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     Om dammen brister 

Risken för ett dammbrott i Luleälven är minimal men kan 
inte helt uteslutas. Därför har Jokkmokks kommun tagit fram en 

informationsfolder tillsammans med Länsstyrelsen och Vattenfall. 

Information till invånare i Jokkmokks kommun

Jus buodo doaddju
Diededibme viesájdiddjijda Jåhkåmåhke kommuvnan. 

Jus buođđu dodjo 
Diehtojuohkin Jåhkåmåhke gieldda álbmogii. 



Hur får du veta att ett 
dammbrott har inträffat?

Räddningstjänsten går ut med ett viktigt 
meddelande till allmänheten (VMA) med 
information om vilken damm som berörs.

När du hör ljudsignalen: lyssna på 
radions kanal P4. 
Via radion får du löpande mer information 
om vad som har hänt och vad du ska göra. 

Alla kommunmedborgare varnas med 
talmeddelande via telefon. På sikt kommer 
även VMA via sms vara möjligt.

För att komplettera VMA-systemet 
samverkar kommunen och Fiskflyg AB. 

En helikopter passerar upprepade gånger på 
låg flyghöjd intill älven och drabbade 
områden. Samtidigt hörs en konstant 
ljudsignal som varvas med tal och 
information om vilken damm som havererat. 

Utrymning 

Delar av kommunen måste utrymmas. Även 
invånare som inte drabbas av översvämning 
kan uppmanas att utrymma på grund av 
omfattande elavbrott.

När du nåtts av informationen om utrym-
ning (via VMA, radio P4, konstant ljudande 
varningssignal) ska du så fort som möjligt 
utrymma enligt instruktion nedan.

Så gör du 

Var och en svarar för sin egen transport och 
bistår om möjligt grannar och 
hjälpbehövande. Se utrymningsvägar på 
sidorna 4-7.

Ta med dig liggunderlag, sovsäck, 
toalettartiklar, medicin, pengar, 
värdehandlingar och legitimation samt mat 
och vatten för två dygn. 
Gärna en batteridriven radio.

Kan du inte utrymma på egen hand - ta dig 
till någon av kommunens uppsamlingsplatser 
för vidare transport med buss eller 
helikopter: 

Uppsamlingsplatser

• Brandstationerna i Porjus, Vuollerim 
och Kåbdalis

• Kvikkjokk fjällstation

• Centralköket i Hälsocentralen, 
Jokkmokk (före detta vårdcentralen) 

Barn, äldre och vårdtagare i 
kommunal omsorg

Äldreboenden, gruppbostäder, personer med 
hemtjänst samt andra med vårdbehov får 
hjälp att utrymma till Älvsbyn och Gällivare. 
Ordinarie kommunal verksamhet stängs.

Hämta ditt barn från förskola och skola om 
du har möjlighet.

Barn/elever som inte hämtats från förskola 
och skola flyttas av befintlig personal till 
närmaste uppsamlingsplats (se ovan).
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Till annan kommun

Kommunens invånare ska utrymma till 
Gällivare, Älvsbyn, Storuman och Sorsele. 
Övernattning, mat och förnödenheter 
erbjuds till dess att det är säkert att 
återvända. Det kan ta flera veckor. 

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

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

Vad händer vid ett dammbrott?

Ett plötsligt dammbrott är inte sannolikt. 
Det blir ingen flodvåg.

Vattnet stiger långsamt. Hur lång tid det tar 
innan vattennivåerna uppnår högsta läge
beror på vilken damm som havererat. 
Därefter sjunker vattnet undan.  
Några exempel finns nedan.

Om Seitevaredammen havererar 
uppnås maximal vattenståndshöjning 
inom 6-21 timmar:

• Tjåmotis-Randijaur 
drabbas av vatten inom 2-5 timmar
vattennivån stiger maximalt 14 meter

• Jokkmokks tätort 
drabbas av vatten inom 8 timmar
vattennivån stiger maximalt 6 meter

• Mattisudden 
drabbas av vatten inom 9 timmar 
vattennivån stiger maximalt 10 meter

• Vuollerim 
drabbas av vatten inom 10 timmar 
vattennivån stiger maximalt 15 meter

Om Suorvadammen havererar 
uppnås maximal vattenståndshöjning 
inom cirka 20 timmar.

