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Sammanfattning
Arbetets syfte har varit att definiera och identifiera områdets kulturhistoriska värden i stora drag; beskriva hur värdena kan tänkas påverkas av miljöåterställningen; samt ange hur man kan skydda och fram
häva dessa värden.
Vår sammantagna bedömning är att saneringsarbetet kommer att medföra ingrepp som kan försvaga det
kulturhistoriska värdet i riksintresset. Läsbarheten och tillgängligheten har dock förutsättningar att förbättras genom projektet, vilket kan uppväga försvagningar av värdena.
Norrbyskär bedöms även efter saneringen kunna karaktäriseras av sin historia som sågverksmiljö och
behålla sin potential att återspegla den patriarkaliska uppbyggnaden av ett fullskaligt sågverkssamhälle
under 1890-talet.
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Inledning
Bakgrund
Denna kulturhistoriska utredning av Norrbyskärs sågverksmiljö har utförts under oktober-november 2016
av Skellefteå museum på uppdrag av Ramböll Sverige AB.
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Bakgrunden är att sågverksindustrin på Norrbyskär har gett upphov till föroreningar i form av främst dioxiner, men även polyaromatiska kolväten och tungmetaller. Föroreningssituationen har kartlagts genom
flera undersökningar 2008-2015. Slutsatsen av dessa är att åtgärder måste vidtas för att förhindra att
föroreningarna ska utgöra risker för människors hälsa. Umeå kommun har sökt medel från Naturvårdsverket för sanering i området. Saneringen omfattar bortgrävning och övertäckning av förorenad mark,
och delvis endast övertäckning. Saneringsarbetet kommer att beskrivas och prövas i en anmälan om
miljöfarlig verksamhet (§28 Förordning 1998:899). Tillsynsmyndighet är Miljö- och hälsoskyddsnämnde vid
Umeå kommun.

Syfte
Industrimiljön på Norrbyskär är ett riksintresse för kulturmiljövården, och för att utreda vilka kulturhistoriska värden som finns i området och hur dessa kan komma att påverkas av saneringen har Ramböll
uppdragit till Skellefteå museum att göra en kulturhistorisk utredning. Utredningen omfattar historik,
fältinventering, värdering och påverkansbedömning. Undersökningsområdet utgörs av de delar av riksintresseområdet där åtgärder för sanering kommer att genomföras. Utredningen kommer att ingå i MKB
för ärendet.
Alla slutsatser, värderingar och kommentarer i denna rapport är Skellefteå museums.
Vår utgångspunkt för att utföra uppdraget är således att:
•

definiera och identifiera områdets kulturhistoriska värden i stora drag

•

hur värdena kan tänkas påverkas av miljöåterställningen

•

hur man kan skydda och framhäva dessa värden.

Områdets status
Norrbyskär är riksintresse enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §, och riksintresseområdet är upptaget i kommunens översiktsplan. Norrbyskär är inte med i Umeå kommuns fördjupning om kusten. Områdesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2003-01-28 är gällande för Norrbyskär, med syftet att i överensstämmelse med översiktsplanen tillgodose riksintresset i den kulturhistoriska miljön samt att klargöra
lämpliga områden för småbåtshamn, för bebyggelse med anknytning till det rörliga friluftslivet samt för
mindre privata fritidshus.

Disposition
Utredningen omfattar följande delar:
•

Historik kring Norrbyskärs sågindustri och samhälle

•

Beskrivning av kulturhistoriska uttryck i det aktuella området

•

Värdering av kulturmiljön

•

Analys av återställningens påverkan på dessa värden, eventuella skyddsåtgärder samt
eventuell ”påtaglig skada” på riksintresset
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Orienteringskarta, Västerbottens län, sydöstra delen.

Metod
Arkiv- och kartstudier har utförts som ett översiktligt studium. Foton från Holmen/MoDos arkiv och
Folkrörselsearkivet Västerbotten har varit en viktig arkivkälla. Fältbesök på Norrbyskär har gjorts vid två
tillfällen, då kulturmiljöobjekt har dokumenterats med foton och i vissa fall mätts in med GPS. Bland litteraturen har Mats Ahnlunds avhandling ”Norrbyskär – om tillkomsten av ett norrländskt sågverkssamhälle
på 1890-talet.” och Gudrun Norstedts bok ”Norrbyskär: sågverksön i Bottenhavet” varit till stor hjälp.
Ahnlund har gått djupt in i arkivmaterialet kring sågindustrins anläggning och funktioner och Norstedt
ger en bred och levande bild av livet och arbetet på skären. Staffan Norstedt har också levererat historiska
bilder till rapporten.
Kulturmiljön karaktäriseras med avseende på kulturvärden. Utgående från den allmänna beskrivningen
av planerade åtgärder i samrådshandlingen har vi försökt att bedöma effekterna på kulturmiljön inom
arbetsområdet och även vissa bedömningar av tänkbar hänsyn och anpassning av åtgärder.
I analysen av kulturhistoriska värden på Norrbyskär har utgångspunkten varit Riksantikvarieämbetets
Plattform kulturhistorisk värdering och urval (2015). Diskussionen om påtaglig skada på riksintresset har
utgått från Riksantikvarieämbetets Handbok om kultumiljövårdens riksintressen (2014).

Historien kring Norrbyskär
Förutsättningarna
Skogen var basen i norra Sveriges industrialisering. Den tidiga sågverksrörelsen utvecklades till storindustri vid 1800-talets mitt. Denna strukturomvandling var resultatet av teknisk förnyelse tillsammans med
förändringar i näringspolitiken och lagstiftningen. Ångsågarna kunde anläggas vid älvmynningarna och
gav jämnare drift. Genom aktiebolagslagen (1848) kunde kapitalanskaffningen fördelas på flera ekonomiskt starka ägare och därigenom ge ökad investeringskapacitet. Den liberala näringspolitiken innebar
också avskaffande av exporttullar på trävaror och importtullar till England, där efterfrågan på trävaror
steg kraftigt.
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Västerbottens län hade den snabbaste befolkningsutvecklingen i riket under 1700- och 1800-talen, från
16 000 till 147 735 invånare åren 1750–1900. Ökningen var särskilt kraftig i inlandet, till följd av kolonisationen och de höga födelsetalen. Den expansion skogsbruket och industrin skapade hade alltså föregåtts
av en kraftig befolkningsökning och bebyggelseutveckling inom jordbrukssamhället. Genom nyodlingen
och möjligheterna till säsongsarbete i skogen och vid kustens sågverk blev också emigrationen måttlig.
Ångsågarna konkurrerade i det långa loppet ut vattensågarna, en process som har kallats den första
sågverksdöden. Men i Västerbotten kom finbladiga vattensågar att drivas längre än i t.ex. Norrbotten, där
ångsågarna slog ut de äldre vattensågarna. En förklaring till detta är Västerbottensälvarnas lopp; flera av
älvarna bildar fall nära älvsmynningarna, vilket gjorde att hamnar och lastageplatser låg nära sågarna.
Med tiden anlades dock allt fler ångsågar längst ute vid kusten – vattensågarna utkonkurrerades, bl.a.
som följd av ångsågarnas högre effektivitet och att de kunde drivas året runt, oberoende av vattentillgång.
Den industri som bygger på skogen som råvara får betydelse för stora områden. Det var stark konkurrens
om skogen mellan bolagen. I grova drag kom bolagen att dela upp skogstillgångarna mellan sig, utgående
från den flottled där de hade sitt sågverk. I södra Västerbotten dominerades Ångermanälven av Ådalens
bolag, Öreälven av Mo och Domsjö och Ume- och Vindelälvarna av Baggböle/Holmsund och Sandvik.

