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Inledning 

Bodens kommun har genom kommunstyrelsen beslutat att ta emot 6700 invånare 

från Skellefteå kommun i händelse av dammhaveri i Skellefteälven.
1
 

Sannolikheten för ett dammhaveri i Skellefteälven är liten, men kan inte 

uteslutas. Konsekvenserna av en sådan händelse kan innebära fara för 

människoliv, skador på infrastruktur samt omfattande elavbrott, som drabbar 

stora delar av Västerbottens län. Totalt kan cirka 70 000 personer behöva 

utrymmas.  

Mottagningsplanen beskriver den planering som Bodens kommun har genomfört 

för att ta emot invånare från Skellefteå. Planeringen avser initialt mottagande, 

övernattningsmöjligheter, utspisning, logistik och informationshantering. 

Utrymningen till Boden innebär en kortsiktig lösning och för mer långvarigt 

boende vid dammhaveri har Skellefteå kommun tillskrivit regeringen.  

 

Syfte 

Syftet med mottagningsplanen är att utreda kommunens möjligheter att ta emot 

invånare från Skellefteå efter ett dammhaveri och beskriva hur mottagandet ska 

gå till. Planen ska kunna användas av Centrala krisledningsgruppen (CKL), 

Frivilliga resursgruppen (FRG), Skellefteå kommun, andra 

mottagningskommuner och andra aktörer som berörs av dammhaveri i 

Skellefteälven.  

 

Mål 

Målet är att planen ska underlätta ett mottagande genom att i förväg ha utrett och 

tagit beslut om inkvartering, logistik, information och utspisning. Planen ska 

även klargöra ansvarsförhållanden bland kommunens verksamheter samt 

samverkan med andra aktörer.  

 

                                                 

 
1
 KS diarienummer 77/12 § 70.  
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Metod och avgränsningar 

Planen har tagits fram i samarbete med Bodens FRG. FRG har tagit fram 

underlag för planen, avseende planering för registrering, säkerhetsfrågor, 

skyltning och vägvisning, parkering och andra logistiska förutsättningar.  

Vid inventering av övernattningslokaler har kommunen undersökt 

inkvarteringsmöjligheter i egna verksamheter eller fastigheter, så som skolor och 

fristående sporthallar. Förfrågan har även gått ut till hotell och Militärregion 

Nord.   

Antalet personer i varje övernattningslokal har tagits fram genom att använda 

riktvärdet på 3 m²/person, med hänsyn till brandsäkerhet. I större lokaler, så som 

gymnastiksalar, har utgångspunkten varit cirka 20 personer med minst fem meter 

breda gångar mellan varje person.  

 

Bakgrund 

Skellefteälven har 15 dammar, varav sex stycken ligger i Skellefteå kommun. 

Dammhaveri kan leda till förlust av människoliv och stora skador på 

infrastruktur, egendom och miljö.
2
 

De största dammarna orsakar översvämning som drabbar samhällsviktig 

verksamhet, som dricksvattenförsörjning, vägar och broar samt slår ut stora delar 

av elförsörjningen. Dammhaveriet leder till sekundära brott. Dessa dammar har 

av Skellefteå kommun kategoriserats som högkonsekvensscenario.  

Lågkonsekvensscenario leder inte till lika stor vattenståndshöjning och även om 

det kan bli stora konsekvenser är vattnets varaktighet kortare och invånarna kan 

återvända snabbare.  

Vid båda scenarierna kan invånare i områden som inte drabbas av 

vattenmassorna ändå komma att rekommenderas utrymning på grund av att 

elavbrottet kan pågå under en längre tid.
3
 

                                                 

 
2
 Skellefteå kommun. Risk- och sårbarhetsanalys för Skellefteå kommun, 2011.  
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Omkring 70 000 skelleftebor ska utrymma, bland annat till Norrbotten där Boden 

tar emot 6700 invånare. Andra mottagningsorter i länet är Kalix, Haparanda, 

Piteå och Luleå.  

 

Lagstiftning 

Enligt Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner och 

landsting minska sårbarheterna i sina verksamheter och ha god beredskap att 

hantera krissituationer i fredstid.  

 

Kap 2 § 7 

Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar, vilket innebär att de ska verka 

för samordning och samverkan i förberedande syfte, under en kris och i 

informationshanteringen.  

