
Om dammen brister
Information till boende i Bodens kommun



Vad gör du vid ett 
dammbrott?
Risken för ett dammbrott i Luleälven är mycket liten, men går inte att utesluta. 
Därför har vi i Luleå och Bodens kommuner tagit fram den här foldern 
tillsammans med Länsstyrelsen och Vattenfall.

Hur får du reda på att ett 
dammbrott skett?
I Bodens tätort sänds utomhussignalen 
Viktigt meddelande i två minuter.
I Haradsområdet sker informationen 
via personal från räddningstjänsten 
samt upprepade meddelanden på radio.
 
När du hör ljudsignalen: Slå på radions 
kanal P4. Där får du information om 
det gäller ett dammbrott, vad som har 
hänt och vad du ska göra. 

Vad ska du göra? 
Vid beslut om utrymning ska du 
omedelbart åka österut till Kalix. Se 
nästa sida för utrymningsvägar. 

Var och en svarar för sin egen transport 
och bistår om möjligt grannar och 
hjälpbehövande.

Utrymning
Vid utrymning får äldreboenden, 
gruppbostäder, personer med hemtjänst 
och andra med vårdbehov hjälp att 
utrymma till Älvsbyns kommun. 
Annan kommunal verksamhet stängs. 

Vid konstaterat dammbrott ska 
lokaltrafikens fordon hjälpa till att 

utrymma äldreboenden, därför kommer 
vanlig lokaltrafik att upphöra.

Vart ska du ta vägen?
Bodens invånare ska utrymma till 
Kalix kommun och får där vidare 
information. Du kan få övernatta i 
Kalix, Överkalix, Pajala, Övertorneå 
eller Haparanda. Även Finland kan bli 
aktuellt för vissa.

Bodensarna får husrum, mat och 
förnödenheter under några dagar.

Mottagande kommun registrerar alla 
utrymda. Försvunna personer anmäls 
till Polisen på telefon 114 14.

Har du släkt eller vänner som inte 
berörs av dammbrottet i Lule älvdal 
kan du självklart utrymma till dem.

Vad ska du ta med dig?
Vid utrymning bör du ta med 
liggunderlag, sovsäck, toalettartiklar, 
medicin, pengar, värdehandlingar och 
legitimation.

Räkna med att du kan bli borta några 
veckor.



Utrymning av Boden
Här ser du vilka utrymningsvägar du ska ta, beroende på var du bor.

• Centrala tätorten norr om Garnisonsgatan samt Södra Svartbyn, 
Norra Svartbyn, Erikslund, Fagernäs, Buddbyn, Svartbjörnsbyn, 
Björkelund, Övre Bredåker, Norra Bredåker, Rasmyran och Vittjärv 
utrymmer via väg 356 över Mojärv till Kalix Sportcenter.

• Centrala tätorten söder om Garnisonsgatan samt Sävast, Sävastnäs, 
Södra Bredåker, Degerbäcken, Heden,Trångfors, Bodsvedjan och 
Bodforsen utrymmer via väg 97, över Gammelstad (väg 590) och 
Rutvik (väg 968) till E4 för färd till Kalix Sportcenter.

• Unbyn, Råbäcken och Bjässmora utrymmer via väg 616 till E4 för 
färd till Kalix Sportcenter

• Byarna nordväst om Bredåker och nordväst om Harads/Bodträsk-
fors på båda sidorna om älven utrymmer till Harads skola.

• Byarna omkring Gunnarsbyn berörs inte av ett eventuellt damm-
brott. De har sannolikt elektricitet och behöver inte utrymma.



Vad händer vid ett 
dammbrott?
Risken för dammbrott är mycket 
liten men går inte att utesluta. Om 
ett dammbrott skulle inträffa vid 
Luleälvens största dammar Suorva 
eller Seitevare tar det cirka 24 timmar 
innan vattnet når Bodens tätort.  
Om Messauredammen brister tar det 
cirka 9 timmar. 

Oavsett vilken damm som brister 
blir det inte någon flodvåg, utan 
vattennivån höjs sakta och återgår till 
normal nivå efter några dygn. 

Vad innebär det för Boden?
Vid ett dammbrott förstörs broar 
nedströms. Elektriciteten slås ut i 
älvdalen och det kan ta flera veckor 
innan vi har full kapacitet igen. 

Dammbrott i Suorva, Seitevare, 
Porjus eller Messaure medför total 
utrymning av Bodens tätort. Brott vid 
andra dammar innebär mycket högt 
vattenstånd i Boden, där vissa områden 
måste utrymmas.

Mer information
Om ett dammbrott sker får du löpande 
information via radions kanal P4.

Till en början får du även information 
via kommunens växel på telefon 0921-
62 000 eller via www.boden.se.

Frågor och svar
Hur högt kan vattnet stiga?
- Efter ett dygn kan vattnet vara cirka 
nio meter högt i Bodens tätort. Det 
motsvarar upp till fjärde våningen på 
stadshuset. 
 
Får jag ta med mig mitt husdjur? 
- Ja. 
 
Ska jag hämta mina barn i skolan? 
- Ja. Barn som inte hämtas flyttas av 
personal till Gunnarsbyns skola. 
 
Hur snabbt ska jag ta mig bort från 
översvämningsområdet? 
- När du nås av larmet ska du 
omedelbart utrymma österut till Kalix. 
 
Vilka vägar och broar kommer vara 
framkomliga? 
- Räkna med att många vägar och 
samtliga broar i översvämningsområdet 
blir oframkomliga när vattnet har stigit. 
 
Hur länge måste jag vistas på annan 
ort? 
- Det kan ta flera veckor innan 
elektricitet och infrastruktur är 
uppbyggda så att du kan återvända.

 
 
Spara denna folder! 
Den kan även hämtas på kommunens 
webb. Gå till boden.se och sök på 
“dammbrott” i rutan uppe till höger.
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