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1. Inledning 

Sannolikheten för ett dammbrott i Luleälven är mycket låg, men kan inte 

uteslutas. Inträffar ett dammbrott blir konsekvenserna stora för Bodens kommun 

och andra kommuner och verksamheter i Luleå älvdal. Dammbrott kan innebära 

att kommunen måste utrymmas. Boden har därför samverkat inom kommunen 

samt med andra samhällsaktörer
1
 för att skapa en beredskap för att kunna hantera 

ett dammbrott. Resultatet beskrivs i följande rapport där konsekvenser för 

människor, miljö och infrastruktur samt åtgärder och utrymning presenteras. 

 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med denna rapport är att ge övergripande information om 

konsekvenser samt olika aktörers ansvarsområden och krishantering vid 

dammbrott. Konsekvensbeskrivningen syftar även till att ge ett underlag för 

återuppbyggnad när händelsens akuta skede är över. Rapporten ska ge ökad 

kunskap hos beslutsfattare och tjänstemän samt kan utgöra underlag för 

information till allmänheten. Mer utförlig beskrivning av hur involverade aktörer 

ska hantera ett dammbrott finns i en särskild krishanteringspärm, som kommer 

att användas av krisledningsorganisationen om ett dammbrott inträffar. 

 

1.3 Mål 

Målet är att dammhaveriplaneringen ska skydda och rädda liv, egendom, miljö 

och infrastruktur. Vidare ska planen sprida kunskap i kommunens organisation 

och till samverkande aktörer om konsekvenser och åtgärder vid ett dammbrott. 

Information om utrymning ska även spridas till kommunens invånare. 

 

                                                 

 
1
 Gällivare, Luleå och Jokkmokk kommuner, Vattenfall Vattenkraft, Länsstyrelsen Norrbotten, 

Trafikverket, Försvarsmakten, Polisen och Norrbottens läns landsting 
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2. Bakgrund 

Dammbrott kan inträffa plötsligt och utan förvarning. Stora vattenmängder och 

fyllnadsmassor frigörs, och ger upphov till erosion längs med älven. De flesta 

dammar i Jokkmokks kommun ger upphov till sekundära brott på nedströms 

liggande dammar. 

Kraftindustrin arbetar aktivt med övervakning, tillsyn och underhåll av 

dammarna enligt RIDAS (kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet) 

som antagits av Kraftverksföreningen, där bolag med 

vattenkraftsanläggningar är medlemmar. Vattenkraftsdammar består 

vanligen av: 

 regleringsmagasin, där vatten magasineras för flerårs-, års-, vecko- eller 

dygnsreglering, 

 kraftverk, där el produceras (kraftverket kan vara förlagt i direkt 

anslutning till dammen eller under jord på större avstånd från dammen) 

 utskov, där vatten kan ledas förbi stationen vid höga flöden eller vid 

driftsproblem/service av kraftverket. 

 

 

Bild 1. Bild över damm (Källa: Vattenfalls bildarkiv) 
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I Sverige finns uppskattningsvis 6000 dammar, som delas in efter 

byggnadsmaterial i fyllningsdammar, betongdammar och övriga dammar. 

Fyllnadsdammar är vanligast och det är också den sortens damm som 

finns längs med Luleälven. 

 

 

Figur 1. Fyllningsdamm med central tätkärna (Vattenfall) 

Få dammbrott har inträffat i Sverige. Det senast inträffade var ett 

fullskaligt dammhaveri i Hästberga kraftverk 2010, orsakat av ett elfel i 

kombination med brister i dammägarens ledning, beredskap och 

organisation.
2
 År 1973 överströmmades en liten damm i Sysslebäck, 

Värmland, vilket medförde att ca 12 000 m³ vatten frigjordes. En person 

omkom, men de materiella skadorna blev relativt små. I samband med 

den extremt höga nederbörden i Dalarna och Hälsingland hösten 1985 

steg vattenytan över dammen vid Noppikoski till följd av att en 

utskovslucka inte kunde öppnas. År 2000 gick en gruvdamm i Aitik i 

Gällivare kommun till brott utan större skador.  

En sammanställning av orsakerna till dammbrott på fyllningsdammar i 

USA mellan 1900 och 1970 då 77 dammbrott inträffade visar att 

dammbrott på grund av läckage i dammkroppen och undergrunden (som 

                                                 

 
2
 Slutrapport RO 2011:01, Dammbrott, Hästberga, Hässleholms kommun, Skåne län, 7 november 

2010: ISSN: 1400-5743. Rapport/Statens haverikommission. Stockholm. 2011.  
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mestadels är orsakade av inre erosion) är ungefär lika vanligt som 

dammbrott på grund av höga flöden. 