 

Kap 4 § 1 

Kommuner och landsting har möjlighet att begära stöd från andra kommuner och 

landsting vid en extraordinär händelse. Den som lämnat stöd har rätt till skälig 

ersättning. Vid vistelse av enskilda från andra kommuner på grund av en 

extraordinär händelse har vistelsekommunen rätt till ersättning från den av 

händelsen drabbade kommunen.  

 

Kap 4 § 3 

Kommuner och landsting får lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda vid 

en extraordinär händelse.  

                                                                                                                                    

 
3
 Skellefteå kommun. Beredskapsplanering – dammhaveri i Skellefteåälven och mottagning av 

utrymda, 2013.  
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Konstaterat dammhaveri 

Bodens kommun har behov av att snabbt få besked om ett dammhaveri som 

drabbar Skellefteå, för att kunna ställa om de egna verksamheterna och informera 

andra berörda som verkar i kommunen.  

Skellefteå kommun larmar Inre Befäl på SOS Alarm, som larmar centrala 

krisledningsgruppen. Vid larm kommer Bodens krisledningsorganisation att 

träda i funktion.  

 

Bodens krisledningsorganisation 

 

Krisledningsnämnd 

Består av 7 ledamöter med 7 ersättare 

Leds av ordförande eller vice ordf. 

Sammanträder på stadshuset plan 3 A3 

Informeras löpande av CKL. 

Centrala krisledningsgrupp (CKL) 
Består av Kommunchef, Stabschef, 

Lägesansvarig, Omvärldsansvarig, 

Serviecansvarig och Informationsansvarig 

samt sex ersättare.  

 

Larmas av Inre Befäl på SOS alarm 

Krisledningsplats i ks-salen i A-huset plan 2 

Samverkansgrupp vid kris 

Består av representanter från 

förvaltningar/bolag, externa myndigheter, 

företag, posom ansvarig samt ansvarig för 

frivilliga resursgruppen. 

 

Sammanträder i ks-salen i A-huset plan 2 

Upplysningscentral 

Sammanträdesrummet 

informationskontoret på 

plan 2 A2 

Informationsenhet 

Informationskontoret på 

stadshuset plan 2 

Mediecenter 

Kommunfullmäktige- 

salen stadshuset plan 2 
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Ansvariga verksamheter 

Kommunens centrala krisledningsgrupp leder arbetet och koordinerar 

mottagningen bland involverade kommunala verksamheter och frivilliggrupper. 

Skolor som ska användas som inkvartering stängs och iordningställs för 

övernattning.  

 

Aktör Ansvar och uppgifter 

Tekniska förvaltningen  Tillhandahåller fastigheter 

 Utökad produktion av mat 

 Utökad lokalvård 

 Utökad sophämtning 

 Ev. snöröjning vid 

Bodenarenan 

Tillväxtförvaltningen  Informera berörda 

näringsidkare 

 Iordningsställande av 

Bodenarenan inför ankomst 

och registrering 

Räddningstjänsten  Kontrollerar brandrisken på 

inkvarteringsplatserna 

 Kontrollera utrymningsvägar 

 Kontrollera att det finns 

utrymningsledare  

Utbildningsförvaltningen  Informera de skolor där 

övernattning ska ske 

 Skolpersonal ställer i ordning 

skolorna för övernattning 

Bodens Energi  Dra fram el till husvagn och 

husbil vid Bodenarenan 

FRG  Registrering 

 Information 

 Skyltning och vägvisning 

Posom  Krisstöd och omhändertagande 

vid behov 
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Samverkan 

Bodens kommun kommer att inleda samverkan med utrymningskommunen, 

andra mottagningskommuner och övriga berörda aktörer i länet, för att samordna 

mottagandet på ett effektivt sätt. Samverkan ska upprättas med Länsstyrelsen, 

Polisen, Försvaret, Migrationsverket och landstinget.  

Samverkan kommer även att ske med de frivilliggrupper och privata aktörer som 

deltar i mottagningen, så som Posom, FRG och åkerier.  

 

Transport 

Skellefteå kommun kommer att uppmana sina invånare att utrymma på egen 

hand. De som inte har möjlighet att ordna med transport själva kommer att ta sig 

till uppsamlingsplatser och därefter köras med buss till Boden arena där 

registrering sker. Efter registrering fortsätter bussarna till de olika 

inkvarteringsplatserna. 