Sågverkets tillkomst
Handelsmannen J. C. Kempe drev järnbruk och vattensåg i Mo utanför Örnsköldsvik och 1865 startade
bolaget en ångsåg i Domsjö. J. C. Kempe avled 1872 och handelsbolaget Mo Bruksägare ombildades till
Mo och Domsjö Aktiebolag. 1873 räknas därmed som MoDos födelseår. Frans Kempe, son till J C Kempe,
tillträdde 1883 som verkställande direktör i bolaget. Han moderniserade driften i sågverket och lade ner
järnbruket 1885. Bolaget köpte också Håknäs vattensåg och dess tillhörande skogar vid Öreälven.
Vattensågarna var dock redan omoderna och bolaget behövde satsa stort på en modern ångsåg med
möjligheter till utskeppning. Olika förslag till lokalisering av en såg diskuterades, och avgörande till Norrbyskärs fördel var att skären hade en lång isfri period och goda torkförhållanden. År 1891 besökte Frans
Kempe öarna och beslutet togs att anlägga sågverket där. Anläggningen skulle heta Mo ångsåg. Kajerna började byggas redan samma år. Sågen anlades på Långgrundets nordligaste udde och brädgårdar
planerades på Långgrundets västra sida och på Stuguskär. På denna sida av Långgrundet skedde sedan
också utskeppningen, där fartygen låg väl skyddade. Provsågningar skedde i Domsjö till 1893 för att testa
den nya bandsågningstekniken, men man valde ramsågning som ännu var överlägset. År 1894 beslutade
man att uppföra sågen med tolv ramar, som beställdes från Bolinders Mekaniska Verkstads AB, som också levererade två ångmaskiner och pannor. Första sågningen skedde mars 1895. Hyvleriet på Tannskär
togs i drift 1899.

Samhällsbygget Norrbyskär
Frans Kempe var medicinskt studerad och följde tidens diskussioner om arbetarbostadsfrågan, där ”ett
sunt och hygieniskt bostadsskick” var eftersträvansvärt. Samhället på Norrbyskär byggdes upp i tidens
patriarkala anda och bolagets ledning (i praktiken Frans Kempe) bestämde det mesta i både stort och
smått. Bolaget påtog sig ett socialt ansvar bl.a. i fråga om hälsovård, och arbetarnas utbildning och

idrottverksamhet uppmuntrades av företagsledningen. Men den framväxande arbetarrörelsen var inte
accepterad, varken den fackliga eller politiska. Först 1919 bildades en fackförening på Norrbyskär.
Planen för samhället var också skapad efter ett klassiskt brukssamhälle, med gatan på Långgrundet som central axel och skolan och kyrkan i ena änden som en patriarkalisk tyngdpunkt, och med
förvaltarbostaden i avskildhet på Stuguskär. Bostäderna ritades av arkitekten Kasper Salin, som senare
blev stadsarkitekt i Stockholm. Salin hade, även han, ett uttalat intresse av bostadsfrågan. Troligen ritade
Salin även det första såghuset. Byggmästaren Gustav Nordell var den som ansvarade för uppbyggnaden
på plats. Arbetarbostäderna förlades längs gatan på Långgrundet och inrymde fyra lägenheter med ett
rum och kök. Skolhus anlades i södra änden på gatan, där bolaget bedrev undervisning fram till 1913,
då Hörnefors församling blev huvudman. På Stuguskär uppfördes ytterligare tolv arbetarbostäder liknande de övriga, fast med tegelfasad.

Sågverkets utveckling under 1900-talet
Produktionen på sågen gick under det första decenniet snabbt upp mot 20 000 standards/år, sågat virke.
Lågkonjunkturen i början på 1920-talet slog dock hårt mot sågverksindustrin och Mo och Domsjö tvingades stanna sågen en period 1921. En katastrof inträffade i februari 1923 när såghuset förstördes i en
brand. Man beslutade att genast bygga upp sågen, i ny och moderniserad utformning, och i oktober 1923
kunde sågningen börja igen. Maskinhuset och övrig bebyggelse klarade sig utan skador.
Priserna på trävaror gick upp under 1920-talet, med en produktionstopp 1928 på 22 254 standards.
Under 1930-talet blev konjunkturen bättre, men sågverksdöden i Norrland var ett faktum – från 1920 till
1937 försvann nära hälften av de större ramsågarna. Cirkelsågning var nu det nya sättet att såga. Befolkningen på Norrbyskär sjönk stadigt från som mest 1 100 personer 1925 till ca 600 personer 1945. Under
andra världskriget sjönk exporten och arbetare flyttades från Norrbyskär till bl.a. husfabriken i Hörneborg. Den definitiva nedläggningen av sågen skedde i augusti 1952.

Det första såghuset fr väster. Högbanan löper ut till höger i bild. Foto i Holmen/MoDos arkiv.
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Virkets väg
Timret flottades till Norrbyskär från flera älvar längs kusten. Ett timmerförråd las upp inför vintern, i
”mosor” i vattnet framför sågen. Den största delen rullades dock upp på Stengrundet med mekaniska
timmerhästar och spelades senare över isen till sågen på Långgrundet. Sortering skedde i vattnet, innan
timret drogs upp till sågen med ett kättingspel (kerattbana, med kloförsedd kätting). Sågramarna, 5 m
höga, stod på fundament som var murade i undervåningen av såghuset. Där nere skedde kraftöverföringen från ångmaskinen, med en axel som gick in i undersågen och drev maskineriet. Spån och avfall
togs omhand och användes som bränsle till ångpannorna. I maskinhuset inrymdes också smedja, avklädningsrum och sanitära utrymmen med bl.a. duschrum och en finsk bastu. Från 1915 drevs sågen med
elektricitet från Gideå bruks kraftverk. Efter elektrifieringen gick spånet till massafabriker. Det fördes med
linbana till Kalmarn där det lades på hög och fraktades ut sommartid med pråmar.
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Det sågade virket skickades till kantverket. Kantarna som arbetade där avgjorde vad som gick att få ut
av det sågade virket beroende på bredd och kvalitet. Det som inte dög att kanta gick till småvirke. Efter
bearbetning sorterades virket efter dimension och kvalitet; i den nya sågen byggdes ett sorteringsverk.
Virket lades på vagnar och gick på högbanor till brädgården för torkning. Vagnarna drogs av två ellok,
Gråen och Svarten. En bana gick till stavkajen på Stuguskärs södra del, där småvirket gjordes klart för utskeppning. Två banor löpte längs Långgrundet, en vid potatislanden och en intill kajerna. (Se plan nedan.)
De gick ner till hyvleriet på Tannskär och slutade på Truthällan respektive Tannskärs sydände.
Kajer timrades redan från 1892 och brädgårdarna på Långgrundet och Stuguskär fylldes till en början ut
med jord och sten, men när sågen kom igång blev sågverksavfall underlag till brädgårdarna. Man fyllde
på detta årligen. Brädstaplarna vilade på stapelbäddar i ett rutnät med 1,5 m breda gator. Torkningen
fungerade bäst på sommaren, då furu torkade på en månad och gran på 14 dagar. Torktiden varierade
också beroende på om timret legat i vattnet eller på land. Innan utskeppning justerades virket till korrekt
längd i ett elektriskt kapverk. Dessförinnan klassades också virkets kvalitet i osorterat, kvinta och utskott.
På Långgrundet fanns sex pråmskjul som rymde fyra pråmar i varje. Varje pråm rymde 20 standards (ca 93
m3). Pråmarna bogserades ut till det väntande fartyget. Ett stuveribolag skötte omlastningen från pråm
till fartyg och stuvningen ombord. Fartygen lastade under perioden maj – december.
På Tannskär, söder om Långgrundet, uppfördes ett hyvleri där tidvis upp till hälften av det sågade virket
hyvlades. Dit gick också en högbana från sågen. Fyra hyvelmaskiner fanns i hyvleriet och det färdiga
virket lagrades i det 348 m långa magasinet. Det hyvlade virket gick till stor del på export till bl.a. Stor
britannien, Australien och Sydafrika.