 

Läckning genom dammen  30 % 

Läckning genom grunden  14 % 

Överströmning  23 % 

Erosion   18 % 

Instabilitet   6 % 

Andra orsaker  9 % 

 

2.1. Konsekvensklassificering av dammar 

Dammarna delas in fyra konsekvensklasser utifrån de konsekvenser som 

kan bli följden av ett dammbrott, både vad gäller risk för förlust av 

människoliv eller allvarlig personskada eller förlust av sociala, 

miljömässiga och ekonomiska värden. 

Klassificering med avseende på risk för människoliv eller allvarlig 

personskada görs enligt följande: 

Klass 1A Uppenbar risk för förlust av människoliv. 

Klass 1B Ej försumbar risk för förlust av människoliv eller allvarlig 

personskada. 

Klass 2 Beaktansvärda konsekvenser, men ej risk för förlust av 

människoliv 

Klass 3 Försumbara konsekvenser
3
 

 

                                                 

 
3
 Informationen i stycket är hämtat ur Reiser, Pernilla och Rönnbäck, Urban. Dammhaveriplaner 

för Luleå kommun 2013. Rapport/Luleå kommun. 2013.  
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I Luleälven är de flesta dammar klassade som 1A eller 1B. Länsstyrelsen 

har även klassat flera dammar som farlig verksamhet enligt Lagen om 

skydd mot olyckor kap 2 § 4, vilket innebär att dammägaren har 

skyldigheter att hålla viss beredskap samt att det sker kontinuerlig tillsyn. 

 

3. Hot och riskbild 

Vattenfall Vattenkraft har tillhandahållit ett GIS-verktyg med 

översvämningskarteringar för hela Luleälven. Karteringarna visar 

vattenutbredning vid dammbrott i samtliga dammar, maximal 

vattenståndshöjning, vattnets ankomsttid och varaktighet. Materialet ligger till 

grund för rapportens konsekvensbeskrivning och är sekretessbelagt enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen kap 18 § 13. 

Utifrån underlaget har dammarna i Luleälven delats in i två kategorier; 

högkonsekvensscenario respektive lågkonsekvensscenario. Inom kategorierna är 

dammarna uppdelade i A-, B- och C-dammar. Indelningen utgår från huruvida 

kommunen behöver utrymma, vilket i sin tur bestäms av vattenståndshöjning och 

vattnets ankomsttid. A- och B-dammar leder till utrymning respektive eventuell 

utrymning, medan C-dammar inte föranleder utrymning.  

 

 Högkonsekvensscenario Klassning Lågkonsekvensscenario Klassning 

Damm Suorva A Satisjaure C 

 Porjus A Randi C 

 Messaure A Harsprånget C 

 Seitevare A Ligga C 

 Parki B Porsi C 

 Akkats B Laxede C 

 Letsi B Vittjärv C 

   Boden C 

Tabell 1.  Hög- och lågkonsekvensscenario 
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Utöver dammens egenskaper påverkar även konsekvenser på infrastruktur beslut 

om utrymning. Analys av underlaget visar att samtliga dammar innebär 

störningar på exempelvis el, telekommunikationer, vatten och avlopp, väg och 

järnväg. Haveri i A-dammar innebär mycket omfattande elavbrott i stora delar av 

Norrbotten. 

 

4. Klimatförändringar 

 

De pågående klimatförändringarna kommer att ge ett varmare och blötare klimat 

i Bodens kommun, vilket kan ha en inverkan på Luleälvens vattenföring. 

Reglerade vattendrag kan uppträda som oreglerade vid långvariga regn efter 

kraftig vårflod och fyllnadsgraden i magasinen redan är hög. I Bodens kommun 

finns tre kraftverksdammar, men kommunen påverkas även av uppströms 

liggande dammar.  