 

Skyltning och vägvisning 

Skyltning till Boden arena görs vid tänkbara infarter för de ankommande. Även 

ingången till registreringsplatsen i arenan skyltas. I samband med registrering 

delas kartor ut, så att de hittar rätt inkvarteringslokal.  Ansvariga vid respektive 

boende skyltar om behov föreligger. 

 

Mottagningsplats 

Boden arena är mottagningsplats. Där sker registrering och initial information 

ges till de utrymda.  
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Parkering 

FRG tillhandahåller p-vakter vid infarten till Boden arena för att anvisa bussar 

och personbilar till rätt plats. Vid Boden arena kommer det också att finnas 

uppställningsplats för husbilar och husvagnar. Bodens Energi ansvarar för att dra 

dit tillfällig el, ställa upp sopcontainrar, anvisningar var ”gråvatten” och toaletter 

kan tömmas och eventuell röjning av snö. 

 

Registrering 

Registreringen sker inne på Boden arena. Tillväxtförvaltningen ansvarar för att 

ställa i ordning platsen och FRG sköter verksamheten. Registrering ska i första 

hand ske digitalt och i händelse av el- eller IT-avbrott sker manuell registrering i 

pappersform. De ankommande skellefteborna uppger namn och personnummer 

och tilldelas därefter inkvartering. I samband med registreringen ges även kartor 

över Boden som visar vägen till rätt lokal. På baksidan av kartan ska det finnas 

information om viktig service i kommunen, så som hälsocentraler, apotek, 

affärer, badhus, caféer, restauranger med mera. 

Förutom ankommande skelleftebor ska även frivilliga kunna registreras och få 

arbetsuppgifter.  

Inkvartering 

Övernattning sker i skolor, sporthallar och externa boenden så som hotell och 

regementsbyggnader. Personer med särskilda behov samt äldre kommer i första 

hand att hänvisas till de externa boendena. Asylsökande som utrymmer ska 

hänvisas till Björknäsgymnasiet för att det ska bli lättare att upprätthålla en god 

informationshantering, som främst Migrationsverket ansvarar för. Djurägare 

kommer att hänvisas till lokaler i ytterområdena där det finns bättre 

förutsättningar för djuren. Inkvartering i centrum ska så långt det är möjligt 

hållas djurfria, för att allergiker ska kunna övernatta utan problem.  

Skolpersonal och/eller vaktmästare ansvarar för att ställa i ordning skollokalerna 

till övernattningslokaler samt ansvarar för löpande skötsel och drift. De lokaler 

som finns i centrala Boden ska prioriteras och ställas i ordning i första hand. 

Boende för djurägare utanför centrum ska också prioriteras.  
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Inkvarteringen för samtliga invånare är beräknat och planerat för 4-5 dagar. Vid 

lågkonsekvensscenario kan vattnet i Skellefteå ha sjunkit undan så pass mycket 

att de utrymda kan återvända redan efter ett par dagar.  

Sporthallar 

Sporthall Storlek (m²) Antal personer 

Hildursborg A-hall 840  

B-hall 528  

280 

176 

Träffpunkten A-hall 660  220 

Sanden idrottshall A-hall 720  240 

Totalt m² 
Totalt antal personer 

2748 m² 916 personer 

 

Gymnasieskola  

Skola Klassrum/
grupprum 
(m²) 

Gymnastik 
(m²) 

Totalt 
(m²) 

Antal 
personer  

Björknäsgymnasiet 80 rum 

3150  

1200  5550 1850 

Totalt m² 
Totalt antal 
personer 

  5550 m² 1850 

personer 

 

Grundskolor 

Skola Klassrum/grupprum 
(m²) 

Gymnastik 
(m²) 

Totalt 
(m²) 

Antal 
personer  

Stureskolan 41 rum 1609 600 2209 737 

Torpgärdsskolan 11 rum 580 157 737 246 

Prästholmsskolan 9 rum 450 157 607 203 

Svartbjörnsbyns 
skola 

8 rum 400  155 555 185 

Fagernässkolan 11 rum 500 150 650 217 

Heden skola 13 rum 525  142 667 223 

Brönjaskolan 9 rum 480  480 160 
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Brönjaskolan 
annex 

5 rum 250  250 84 

Mårängsskolan 12 rum 980  120 1100 367 

Harads skola 14 rum 740 200 940 314 

Gunnarsby skola 5 rum 120 330 110 

Gunnarsby skola 
matsalsbyggnad 

5 rum 71   71 24 

Totalt m² 
Totalt antal 
personer 

  8596 

m² 

2870 

personer 

 

