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1. Inledning
Denna plan är samordnad med Länsstyrelsens regionala motsvarighet: Regionalt samordnad
beredskapsplan för dammhaveri och höga flöden i Dalälven.
Sannolikheten för ett dammhaveri i Dalälven är att betrakta som mycket låg, men då
konsekvenserna blir omfattande samt att många aktörer blir involverade, så är en hanteringsoch samordningsplan behövlig. Därtill kan höga flöden-situationer uppstå av naturliga
orsaker, utan att dammar havererar, t.ex. vid så kallade 100-årsflöden.
Problemet med höga flöden är att infrastruktur, av direkta eller indirekta orsaker, blir
otillgängliga för människor. Byggnader, vägar, broar, tele-, el- och VA-nät är exempel på
infrastruktur som kan gå sönder eller bli otillgängliga vid översvämning. Många människor
och verksamheter kan behöva flytta på sig under perioden för annalkande vattenmassor,
översvämning samt under återställningsprocessen.
I samverkan med andra Dalälvsaktörer, framförallt inom länet, har denna beredskapsplan för
dammhaveri och höga flöden i Dalälven tillkommit.

1.2 Syfte
Huvudsyftet med denna plan är att
 ge nödvändig information och vägledning för hantering av en allvarlig
översvämningshändelse
 övergripande information om konsekvenser samt olika aktörers ansvarsområden och
krishantering vid dammbrott
Konsekvensbeskrivningen syftar även till att ge ett underlag för återställandefasen när
händelsens akuta skede är över. Planen ska ge ökad kunskap hos kommunkoncernen samt kan
utgöra underlag för information till allmänheten.

1.3 Mål
Det övergripande målet är att dammhaveriplaneringen ska skydda och rädda liv samt hälsa,
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.
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2. Bakgrund
I Dalälven med biflöden finns 41 aktiva kraftstationer och 13 större dammar.
Dalälven är med sina c:a 520 kilometers längd, Sveriges näst längsta flod. Den har sina
källområden i nordvästra Dalarna, vid gränstrakterna mot Norge. Vid Älvmötet i Gagnefs
kommun förenar sig Västerdalälven med Österdalälven och blir Dalälven. Vattenföringen vid
Dalälvens mynning är i medeltal 379 m3/s. Dalälven är den största svenska förorenaren av
Östersjön (giftiga tungmetaller, särskilt kadmium och zink från gruvavfall, samt fosfor och
kväve)1.
De Dalälvsproblem som avhandlas i denna plan rör höga flöden och/eller dammhaveri.
Begreppet höga flöden innebär att vattentillförseln till älven är så riklig att den ”normala”
älvfåran inte räcker till och vattenmassorna får negativ påverkan på infrastruktur. Riklig
nederbörd eller snabb avsmältning av stora snömängder kan orsaka höga flöden. Trots att
Dalälven är reglerad så kan översvämningar ske vid vårsmältning eller häftiga regn.
Dammhaveri kan bero på läckage (läckning genom dammen, läckning genom grunden) och
höga flöden (överströmning, erosion). I en studie av dammhaverier fann man att 44 % av
haverierna berodde på läckage och 41 % berodde på höga flöden. Instabilitet samt andra
orsaker som är svårare att klassificera stod för 15 % av händelserna.

Nationalencyklopedin, Dalälven. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dalälven (hämtad 201706-19)
1
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3. Riskbild
En enklare beskrivning av riskbegreppet är att risk är en sannolikhet för att något oönskat ska
inträffa kombinerat med konsekvensen för den oönskade händelsen. Risk kan beskrivas som
en enkel multiplikationsformel: risk = sannolikhet gånger konsekvens.
Sannolikheten för att en damm havererar i Dalälven är mycket låg. Men sannolikheten är skild
från noll. Konsekvenserna av ett dammhaveri skulle bli mycket svåra där stora ekonomiska-,
miljömässiga värden skulle gå förlorade. Förluster inom liv och hälsa kan mycket väl inträffa
i dylikt scenario samt att förtroendeförluster för samhällets funktionalitet kan uppstå. Trots låg
sannolikhet i ekvationen så medför den svåra konsekvensen att det är motiverat att ha en
särskild plan för kraftfulla översvämningsscenarier i Dalälven.