 

 Referensperiod 

1961-1990 

2021-2050 2069-2098 

Medeltemperatur år (°C) -0,5 - 1  2,0 - 3,0   4,0 - 6,0  

Medeltemperatur vinter 

(°C) 

-14 till -12  2,0 - 4,0 6,0 - > 7,0  

Årsmedelnederbörd (mm) 525 - 675 45 - 90 120 - 165 

Antal dagar med snö  175 - 200 Minskar med -15 

till -35 

Minskar med -25 

till < -45 

Tabell 2: Klimatförändringar över tid 

 

4.1 Övergripande konsekvenser för Bodens 
kommun 

 

 Nederbörden kommer att öka med ca 10 %, med störst ökning på vintern. 

Mot slutet av seklet ökar nederbörden på vinter och vår med 25-30 %.  

 Växtsäsongens längd ökar med upp till en månad fram till mitten av 

seklet, och 2-3 månader i slutet av seklet. Snöperioden blir betydligt 

kortare.  

 Temperaturen höjs, med störst ökning vintertid.  



  

11 
 

 

 Vårfloden kommer att infalla tidigare, vara längre och för Luleälven även 

blir något högre 

 Höst- och vinterflöden förväntas öka. För Luleälven ökar höstflödena 

kraftigt. 

 Tidigare snösmältning och varmare klimat kan leda till att vårflod och 

fjällflod kommer samtidigt, vilket ökar risken för översvämning i större 

vattendrag.  

 Medelvattenföringen i Luleälven ökar med 25-30 % mot slutet av seklet 

 På grund av ökad årsmedelnederbörd och medelvattenföring kommer 

risken för erosion i känsliga områden att öka. Nya riskområden kan 

tillkomma.  

 

4.2 Konsekvenser för dammarna 

 

De konsekvenser som följer av ett förändrat klimat kommer att ha en inverkan på 

dammarna i Luleälven. Beräkningar av framtida dimensionerande flöden tyder 

på en nivåminskning, på grund av ökad avdunstning till följd av högre 

temperaturer samt ett minskat snötäcke. Det kan betyda att sannolikheten för 

dammbrott minskar, men det är för tidigt att dra långtgående slutsatser om det. 

  

I och med att nederbörd ökar och temperaturen stiger riskerar älvens 

vattenmängd och vattenföring av öka. Det leder till att vattenmagasinen i 

dammarna i större utsträckning än i dag behöver tappas akut för att inte riskera 

dammsäkerheten, vilket leder till översvämning nedströms. Flödena kommer då 

att komma oväntat och oregelbundet.  

 

Vid dammbrott i Luleälven kommer ras och skred sannolikt att inträffa. 

Klimatförändringarna innebär att risken ökar ytterligare. Ras och skred i 

samband med dammbrott kan innebära större konsekvenser för kommunen, 

eftersom vägar och annan infrastruktur finns i riskområdena.  

 

Vattenfall satsar på bättre utskovsluckor på dammen i Boden, för att kunna föra 

vattnet vidare, eftersom gällande tillstånd för vattenverksamhet inte tillåter en 

höjning av dammen. Det kan dock leda till ökad risk för ras, skred och 

översvämningar.
4
  

                                                 

 
4
 Länsstyrelsen Norrbotten. Klimatförändringar i Bodens kommun: ISSN 0283: 9636. 

Rapport/Länsstyrelsen Norrbotten. 2013.  
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5. Konsekvensbeskrivning 

GIS-verktygen från Vattenfall behandlar flera scenarier baserat på bland annat 

flöde och vattenmängd i magasinen. Konsekvensanalysen i rapporten kommer att 

utgå från Q klass 1, dammbrott beräknat utifrån 10 000-årsflöde. 

Konsekvenserna beskrivs uppdelat i hög- respektive lågkonsekvens. 

 

5.1 Orter och byar 

 

5.1.1 Högkonsekvensscenario 

Konsekvenserna skiljer mellan A- och B-dammar, men generellt drabbas byarna 

norr om Harads värst och i vissa fall är ankomsttiden kort, vilket försvårar 

utrymning. A-dammarna orsakar stora översvämningar i Bodträskfors, Vittjärv, 

Sävast, Sävastön, delar av Harads och Bodens tätort utom Heden. Utrymning 

måste ske före vattnets ankomst. Flera offentliga byggnader drabbas vid ett 

högkonsekvensscenario, exempelvis vissa skolor, stadshuset och vårdcentraler. 

Även räddningstjänsten kan drabbas. Då kommer Gunnarsbyn att användas som 

alternativ ledningsplats. Hur stor påverkan blir beror på vilken damm som går till 

brott. Värst blir konsekvenserna vid dammbrott i Seitevare och Suorva.  