Plankarta Norrbyskär 1893. Sågen, bebyggelse, brädgårdar och högbana angivna.
Brädgårdskontoret ligger på en brygga mitt på Långgrundets kaj. (Efter Ahnlund.)

Översikt av berörda kulturmiljövärden
Här ges först en översikt av områdets kulturmiljöobjekt. Därefter redovisas varje delområde med beskrivning och värdering av ingående objekt. Sifferbeteckningarna används vid objektbeskrivningarna.
1. PRÅMVARV, rester av räler i trä.

på Långgrundet. Intill övre banan finns terrasser där
potatisland hade anlagts.

2a, 2b. PRÅMRESTER. Större samling av pråmar
som sakta förfaller.

8. RESTER AV KAJER, timmerkistor fyllda med
sten, som var täckta av ett trädäck. Pråmfickor ses
som indragna strukturer i kajen. Pråmskjul täckte
fickorna.

3. F D MASKINHUS till sågen. Idag Norrbyskärs
museum. På gamla sågområdet finns miniatyrer
av några Norrbyskärs historiska byggnader, brukat
som lekplats.

9. VÅGBRYTARE. Stenfyllda timmerkistor.

4. SÅGOMRÅDET med grund från såghus, rester av uppfordningsbana och brygga.
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10-11. RESTER AV FUNDAMENT från den högbana där det sågade virket fördes ut till brädgården på
Stuguskär.

5. RESTER AV BROFUNDAMENT från den
nordligaste bron mellan Stengrundet och Långgrundet.

12-13. RESTER AV KAJER, timmerkistor fyllda
med sten, som var täckta av ett trädäck.

6-7. RESTER AV FUNDAMENT från den högbana där det sågade virket fördes ut till brädgården

14. STENFUNDAMENT från högbana, södra delen
av Långgrundet.
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Flygfoto Norrbyskär Foto © Umeå kommun.

14

a

9

7

9

1
2a
4

12

3

5

6

10
8

7
2b

8

11

9

12

11
13

Norrbyskär 1927. Foto i Holmen/MoDos arkiv.
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Ekonomisk karta 1961

1. Pråmvarv, Stengrundet
På Stengrundets norra del fanns ett pråmvarv. Där byggdes pråmarna som fraktade det sågade och
torkade virket ut till lastbåtarna som låg utanför Långgrundet. Kvar av verksamheten finns två räler,
eller glidbanor, av trä, ca 80 m långa, med inbördes avstånd ca 4 m, som löper vinkelrätt mot stranden.
Banorna är uppbyggda på stenar och betongplintar. Närmast stranden finns spår av timmerkistor och en
moring av järn.
Lämningarna har högt kulturhistoriskt värde, men de är svåra att avläsa i landskapet. Pråmvarvet ligger
inte inom riksintresseområdet Norrbyskär.
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Rester av pråmvarv
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Arbetslag vid pråmbygge. Foto i Folkrörelsearkivet Västerbotten.

Pråmar dras av bogserbåt efter lastning på ångfartyget.Foto i Holmen/MoDos arkiv.

2a-b. Pråmar, rester
På Stengrundet, (2a) och vid Stuguskärs östra strand (2b) ligger rester av pråmar som använts för att frakta ut sågat virke till väntande fraktfartyg utanför Långgrundet. Pråmarna lastades i de pråmskjul som var
byggda över fickor i kajen som löpte längs Långgrundets brädgård. Pråmarna är i starkt förfall – de fyra
vid Stuguskär har varit utsatta för uppsågning, vilket syns av spår från motorsåg.
Pråmarna har ett kulturhistoriska värde, men de är i dåligt skick och raseras snart fullständigt. Pråmarna
vid Stengrundet (2a) berörs inte av saneringsåtgärderna.
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Pråmrester vid Stuguskärs östra strand.

3. F.d. maskinhus till sågen
Uppfört 1894-1895. En och en halv vånings röd tegelbyggnad med tre huskroppar på huggen stengrund. Sadeltak täckt med ljusgrå plåt. Segmentbågar av tegel ovanför flera fönster och takfotsfris med
rundbågar i tegel. Skorstenen finns inte kvar, den låg längst i söder på utsidan av huset. I huset fanns
ångpanna och ångmaskin som drev sågramarna i såghuset genom kraftöverföring via en axel och vidare
överföring genom remskivor. I maskinhuset fanns också omklädningsrum, duschrum och finsk bastu. Idag
inrymmer byggnaden Norrbyskärs museum och kafé.
Det kulturhistoriska värdet är högt, eftersom det är den sista bevarade verksbyggnaden från Mo ångsåg
på Norrbyskär. Byggnaden är dock i tämligen dåligt skick, bl.a. med fula lagningar av fasaden på östra
väggen.
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F d maskinhuset från väster.

F d maskinhusets gavel, från norr.

4. Sågområdet
Området var platsen för såghuset och tillhörande anläggningar. Idag är det en gräsyta framför f d maskinhuset och i västra delen ett lekområde med uppbyggda hus i mindre skala från Norrbyskärs historia. Längs
stranden mot nordväst finns rester av timmerkistor som byggdes för byggandet av kajen rund udden. I
norr har man i sen tid rekonstruerat några nya timmerkistor. Här står också en nutida rekonstruktion av en
timmerhäst (timmerhiss) som tidigare stod på Stengrundet och användes för att ta upp flottat timmer och
lägga i stora vältor för sågning under vintern.
Av såghuset syns delar av den gjutna betonggrunden, tydligast i norr och väster. Den norra grundväggen är
tydlig, ca 36 m (Ö-V). Den västra väggens grund är ställvis otydlig och troligen bortschaktad vid byggande
av nuvarande väg, men totala längden är ca 60 m (N-S). Väggen i söder är inte synlig på ytan, men anas på
flygfoton.
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Sågområdet. De beskrivna lämningarna är markerade på kartan.
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Såghusgrunden markerad med pilar. Foto © Umeå kommun.