3.1 Dammhaveri
Dammhaveri kan bl.a. inträffa p.g.a. läckage och höga flöden. Dammarna kan innehålla stora
mängder vatten och det är mäktiga krafter som sätts i rörelse vilket kan förvärra en läckageeller överströmningsskada. Det successiva förvärrandet kan leda till att dammstrukturen
kollapsar.
Stora mängder vatten sätts då i rörelse nedströms. Initialt, i haveriområdet, kan vattnet ha en
våldsam rörelse. Men efter en viss distans så sker förändringen i älvfåran i form av
nivåhöjning av vattnet.
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4. Klimatförändringarnas betydelse för höga flöden i Dalälven
I ett föränderligt klimat är framtidens risker i Dalälven av intresse. SMHI har studerat
framtida klimats påverkan på Dalälven vilket SMHI redogör för i Beräknad naturlig
vattenföring i Dalälven i ett framtida klimat (SMHI – Nr 51, 20112). I sammanfattningen står
att läsa
”SMHI har genomfört en studie av hur klimatförändringar som de beskrivs av en ensemble av
klimatsimuleringar kan komma att påverka den naturliga vattenföringen i Dalälven. Med naturlig
vattenföring avses det flöde som skulle varit utan dammar och magasin, och om sjöarna avbördats
genom sina ursprungliga utlopp. SMHI har också analyserat klimat-scenariernas sommarnederbörd
och temperatur för den nedre delen av Dalälven.
Studien visar en gradvis omfördelning av flödet över året. Vårfloden minskar och förskjuts och
vattenföringen under vintermånaderna ökar. Detta beror på en ökad vinternederbörd som i mindre
grad än idag kommer att lagras som snö på grund av ökande vintertemperaturer. Med den tidigare
vårfloden minskar flödena i juni och mot andra halvan av seklet ses också en viss minskning av
flödena i juli-augusti.
När det gäller sommartemperaturerna så pekar analysen på en gradvis ökning med 1̊ till 1.5̊ C fram
tills i mitten på seklet jämfört med referensperioden 1961-1990 och sedan en ytterligare ökning med
ca 1.5̊ C tills i slutet på seklet. Däremot visar analysen inte någon systematisk ökning eller minskning
av sommarmedelnederbörden under 2000-talet.”

SMHI talar alltså om omfördelning av flödesscenarierna i Dalälven i jämförelsen mellan nutid
och framtid. Någon påtaglig förändring av nederbörd i avrinningsområdena verkar inte vara
fallet. Ett värstingscenario som utmålats är när det finns stora mängder snö och en plötslig
temperaturökning medför att stora smältvattenmängder fyller på Dalälven. Detta scenario ser
ut att mildras i framtidens klimat, då generellt mindre mängder av vinternederbörden kommer
att lagras som snö.
Klimatförändringarna syns bl.a. i de två GIS-verktyg som kan användas vid planering för
höga flöden i Dalälven: Länsstyrelsernas webb-GIS och MSB:s översvämningsportalen.
Länsstyrelsernas webb-GIS, som är nu-baserat, ger generellt lite mer omfattande
översvämningar än MSB:s översvämningsportal, som har tagit höjd för framtida
klimatförändringar.

Se t.ex. https://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/energiproduktion/vattenkraft/Vattenkraft%20Rapporter/SMHI_Klimatanalys_Dalalven_ver_1_1%20(1).pdf
2
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5. Konsekvensbeskrivning
Konsekvenser handlar om tid och utbredning. När det gäller utbredningen är det primära bekymret
när vattennivån s a s gör intrång på mark som används av människan och i synnerhet där någon form
av byggnader och infrastruktur finns. Tidsfaktorn är viktig då den avgör vilka förebyggande och
skyddande åtgärder som hinner vidtas.
När det gäller utbredningsområdet så finns bl.a. två statliga informationskällor att förhålla sig till,
Länsstyrelsens WebbGIS3 och MSB:s Portalen för översvämningshot4. Utbredningsområdena
beskrivna i dessa två källor skiljer sig åt en smula, då MSB:s beräkningar tar höjd för framtida
klimatförändringar. Valet för denna plan blir att främst titta på den utbredningsberäkning som
beskriver det mest ogynnsamma läget för Tierps kommun och det är de beräkningar som redovisas i
länsstyrelsens WebbGIS.

5.1 Orter och samhällen
De orter som i direkt form kommer att påverkas är Mehedeby och Söderfors, där Söderfors är den
ort som kan påräkna störst påverkan vid översvämningsscenario som har sina orsaker uppströms.