 

5.1.2 Lågkonsekvensscenario 

Låglänta områden runt vattendragen i tätorten drabbas av översvämning. 

Översvämningen blir mest utbredd vid dammbrott i Bodens västra damm, men i 

övrigt sker liten påverkan vid lågkonsekvensscenario.   

 

5.2 Vägar, broar och järnväg 

 

5.2.1 Högkonsekvensscenario 

Alla vägar ut ur Boden täcks av vatten, med undantag för dammbrott i Letsi då 

vissa vägar kan användas. Väg 97 skärs av på flera platser både norr och söder 
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om Bodens tätort. Väg 356 till Morjärv och Älvsbyn skärs av. Broar kommer att 

översvämmas och troligen undermineras. Järnväg översvämmas på flera platser. 

Utrymning måste ske före vattnets ankomst. 

 

5.2.2 Lågkonsekvensscenario 

Det blir begränsad påverkan på väg och järnväg. Det är främst mindre byvägar 

som påverkas, men i övrigt är vägnätet framkomligt. Väg 97 berörs i liten 

utsträckning söder om Bodens tätort. Eventuellt påverkas vissa broar.  

 

5.3 Elförsörjning 

 

5.3.1 Högkonsekvensscenario 

All el slås ut i kommunen på grund av översvämmade ställverk. Det kan ta flera 

veckor innan elförsörjningen fungerar normalt. Svenska Kraftnät kommer 

troligtvis att genomföra en sektionsvis släckning av elnätet.  

 

5.3.2 Lågkonsekvensscenario 

Elavbrott kan ske inom kommunen, men troligtvis uppstår endast mindre 

störningar eftersom Svenska Kraftnäts, Vattenfalls och Bodens energi ställverk 

klarar sig undan översvämning. 

 

5.4 Telekommunikation och Internet 

 

5.4.1 Högkonsekvensscenario 

Telekommunikationer slås ut i hela kommunen på grund av elavbrott och 

översvämmade broar. Endast analoga nätet och Rakel
5
 kommer att fungera. 

                                                 

 
5
 Rakel är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning, som har uthållighet 

om sju dagar utan elförsörjning.  
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Användningen av mobil telefoni och Internet begränsas. Kommunens IT-

utrustning riskerar att utsättas för skada eller förstöras vid översvämning. För att 

undvika att lagrad information påverkas kommer reservdrift att upprättas. 

 

5.4.2 Lågkonsekvensscenario 

Det kan uppstå störningar i telenätet, men endast i delar av kommunen. Det beror 

delvis på hur omfattande elavbrottet blir. 

 

5.5 Värmeförsörjning 

 

5.5.1 Högkonsekvensscenario 

Fjärrvärmeverket klarar sig från översvämning, men kommer inte att kunna 

distribuera värme till fastigheter i kommunen på grund av elavbrottet. 

Värmeverket kommer att stänga ner produktionen.  

 

5.5.2 Lågkonsekvensscenario 

Fjärrvärmeverket klarar sig från översvämning och kommer att kunna distribuera 

värme till större delen av kommunen. De fastigheter som saknar el kommer inte 

att kunna ta emot värme. Successiv stängning av översvämningsdrabbade 

fastigheter kommer att ske, för att undvika sättning och läckage av värme.  

 

5.6 Vatten och avlopp 

 

5.6.1 Högkonsekvensscenario 

Råvattentäkten på Kusön och pumpstationen på Ågärdan översvämmas. 

Reningsverken i Boden och Harads samt de flesta av tätortens mindre 

pumpstationer drabbas, vilket leder till bräddning. Vattenreservoarerna i Pagla, 

Mjösjöberget och Sävast klarar sig. Det vattnet kommer dock inte att konsumeras 

i och med att befolkningen ska utrymma. 
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5.6.2 Lågkonsekvensscenario 

Dricksvattenförsörjningen påverkas endast i liten grad. Pumpstationen i Ågärdan 

kan behöva skyddas mot översvämning vid dammbrott i Satisjaure. 

Avloppsreningsverken i Harads och Boden klarar sig och endast mindre 

pumpstationer påverkas. 

 

5.7 Industrier 

 

5.7.1 Högkonsekvensscenario 

Vid ett högkonsekvensscenario påverkas industrier i Bodens tätort, även om det 

skiljer mellan vilken damm som drabbas. Vid brott i Seitevare, Suorva och 

Porjus drabbas samtliga industriområden och mindre företag i tätorten. I övrigt 

sker liten påverkan. 