Betongfundament markerade med pilar. Foto ©Umeå kommun.

f
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Norr om grunden finns i strandkanten rester av uppfordringsanläggningen för timmer till sågen (kerattbana). Banan är ca 8 m br och har underrede av timmer, med tvärgående träbalkar som stöd och fyllning av sten och jord. På underredet ligger två parallella par järnräler som går ut i vattnet, under ytan.
Se karta sid. 17.
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Rester av uppfordringen till sågen. Vy mot nordväst.

Arbete vid timmeruppfordringen vid Mo ångsåg. Foto i Folkrörelsearkivet Västerbotten.

Omedelbart öster om denna bana ligger en brygga, ca 8 m br, uppbyggd av timmer, med rester av brädtäckning på kanterna. Ovansidan har rester av betongtäckning. Se karta sid. 17.
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Norr om f.d. såghuset ligger också fyra fundament av betong, som troligen har varit stöd för uppfordringsbanorna för timmer. Fundamenten är 1,2 –1,5 m h. Se karta sid. 17.

Lämningarna inom sågområdet har alla stort kulturhistoriskt värde, både vetenskapligt värde och potential att öka läsbarheten genom att visa på funktionella samband i sågindustrins process och flöde.
Att göra lämningarna mera synliga är önskvärt ur pedagogiskt synpunkt.

5. Brofundament
I sundet mellan Långgrundet och Stengrundet ligger en rad av stenfundament efter den bro som gick här.
Fundamenten har kulturhistoriskt värde och berättar om infrastrukturen i sågverkssamhället Norrbyskär.
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f
Brofundament markerade med pil.
Foto © Umeå kommun.

Brofundament i sundet mellan
Långgrundet och Blågrundet.
Vy mot sydost.

6, 7,14. Fundament Långgrundet
Högbanor för transport av sågat virke gick från sågen, både till brädgårdarna på Långgrundet och Stuguskär samt till hyvleriet på Tannskär. På Långgrundet gick två parallella banor över brädgården. De löpte samman innan hyvleriet för att där åter dela sig, där en bana gick till hyvleriet och en till brädgården
söder därom.
I maj 1894 hade man byggt färdig den övre (östra) banan och den målades röd. Den sista biten fram till
plattformen mot såghuset var det sista man gjorde i början av 1895. Rälsen lades ut strax innan sågningen påbörjades. Den nedre (västra) blev klar först våren 1895. (Ahnlund)
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Den östra av banorna på Långgrundet antyds idag genom de rester av stenfundament som kan ses strax
nedanför (V om) terrasserna där tidigare potatisland för arbetarna låg. En röjd gata går i rak linje och
fundament syns ställvis som huggen sten i parvisa grupper. Stenarna är här inte höga, 0,4-0,7 m, och
mestadels inte staplade på varandra.
Lämningarna har högt kulturhistoriskt värde, eftersom de ger möjlighet till förståelse av funktionella
samband i sågindustrins process och flöde.

Rester av övre (östra) högbanan,
stenfundament.
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Högbanans sträckning på Långgrundet

Den västra av högbanorna gick alltså närmare kajen där utlastningen av virket skedde. Banan antyds idag
som en röjd gata där rester av timmerkistor som varit stenfyllda anger var banans fundament har stått.
Kistorna ses här i de flesta fall bara som rester av timmer i marken, med en ansamling av sten. Stenen är
på vissa fall utspridd, vilket troligen har skett när rensning av kajområdet har genomförts.
Längst söderut, innan övre och nedre banan går samman, står en rad höga stenfundament. Det är 12 st
par av fundament av huggen sten, 1,5-2 m höga.
Kistorna längs banan har kulturhistoriskt värde, men är idag nära att helt återtas av naturen och det är
svårt att avgöra deras läge och konstruktion.
De höga stenfundamenten har högt kulturhistoriskt värde och är tämligen välbevarade och monumentala.
De har potential att bidra till förståelse av funktionella samband i sågindustrins process och flöde.

Rester av timmerkistor, nedre banan.
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Rester av timmerkistor, nedre banan.

Fundament på nedre banan, södra delen. Vy
mot sydost.

Fundament på nedre banan, södra delen.

8. Träkajer, Långgrundet
Långgrundets strand mot väster har utnyttjats som kaj och brädgård, ända upp mot potatislanden,
väster om Långgrundgatan. Man började med att timra kajer, för att sedan successivt fylla upp området
innanför för att nyttja det som brädgård. Redan 1891 påbörjades kajtimring, men tog full fart 1892. Kajen
timrades på land i sektioner, timmerkistor, som sedan ”ned-stenades”. För att förankra kajen ytterligare
vidtog därefter utfyllnadsarbeten. De två översta varven timrades inte förrän kajen fått sätta sig något.
Kistorna gjordes 0,8 m breda och drygt 8 meter höga. Man strävade efter att få en fyra meters hög kaj
ovanför normalvattenstandet. (Ahnlund)
Rester av kajernas timmerkistor löper längs hela Långgrundet västra sida, från sågområdet i norr och en
dryg kilometer söderut längs vattnet. Timret i kistorna har till stor del försvunnit och ribb och spinkved
från brädgårdsfyllningen sprider sig. På sex ställen finns indragningar i kajen, där pråmar har lastats.
Pråmkajerna var täckta av pråmskjul.

Rester av träkajer, vy mot söder.

Rester av träkajer, vy mot norr.

Kajerna har högt kulturhistoriskt värde, eftersom det är en typ av fåtaliga synliga lämningar efter sågverksamheten och som ger möjligheter till förståelse av sågindustrins process och flöde.
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9. Vågbrytare väster om Långgrundet.
Utanför varje pråmskjul vid Långgrundets kaj byggdes vågbrytare, i första hand för att göra det möjligt att
lasta pråmarna även vid blåsigt väder.
De kvarvarande fyra vågbrytarna består av timmerkistor fyllda med sten. Timret har till stora delar försvunnit och stenarna ligger fritt på toppen av brytarna. Ett par pollare av trä finns också kvar.
Vågbrytarna har högt kulturhistoriskt värde, främst för den möjlighet till läsbarhet av miljön som de kan
bidra till, genom att visa på funktionella samband i sågverksprocessen.

26

Vågbrytare mellan Långgrundet
och Stuguskär.

10, 11, 12, 13.
Kajer på Stuguskär, fundament från högbana till och på Stuguskär
Redan vid projekteringen av sågverket planerades kajer på Långgrundet och Stuguskär. Kajen på Stuguskär byggdes 1896-97. Sågen hann komma igång innan alla kajer var timrade, alla stapelbäddar lagda,
alla banor resta, alla pråmskjul byggda osv. Utfyllnaden av kajerna förutsatte att man hade tillgång till
sågavfall och därför drog arbetet ut tills sågen varit i drift ett tag.
Högbanan från sågen till Stuguskär gick över sundet mellan öarna strax söder om Stuguskärsbron. På
Stuguskär gick banan ut på den sydligaste lilla ön och en bit norrut mot färjeläget.
Rester av kajerna finns runt stora delar av brädgården, men har tappat mycket av det ursprungliga timret
i kistorna, framför allt mot havet på västsidan. På Stuguskärs sydvästra del, vid sundet mot ön, är all timring och virke försvunnet.
Den sydligaste lilla brädgårdsön har bara besiktigats från havet, men där är timringen också svårt medfaren på väst och sydsidan, dvs. mot havet.
Kajerresterna runt Stuguskär är delvis i mycket dåligt skick, men har högt kulturhistoriskt värde.