Maxhändelse
Vid maximal vattenutbredning kommer vattennivån tangera tätorten Mehedybys västra delar. Mark
och infrastruktur strax utanför samhället påverkas.

Vattennivån (lilamarkerat fält) tangerar samhällets västligaste del

3
4

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Dalarna/Planeringsunderlag/index.aspx?bookmark=286
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/index.html
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De delar av Söderfors tätort som ligger på Jörsön, kommer sannolikt att bli avskuret från omvärlden
när kulmen på ett maximalt utbredningsscenario nås. En betydande andel mark, byggnader och
infrastruktur kommer att översvämmas i maxscenariot.

Vattennivån påverkar stora delar av Söderfors och isolerar Jörsön

100-årsscenario
100-årsscenariot har ett mindre omfattande utbredningsområde än maxhändelsen. För Mehedebys
del är det de västra utkanterna som drabbas, där en del mark och infrastruktur hamnar under vatten.

Västra utkanterna av Mehedeby som drabbas vid 100-årsscenariot

Även för Söderfors är översvämningens utbredning något ”mildare” i 100-årsscenariot jämfört med
maximala utbredningsscenariet. Dock drabbas fortfarande Jörsön på ett sätt så att ön riskerar bli
avskuren från fastlandet.
8

100-årsscenariots utbredning för delar av Söderfors.

5.2 Vägar, broar och järnväg
Vid ett översvämningsscenario riskerar transportinfrastruktur närmast Dalälven att bli ofarbart.
Vid ett scenario med maximal vattenutbredning så riskerar Sverige att bli hjultransportmässigt delat.
Det kan vara så att broarna över Dalälven inte går att användas under en tid på grund av att
 Broar och tillfartsvägarna ligger under vatten
 Vattenmassorna förstör broar och/eller vägarna vid broarna
 Osäkerhet kring broarnas hållfasthet gör att broar inte får användas till hållfasthet
säkerställts
 Bråte som flyter med i översvämningsförloppet påverkar broar så att de inte kan användas
Sannolikt går det inte att med tåg eller bil (vägbundet fordon) ta sig till andra sidan Dalälven.

Även vid nivåerna för ett 100-årsflöde kan förbindelserna över Dalälven skadas. Likaså finns
vägavsnitt nära Dalälven som kan påverkas.

5.3 Elförsörjning
Nationell påverkan avseende produktionen i Dalälven betraktas av Svenska kraftnät som mild.
Infrastruktur för elenergiöverföring finns i områden som drabbas av översvämning, men det behöver
inte medföra strömavbrott i några större områden i Tierps kommun.

Maxhändelse
Lokalt i översvämningsområdet kommer troligtvis elförsörjningen att drabbas. Större områden i
kommunen ska inte behöva drabbas, men det kan inte uteslutas. En mental beredskap för att
händelsehanteringen måste ske i helt eller delvis strömlöst landskap, kan vara av godo.

100-årsscenario
Lokalt i översvämningsområdet kommer troligtvis elförsörjningen att drabbas. Större områden i
kommunen ska inte behöva drabbas, men det kan inte uteslutas. En mental beredskap för att
händelsehanteringen måste ske i helt eller delvis strömlöst landskap, kan vara av godo.
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5.4 Telekommunikation och annan elektronisk trafik
Möjligheterna till att använda telekommunikation och annan elektronisk trafik kommer sannolikt att
bli besvärliga i översvämmade områden. Kommunikationsinfrastruktur kan drabbas i direkt form av
vattenpåverkan i översvämningsdrabbade områden, men kan även drabbas i indirekt form då
elavbrott inträffar.
Skillnaden mellan maxhändelsen och 100-årsscenariot är utbredningsområdet för översvämmande
vatten och att bropåverkan förmodligen är större i maxscenarierna. I broar kan t.ex.
kommunikationskablar kunna läggas.

Maxhändelse
Telekommunikation och annan elektronisk trafik kommer att delvis slås ut. Kabelbunden
kommunikation kommer sannolikt att drabbas av avbrott i översvämningsdrabbade områden. Den
telekommunikation och annan elektronisk trafik som sänder och tar emot via radiovågor, kommer
troligen fungera så länge apparaterna, i obruten kedja, har tillgång till el.