 

5.7.2 Lågkonsekvensscenario 

Inga industrier drabbas vid lågkonsekvensscenario. 

 

5.8 Miljö 

Vid ett dammbrott kan olja läcka ut från dammarna och förorena mark och 

vattendrag. Älven används som vattentäkt av Bodens kommun och det kan inte 

uteslutas att ett utsläpp påverkar dricksvattenförsörjningen. 

Dammbrott i vissa dammar orsakar översvämmade industriområden. 

Föroreningar kan då spridas ut i omgivningen. Även erosion och översvämning 

kan orsaka att föroreningar urlakas i marken och sprids i naturen. 

Bräddning av avloppsreningsverk och pumpstationer kan leda till förorenade 

vattendrag.  
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Bild 2: Konsekvenser av dammhaveri i Suorva vid Q klass 1 (10 000 års flöde).  
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6. Åtgärder 

 

6.1 Larmning och varning 

Vattenfall ansvarar för att larma SOS Alarm och Länsstyrelsen vid fara för eller 

konstaterat dammbrott. Bodens kommun får larm via Inre befäl
6
 på SOS Alarm. 

Vid dammbrott sker intern larmkedja där den centrala krisledningsgruppen och 

krisledningsnämnden sammankallas. 

Befolkningen larmas via VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, i radio och 

tv samt som ljudsignal i Boden. UMS PAS som skickar varning via talsvar och 

SMS används i berörda byar. Polisen kan även larma från helikopter. 

 

6.2 Krisledning 

Den centrala krisledningsgruppen träder i funktion och företrädare för de aktörer 

som hanterar utrymning, så som polisen, hemvärnet, lokaltrafik och taxibolag, 

knyts till gruppen. Krisledningsnämnden sammankallas av kommunstyrelsens 

ordförande. Krisledningsgruppen skapar underlag för krisledningsnämndens 

beslut, samverkar med berörda aktörer och koordinerar utrymning av 

kommunen. Samtliga förvaltningar aktiverar sin krisledning och genomför de 

uppgifter de enligt planerna ansvarar för. Krisberedskapsplan mot extraordinära 

händelser följs. 

 

6.3 Kommunikation och information 

Kommunikation ska om möjligt hanteras via ordinarie kommunikationsmedel, så 

som telefoni, mobil, fax, e-post och radio. Elavbrott kan uppstå snabbt efter ett 

dammbrott, eftersom Svenska Kraftnät kan stänga ner nätet. Rakel är då det enda 

kommunikationsmedlet som kan upprätthållas. 

                                                 

 
6
 Inre befäl sitter på SOS Alarm och fungerar som stöd för insatsledare vid räddningsinsatser.  
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Informationsenheten hanterar intern information bland annat via intranätet och 

extern till media. De ansvarar även för krisinformationssidan på webbplatsen och 

för att ge information till 113 13.
7
 

All information som ska ut internt och externt ska gå via den centrala 

krisledningsgruppen. 

En upplysningscentral upprättas i ordinarie lokaler i stadshuset, i 

räddningstjänstens lokaler eller på Gunnarsbyns skola beroende på vilken damm 

som har gått till brott. 

 

6.4 Räddningstjänst 

Vid dammhaveri ansvarar Räddningstjänsten för livräddning, Viktigt 

Meddelande till Allmänheten (VMA) och för att inleda utrymning i områden 

som kräver omedelbara insatser. De kommer att starta upp uppsamlingsplatser i 

Harads skola, Gunnarsbyns skola, Brönjaskolan och Hedenskolan, för invånare 

som inte hinner utrymma.  Räddningstjänsten ska även upprätthålla ordinarie 

verksamhet och kommer att omgruppera och säkra materiel för att det ska kunna 

genomföras.  

 

6.5 Infrastruktur 

Olika typer av infrastruktur drabbas vid dammbrott enligt 

högkonsekvensscenario, vilket innebär att både kommunala förvaltningar och 

externa aktörer kommer att delta i krishanteringen.  

Tekniska förvaltningen ansvarar för att spärra av drabbade vägsträckor och 

samverka med polisen vid omdirigering av trafiken under pågående utrymning. 

Fastighetsavdelningen kommer att flytta reservkraftsaggregat till prioriterade 

anläggningar. De platser som ska ha reservkraft är prioriterade utifrån behovet i 

krishanteringen och syftar till att kunna upprätta uppsamlingsplatser, krisledning 

och försörjning av viss samhällsviktig verksamhet.  