Kajrester på S Stuguskär, vy
mot söder.

S Stuguskär, längst i söder där
kajerna helt har försvunnit.
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Högbanefundamenten på Stuguskär är av ovanligt stort format, med staplad huggen sten upp till
ca 1,5 - 2 m höjd. 46 par av fundament står på linje, ca 230 m, ner till sundet mot lilla ön. Banan mot
sågen och Långgrundet har 14 par av stenfundament i liknande storlek.
I sundet mellan Långgrundet och Stuguskär finns rester av två fundament, ursprungligen timmerkistor,
som nu är praktiskt taget utrasade och bara stenarna ligger kvar.
Banan närmast sågen gick på ett trädäck som också gick över vägen. Här finns ett stort antal betong
fundament av 0,4-0,5 m höjd som hade till uppgift att stötta upp trädäcket.
Banan mot Stuguskär har burits upp av stolpar. Stenfundamenten ligger kvar i ganska ostrukturerad form.
Fundamenten har stort kulturhistoriskt värde, både som dokument över verksamheten och genom de
möjligheter de ger att göra miljön läsbar genom att visa funktionella samband i sågverksprocessen.

Högbanefundament på
S Stuguskär, vy mot nordost.

Högbanefundament på
S Stuguskär, vy mot söder.

.
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Högbanefundament på S Stuguskär, vy mot norr.

Högbanefundament mellan
Stuguskär och Långgrundet,
vy mot väster.

Högbanefundament intill vägen
söder om sågområdet på Långgrundet, vy mot väster.

Kulturhistoriskt värde
Vår utredning om kulturmiljön på Norrbyskär har som syfte att beskriva vilka kulturhistoriska värden
som finns kvar på platsen, hur de kan tänkas påverkas av miljöåterställningen och hur man kan skydda
och framhäva dessa värden. Riksantikvarieämbetet (Raä), som är den centrala myndigheten för kulturarvsfrågor, har utarbetat en plattform för kulturhistorisk värdering och urval. Plattformen har till uppgift
att fungera som stöd och förtydligande av arbetsprocessen i dessa frågor. Vi har utgått från denna processbeskrivning i vårt arbete med Norrbyskärs kulturmiljö.
Vad menar man då med kulturhistoriskt värde? En användbar definition ges i Riksantikvarieämbetets
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval:
”De möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och sammanhang – samt därigenom
människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag. ” (Raä 2015)
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De specifika kulturhistoriska värdena i miljön identifieras och beskrivs i varje enskilt sammanhang och är
direkt kopplade till de uttryck, dvs. de materiella och immateriella företeelser och egenskaper, som är
värdenas förutsättningar. Det kulturhistoriska värdet kan omvandlas till kunskaper som skapas i vår egen
tid, och som i framtiden kan skapas hos kommande generationer. Det är alltså uttrycken för de kulturhistoriska värdena som ska dokumenteras och som är utgångspunkten för värderingen. Samma resonemang
återkommer i beskrivningarna och värderingen av riksintressen för kulturmiljövård.
I Norrbyskärs sågverksmiljö är det alltså spåren från industrin och samhällsbygget på platsen som utgör
uttrycken som bygger upp de kulturhistoriska värdena.
Dokumentationen av lämningarna kan sägas ge information om deras dokument- eller kunskapsvärde, men
värderingen beror också på miljöns läsbarhet. Med läsbarhet avses ”möjligheterna att utifrån företeelsens
fysiska innehåll och egenskaper utläsa, förstå och kommunicera väsentliga delar av samhällets kulturhistoriska bakgrund och utveckling – företeelsens kulturhistoriska sammanhang.” (Raä 2015: Plattform Kulturhistorisk värdering och urval). Det är alltså uttrycken som ger möjlighet till förståelse och läsbarhet.
Bedömningar av en företeelses attraktivitet, bruksvärde, konflikt eller förenlighet med andra intressen
än de kulturhistoriska ska inte beaktas vid bedömningar av kulturhistoriska värden. Däremot kan sådana
aspekter vägas in i andra skeden av den vidare värderings- och urvalsprocessen.
Den kulturhistoriska värderings- och urvalsprocessen kan innebär flera olika typer av ställningstaganden.
Dessa kan sorterats i fyra olika processmoment:
•

Det beskrivande momentet handlar om att identifiera vilka uttryck som återspeglar vilka kulturhistoriska skeenden. Därigenom avgränsas och beskrivs det kulturhistoriska sammanhang som
blir utgångspunkt för bedömning av det kulturhistoriska värdet.

•

I det analyserande momentet bedöms hur och i vilken grad dessa uttryck speglar det kulturhistoriska sammanhang som valts ut i det första momentet, genom att bedöma det kulturhistoriska
värdet utifrån tre kriterier:
-

Möjlighet till kunskap och förståelse, som avser det kulturhistoriska informationsinnehållet
och dess läsbarhet.

-

Kulturhistorisk helhet som handlar om vad som finns kvar, dvs. graden av ”fullständighet”.
Hur mycket har bevarats från en avgränsad kortare tidsperiod (tidskontext) eller från olika
skeden i ett längre utvecklingsförlopp (processkontext).

-

Kulturhistorisk relevans som gäller företeelsens roll som kännetecknande eller på annat sätt
särskilt betydelsefull för sin tid och kontext.

•

Det planerande momentet består av prioritering och planering, med utgångspunkt i hotbild och
förutsättningar. Här bestäms vad som ska lyftas fram för vidare hantering samt vad som kan väljas bort till förmån för annat.

•

Det beslutande momentet handlar om att ta ställning till eventuella skyddsbestämmelser och

resursfördelning men också om former och metoder för förvaltning.
Förändringar i ett landskap som handlar om förändring och omvandling, såväl som stagnation och
övergivenhet, kan innebära ett hot mot kulturmijön och dess värden – men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Förändring kan vara en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling som innefattar
kulturarvet och kulturmiljön. De kulturhistoriska värdena kan i sådana fall dels fungera som utgångspunkt
för förändringar, dels tillföras nya värden som kompletterar och stärker de befintliga. Delar av kulturarvet
som är övergivna och förfallna kan i vissa fall fungera som utgångspunkter för förmedling av kulturhistorisk
kunskap, just för att de inte är förändrade.
Några andra termer som kan behöva definieras:
Kulturmiljö: De avtryck som de mänskliga aktiviteterna genom tiderna avsatt i den fysiska miljön. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön som i varierande grad präglats av olika mänskliga
verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö utgör en kontext som kan innehålla föremål, ortnamn eller
traditioner som är knutna till platser. (Raä: Vision för kulturmiljöarbetet 2030.)
Kulturvärde: Samlingsbenämning för värden som tillskrivs företeelser, som har utgångspunkten i kulturhistoriska, sociala och estetiska aspekter.
Här nedan återges i tabellform den kulturhistoriska värderings- och urvalsprocessen enligt Raä:s plattform:
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Kulturhistorisk värdering - bedömningsgrunder
Kriterium
Möjligheter
till kunskap
och förståelse

Bedömningskategori
Informationsinnehåll (dokumentationspotential) med avseende på
det/de kulturhistoriska sammanhang
och de kulturhistoriska karaktärsdrag som har bestämts.

