle brista.   

 

När det gäller inrättande av fiskvandringsvägar skulle alternativet att inte bygga något 

inte innebära någon omedelbar nackdel för kulturmiljön, men däremot för möjligheten 

att uppnå miljökvalitetsnormen för vattendraget. Vid framtagandet av de åtgärder som 

nu föreslås har kulturmiljöintresset varit en styrande faktor  

 

Vid val av placering av omlöpet förbi den övre dammen har hänsyn tagits till 

kulturmiljön. Eftersom omlöpet planeras att iordningställas på södra sidan av ån 

bedöms påverkan på kulturmiljön preliminärt som liten. Den planerade bron över 

omlöpet innebär att skogsområdet mellan omlöpet och Leduån tillgängliggörs för 

människor, vilket tillför mervärden för platsen som rekreationsområde. Även vid 

utformningen av själva omlöpet är det möjligt att anpassa formen så att den upplevs 

som ett fint inslag i en parkmiljö.   

7.2 VATTENNIVÅ OCH FLÖDEN 

Olofsfors AB är helt beroende av ett fungerande kylvattensystem och de åtgärder som 

ska genomföras i området kommer att ske i samråd med företaget. Viktigt är 

säkerställa att de planerade åtgärderna inte påverkar kylvattenuttaget eller dess 

ändamål negativt.  

 

Framlagda förslag innebär att trösklar på övre och mellersta dammen i det väsentliga 

finns kvar. Dammarnas avbördningsförmåga påverkas därmed inte i nämnvärd 

omfattning och kan i alla fall inte tillåtas minska. Vad gäller den nedre dammen 

innehåller båda alternativen modifieringar som ger dammen bättre avbördnings-

förmåga relativt dagens ordinarie konstruktion och allt jämt i jämförelse med 

stålplåten som provisorisk tröskel. Detta är har bedömts centralt för dammsäkerheten.  
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7.3 OLYCKSRISKER 

Vid fortsatt planering av de beskrivna åtgärderna kommer risker för olyckor i både 

byggskede och driftskede. Eftersom byggnadsarbetet kommer att behöva ta ytor i 

anspråk i närheten av värdefull bebyggelse ska ett arbetsområde anpassas med sådan 

hänsyn och skydds avstånd som behövs. Transporter till och från arbetsområdet ske 

med stor försiktighet. Arbetena planeras att utföras på ett sådant sätt att inga skador 

uppstår på närliggande byggnader. Egenkontrollprogram för såväl miljö som säkerhet 

kommer att upprättas inför byggskedet. 

7.4 FISK OCH VATTENLEVANDE ORGANISMER  

De planerade åtgärderna bedöms innebära stora positiva konsekvenser för både 

laxfiskar och andra fiskararter inklusive andra vattenlevande organismer. Den främsta 

nyttopotentialen uppstår om vandringshindren överbryggas till ett tillstånd lika eller 

bättre än naturliga referensförhållanden. Föreslagna åtgärder bidrar även till att nya 

habitat skapas i Olofsfors genom att vattenvägen återställs. 

7.5 MILJÖKVALITETSNORMER 

Konnektivitet förväntas förbättras på ett betydande sätt och åtgärden bedöms bidra till 

möjligheten att uppnå MKN för Leduån. Troligen innebär de planerade åtgärderna även 

en positiv påverkan på MKN för Nordmalingsfjärden eftersom ett ökat genetiskt utbyte 

mellan fisk kan förväntas. Åtgärderna ligger i linje med vattenmyndighetens 

åtgärdsplan.  

7.6 PÅVERKAN I BYGGSKEDE 

7.6.1 KULTURMILJÖN I BYGGSKEDET 

Vissa av de planerade arbetena kommer troligen att behöva utföras under 

lågflödesperioder vilket sannolikt innebär sommartid. Då är platsen också som mest 

attraktiv för besökare och för verksamheterna i området. För besökare kan en frilagd 

damm, spont och arbetsmaskiner upplevas som negativt medan andra kan tycka det 

vara av intresse att följa med i arbetet med åtgärder som stärker åns ekologiska 

funktion.  

