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Orientering
Storbäcken har sitt upptagningsområde mellan Kågeälvens och Byskeälvens avrinningsområden och mynnar i Ostviksfjärden ca 12 km norr om Skellefteå (bilaga 1). Bäcken utgör i nedre delen gränsen mellan byarna Ostvik och Östanbäck, strax norr om Kåge. I
bäcken ca 1,3 km uppströms dess mynning i havet har under lång tid funnits en damm
(sweref99: X 787369 Y 7208047) som hindrat fisk och andra vattenlevande organismer
från att vandra uppströms i vattendraget. Dammen ligger inom fastigheterna Östanbäck
S:14 och Ostvik S:4 (figur 1).

Figur 1. Nuvarande dammläget på fastigheterna Östanbäck S:14 och Ostvik S:4. Skala
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Avrinningsområdets storlek: 165,8 km Medelvattenföring 1981 – 2010: 1,74 m /s. Bäckens längd från mynningen i havet upp till Ostträsket är 6,5 km, sträckan från mynningen i
havet upp till dammen är ca 1,3 km. Fallhöjden från havet och upp till Ostträsket är 15,7
m.

Höjdsystem och fixpunkter
Höjdsystem: RH2000. Inför återställningsarbetet avvägs den befintliga dammen mot
närmast fixpunkt. Vattenspegeln uppströms ny forsnacke, vid brofundamenten på vägbrons uppströmssida, ska efter åtgärd inte ligga lägre än -1 m i förhållande till befintlig
damms lägsta punkt.

Beskrivning av befintlig anläggning
Kartor från 1685 anger ”qvarn” och ”sågqvarn” ungefärligen på den plats där nuvarande
damm finns. Det finns dokumenterat att Östanbäcks och Ostviks byar år 1820 sammanträde för att ”överlägga om uppförandet av en ny damm” för anläggning av kvarn och
sågbyggnad (Gunnarsson 2013).
Intill dammen liggande sågverk drevs med vattenkraft in mot slutet av 1950-talet då en ny
såg byggdes som då drevs med el. Kvar fanns en spånhyvel som ytterligare några år drevs
med vatten. Intilliggande kvarn hade fram till 1965 sin försörjning av el via generator som
drevs av vatten. Sedan 1965 har dammen inte nyttjats för någon verksamhet (Gunnarsson
2013).
Materialet som dammkroppen är uppbyggd av är okänt. Det som syns med ögat är att
dammkroppen innehåller naturliga block samt sprängsten. Antagligen sitter en tätkärna
av trä och att övrigt material i dammkroppen är en blandning av sprängsten och natursten från fraktionerna 0 – 1000 mm (Ellonen 2013). Dammen är ca 20 m bred, ca 10 m
lång och enligt djuplodning ca 3 m hög (Bilaga 2).
Senaste reparation av dammen genomfördes 1995. Ny träskoning på dammkropp timrades, sprängsten och grus fylldes på i dammkroppens eroderade avsnitt och nytt skibord
byggdes.

Beskrivning av föreslagen åtgärd
1.1 Ersättning av damm med naturstentröskel
Befintlig damm avses att rivas med grävmaskin. Dammen rivs stegvis från toppen. Trävirket omhändertas och forslas bort. Allt stenmaterial från dammkroppen fördelas uppströms för att utgöra ny fors. Ytterligare material (finmaterial och natursten med inblandning av kross i olika fraktioner) hämtas från närmaste lämplig täkt för att bygga upp den
nya forsen mellan befintlig damm och nivåsättande forsnacke. Bäckbotten kommer att
byggas upp så att den efterliknar en naturlig bäckbotten med olika storlekar på bottensubstratet och område6n med olika vattenhastigheter längs med bäckens sträckning och

bredd vilket skapar olika habitat för olika arter och livsstadier. För att minimera lutning
och vattenhastighet avses strömfåran i forsen att ges ett meandrande lopp inom bäckens
hela bredd. Stora stenblock placeras så att de skapar fickor med lägre vattenhastighet i
forsens hela längd för att underlätta fiskvandring, särskilt för de simsvaga arterna (figur 2,
figur 3 och figur 8 i bilaga 2). Material läggs även längs stränderna för att förhindra erosion.
Hela den nya, skapade forsen mellan befintlig damm och den nivåsättande forsnacken
med tätkärnan av träspont kallas för ”naturstentröskel” i det här dokumentet. Naturstentröskeln byggs ihop med den ca 70 m långa forssträcka som finns nedströms befintlig
damm idag vilket ger den nya forssträckan en längd på ca 145 m med meandrande (ringlande) lopp och en fallhöjd av ca 4,4 m.
För att den nya forsen i naturstentröskeln ska få en vandringsbar lutning på ca 3 % sänks
vattennivån uppströms den nya forsnacken med 1 m på en sträcka av ca 900 m. Uppströms detta kommer vattenytan att återfå sin ungefärligt ursprungliga nivå på en sträcka
av ca 25 m. Vattennivån uppströms den nya forsnacken säkerställs med hjälp av träsponten som förankras i bäckbotten genom att slå ner den i bottensedimentet. Träsponten
säkerställer att vattnet inte läcker igenom/under naturstentröskeln. Sponten läggs på ett
djup 1-2 dm lägre än den vattennivå som ska hållas och sedan täcks den med morän, finjordiga massor, grus och sten för att forsen ska få ett naturligt utseende, försäkra hållfasthet och på det sättet sätts vattennivån uppströms forsnacken på - 1 m jämfört med
dagens nivå. Eftersom träsponten inte syresätts under vattnet och jord- och stenmassorna efter åtgärd kommer den inte att förmulta och behöver därmed inte underhållas.