Bedömning
Vilken typ och
grad av informations- innehåll
och/eller läsbarhet har företeelsen?

Förklaring och motivering

- Vilka beståndsdelar,

egenskaper och samband hos företeelsen
innehåller informationen?

- Hur tar det sig uttryck?
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- Vilka beståndsdelar,

Möjligheter till läsbarhet - förståelse och upplevelse (kommunikationspotential) med avseende på det/de kulturhistoriska
sammanhang och de kulturhistoriska karaktärsdrag som har
bestämts.
Kulturhistorisk
helhet

Tidskontext – För företeelse som
återspeglar kortare eller avgränsad
tidsperiod (exempelvis ”rokoko-perio- den” eller ”tiden kring sekelskiftet 1900”): Kvarvarande tidstypiska
beståndsdelar utan påtagligt avvikande senare inslag.

egenskaper och samband hos företeelsen
möjliggör läsbarheten?

- Hur tar det sig uttryck?
Vilken typ och
grad av kulturhistorisk helhet har
företeel- sen?

- Vilka av företeelsens be-

ståndsdelar, egenskaper
och samband är viktiga
för dess kulturhistoriska
helhet?

- Hur tar det sig uttryck?

Eller:
Processkontext – För företeelse som
återspeglar ett längre (sammanhängan- de) utvecklingsförlopp eller en
föränd- ringsprocess (exempelvis
”från slutet av 1600-talet till början
av 1900-talet” eller ”det moderna välfärdssamhällets framväxt och utveckling under 1900- talet”): Kvarvarande
beståndsdelar från olika präglande
skeden – nya ”årsringar” har tillkommit utan att radera de tidigare.

Kulturhistorisk
relevans

Företeelsen är kännetecknande för
den kulturhistoriska utvecklingen;
lokalt/regi- onalt/nationellt/ internationellt.
Alternativt: Företeelsen har utgjort förebild eller på annat sätt haft särskild
betydelse för den kulturhistoriska utvecklingen; lokalt/regionalt/nationellt/
internationellt.

Vilken typ och
grad av kulturhistorisk relevans
har företeelsen?

- Vilka av företeelsens

beståndsdelar, egenskaper och samband är
avgörande för dess kulturhistoriska relevans?

- Hur tar det sig uttryck?

Analys av Norrbyskärs kulturmiljö
Som nämnts i förra kapitlet utgår vi från den kulturhistoriska värderings- och urvalsprocessen beskriven
av Raä, uppdelad i fyra olika moment.
Det beskrivande momentet handlar om att identifiera vilka uttryck som idag återspeglar de kulturhistoriska skeendena. Enkelt uttryckt handlar det om att besvara frågorna: Vad har hänt? (kulturhistorisk
bakgrund), Vad finns? (beståndsdelar och egenskaper) samt Vad återspeglas? (beståndsdelar och egenskaper som härrör från och ger uttryck åt den kulturhistoriska bakgrunden). Denna identifiering har vi
gjort genom vår beskrivning av kulturmiljöobjekten i det aktuella området. I sammanfattning kan man
uttrycka det så här:
Uttryck för Norrbyskärs sågverkssamhälle och dess historia, från 1890-tal till 1950-tal: Rester av kajer
med timmerkistor, pråmfickor, brädgårdslämningar med fundament från högbanor, grunder från sågverksbyggnader och tillhörande anläggningar, maskinhuset i tegel, pråmar, pråmvarv med träräls, brofundament, terrasser med potatisland, vågbrytare. Dessutom kvarstående bostadshus, förvaltarbostad,
kyrka, skolhus m.m. som ej berörs av miljöåterställningsåtgärder. Miljön med dess anläggningar för industriella, samhälleliga, sociala och kyrkliga ändamål återspeglar den patriarkaliska uppbyggnaden av ett
fullskaligt sågverkssamhälle under 1890-talet.
I det analyserande momentet bedöms hur och i vilken grad dessa uttryck speglar det kulturhistoriska
sammanhang som valts ut i det första momentet. Här sker alltså en värdering - det gäller att bedöma och
förklara varför, på vilket sätt och i vilken grad en miljö, en byggnad, ett föremål eller en aktivitet kan ge
möjlighet att utvinna och kommunicera kunskaper om dess kulturhistoriska sammanhang. Värderingen
görs genom att bedöma det kulturhistoriska värdet utifrån tre kriterier:
Möjlighet till kunskap och förståelse: 				
Norrbyskärs lämningar har sammantaget stor dokumentationspotential och har dessutom potential att
ge ett stort informationsinnehåll och öka läsbarheten av kulturmiljön avsevärt.
Kulturhistorisk helhet som handlar om vad som finns kvar, dvs. graden av ”fullständighet”: 		
Det som bevarats från sågverksepoken på Norrbyskär är framför allt bostadshus och maskinhuset från
sågen samt mindre väl bevarade rester av högbanefundament, kajer och pråmar. Det finns många strukturer som visar på planeringen av industrimiljön och den sociala miljön som fortfarande är läsbara och kan
förstärkas med hjälp av olika anpassningsåtgärder.
Kulturhistorisk relevans som gäller företeelsens roll som kännetecknande eller på annat sätt särskilt
betydelsefull för sin tid och kontext: 			
Lämningarna från sågverksmiljöerna vid Bottenvikens kust är mycket betydelsefulla för berättelsen om
Sveriges industrialisering, men de är sällan fullständiga. Norrbyskär utgör en viktig del av denna berättelse, ur flera olika perspektiv.
Det planerande momentet består av tänkbar prioritering och planering, med utgångspunkt i hotbild och
förutsättningar. Se kapitlet om skador på riksintresset.
Det beslutande momentet handlar om att ta ställning till eventuella skyddsbestämmelser och resursfördelning samt former och metoder för förvaltning. Detta ingår inte i uppdraget.
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Riksintresset Norrbyskär, skadeanalys
Saneringsåtgärderna på Norrbyskär är till största delen planerade att genomföras inom ett riksintresse
område för kulturmiljövården, Norrbyskär (AC 5). En del av den kulturhistoriska utredningen om Norrbyskär omfattar en bedömning av den eventuella skada på riksintresset som åtgärderna kan komma att
innebära. Den gällande riksintressebeskrivningen lyder:

Norrbyskär [AC 5] (Hörnefors sn)
Motivering:
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Industrimiljö anlagd på 1890-talet av Mo och Domsjö AB som ett mönstersamhälle efter internationella förebilder vad avser placering och utformning av industribyggnader, bostäder och gemensamhetslokaler. En av norra Europas för sin tid största ångsågar.
Uttryck för riksintresset:
De omfattande industriområdena är igenväxta och förfallna, kvar står endast sågens maskinhus.
I övrigt finns herrgård, kägelbana, skola, förvaltarbostad, kontor och enhetligt grupperade och
utformade arbetarbostäder som är välbevarade utmed två allékantade huvudgator.