 

Arbetsplatserna kommer att behöva hägnas in för att det inte ska uppstå 

säkerhetsrisker. Således kommer byggtiden att medföra ett avsevärt avbräck i 

möjligheten att kunna läsa och förstå berörda delar av riksintressets uttryck. Byggtiden 

kan begränsa allmänhetens tillträde. 

 

Allmänt kan också sägas att arbetsområden, rivning och byggmetod måste planeras 

och hanteras lika varsamt som de permanenta åtgärdernas anpassning efter 

riksintresset för kulturmiljövården. 

7.6.2 VATTENMILJÖN 

Vid alla arbeten i vattenområden finns risk för grumling som kan störa fisk och 

vattenlevande organismer. Fisk är extra känslig under lek- och vandringstider. Bra 

lekområden är viktiga att skydda mot finkornig grumling undre alla tider på året. För 

att minimera risken för negativa konsekvenser av grumling kan vissa skyddsåtgärder 

bli nödvändiga den tid grumlande arbeten i vatten pågår.  



 

 

 

Uppdrag: 289579, Olofsfors dammar 2023-02-27 

Beställare: Nordmalings kommun  

 

44(62) 

7.6.3 BULLER  

För att minimera påverkan för närboende av buller och transporter av material planeras 

arbetet att ske främst under dagtid (07.00-18.00) på vardagar. För projektet 

eftersträvas kortast möjliga transporter av material.  

8 EXEMPEL PÅ SKYDDSÅTGÄRDER OCH HÄNSYN 

Vatten 

Planeringen av restaureringsåtgärderna kommer att göras med hänsyn till befintliga 

vattennivåer i dammarna och de min- och maxflöden som kan bli aktuella i Leduån.  

 

Miljöskydd 

För att säkerställa att flora och fauna i Leduån inte påverkas negativt av konstruktions-

arbeten kommer någon typ av skydd mot grumling att användas. Möjliga åtgärder mot 

grumling är siltgardin/siltskärm som kan läggas längsgående som en inhägnad runt 

grumlande arbetsmoment. Arbetena planeras sannolikt utföras under 

lågflödesperioder, vilket också det minskar risken för negativa påverkan av grumling. 

 

Som skydd mot spill och läckage av olja från arbetsmaskiner kan krav ställas på att 

endast miljöklassade hydrauloljor får användas. Ett bra kompletterande skydd kan vara 

att lägga ut oljeabsorberande läns tvärs över ån nedströms arbetsområdet, för att 

samla upp spill om en olycka skulle ske. 

 

Kulturmiljö 

Skyddsåtgärder som kommer att bli aktuella för att minska risken för påverkan på 

kulturmiljön kan dels vara vilka alternativ som slutligen väljs, dels hur 

detaljutformningen av valt alternativ anpassas efter samråd vid en fördjupad studie om 

intrånget. Det sistnämnda kan gälla anpassningar såsom grovstruktur, färg- och 

materialval vilka påverkar grundåtgärdernas läsbarhet och uttryck i riksintresset. 

Sådana preciseringar av valt alternativ utredas närmare i kommande arbete med 

miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. Dammanordningarnas historiska 

användning och teknik bör fortfarande vara läsbar visuellt och så långt möjligt 

funktionellt 
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9 TIDIGARE STUDERADE ALTERATIV 

Leduåns FVO och Nordmalings kommun har utrett flera olika alternativ för att 

undanröja vandringshinder, varav några alternativa inte längre är aktuella eller har 

avfärdats i dialogen innan samråden eller i slutberedningen efter samråd 1. Vi 

informerar om dessa avfärdade alternativ nedan:  

9.1 NEDRE DAMMEN.  

9.1.1 PÅBYGGNATION AV BEFINTLIG TRÖSKEL I LEDUÅN FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV 

VATTENNIVÅN I NEDRE VATTENSPEGELN 

I vattenspegeln nedströms nedre dammen föreslogs i föregående samråd att lägsta 

vattenståndet höjs nedströms den nedre dammen genom att den befintliga tröskeln i 

Leduån byggs på (figur 35). Syftet var att minska nivåskillnaden och fallhöjden över 

dammen som fiskvägen måste anpassas till.  