                                                 

 
7
 113 13 är ett nödnummer hos SOS Alarm som kan användas vid kriser. Du kan både ge och få 

information när du ringer 113 13.  
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Vid konstaterat dammbrott kommer VA att stänga råvattenpumparna på Kusön 

samt säkra back-up av driftdatorsystemen för Svedjans avloppsreningsverk och 

biogasanläggning.  Sandsträsk används för nödvatten och reservkraft kommer att 

placeras där. 

Kommunens IT-utrustning riskerar att utsättas för skada på grund av 

översvämning. IT-avdelningen kommer därför att flytta hårddisksystem och band 

för säkerhetskopiering till Älvsbyn för att säkerställa all den information som 

finns lagrat i informationssystemen. 

 

6.6 Drivmedel 

Drivmedel kan tas in till kommunen österifrån och ska användas för reservkraft 

samt fordon som behövs vid utrymning och andra åtgärder. Hedenskolan och 

Brönjaskolan prioriteras. Det kommer att uppstå större behov av drivmedel, som 

då får flygas in utifrån.  

 

6.7 Livsmedelsförsörjning 

Leverans av livsmedel till stora delar av kommunen kan inte ske genom ordinarie 

väg på grund av översvämmade vägar, utan det kommer att upprättas nya 

leveransvägar från östra Norrbotten. Vägnätet till Harads och Gunnarsbyn 

kommer att fungera. Försvaret kan tillhandahålla en koktross till Hedenskolan 

och Brönjaskolan.  
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7. Utrymning 

Utrymning av kommunen ska ske vid dammbrott i Suorva, Porjus, Messaure och 

Seitevare. Dammbrott i övriga dammar kan föranleda utrymning. 

Utrymningstiden är 6-33 timmar beroende på vilken damm som går till brott. 

Den centrala krisledningsorganisationen leder utrymningen från Gunnarsbyns 

matsal där krisledningslokalen upprättas. Kommunen har samordnings- och 

verkställighetsansvar för utrymningen. Plan för samordning mellan Bodens 

kommun, Försvaret och landstinget finns framtaget.    

Utrymningsplanen utgår ifrån att kommunens invånare utrymmer på egen hand. 

Varje företag, myndighet och verk ansvarar för egen utrymning. Lokaltrafiken 

kommer att vara igång för att enskilda utan egen transport ska kunna ta sig ut ur 

riskområdet. I första hand ska enskilda uppsöka egen inkvartering, till exempel 

släkt och vänner på säkra orter. 

Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ansvarar för att utrymma sina 

verksamheter. Norrbottens läns landsting ansvarar för att utrymma personal på 

kommunens vårdcentraler och tandvårdskliniker. De ansvarar även för en 

eventuell utrymning av Sunderbyn. 

 

7.1 Beslut om utrymning 

Beslut om utrymning på grund av dammhaveri fattas av: 

 

 Krisledningsnämnden, som arbetar enligt reglemente för 

krisledningsnämnden fastställd av kommunfullmäktige 2004. 

 Inre Befäl i samverkan med Räddningsledaren vid behov av skyndsamt 

beslut. Samråd ska om möjligt ske med centrala krisledningsgruppen och 

krisledningsnämndens ordförande. 

 Länsstyrelsen, om övertagande av kommunal räddningstjänst har skett.  
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7.2 Uppsamlingsplatser och utrymningsväg 

 

Boende i område Uppsamlingsplats Ansvarig personal Utrymningsväg 

Byarna nordväst om 

Harads/Bodträskfors 

på båda sidor älven 

Harads skola eller 

privata hushåll 

Räddningstjänsten Ingen utrymning 

ut ur kommunen 

Bodsvedjan, 

Bodforsen, Sanden, 

Bränslan, Sveafältet, 

Trångfors, Heden, 

Södra Bredåker 

Bodenarenan Tillväxtförvaltningen 

och FRG 

Väg 97, väg 

590, väg 968 till 

E4 

Erikslund, Fagernäs, 

Norra och Södra 

Svartbyn, 

Torpgärdan 

Hildursborg Tillväxtförvaltningen 

och FRG 

Väg 356 över 

Morjärv 

Centrum, 

Prästholmen, 

Svartbjörnsbyn, 

Buddbyn, Vittjärv, 

Norra Bredåker  

Ishallen Tillväxtförvaltningen 

och FRG 

Väg 97, väg 

590, väg 968 till 

E4 

Sävast Träffpunkten 

Sävast 

Tillväxtförvaltningen 

och FRG 

Väg 97, väg 

590, väg 968 till 

E4 

Unbyn, Råbäcken, 

Bjässmora 

Ingen 

uppsamlingsplats 

 Väg 616 till E4 

Tabell 3: Uppsamlingsplatser och utrymningsvägar 

 