• Porjus 
drabbas av vatten inom 11 timmar
vattennivån stiger maximalt 14 meter

• Vuollerim 
drabbas av vatten inom 14 timmar
vattennivån stiger maximalt 10,5 meter

Vad innebär ett dammbrott?

Vid haveri av Luleälvens största dammar 
förstörs nedströms liggande broar och 
dammar. Många vägar blir oframkomliga då 
vattnet stigit.

Elektriciteten slås ut i stora delar av 
kommunen. Att nå full kapacitet igen kan 
dröja flera veckor.  

Det blir störningar i försörjningen  av 
dricksvatten, värme och 
telekommunikation. 

Störningar i  samhällsförsörjningen 
drabbar betydligt fler än dem som utsätts för 
den faktiska översvämningen. 

Vattennivåerna blir varierande inom 
kommunen. Tätorter och byar drabbas olika 
beroende på vilken damm som havererat och 
vilken topografi området har. 

Exempelvis kan delar av tätorten Jokkmokk 
drabbas av översvämning samtidigt som 
andra delar undgår vatten. 
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Utrymning av Jokkmokks kommun
Här ser du vilka utrymningsvägar du ska ta, beroende på vilket område du bor i:

• Porjus via väg 45 till Gällivare 
• Vuollerim via väg 810 och 822 till Gällivare 
• Messaure via väg 818 och 822 till Gällivare  
• Jokkmokk via väg 45 till Storuman och Sorsele  
• Kåbdalis och Sudok via väg 45 och 374 till Älvsbyn 
• Kvikkjokk via Kvikkjokksvägen och 45:an till Storuman och Sorsele:
- Vid dammhaveri i Seitevare eller Parki gäller det istället att utrymma till Kvikkjokk fjällstation 
  för vidare transport med helikopter (istället för Kvikkjokksvägen och 45:an).

Guorrimvedja
• Bårjjåsa-bájkke 45 vedja milta Jiellevárráj 
• Vuollerieme-bájkke 810 ja 822 vedja milta Jiellevárráj 
• Miessávre-bájkke 818 ja 822 vedja milta Jiellevárráj 
• Jåhkåmåhke-bájkke 45 vedja milta Lusspáj ja Suorssáj
• Goabddálisá-bájkke ja Suovdok 45 ja 374 vedja milta Ientjaválláj
• Huhttáná-bájkke Huhttánvedja ja 45 vedja milta Lusspáj ja Suorssáj:
- Buododoaddjumin Siejdeváren jali Bárkávren hähttu ienni guorrit Huhttána várrestasjåvnnåj 
ja dassta doalvoduvvat helikopterijn. (ienni gå Huhttánavedja ja 45 vedja milta.)

Karta som visar utrymningsområden

Vuollerimområdet 
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Báhtarangeainnut 
• Bårjås-guovlu geainnu 45 mielde Jiellevárrái 
• Vuolleriebme-guovlu geainnu 810 ja 822 mielde Jiellevárrái 
• Miessávrre-guovlu geainnu 818 ja 822 Jiellevárrái
• Jåhkåmåhke-guovlu  geainnu 45 mielde Luspái ja Suorsái 
• Goabddális-guovlu ja Suovdok geainnu 45 ja 374 Älvsbynii 
• Huhttán-guovlu Huhttángeainnu ja 45:na mielde Luspái ja Suorsái: 
• - Jus lea buođđododdjon Siejddeváris dehe Párkis de galgá báhtarit Huhttána 
      duottarstašuvdnii ja das viidáseappot helikopteriin (Huhttángeainnu ja 45:na sajis) 

Karta som visar utrymningsområden

Porjusområdet 
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Karta som visar utrymningsområden

Kåbdalisområdet 

Kåbdalisområdet 
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Karta som visar utrymningsområden

Jokkmokksområdet 

Kvikkjokksområdet 
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Gåktu oattjo diehtet buodo l 
doaddjum?

Gádjomdievnatus diedet ájnas  
diededimijn álmmugij (VMA)
makkir buoduj guosská.

Gå gulá jiednasignálav: gulldala 
rádio kanálav P4. 
Rádio badjel oattjo diededimev 
mij la sjaddam ja majt galga dahkat. 