Externa boenden 

Namn Bäddar Restaurang 

Försvaret I 19 och A 9 1000* Ja 

Hotell Bodensia 232 Ja 

Storklinten 
vintersportanläggning 

143 Ja 

Bodens camping 166 varav 134 är 

vinterbonade 

Nej 

Bodens bed & 
breakfast 

106 Ja 

Hotell nivå 76 Ja 

Bodens vandrarhem 
(allergiker, fri från 
husdjur) 

45 Nej 

Hotell Standard 17 Nej 

Totalt 1785 bäddar  

*400 bäddar kan iordningställas med kort varsel, övriga 600 bäddar tar längre tid 

eftersom de används.  

 

Sovutrustning 

De utrymda bör uppmanas att ta med sig egen sovutrustning. Bodens kommun 

kan endast i mycket begränsad utsträckning tillhandahålla madrasser, 

liggunderlag, sovsäckar med mera. Det gäller främst sporthallar och skolor.  
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Hygien 

Det finns möjlighet till dusch på samtliga inkvarteringsplatser. Utöver det kan 

Nordpoolen ta emot 1000 personer/dag i sina hygienutrymmen. Det finns inte 

möjlighet till tvätt, varför de som utrymmer bör ha med sig ombyte för 4 dygn.  

Tekniska förvaltningen ansvarar för utökad sophämtning och städning i 

inkvarteringslokalerna samt utökad sophämtning vid husbils- och 

husvagnsuppställningen på Boden Arena.  

 

Vård och medicin 

Bodens kommun och Norrbottens läns landsting bör vara beredda på att 

efterfrågan på vård kan komma att öka. Det handlar om behov av läkare eller 

tandläkare för tillfällig sjukdom eller besvär, men också om psykosocialt 

omhändertagande. Samverkan kommer att upprättas omgående med näringsliv 

och landstinget. Tillväxtförvaltningen ansvarar för att kontakta näringslivet i 

kommunen, exempelvis apotek.  

Posomgruppen kommer att aktiveras för att finnas som stöd för de som behöver.  

 

Utspisning 

Ordinarie matleveranser till Boden kommer i hög utsträckning söderifrån och för 

att kunna upprätthålla en högre kapacitet i matproduktionen är det nödvändigt att 

bron över Skellefteälven säkras tidigt. Skellefteå kommer att förstärka eller 

bygga ny bro inom två dygn.  

Olika privata och kommunala anläggningar kommer att producera maten för de 

utrymda. Det kan ta tid innan detta kommer i gång. Skellefteborna bör uppmanas 

att ta med sig mat för 1-2 dygn. De kommer även att få information om 

restauranger och caféer i samband med registrering.  
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Utspisningsplatser 

Plats Tillagning Utspisning 

Björknäsgymnasiet 5000 portioner 250 sittande 

Harads kök 200 portioner 70 sittande 

Brönjaskolan 300 portioner 100 sittande 

Gunnarsbyns skola 80 portioner 25 sittande 

Stureskolan  170 sittande 

Prästholmsskolan  100 sittande 

Torpgärdsskolan  100 sittande 

Svartbjörnsbyns 
skola 

 84 sittande 

Fagernäs skola  87 sittande 

Mårängsskolan  110 sittande 

Heden skola  100 sittande 

Tre renar I 19 2000 portioner 300 sittande 

Bodenarenan 3000 portioner 360 VIP 

600 restaurangen 

1500 inomhushallen 

 

Information 

Information till de utrymda ska ske regelbundet och genom flera olika 

kommunikationskanaler. FRG ansvarar för att detta sker. CKL samverkar med 

FRG och förmedlar information som ska ut till de utrymda.  

 

I samband med registreringen på Boden arena ges initial information om 

inkvartering och karta med information om lokaler, apotek, badhus med mera.  

 

Varje inkvarteringslokal ska ha TV/radio och informationstavla. Uppdatering av 

informationen som ges där ska ske enligt fastlagd rutin vid bestämda tillfällen 

varje dag. Det ska ges information om läget i Skellefteå, service i Bodens 

kommun, aktiviteter som erbjuds, viktiga telefonnummer och annat som kan vara 

av vikt.  

 

Information sker även via media och kommunens webbsida. Via de kanalerna får 

även kommunens invånare information om läget och var de ska vända sig som 
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om de vill anmäla sig som frivilligresurs eller vill bidra på annat sätt. Frivilliga 

ska anmäla sig på Boden arena.  