100-årsscenario
Telekommunikation och annan elektronisk trafik kommer att delvis slås ut. Kabelbunden
kommunikation kommer sannolikt att drabbas av avbrott i översvämningsdrabbade områden. Den
telekommunikation och annan elektronisk trafik som sänder och tar emot via radiovågor, kommer
troligen fungera så länge apparaterna, i obruten kedja, har tillgång till el.
Post- och telestyrelsen förmedlar en bild av att Söderfors inte drabbas vid 100-årsflöde. Vid studie av
Länsstyrelsens WebbGIS, som visar en beräkningsmodell som ger det besvärligaste utfallet, så bör
man ha med telekommunikationsavbrott som konsekvens av översvämningar.

5.5 Värmeförsörjning
Värmeförsörjning kan vara elberoende. Värmeanläggningar och dess infrastruktur kan hamna under
vatten i samband med översvämningssituation. I Söderfors finns en närvärmeanläggning5 med
tillhörande infrastruktur. Närvärmesystemet har omkring 20 leveranspunkter i Söderfors.

Maxhändelse
Värmeförsörjning som har nödvändig infrastruktur som hamnar under vatten, riskerar att sluta
fungera. Det berör dels värmeanläggningar som drivs av el, där funktionen upphör om
elförsörjningen upphör. Det berör också närvärmesystemet där funktionen riskerar brytas om
anläggning och eller värmeöverföring hamnar under vatten eller isoleras. Skillnaden mot 100årsscenariot är att maxhändelsen har ett större utbredningsområde.

100-årsscenario
Värmeförsörjning som har nödvändig infrastruktur som hamnar under vatten, riskerar att sluta
fungera. Det berör dels värmeanläggningar som drivs av el, där funktionen upphör om
elförsörjningen upphör. Det berör också närvärmesystemet där funktionen riskerar brytas om
anläggning och eller värmeöverföring hamnar under vatten eller isoleras.

Bionär: https://www.gavleenergi.se/contentassets/266451e2d7cb48e0b6d847692e707414/miljorapportsoderfors-2016.pdf
5
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5.6 Vatten och avlopp
Stora områden kommer att ligga under vatten, där infrastruktur för VA finns. Risken är att vatten
tränger in i det kommunala dricksvattensystemet och även in i enskilda brunnar, med otjänligt
dricksvatten som konsekvens. En annan konsekvens är att pumpar och andra elberoende
komponenter nödvändiga för drift, riskerar att bli utan elförsörjning.
Återställningsarbetet kan ta tid och kräva resurser.
Den mest omfattande effekten på vatten och avlopp kan påräknas i Söderfors. Detta beroende på
översvämningens utbredning i förhållande till koncentrationen av dricksvattenintressenter och
infrastruktur.
I både maxhändelsen som 100-årsscenariot, så kommer reningsverket strax norr om Söderfors stå
under vatten.

Norra Söderfors vid 100-årsflöde. Reningsverk under vatten. Vattentorn fritt.

11

Söderfors vid maximal utbredning. Reningsverk och vattentorn markerat med röda cirklar.

5.7 Industrier
I Söderfors finns flera industrier som i direkt- eller indirekt form blir drabbade vida höga flöden i
Dalälven. Direkt påverkan är när vattennivån påverkar industrifastigheten. Indirekt påverkan är när
infrastruktur såsom vägar, el, tele och VA, drabbas av störningar.

Större industrier som direkt- eller indirekt kan drabbas i Söderforsområdet (100-årsscenario).

12

Exempel på industrier som kan drabbas är Damasteel, Erasteel, Habia Cable, Petrolia och Soderfors
Steel. Dessa är verksamma inom kabeltillverkning, metall- och plastindustrin.
I den mån man kan tala om vattenkraftverk som industri, så finns ett kraftverk i Söderfors och ett i
Untra. Dessa kan påverkas vid höga flöden genom att maskinhallar (motsv) vattenfylls.

5.8 Miljö
Vattenflöden genom industriområden kommer att medföra att föroreningar sprids med vattenflödet.
Erosion kan bidra till problemen.
Bräddning vid reningsverk och pumpstationer medför att oönskade ämnen lämnar avsedd plats och
riskerar utgöra miljöproblem.
Olja och andra oönskade ämnen kan läcka ut från kraftverksanläggningarna.
Dricksvattenförsörjning, både kommunalt som enskilda brunnar, kan drabbas av intrång av orent
vatten, med otjänligt dricksvatten som följd.