Gájkka kommuvnnaviesájdiddje várroduvvi 
hålladiededimijn telefåvnå badjel. 
Åvddålijguovlluj la aj VMA máhttelis.

Kommuvnna ja Fiskflyg aktijbarggi ålles-
tittjat VMA- vuogádagáv. Helikopter vássá 
moaddi vuollegit äno guorav ja dulvvadum 
bájkijn. Avtabále gullu aktelasj 
jiednasignálla mij målsuduvvá hålajn ja 
diededimijn birra makkir buodo l doaddjum.

Guorrim  

Kommuvnas oase hähttuji guorriduvvi.
Viesájdiddje aj gudi e vadalá dulves 
máhtti gåhtjoduvvat guorrit vijdes 
elektrisitäjttabårka diehti.

Gå la oadtjum diededimev guorrima birra 
(VMA, rádio P4, aktelasj jieddnás signála 
badjel  de galga ruvva máhttelis guorrit 
bagádusa milta vuollelin. 

Návti dagá 

Juohkkahasj åvdåsvásstet ietjas dålvudimes 
ja viehket jus la máhttelis guorraulmutjijt ja 
gejt viehkev dárbahi. Gehtja guorrimvedjajt 
4-7 bielijn.

Válde maŋŋáj välláhimvuoládisáv, 
oademvuossav, hivsikartihkkalijt, dálkkasijt, 
biednigijt ja árvvopáhppárijt ja id-kårtåv ja 
biebmov ja tjátjev guovte jánndurij. Jus la 
rádio batteridjaj de dav aj válde maŋŋáj.

Jus iesj i máhte guorrit – maná 
kommuvna muhtem tjoahkkimsajijda 
ja dassta doalvoduvvat bussajn/
helikopterijn. 

Tjoahkkimsaje 

• Buollemstásjåvnå Bårjjåsin, 
Vuolleriemen ja Goabddálisán 

• Huhttána várrestásjåvnnå 

• Guovddelistjiehka Varresvuohtagu-
ovdátjin, Jåhkåmåhken (åvdep
sujttoguodvdásj)
 

Máná, vuorrasappo ja sujttoduossto 
kommuvna huvson 

Vuorrasijårroma juogosårroma, ulmutja 
häjmmadievnastusájn ja ietjá sujttoduossto 
viehkev oadtju guorrit Ientjaválláj ja Jielle-
várráj. Iemelágásj kommuvnnadoajmma 
dahpaduvvá. 

Viettja ietjat mánáv/skåvås jus dujna l máht-
telisvuohta.

Máná/oahppe gudi e viettjaduvá 
åvddåskåvlås/skåvlås doalvoduvvi  barggijs 
lagámus tjoahkkimsadjáj (gehtja badjelin).
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Ietjá kommuvnnaj 

Kommuvna viesájdiddje galggi guorrit 
Jiellevárráj, Ientjaválláj, Lusspáj ja Suorssáj.
Iddjim, biebbmo ja dárbbaga fáladuvvi 
desik la sihkar moaddot. Máhttá gihtjat 
moadda vahko.

Jus dujna l fuolkke jali rádna gudi e 
duohtaduvá buododoaddjumis Julevänon de 
diedon máhtá dåhku mannat. 

Duossto kommuvnna registart gájkka.
guorridum ulmutjijt. Ulmutja gudi li gáhtum 
diededuvvi 
Polijssaj telefåvnå badjel 114 14.

Mij sjaddá buododoaddjumin? 

Hähkka buododoaddjum ij la jáhkedahtte.
Bárro ij sjatta.

Dulvvá suojmma ja l alemus mieren
l6-21 tijma duogen. Tsoahkogoahtá dan 
maŋŋnela. 
Moadda buojkulvisá li vuollelin.