 

 

Ordning och säkerhet 

De som bor i tillfällig inkvartering ska informeras om de regler och föreskrifter 

som gäller avseende utrymningsvägar, brand- och utrymningslarm, 

uppsamlingsplats, brandredskap och ordningsregler. Räddningstjänsten ska 

kontrollera att inkvarteringslokalerna når upp till bestämmelserna.  

 

Säkerhetsansvarig 

Nyttjaren ska utse en säkerhetsansvarig som ansvarar för att utrymningsledare 

tillsätts, att vakt inrättas och att de boende får information om brandsäkerheten 

och följer ordningsregler. Kontaktuppgifter till säkerhetssansvarig ska anmälas 

till räddningstjänsten.  

 

Utrymningsledare 

I varje rum där övernattning sker ska det finnas en utsedd utrymningsledare som 

leder utrymning vid eventuell brand. Personen ska vara myndig.  

 

Bevakning 

Inkvarteringslokaler med fler än 100 personer ska ha en vakt på markerad plats 

som är tillgänglig dygnet runt. Vakten ska genomföra minst två 

bevakningsronder mellan kl. 22.00–06.00. Alarmeringsmöjlighet med telefon ska 

finnas. Det ska sättas upp anslag med text ”Vid nödsituation ring 112” och andra 

viktiga nummer så som Polisens 114 14 och informationsnumret 113 13. Vakten 

ska ha tillgång till en förläggningsplan med aktuella uppgifter om antalet 

personer i varje rum.  
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Information 

De boende ska informeras om de regler och föreskrifter som gäller vid nyttjande 

av byggnaden. Informationen ska bland annat omfatta: 

 Utrymningsvägar 

 Brand- och utrymningslarm 

 Uppsamlingsplats 

 Brandredskap 

 Ordningsregler 

 

Ordningsregler 

 Dörrar mellan trapphus och korridor ska vara stängda. Dörrar med 

rökdetektorstyrda magnethållare som släpper dörren vid utlöst brandlarm 

behöver inte hållas stängda.  

 Rökning är förbjuden i samtliga inkvarteringslokaler 

 Bänkar, bord och stolar får inte placeras i korridorer eller trapphus och 

därigenom hindra utrymningsvägar 

 Uppställning görs i outnyttjade låsbara utrymmen 

 Matlagning, kaffekokning och liknande får endast ske i matsalar och kök, 

inte i övriga lokaler 

 Sopsäckar och annat brännbart eller belamrande material placeras på 

avsedda platser 

 Uppställning av husvagn, container eller dylikt får inte ske inom sex 

meter från byggnaden 

 Uppställning får inte hindra brand- och ambulansfordon 
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Bilaga 1: Kontaktuppgifter Bodens kommun 

 

Tib-funktion 

Inre Befäl  0920-456505 

 

 

Centrala krisledningsgruppen lag 1 

Namn Titel Position CKL Telefon 

0921 

Mobil 

Håkan Hansi Kommunchef Strategisk ledning 62110 070-2929441 

Bengt Nilsson Räddningschef Stabschef 62324 070-3262324 

Tommy Lindvall Säkerhetssamordnare Lägesansvarig 62302 070-2601717 

Nils Sundberg Informationschef Informationsansvarig 62100 070-6365510 

Carola Fridh Kommunsekreterare Omvärldsansvarig 62116 070-5299444 

Jörgen Larsson Verksamhetsutvecklare Serviceansvarig 62721  

 

Centrala krisledningsgruppen lag 2 

Namn Titel Position CKL Telefon 

0921 

Mobil 

Jan Öström Ekonomichef Strategisk ledning 62263 070-5702263 

Kaj Nyström Samordnare 

Räddningstjänsten 

Stabschef 62306 070-5463345 

Daniel Bergh Kommunjurist Lägesansvarig 62101 070-5900482 

Therese Hedman Kommunikatör Informationsansvarig 62136 070-6112136 

Astrid Isaksson Sekreterare/utredare Omvärldsansvarig 62102  

 

Frivilliga resursgruppen  

Namn Position Mobil Hem 

Marita Vennberg Nilsson FRG-ansvarig 070-5284345 0921-143 45 

Sören Lövkvist FRG-ansvarig 070-2642583 070-2642583 

 