5.9 Verksamheter
Kommunala verksamheter kommer att drabbas vid högre flödessituationer i Dalälven och då främst i
Söderfors. Påverkan på verksamheterna kan vara i direkt form eller indirekt form. Den direkta
formen är att fastigheterna vari den kommunala verksamheten verkar, står under vatten. Indirekta
påverkan handlar om att nödvändig infrastruktur påverkas såsom el, tele, VA, vägar och
värmetillförsel.
Söderfors
Bruksskolan med bibliotek och fritidshem finns på Tamms väg 14 ser förvisso ut att klara sig från
direkt påverkan av vattenmassorna, både avseende 100-årsflöde som vid maxscenariot. Men då
Jörsön blir en isolerad enklav vid scenarierna samt att byggnaderna sannolikt drabbas indirekt
påverkan, så kan inte verksamhet bedrivas i avsedda lokaler under översvämningstiden.
Förskolan Solgläntan finns på Tammsväg 13. Under översvämningstiden kommer verksamhet inte
kunna bedrivas på ordinarie plats.
Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i Parkhallen och går fri från direkt påverkan, men kommer drabbas
indirekt.
Hällbacka är ett vård- och omsorgsboende med 28 lägenheter. Hällbacka är belägen på Skolgatan på
Jörsön. Vid maxscenariot kommer fastigheten drabbas av översvämning och sannolikt av indirekta
konsekvenser (el, tele, VA, värme), samt att Jörsön blir en isolerad enklav. I 100-årsscenariot är
Jörsön avskild från ”fastlandet” och sannolikt har vi de indirekta konsekvenserna. Sammantagen bild
ger att verksamhet inte ska bedrivas vid Hällbacka vid omfattande höga flöden.
Inom områden som kan drabbas av höga flöden vid 100-årsscenario eller maxscenariot, kan finnas
personer med stöd från hemtjänst. Vilka personer och var de bor, varierar över tid. Det är därför
viktigt att vid en hotande höga-flöden-händelse snabbt skapa en lägesbild över personer med
hemtjänst och/eller färdtjänst, så att dessa personer kan få särskild hjälp att undvika de värsta
konsekvenserna.

13

Mehedeby och övriga områden längs Dalälven
I Mehedeby finns Mehede skola, fritidshem och förskolan Ekorren samlokaliserade. Även
dagbarnvårdare finns i Mehedebyområdet. Fastigheten där skola, fritids och förskola finns, klarar sig
från vattenmassornas utbredning i händelse av dammhaveri eller hundraårsflöde.

Skolfastighet klarar sig från vattnets utbredning.

Inom områden som kan drabbas av höga flöden vid 100-årsscenario eller maxscenariot, kan finnas
personer med stöd från hemtjänst. Vilka personer och var de bor, varierar över tid. Det är därför
viktigt att vid en hotande höga-flöden-händelse snabbt skapa en lägesbild över personer med
hemtjänst och/eller färdtjänst, så att dessa personer kan få särskild hjälp att undvika de värsta
konsekvenserna.
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6. Hantering
Här beskrivs i korthet hur kommunen bör gå till väga vid förvarning, eller de facto, dammhaveri
och/eller höga flöden. Ordinarie krisledningsplan är givetvis tillämplig.

6.1 Larm
Vid händelse eller förestående händelse träder nationella larmrutiner in. Tierps kommun har en lista
på personer (larmade tjänstemän) som blir larmade. Vid larmet kallas kommunrepresentant till
samverkanskonferens.
Larmade tjänstemän informerar krisledningsstab och KSO (eller vice KSO) så fort som möjligt om att
larm Dalälven har inkommit.

6.2 Samverkanskonferens
Larmade tjänstemän beslutar vem som deltar i samverkanskonferensen. Den tjänsteman som deltar i
samverkanskonferensen förbereder




Informationsinhämtning som blir initiala underlaget till lägesbild
Samverkan avseende kriskommunikation
Eventuella frågeställningar av vikt

6.3 Efter samverkanskonferens



Informera krisledningsstab, KC, KSO om initiala lägesbilden.
Beroende på tidsförhållandena som råder, besluta när krisledningsstab aktiveras. Ordförande
(eller annan i enlighet med reglemente) i krisledningsnämnd beslutar när/om
krisledningsnämnden ska aktiveras.