Jus Siejdeváre buodo doaddju de dulvvá 
alemus tjáhtjemärráj 6-21 tijman:

• Tjoammbe-Ráddnávrre 
dulvvá 2-5 tijman, dulvvá ienemusát 
14 mehtera 

•     Jåhkåmåhke tjoahkkebájkke
dulvvá 8 tijman, dulvvá alemusát 
6 mehtera 

•     Smirjjo 
dulvvá 9 tijman, dulvvá alemusát 10 mehtera 

•     Vuolleriebme 
dulvvá 10 tijman, dulvvá alemusát 15 
mehtera 

Jus Suorvvábuodo doaddju
dulvvá alemusát 20 tijman:i

•    Bårjås
dulvvá 11 tijman, dulvvá alemusát 14 
mehtera 

•    Vuolleriebme
dulvvá 14 tijman, dulvvá alemusát 10,5 
mehtera 

Majt buododoaddjum merkaj?

Juleväno stuorámus buodoj doaddjumin 
späddjuji bråvnå ja buodo buodo vuollelin. 
Edna vedja älla vuojedahtte gå l dulvvam.   

Elektrisitäjtta gáhtu kommuvna ienemus 
bájkijn. Ålåtji vas ålles kapasitäjttaj máhttá 
gihtjat moadda vahko.

Hiemsse sjaddá juhkamtjátje, lieggima ja 
telekommunikasjåvnå doalvvomin.  

Dan gáhtom ja ietjá sebrudakdoalvvom 
däjvvá åvvå ålobujt gå gejt tjátjes 
dejvaduvvi.

Tjáhtjemiere sjaddi målsudahkke
kommuvnan. Tjoahkkebájke ja sijda 
dejvaduvvi umassláhkáj ja l dan duogen 
makkir buodo la doaddjum ja makkir topo-
grafiddja l bájken.

Buojkulvissan máhtti Jåhkåmåhke 
tjoahkkebájke oase dulvvat avtabále gå ietjá 
oase bessi tjátjes.
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Váldde mielde ijastanvuloža, oađđinseahka, 
idjadandiŋggaid, dálkasiid, ruđaid, 
árvobáhpiriid ja legitimašuvnna 
ja maid biepmu ja čázi guovtti jándorii. 
Buorre maid batteriijajođihuvvon rádion.

Jus it sáhte báhtarit ieš – mana soames 
gieldda čoahkkananbáikkiide ja de beasat 
viidáseappot bussain/ helikopteriin. 

Čoahkkananbáikkit

• Buollinstašuvnnat Bårjåsis, Vuolle-
riebmes ja Goabbdálisas. 

• Huhttána duottarstašuvdna 

• Guovddášgievkkan 
Dearvvašvuođaguovddáš, Jåhkåmåh-
kke (ovdal dikšoguovddáš) 

Mánát, boarrásat ja dikšovuostáváldit 
gieldda fuolas 

Boarrásiiddikšu, joavkoorohagat, 
olbmot ruovttobálvalusain ja 
iežá dikšovuostáiváldit ožžot veahki 
báhtarit Älvsbynii ja Jiellevárrái. Fásta do-
aimmat gielddas giddejuvvojit.

Viečča du máná ovdaskuvllas/ skuvllas 
jus dus lea vejolašvuohta.

Mánát/ oahppit geat eai vižžo 
ovdaskuvllas/skuvllas sirdojuvvo bargiin 
lagamus čoahkkananbáikái (geahča bajil).

Got oaččut dieđu jus 
buođđolihkuhisvuohta lea dáhpáhuv-
van?  

Gádjunbálvalus buktá dehálaš 
dieđáhusa álbmogii (VMA) dieđuiguin 
makkár buođus lea sáhka.

Go don gulat jietnasignála: 
guldal rádio kanal P4
Go don gulat jietnasignála: 
guldal rádio kanal P4

Visot gielddaássit ožžot várrehusa
 sárdnedieđuin telefovnnas. 
Boahtteáiggis boahtá maid 
leat vejolaš VMA sms:a bokte.  

Kompletteren dihte VMA-vuogádaga 
gielda ja Fiskflyg bargaba ovttas. 
Helikopter girdá máŋgii vuollegis 
girdinallodagas eanu bálddas 
ja daid váikkuhuvvon guovlluide. 
Seammás gullo bistevaš jietnasignála 
mii vuoruid mielde muitala ja addá
dieđuid makkár buođđu lea dodjon. 

Báhtareapmi  

Ferte guođđit osiid gielddas. 
Maid ássit geasa ii leat váikkuhuvvon 
sáhtte ávžžuhuvvot báhtarit, 
stuorra el-rávdnjeboatkka sivas. 