Förutom de uttryck som beskrivs i gällande riksintressebeskrivning måste man också poängtera att det
finns bevarade kajer och timmerkistor samt spår av högbanefundament i området som är av högt
kulturhistoriskt värde. Siktlinjer och visuella samband är också värdefulla, som siktlinjen längs Långgrundsgatan och från gatan mot havet i väster, liksom anblicken från väster när man ankommer med till
Norrbyskär med båt.
Kulturmiljövårdens riksintressen regleras i miljöbalkens 3 kap. 6 §, och ingår i miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Bestämmelserna ska tillämpas vid beslut om ändrad markanvändning enligt miljöbalken,
plan- och bygglagen och flera andra lagar.

Vad betyder detta?
Kulturmiljöer som bedöms ha betydelse ur allmän synpunkt ska, enligt paragrafens första stycke, så långt
möjligt skyddas mot påtaglig skada vid olika myndighetsbeslut om ändrad mark- och vattenanvändning.
Detta gäller t.ex. de kulturmiljöer som finns redovisade i regionala eller kommunala kulturmiljöprogram.
Paragrafens andra stycke anger att riksintressen för kulturmiljövården skall skyddas mot påtaglig skada.
Det är de värden som legat till grund för utpekandet som ska skyddas från att påtagligt skadas. En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att den inte medför påtaglig skada på riksintresset för
att vara tillåtlig. Åtgärder som medför påtaglig skada är olagliga och ska inte komma till stånd. Den som

bedriver verksamhet eller som planerar att vidta en åtgärd som riskerar att skada kulturmiljön i ett riksintresseområde är skyldig att visa hänsyn – undvika, förebygga eller lindra sådana skador så långt rimligt.
Tillsynsmyndigheten – i vissa fall länsstyrelsen – har att bedöma om en verksamhetsutövare visar rimlig
hänsyn. Det är länsstyrelsens statliga kontroll som sätter gränsen för vad som är tillåtet. Länsstyrelsens
uppdrag innebär inte enbart att förhindra påtaglig skada, utan även att tillhandahålla kunskapsunderlag, i
samråd diskutera hur kulturmiljön kan tas tillvara, ge råd och synpunkter under planprocessen samt begära
att alternativ tas fram vid risk för skada på kulturmiljön. I många fall kan en åtgärd justeras vad gäller utformning, skala eller läge så att förändringen kan genomföras samtidigt som riksintressets kulturhistoriska
värden tillgodoses, genom att åtgärden samspelar med platsens kulturhistoriska innehåll.
Åtgärder, nytillskott och andra förändringar inom riksintresset kan bidra till att kulturmiljön stärks och
berikas. En förstärkning av den riksintressanta kulturmiljön kan vara en åtgärd som återskapar, stärker eller
bygger vidare på läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet. Det
kan också vara en åtgärd som inverkar positivt på möjligheterna att bruka och förvalta kulturmiljön, som
förbättrar tillgängligheten till eller möjligheterna att på olika sätt använda och röra sig inom miljön. Med
stärkande åtgärder för riksintresset menas inte primärt att återskapa försvunna enskildheter, utan snarare
att genom fysisk planering få till stånd eller återskapa samband – strukturer, siktlinjer, rörelsestråk och andra former av rumslighet – som förbättrar läsbarheten, d.v.s. möjligheterna att förstå och uppleva kulturmiljön. Diskussionen kring kulturmiljön bör inte begränsas till dokumentation eller beskrivning av platsens
förflutna utan ska handla om vilken roll platsens kulturhistoriska innehåll kan spela nu och i framtiden.
Förstärkande och berikande åtgärder för riksintresset kan vara åtgärder som:
• skyddar och bevarar hela miljöer, delmiljöer, strukturer eller objekt som ingår i landskapets kulturhistoriska sammanhang,
• stärker, reparerar eller återskapar siktlinjer, sammanhang, rumsligheter eller andra aspekter av den visuella läsbarheten av kulturmiljön, förbättrar tillgängligheten till miljön genom informationsskyltning, rast- och
parkeringsplatser, leder och promenadstigar eller andra åtgärder som underlättar besök och ökar möjligheterna att förstå kulturmiljön,
• ersätter eller återskapar förlorade lägen för kulturhistoriska uttryck genom flytt och bevarande av direkt
påverkade byggnader och andra anläggningar inom miljön eller efterliknande (eller återflytt) av tidigare
borttagna byggnader och anläggningar,
• uppväger för försvårad eller förlorad läsbarhet av kulturmiljön genom olika former av kommunikativa åtgärder (dokumentation och rekonstruktion, nygestaltning, aktiviteter),
• stärker, reparerar eller återskapar rörelsestråk, kommunikationsleder eller andra funktionella förutsättningar för möjligheten att bruka, förvalta och röra sig inom kulturmiljön.

Vad är påtaglig skada?
Påtaglig skada på riksintresset kan uppstå om:
• en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de värden som utgör grunden för riksintresset
• den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse
Kulturmiljövårdens riksintressen är sammanhängande kulturmiljöer som kännetecknas av att de genom
sitt innehåll särskilt väl återspeglar viktiga delar av den kulturhistoriska utvecklingen i landskapet. Miljöns
riksintressanta egenskaper består i alla de fysiska uttryck – objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och
samband – som gör den riksintressanta historien läsbar i landskapet. Det är åtgärdens konsekvenser för
denna läsbarhet som ska lyftas fram i skadeanalysen, dvs. påverkan på möjligheterna att förstå och uppleva
ett områdes riksintressanta kulturhistoriska sammanhang, såsom det kommer till uttryck i landskapet.
Avgörande för bedömningen är i hur hög grad platsen fortsatt kommer att karaktäriseras av eller kunna
återspegla det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet. Åtgärdens påverkan på både miljön som helhet och på de enskilda objekt som är av betydelse för miljöns
läsbarhet ska bedömas.
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Checklista
Riksantikvarieämbetet har i sin handbok också föreslagit ett antal frågor som bör ställas inför ingrepp i riksintresseområden för kulturmiljövården. Frågorna kan fungera som en checklista när man bedömer huruvida ett ingrepp innebär påtaglig skada på riksintresset:
Vad försvinner och vad tillkommer?

• Försvinner enskilda objekt, strukturer eller visuella och funktionella samband som har betydelse för
läsbarheten av den riksintressanta miljön?
• Tillkommer nytillskott som påverkar kulturmiljöns skalor, former eller karaktärsdrag på ett sådant vis
som negativt inverkar på läsbarheten – d.v.s. möjligheterna att förstå och uppleva av den riksintressanta kulturhistoriska utvecklingen i landskapet?
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Är påverkan visuell eller funktionell?

• Påverkas siktlinjer, skala, sammanhang, rumsligheter, orientering eller andra aspekter av den
visuella upplevelsen av miljön på ett sådant vis som inverkar negativt på möjligheterna att 		
förstå och uppleva den riksintressanta miljön?

• Påverkas rörelsestråk, kommunikationsleder eller andra funktioner och förutsättningar med betydelse för möjligheten att bruka, förvalta och röra sig inom miljön?
• Kan åtgärden innebära att tillgängligheten till miljön minskar, att området fragmenteras, barriärer
skapas eller att möjligheterna att besöka miljön på annat sätt försvåras?
Är påverkan direkt eller indirekt?