6.4 Aktivering av krisledningsstab
Stabschef leder krisledningsstabens arbete. Stödjer beslutsfattare med beslutsunderlag. Fattar beslut
utifrån tilldelade mandat.





Skapa en målbild med krishanteringen.
Skapa en bild av hur vi snabbt påbörjar kommunicering med identifierade målgrupper.
Aktivering av kriskommunikationsplan.
Beslut avseende hur länets inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) ska bemannas från
Tierps kommun.
Beslut om VMA.

6.5 Lägesbild
Här följer ett antal exempel på informations som är/kan vara av intresse för lägesbilden











Tidsförhållanden
Översvämmade områden
Personer/hushåll som kommer drabbas
Personer med hjälpbehov
Transportresurser
Logistik
Djurhållare i drabbade områden
Kommunala verksamheter som drabbas
Begränsningar i vägsystem
Begränsningar i övrig infrastruktur
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Förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet ansvarar för utrymning av
verksamheterna. Men de är i behov av omfattande stöd från kommunkoncernen.
Tillgängliga resurser

6.6. Ledning, samverkan och samband
För att kunna leda och samverka så behövs samband. I krisledningsstab finns dedikerad sektion för
samband med bemanning från IT-centrum.
Kommunen har fyra Rakelapparater. De finns i valvet rum 313 b (ingång genom 313 a). En (slutsiffra
2) är redo att användas direkt. Tre behöver aktiveras via MSB kundstöd: tfn 020-250 250 eller
kundstod.rakel@msb.se . Börja i talgrupp Upps TiB därefter enligt instruktioner från Länsstyrelsen.
I skåpet i krisledningsrummet (B-salen) finns telefoner för de olika stabsfunktionerna.
Datorer med Skype, mejl m.fl. sambandsmöjligheter enligt ordinarie konfiguration.
Samverkan med Polisen i så tidigt skede som möjligt, är viktigt bl.a. därför att Polisen har en viktig
roll i ev. utrymningssituation och utrymningsplats ska upprättas i Aspenskolan.
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7. Utrymning
I Sverige får beslut om beordrad eller rekommenderad utrymning fattas av ett fåtal funktioner. Enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det i första hand räddningsledaren som kan beordra
utrymning av ett område. I andra hand kan beslutet tas av en myndighet som har övertagit ansvaret
för den kommunala räddningstjänsten, en kommunal nämnd eller en länsstyrelse. Polisen kan fatta
beslut om utrymning vid särskilt hotfulla situationer enligt polislagen (1984:387).
Vid höga flöden i Dalälven så är det områden som riskerar att bli översvämmade och områden som
riskerar bli inneslutna av vattenmassorna (t.ex. Jörsön), som kan medföra utrymning. Vidare kan
områden som på annat sätt bedöms vara riskområde i samband med en översvämning, bli föremål
för utrymning.
Nedan sker en beskrivning som kan fungera som beslutsstöd.

7.1 Utrymningsplats och mottagningsplatser
Utrymningsplats är Idrottshallen, Aspenskolan i Tierps köping. Bemanna Aspenskolan till stöd för de
utrymmande och Polisen. Stöd kan ske i form av kontaktperson på plats, ssk, vaktmästare och
POSOM.
På utrymningsplatser bör finnas information om händelserna, möjlighet till registrering, möjlighet till
att hygienåtgärder och i viss mån sjukvård.
Det kan upprättas mottagningsplatser där tillfälligt boende kan ordnas åt den som behöver det.

7.2 Registrering
Vid en så kallad beordrad utrymning registrerar Polisen namn, kontaktuppgifter och andra
upplysningar om dem som utrymts. Det görs på utrymningsplatser eller via polisens telefonnummer
114 14. Registrering sker både för att underlätta myndigheternas arbete med att hjälpa dem som
utrymts och för att människor ska kunna få tag i sina anhöriga.

7.3 Transporter
De som behöver transport ska få den hjälpen. Det är viktigt att identifiera vilka som kan behöva
transporthjälp samt resursförsörjning avseende transporterna.

7.4 Rekommenderade vägar
Identifiera och kommunicera vilka vägar som rekommenderas för transport från drabbat område.

7.5 POSOM
POSOM bör aktiveras för denna händelse. POSOM-medlemmar bör vara på plats på
utrymningsplatsen.
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