KAN DET HÄNDA I VÅR KOMMUN?

ALLMÄN UTRYMNING

FÄRILA

Du som bor inom riskområdet ska bege dig till
respektive uppsamlingsplats och anmäla dig där.
Därifrån sker evakuering, i första hand till släkt och
vänner utanför riskområdet.

Risken för dammbrott är mycket liten men går heller inte
att utesluta.
Om ett dammbrott skulle inträffa vid Ljusnans största
damm, tar det ungefär ett dygn innan vattnet når Ljusdals
kommun. Om det däremot skulle inträffa ett dammbrott
i Laforsen tar det cirka en timme innan vattnet når Färila,
en och en halv timme innan det når Ljusdal och två
timmar innan det når Järvsö. Översvämningens omfattning
beror på vilken damm det gäller och den aktuella
flödessituationen vid tillfället .

HUR FÅR DU REDA PÅ ATT
ETT DAMMBROTT SKETT?

UPPSAMLINGSPLATSER
Färila: Färila skola
Ljusdal: Slottegymnasiet
Järvsö: Öjeskolan		

LJUSDAL

Ta med det här: Vid utrymning bör Du ta med
sovutrustning, toalettartiklar, medicin, pengar,
värdehandlingar och värdeföremål.
Uppsamlingsplats öster om älven

Slottegymnasiet

Det finns just nu inget särskilt tekniskt system för att varna
de som bor i riskområden vid ett dammbrott. I samarbete
mellan kraftindustrin och berörda myndigheter pågår
ett utvecklingsprojekt om system för särskild varning vid
dammbrott. Avsikten är att särskilt varningssystem skall
införas i områden där det finns behov av snabb varning
i händelse av dammbrott. Ny information kommer att
lämnas då denna fråga har lösts.
Om ett dammbrott skulle ske innan dess så sänds det i
Ljusdals tätort den generella utomhussignalen, ”Viktigt
meddelande”. Det är 7 sekunder långa signaler följt med
14 sekunders tystnad.

JÄRVSÖ
INFORMATIONSCENTRAL

Hör signalen ska du: Gå inomhus, stänga alla fönster och
dörrar samt ventilation och lyssna på radions kanal P4. Via
radion får du med jämna mellanrum information om vad
som har hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet.
Information kommer också att sändas i TV och text-TV samt
publiceras på kommunens hemsida www.ljusdal.se. Innan
särskilt varningssystem har införts planerar vi att informera
med högtalarbilar i Färila och Järvsö samt utmed Ljusnans
stränder.

Vid en krissituation kommer en Informationscentral
att upprättas i förvaltningshuset i Ljusdal.
Hit kan Du vända Dig för att få eller lämna viktiga
upplysningar om läget i översvämningsområdet.

Den röda färgen markerar riskområdet det vill säga
beräknat maximalt översvämningsområde vid dammbrott.
De vita pilarna visar var uppsamlingsplatserna ligger.

Telefonnummer 113 13
www.ljusdal.se
www.krisinformation.se

FÖR DIN SÄKERHET

FRÅGOR & SVAR

Risken för dammbrott är mycket liten men den går inte
att utesluta. Därför har Ljusdals kommun tillsammans
med Länsstyrelsen och dammägarna gemensamt gjort en
samordnad beredskapsplan för en eventuell krissituation.

Fråga: Hur högt kan vattnet maximalt stiga?
Svar: Vattnet kan stiga högst åtta meter. I praktiken innebär
detta att det i de yttersta översvämningsområderna
kommer att vara några centimeter vatten.

Ljusnan är en av de stora kraftverksälvarna i landet.
Ungefär hälften av elkraften i Sverige kommer från
vattenkraft. Vattenkraftverken i Ljusnan svarar för cirka sex
procent av den totala vattenkraftproduktionen i landet. För
att kunna reglera vattnet i Ljusnan för elproduktion finns
ett 20-tal dammanläggningar.

Fråga: Hur snabbt ska jag ta mig bort från
översvämningsområdet?
Svar: När Du har fått information om att en dammolycka
har skett ska Du utan onödigt dröjsmål bege dig till
uppsamlingsplatsen.

För att skapa en bild av vad som kan komma att hända
vid ett dammbrott har beräkningar gjorts. Resultaten av
beräkningarna ligger till grund för beredskapsplanen.

Fråga: Kan jag hjälpa till med något?
Svar: Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser.
Du ska anmäla ditt intresse till den upprättade
Informationscentralen.

Du kan se hur Du blir berörd på ortskartorna i den här
foldern. Det är viktigt att poängtera att det inte är fråga
om någon flodvåg som kommer att skölja över Ljusdals
kommun. Det handlar istället om en successiv nivåhöjning
av vattenytan. Den största risken uppstår precis
nedströms dammen där vattenytan stiger snabbt.

Fråga: Vilka vägar och broar kommer att vara framkomliga?
Svar: Räkna med att samtliga vägar och broar inom
översvämningsområdet efter en tid blir ofarbara.

Beredskapsplan vid

DAMMBROTT
I LJUSNAN

Fråga: Kan marken nära riskområdet ge vika om jag vistas
där?
Svar: Undvik att vistas nära översvämningsområdet.
Marken kan p.g.a vattnets strömmar erodera med risk för
ras.

VEM ANSVARAR FÖR VAD?
Ljusdals kommun ansvarar för olycksförebyggande
verksamhet och räddningstjänst som är aktuellt vid
översvämningar som orsakas av riklig nederbörd eller
dammbrott. Med god beredskap kan konsekvenserna av ett
dammbrott mildras.
Du som har frågor gällande beredskapsplanen kan ringa
till Räddningstjänsten på telefonnummer: 0651-180 23.

Länsstyrelserna i Gävleborg och Jämtland, kommunerna
längs Ljusnan, Fortum och Vatten-regleringsföretagen har
gemensamt tagit fram beredskapsplanen.

Informationsenehetn Ljusdals kommun 2017

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra.

ljusdal.se

