
Drift av 
Nietsakdammen

Lars Dyrlind VA-planerare



Historik
� Det finns en lång historik kring Nietsakområdet

myrslåtter, flottning (timmer och tjärtunnor).
� En damm byggdes i samband med att Vassara

vattenverk togs i drift 1968 vid sjön Nietsak 8 km väster 
om Gällivare för att utgöra ett vattenmagasin till 
Vassaraträsk.

� En mindre damm gjordes ett par år senare i sjön 
Torislombolo för att minska humus och även att inte torv 
och annat skulle ledas ner till Vassaraträsk, denna 
damm har under årens lopp tappat sin funktion när 
vattnet letat sig nya vägar ut ur sjön.

� Enligt en vattendom från 1968 reglerar VA-verket nivån i 
Nietsak med 30 cm mellan högsta och lägsta nivå
423,30 - 423,70 m.ö.h. detta för att säkerställa 
Vassaraträsks vattennivå när råvattnet till Malmberget 
och Koskullskulle togs från sjön.



Problematiken

� Sedan 1996 när Sarkasvaara grundvattentäkt togs i drift 
har inget vatten tagits ut från Vassaraträsket men domen 
ligger kvar och Va-verket har fortsatt att sköta dammen.

� För att efterleva denna dom gör VA-verket ett stort antal 
resor till dammen för att reglera och sköta vattennivån i 
sjön. VA-verket har även kostnader för vägunderhåll 
efter den 3 km långa grusväg som leder till dammen

� Dammen har varit utsatt för sabotage ett flertal gånger.



VA-nyttan

� Eftersom regleringen av dammen ej kommer 
VA-abonnenten till nytta är det tveksamt om 
detta skall fortgå.



Uppdraget

� Att undersöka om domen kan hävas.

� Att eventuellt föreslå en ombyggnad av dammen 
med omlöp eller annan lösning så vårvattnet kan 
passera och en fast lägsta nivå på sjön bestäms.

� Enligt nuvarande lagstiftning får inte dammen 
utgöra ett vandringshinder för fisk och 
näringsdjur.



Nietsakdammen



Nedströms dammen

Det hårda vattentryck som 
skapas under luckorna gör det 

svårt för fiskar och andra 
vattenlevande djur att leta sig 

upp i sjösystemet



Dammens luckdel där fem luckor kan öppnas, 
vilket också sker under vårfloden

Luckor justerar 
vattennivån och ett 

minisläpp på 4 hack är 
det flöde som säkerställer 
råvattenuttaget i Vassara



Stocksättare som reglerar sjöns vattenyta, stockar 
tas bort då isen ska passera.



Länsstyrelsen och kommunens personal 

inspekterar dammen



Pegel och vajerspel för reglering av 
stockarna

Vattenytans 
maxnivå 423,70

Vattenytans minsta 
nivå 423,40



Torislombolos nedre utloppsdel, 
runt sjön har myrslåtter tidigare bedrivits



Torislombolos rester av dammutlopp
utloppet är anlagt vid 1900-talets början



Ny utloppsfåra ur Torislombolo som naturen 
själv skapat