     

 

Figur 35. Ortofoto med inringad del av Leduån som kan trösklas upp.  

9.1.2 SLITSRÄNNA NEDSTRÖMS DEN NEDRE DAMMEN 

I det föregående samrådet presenterades ett alternativ med en 120 m lång slitsränna 

nedströms den nedre dammen (figur 36), en vidareutveckling av en tidigare och 

brantare konstruktion som beskrivs i avsnitt 9.1.4. Det reviderade förslaget bestod av 

en slitsränna med 5 procents lutning (jämfört med 8,5 procent i 9.1.4). För att 

inrymmas behövde en stor delar av konstruktionen placeras på södra sidan av 

kvarnbyggnaden enligt illustrationen nedan. Längden på den nya konstruktionen 

utgick ifrån att den ovan beskrivna påbyggnaden av tröskeln i Leduån genomfördes. 

Förslaget har avfärdats eftersom eftersträvad balans mellan intrånget i riksintresset 

och fiskåtgärden inte bedömdes uppnådd. Slitsrännan blir för dominerande.   
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Figur 36. Illustration för slitsränna vid nedre dammen (alternativ 1). Gul pil markerar fiskarnas 
vandringsväg i konstruktionen. 

9.1.3 KOMBINERAD SLITSRÄNNA OCH INLÖP  

I den nedre dammen ingick i föregående samråd även ett alternativ med en 

kombination av slitsrännan och inlöp (figur 37) baserat på en höjning av vattennivån i 

nedre vattenspegeln enligt 9.1.1. Längden på hela konstruktionen under dessa 

förutsättningar var ungefär 150 m, fördelat på ca 75 m slitsränna för att ta upp 3,5 m 

fallhöjd och ca 75m inlöp för resterande 2 meters fallhöjd. Förslaget byggde på att 

hela det befintliga utskovet var införlivat i inlöpet.  

 

 

Figur 37. Illustration för slitsränna kombinerad med inlöp vid nedre dammen. Gul pil markerar fiskarnas 
vandringsväg i konstruktionen. 
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Förslaget har avfärdats eftersom eftersträvad balans mellan intrånget i riksintresset 

och fiskåtgärden inte bedömdes uppnådd. Slitsrännan jämte förändringarna av 

dammens vattenspegel och strukturella tröskelmarkering över dämmet riskerar bli för 

dominerande. 

9.1.4 ENKEL SLITSRÄNNA NESTRÖMS NEDRE DAMMEN 

Detta alternativ har studerats och är en föregångare till den slitsränna som beskrivs i 

9.1.2 (figur 38). Förslaget inkluderar en enkel slitsränna vars syfte är att ta upp hela 

fallhöjden över dammen och med den skillnaden att rännans lutning är större och 

därmed ytanspråket mindre. Utförandet innebär att rännan får en lutning på omkring 

8,5 procent vilket begränsar dess ekologiska funktion när det gäller vilka arter som 

kan vandra. Förslaget har på grund av sin kompakta utformning slitsöppningar på 20 

cm vilket bedöms riskera att skada större fiskar vid passage. Förslaget avfärdades 

eftersom den eftersträvade ekologiska funktionen inte bedöms kunna göras 

tillfredsställande med förslagets utformning.  

 

 

Figur 38. Illustration enkel slitsränna med 8,5 procents lutning och 20 cm slitsöppningar. 