• Är det troligt att åtgärden kan komma att följas av andra åtgärder eller särskilda anläggningar vilka i
sig kan medföra negativa konsekvenser?
• Finns det risk för att åtgärden på sikt minskar möjligheterna att bruka och förvalta miljön, eller leder
till en sådan ändrad användning av miljön att läsbarheten av det riksintressanta kulturhistoriska sammanhanget påverkas negativt?

Är påverkan tillfällig eller bestående?

• Innebär åtgärden att möjligheterna att förstå och uppleva eller bruka den riksintressanta miljön kraftigt försämras under en begränsad tid?
• Försvinner riksintressanta egenskaper och uttryck eller tillkommer nytillskott som påverkar den riksintressanta miljön negativt på ett varaktigt, irreversibelt vis?

Vilka egenskaper påverkas?

• Påverkar åtgärden de egenskaper som är centrala för läsbarheten och upplevelsen av miljön – d.v.s.
de, eller delar av de, fysiska uttryck utan vilka det riksintressanta kulturhistoriska sammanhanget inte
längre kan läsas?
• Påverkar åtgärden sådana egenskaper som stödjer eller förstärker läsbarheten och upplevelsen av
miljön?

Hur påverkas miljöns värden?

• Förloras eller förvanskas de värden som ligger till grund för utpekandet?
• Försvagas dessa värden så att området mindre väl belyser det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet?

Åtgärder vid saneringen
I samrådshandlingen redovisas översiktligt åtgärder som blir aktuella vid miljösaneringen:
o

Långgrundet: Täckning med 0,7 m jord. Strandlinjen flyttas in 5-20 m. Erosionsskydd av sten
byggs längs stranden, ca 1000 m. Uppläggningsyta S om sågverksområdet.

o

Stuguskär: Täckning med jord. Erosionsskydd av sten byggs längs SV strandlinjen, ca 300 m.
Sågverksområdet: Bortgrävning av förorenade massor. Återfyllning eller täckning. Strandlinjen
återställs med erosionsbeständigt material. Rivning av kistor och kajer där erosionsskydd ska
anläggas.

o

Täktverksamhet mellan Stuguskär och Långgrundet. Brytning till ca 2,5 m djup för att få massor till övertäckning.

o

Galvaniseringen: Bortgrävning och återfyllning.

o

Stengrundet, f d pråmvarv: Bortgrävning av förorenade platser och återfyllning.

o

Tillfälliga kajer vid Långgrundets V strand och vid f d pråmvarvet på Stengrundet.

o

Täktverksamhet i sundet mellan Långgrundet och Blågrundet. Brytning till 3,5-4 m djup för
att få massor till övertäckning.

o

Tillfällig vägbank mellan Långgrundet och Blågrundet. En pontonkonstruktion byggs som
överdäckar dagens nuvarande vattenspegel.

o

Tillfällig kaj vid Långgrundet. Förankras med bottenankare.

Påverkan på riksintresset Norrbyskär
Vid en bedömning om dessa åtgärder innebär påtaglig skada på riksintresset är det lämpligt att pröva
förmodade effekter av åtgärderna mot ovanstående frågor i checklistan, samtidigt som man bedömer
påverkan på läsbarheten i miljön i sin helhet. Sammantaget bedöms om den påverkan som åtgärderna
innebär kan ses som godtagbar.
•

Långgrundets och S. Stuguskärs stränder mot väster: kajer och kistor tas bort. Material från kajerna
används för övertäckning och ett erosionsskydd byggs mot stranden. Strandlinjen kommer betydligt längre in från havet (5-20 m). På Långgrundet är det önskvärt att en struktur med återskapade
former liknande de ursprungliga pråmfickorna bevaras, eftersom kajerna har ett stort upplevelsevärde och pedagogiskt värde. De är dock redan i starkt förfall och spinkveden lossar successivt
allt mer. Några planer på restaurering av kajerna finns inte. I andra hand bör man hålla kajens
linjära struktur och inte skapa avrundade ”vikar” längs strandlinjen. Stenblocken från högbane
fundamenten kan återställas i ursprungligt läge på en högre övertäckt markyta. De kan då ses tydligare och bidra till större förståelse för deras ursprungliga funktion. Vid den övre banan bör man ta
hänsyn till den struktur som utgörs av terrasser för potatislanden längs Långgrundsgatan. Röjning
i samband med återställningsarbetet på Långgrundet och S. Stuguskär ökar det visuella sambandet
med havet och gör att läsbarheten i riksintresset ökar. Röjning kan kombineras med hårdgöring av
ytor på f.d. brädgårdar för att öka läsbarhet och tillgänglighet.

Bedömning: Innebär delvis en försvagning av områdets värden. Röjning och hårdgöring av ytor kan ge en
förstärkning av områdets läsbarhet och tillgänglighet.
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•

Sågområdet: strandlinjen återställs med erosionsskydd. Rester av timmerkistor kommer att övertäckas. Rester av uppfordringsbana och brygga bör skyddas. En bortgrävning av massor kan göras
med hänsyn tagen till grunder och fundament från det bortrivna såghuset. Efter saneringen kan
dessa bli mer synliga, vilket vore en vinst för läsbarheten av miljön med förstärkta uttryck. Maskin
huset får under inga omständigheter komma till skada eller påverkas vid grävningarna.

Bedömning: Innebär inte en allvarlig förvanskning eller försvagning av värden, men i bästa fall en förstärkning av områdets läsbarhet och tillgänglighet om lämningar kan bli tydligare.
•

38

Täktverksamhet mellan Långgrundet och Stuguskär: Brytningen kan påverka kajerna på Stuguskär
som inte ska täckas liksom vågbrytarna och pråmresterna. Säkerställandeåtgärder kan bli nödvändiga.

Bedömning: Riskerar att medföra försvagning av områdets värden.
•

Galvaniseringen: bortgrävning och återfyllning. Inga kulturmiljöobjekt på platsen.

Bedömning: Ingen direkt påverkan på kulturmiljövärden.
•

Stengrundet, f d pråmvarv: Med stor säkerhet försvinner de gamla trärälerna och andra spår från
varvet.

Bedömning: Innebär en försvagning av områdets värden, men det ligger dock utanför riksintresseområdet.
•

Täktverksamhet och tillfällig överdäckning mellan Långgrundet och Blågrundet. Brofundament
från tidigare bro sparas.

Bedömning: Innebär ingen permanent förvanskning eller försvagning av värdena.
•

Tillfällig kaj vid Långgrundet.

Bedömning: Innebär ingen permanent påverkan på kulturmiljövärden.

Slutsatser
Vår sammantagna bedömning är att saneringsarbetet kommer att medföra ingrepp som kan försvaga det
kulturhistoriska värdet i riksintresset. Å andra sidan har läsbarheten och tillgängligheten förutsättningar
att förbättras genom projektet, vilket kan uppväga försvagningar av värdena. Norryskär bedöms även
fortsättningsvis kunna karaktäriseras av sin historia som sågverksmiljö och även i framtiden ha potential
att återspegla det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som anges i riksintressebeskrivningen.
Under projekttiden kan dock arbetena medföra en begränsning av tillgängligheten och läsbarheten.
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Sundet mellan Stuguskär och den södra ön, vy mot Långgrundet i öster.
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