7.3 Socialförvaltningen 

Socialförvaltningens verksamheter ska utrymmas. Det gäller äldreboenden, 

personer med hemtjänst och andra vårdtagare. Socialchefen ansvarar för att 

utrymningen verkställs. Samtliga former av boenden och vårdtagare inklusive 

personal transporteras med buss till Älvsbyn som är mottagningsort för Bodens 

socialförvaltning. De vårdtagare inom hemtjänst och personlig assistans som kan 

utrymma på egen hand eller med hjälp av anhörig tar sig till på förhand bestämda 
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uppsamlingsplatser. Övriga transporteras dit med buss. Tjänsteplikt gäller för 

alla anställda. 

Verksamhetschefer ansvarar för den övergripande utrymningen och 

enhetschefer/avdelningschefer ansvarar för utrymning av enskilda arbetsplatser. 

Socialförvaltningens krisledning ansvarar för verksamheten i Älvsbyn. 

 

7.4 Utbildningsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningens ansvar vid dammbrott är att utrymma sina 

verksamheter, informera föräldrar samt genomföra åtgärder för att skydda 

materiel och handlingar i drabbade områden. Tjänsteplikt gäller för samtliga 

anställda. 

Eleverna ska utrymmas tillsammans med sina föräldrar med undantag för 

gymnasieelever.  De barn som inte har hämtats transporteras till Älvskolan i 

Gunnarsbyn med buss som rekvireras från centrala krisledningsgruppen. 

Rektorerna ansvarar för att utrymma respektive skola. 

 

7.5 Transporter 

Varje företag, myndighet, verk och enskild ska om möjligt utrymma på egen 

hand. Lokaltrafiken är igång så länge det är möjligt ur säkerhetssynpunkt. 

Därefter kommer bussarna att användas för utrymning av kommunens 

verksamheter. Det kommer att finnas en transportledare på Ässjan för att 

koordinera samtliga transporter.  

 

7.6 Mottagningskommuner 

Socialförvaltningen utrymmer till Älvsbyn och övriga befolkningen ska utrymma 

till Kalix. I Kalix slussas invånare vidare till andra kommuner i Östra Norrbotten. 

Överenskommelse finns med Haparanda, Övertorneå, Överkalix och Pajala. 

Totalt kan Östra Norrbotten ta emot 15 000 invånare från Boden. 
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7.7 Samverkan 

 

Myndigheter och kommuner har vid ett dammhaveri olika ansvar och uppgifter 

enligt lag. Hanteringen av ett dammhaveri och utrymning av stora delar av 

Norrbotten innebär att många aktörer på olika nivåer i samhället behöver 

samverka. Länsstyrelsen ansvarar för att samordning och samverkan mellan 

dessa aktörer sker och en regional dammhaveriplan anger förutsättningar för hur 

samverkan kommer att genomföras.  

 

Samband kommer att upprättas med flera aktörer som utrymmer egna 

verksamheter och/eller ansvarar för att hantera utrymningen, exempelvis Polisen, 

Försvaret och landstinget. Eventuellt kommer en gemensam stab bestående av 

involverade aktörer att upprättas på Kallax, vilket skulle underlätta 

koordineringen av nödvändiga insatser och göra samverkan mer effektiv.  

 

Regionala rådet
8
 kan bli en instans för att samordna insatser och åtgärder, 

koordinera information och ta fram förslag på fördelning av resurser.  

                                                 

 
8
 Regional rådet består av Försvarsmakten, kommuner, Kommunförbundet, Kustbevakningen, 

Länsstyrelsen, landstinget, Polisen, Sjöfartsverket, SOS Alarm, Svenska Kyrkan, Sveriges Radio, 

Swedavia, Trafikverket, Vattenfall Eldistribution och Vattenfall Vattenkraft. Syftet är att 

utveckla och stärka beredskapen för kriser samt förmågan att hantera kriser.  
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