9.1.5 OMLÖP NEDRE DAMMEN 

Ett förslag var ett omlöp förbi den nedre dammen (figur 39). Ett sådant omlöp skulle 

innebära omfattande ingrepp i kulturmiljön oavsett på vilken sida av ån man anlägger 

det. Det förslag som tagits fram innebär att omlöpet skulle placeras på östra sidan ån 

och blir ca150 m långt och 2 m brett. För att skona kulturmiljön från en djup och bred 

markskärning skulle omlöpet övergå i en cirka 70 m lång kulvert längst upp mot 

dammen. Detta skulle dock innebära att nästan halva omlöpet skulle vara utan ljus, 

vilket med stor sannolikhet påverkar fiskvandringen negativt. Lutningen på omlöpet 

beräknades till 4 procent. En viktig anledning till att detta alternativ tidigt förkastades 

var erfarenheter visar att fiskvägar innehållande ljusfria avsnitt har negativ inverkan på 

fiskvandring.  
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Figur 39. Sträckning för omlöp förbi den nedre dammen innehållande en kulvert (Leduåns FVO). 

9.1.6 UPPTRÖSKLING NEDRE DAMMEN 

Förslaget har i tidigare samrådskoncept (Swenature 2019) beskrivits preliminärt: 

”Skibordet ersätts med en naturlig fors (figur 40). Nedströms dammen tas skibordet 

bort och ersätts av en konstruerad fors, en så kallad upptröskling. Från den nya 

forsnacken ända ned till Leduån nedströms Olofsfors bruk, en sträcka på ca 60 meter, 

fylls fåran upp med sten och grus för att skapa en naturliknande fors med en maximal 

lutning på 4-5 %. Forsen kommer att konstrueras med ett meandrande lopp för att få 

ned lutningen på forsen. 

 

Alternativet har avfärdats eftersom det bedöms som ett för stort intrång i det visuella 

uttrycket vid dammen och närliggande byggnader och att avbördningsrännan inte kan 

vara kvar. Frågetecken har funnits om konstruktionens tekniska livslängd och inverkan 

på byggnader mid extrem vattenföring. Vidare fordras troligen en längre upptröskling 

för att ta hela fallhöjden ska kunna tas upp med acceptabel lutning för andra arter en 

starksimmande (lax och öring). 

 

Förslag Omlöp 1 Olofsfors
Projekt Leduån 17 12 16
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Figur 40. Upptröskling av Leduån i dess befintliga läge vid nedre dammen. Skibordet ersätts med en 
naturlig fors. 

9.2 MELLERSTA DAMMEN 

9.2.1 DELAD UPPTRÖSKLING MELLERSTA DAMMEN 

En alternativ som har studerats för den mellersta dammen är att endast tröskla upp ån 

till det ena av två utskov i befintlig damm, medan det andra utskovet även 

fortsättningsvis skulle leda vatten till ett fall. Detta alternativ skulle innebära en mindre 

materialåtgång än att tröskla upp hela å, men förkastades eftersom det skulle ge ett 

konstlat uttryck och medföra svårigheter att hålla tillräckligt med vatten i den fåra som 

skulle tjäna som fiskväg. Eftersträvad konnektivitet och kontinuitet i vattendraget 

bedöms bli osäkrare än i omarbetat alternativ (avsitt 5.3).  

9.3 ÖVRE DAMMEN 

9.3.1 UPPTRÖSKLING ÖVRE DAMMEN 

Det har även utretts om upptröskling av befintlig åfåra skulle kunna vara ett alternativ 

för den övre dammen vid Olofsfors bruk. Hela ån nedströms dammen skulle kunna 

fylls upp med material för att genom tröskling efterlikna en naturlig fors, se 

fotomontage i figur 41.  

 

Detta alternativ förkastades eftersom det skulle omöjliggöra fri konnektivitet om den 

periodvisa dämning som behövs för drift av stångjärnshammaren ska kunna bevaras. 

Om det kan tolereras att den fria vandringsvägen stängs under vissa perioder med 

korttidsreglering eller att korttidsregleringen kan ske i obetydlig omfattning så kan 

alternativet vara realistiskt för fortsatt utredning i stället för ett omlöp. Exempelvis 

genom att del av tröskeln sänks mot naturliga nivåer. Alternativet medför en ganska 

påtaglig påverkan på dämmets tröskelmarkering, dess blottade konstruktion och 

lättolkade signum för vattenkraft, dvs höjdskillnad i dammen över dämmets tröskel. 
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Figur 41. Illustration över ett utrett alternativ övre dammen med upptröskling.  