Figur 2. Principskiss som visar var den nya forsnacken med tätkärna av träspont kommer att
ligga i förhållande till befintlig damm och vägbron. Hela sträckan, 145 m, från forsnacken ned
till dagens forsfot vid nedersta spetsen på ön kommer att åtgärdas med grävmaskin och en ny
naturstentröskel/forssträcka skapas med befintligt och tillfört stenmaterial.

Figur 3. Principskiss över den fors som kommer att skapas efter åtgärd i högre medelvattenföring. I lågvattenföring syns en större andel torra ytor och en mera tydlig meandring i fåran.
Forsnacken med tätkärna av träspont kommer att ligga 65 m uppströms befintlig damm. Den
nya forsen blir ca 145 m lång.

1.2 Anläggande av erosionsskydd
Som en följd av vattenytans sänkning planeras ett erosionsskydd att anläggas på den
västra stranden strax uppströms vägbron (figur 4). Erosionsskyddet läggs på fastigheten
Ostvik 10:29.

Figur 4. Placering av planerat erosionsskydd på fastigheten Ostvik 10:29
Strandavsnitt som påverkas av sänkt vattenyta och angränsar mot tomtmark kommer ca
2 – 4 år efter åtgärdernas genomförande att undersökas med avseende på naturlig återbeväxning. På eventuella avsnitt där naturlig återbeväxning bedöms utebli kan åtgärder
för att påskynda naturlig återbeväxning genomföras utifrån möjligheterna.

1.3 Omledning av vatten till sidofåra
För att säkerställa viss vattensättning av en sidofåra, vid fastigheten Östanbäck 8:6, efter
sänkningen av vattennivån med ca 1 m kommer vatten att ledas in i sidofåran (figur 5). En
mindre mängd vatten avses att inledas och vid låg vattenföring kan det tidvis medföra att
inget vatten leds in. Vattenytan i befintlig sidofåra kommer att minska jämfört med före
åtgärd. Omledningen kräver att en befintlig kanal leds ut i sidofåran. En vägtrumma (120
cm diameter) kommer att läggas i omledningen för att möjliggöra passage under befintlig
skogsväg. I Storbäcken nedströms intaget till kanalen omfördelas bottenmaterialet i bäcken till undervattenströsklar och andra strukturer för att höja vattennivån någon decimeter
vilket ger ett ökat flöde genom kanalen. Om ytterligare natursten behövs för att skapa

dessa vattennivåhöjande strukturer tillförs de på samma sätt som vid uppförandet av
naturstentröskeln vid dammläget. Arbetet utförs med grävmaskin som använder befintlig
väg. Om ytterligare material behövs för att bygga upp bäckbotten kommer traktor användas för att köra dit materialet.

Figur 5. Sidofåra där vatten ska ledas in. Sidofåran ligger på fastigheten Östanbäck 8:6.

Tidplan för arbetenas genomförande
Arbetet ska genomföras inom fem år efter domen vunnit laga kraft. Säsong för genomförandet är vid låg- till medelvattenföring under sommar eller höst. Justeringar av åtgärden
kan vara aktuellt året efter.

Masshantering
Eventuellt överblivna massor kommer att deponeras inom fastigheten Östanbäck S:14.
Anmälan om muddermassor kommer att skickas till bygg och miljönämnden, Skellefteå
kommun före åtgärd.

Förändrad ytvattenprofil
Anlagd stentröskel kommer att förlänga forsen med ca 65 m. Den nya sammanhängande
forsen får en längd av ca 145 m tillsammans med det forsparti som finns nedströms befintlig damm idag. Fallhöjden i forsen blir ca 4,4 m. Naturstentröskeln kommer att sänka
uppströms vattenyta till en nivå ca 1 m lägre än befintlig dammkropps lägsta punkt i en
längd av ca 900 m. Uppströms detta kommer vattenytan att återfå sin ungefärligt ursprungliga nivå på en sträcka av ca 25 m (figur 6).

Figur 6. Området som påverkas av förändrad ytvattenprofil.
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Bilagor
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Figur 7. Översiktskarta över Storbäcken, Ostträsket och byarna Ostvik och Östanbäck.

Bilaga 2

Figur 8. Bottenprofil från lodning både uppströms och nedströms befintlig damm (blå prickad linje). Dammen är belägen vid 0 på
x-axeln. Ursprunglig bottenlutning är ca 2,8 % på en sträcka av 128 m (orange linje). Bottenlutning med naturstentröskel ca 65 m
uppströms befintlig damm och meandrande fåra ca 3 % på en sträcka av ca 145 m (grön linje). Ytan mellan befintilg botten och
den gröna linjen för lutning i den nya natrurstentröskeln kommer att fyllas ut med naturstenmaterial för att åstadkomma en
vandringsbar natrustentröskel/forssträcka.
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