Go leat ožžon dieđu báhtareami birra 
(VMA, rádio P4, bistevaš bihcume várrosid-
nálas) de galggat nu jođánit go vejolaš 
báhtarit čuovvovaš bagadallama mielde. 

Ná barggat 

JJuohke ovttas lea ovddasvástádus 
iežas fievrrideamis ja veahkeha jus vejolaš 
ránnjáid ja dain geain lea dárbu veahkkái.
Geahča báhtarangeainnuid siidduin 4-7.
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Iežá gildii 

Gieldda ássit galge báhtarit
 Jiellevárrái, Älvsbynii, Luspái/ Storuman 
ja Suorsái/Sorsele. 
Idjadeapmi, biebmu ja dárbodiŋggat
fállojuvvot gitta lea dorvvolaš 
mannat ruoktu. Sáhttá ádjánit máŋga vahku. 

Jus dus leat sogat dehe ustibat 
geat eai váikkuhuvvo buođđolihkuhisvuohta 
Julevu eanus de sáhtát dieđusge vuolgit 
dohko. 

Vuostáiváldi gielda čáliha visot 
báhtareddjiid.
 Láhppon olbmot ilmmuhuvvot Boliisii
 telefovnna bokte, 114 14.

Mii dáhpáhuvvá 
buođđolihkuhisvuođas? 

Fáhkkes buođđododjon Ii šatta eatnobárru.

Čáhci loktana siivun ja lea alimus maŋŋil 
6-21 diimmu: Dan maŋŋil čáhci čohko. 
Muhtin ovdamearkkat vuolil.

Jus  Siejddevárebuođđu doddjo de
alimus čáhceloktaneapmi lea 
6-21 diimmu geažis: 

•     Tjoammbe- Ráddnávrre
 čáhci 2-5 diimmu geažis,
čáhci loktana eanemusat 14 mehtera

•     Jåhkåmåhke čoahkkebáiki
čáhci 8 diimmus, čáhci loktana eanemusat 
6 mehtera

•    Smirjjo
čáhci 9 diimmus, čáhci loktana eanemusat 
10 mehtera

•     Vuolleriebme
čáhci 10 diimmus, čáhci loktana eanemusat 
15 mehtera

Jus Suorvvábuođđu doddjo alimus 
čáhceloktaneapmi lea 20 diimmus: 

•     Bårjås 
čáhci 11 diimmus, 
čáhci loktana eanemusat 14 mehtera

•     Vuolleriebme
čáhci 14 diimmus,
čáhci loktana eanemusat 10,5 mehtera

Mii buođđododdjon mearkkaša? 

Jus lea lihkohisvuohta Julevädnu stuorimus 
buođuin billánit silddit ja buođut vuolil. 
Máŋga geainnu billánit go čáhci loktana.  
 
El-rávdnji jávká stuorra osiin gielddas. 
Sáhttá ádjánit máŋga vahku
fas oažžut olles fámu. 

Šaddet árut juhkančázi, liekkas ja 
tele-gulahallama bajásdoallamis. 

Jávkan dás ja iežá servodatbajásdoallamiin 
váikkuha ollu eanebuid go dat geat váikku-
huvvot čázis. 

Čáhcedásit rivdet gielddas. Čoahkkebáikkit
 ja gilit váikkuhuvvot sierra ládje ja lea gitta 
das makkár buođđu lea doddjon ja makkár 
topografiija guovllus lea. 

Ovdamearkka dihte muhtin oasit Jåhkåmå-
hke čoahkkebáikkis váikkuhuvvot dulvvis 
seamme áiggi go muhtin iežá osiin ii leat 
čáhci.



Mer information

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

Till en början får du även information via kommunens växel: 
telefon 0971-170 00 och via www.jokkmokk.se.

Du kan även ringa 113 13 för att ge eller få information. 

Vid akut fara ring 112.

Spara denna information.
Foldern kan hämtas via kommunens hemsida där information uppdateras löpande: 

www.jokkmokk.se (kris och säkerhet)

Jokkmokks kommun. Adress: Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk. 
Tel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Email: kommun@jokkmokk.se 

Ansvarig utgivare: Jokkmokks kommun 2014

Läs mer: www.msb.se  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om beredskap i händelse av en krissituation. 