10 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB 

Befintliga förhållanden och effekterna av planerade åtgärder analyseras ur ett drift- och 

anläggningsperspektiv förslagsvis för följande miljöfaktorer: 

 

• Fastighetsförhållanden och planförhållanden 

• Miljökvalitetsnormer vatten 

• Hydrologiska och geologiska förhållanden 

• Natur- och vattenmiljöförhållanden, bl.a. fisk och akvatisk fauna, fågelliv 

• Kulturmiljöförhållanden 

• Friluftsliv 

• Risk och sårbarhet, avseende bl.a. föroreningsrisker och dammsäkerhet 

• Buller 

• Skadeförebyggande åtgärder 

 

Utöver detta kommer planerad MKB redogöra för verksamhetens förhållande till 

allmänna hänsynsregler, nationella miljökvalitetsmål samt hushållning med 

naturresurser. 

11 TIDPLAN 

Samrådet genomförs våren 2023.  

Under våren/sommaren 2023 planeras att en tillståndsansökan lämnas in till mark-och 

miljödomstolen. 

Byggnadsarbetena förväntas kunna påbörjas inom 2 år efter att tillstånd erhållits. 

Kommunen avser att ansöka om arbetstid för vattenverksamheten 10 år. 

Tidplan för byggtid preciseras i tillståndsansökan. 



 

 

 

Uppdrag: 289579, Olofsfors dammar 2023-02-27 

Beställare: Nordmalings kommun  

 

51(62) 

LITTERATUR OCH KÄLLOR 

Appelstam Häll, M. Berglund, L. 2016: - Fyra byggnader inom herrgårdsområdet  

            Rekommendationer och brådskande åtgärdsbehov Olofsfors, Nordmalings 

            kommun, Västerbottens län. Dnr 282/16Olofsfors bruk. 

 

Dicksson I. Knutsson Udd, L. Spade, B. 2016:  Rapport del 1 Vattendrivna 

            anläggningar vid Olofsfors bruksmuseum i Nordmalings kommun. 

- Rapport del 2 Dammarna vid Olofsfors bruksmuseum.   

- Rapport del 3 Skadebesiktning av maskinparken vid Olofsfors bruksmuseum.  

  

Spade, B. - Dammarna vid Olofsfors Bruk. 2016: Förslag till åtgärder för att reparera 

            skador och underlätta skötseln. 

 

Wetterberg, O. 1983: - Hytta och smedja i Olofsfors. Ur tidskrift Västerbotten. 2/83. 

   Västerbottens museum. 

 

Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB, Rivinoja P, Evander D, 2014:             

Fiskevårdsplan för Leduån – En översikt av fisk och habitatsförekomst. 

 

PM Åtgärder Olofsfors Nedre damm, PehrCon AB, Tyréns AB, Pehrson M, Mören L, 

2018, (Granskningsversion) 

 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige, Senaste bedömning, 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58084830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58084830


 

 

 

Uppdrag: 289579, Olofsfors dammar 2023-02-27 

Beställare: Nordmalings kommun  

 

52(62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uppdrag: 289579, Olofsfors dammar 2023-02-27 

Beställare: Nordmalings kommun  

 

53(62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR 



 

 

 

Uppdrag: 289579, Olofsfors dammar 2023-02-27 

Beställare: Nordmalings kommun  

 

54(62) 

 

 Bilaga 1. Olofsfors nedre dammen Situationsplan 
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Bilaga 2. Olofsfors nedre dammen Sektioner 
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Bilaga 3. Olofsfors nedre dammen Åtgärdsförslag 
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Bilaga 4. Olofsfors mellersta dammen Situationsplan 
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Bilaga 5. Olofsfors mellersta dammen Sektioner 
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Bilaga 6. Olofsfors mellersta dammen Åtgärdsförslag 
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Bilaga 7. Olofsfors övre dammen Situationsplan 
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Bilaga 8. Olofsfors övre dammen Sektioner 
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Bilaga 9. Olofsfors övre dammen Åtgärdsförslag 

 


