
INFORMATION OM DAMMHAVERI KLARÄLVEN

Dammägaren har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunerna och räddningstjänsten ansvarar 
för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd och/eller dammhaveri. Med god beredskap 
och bra planering kan konsekvenserna av ett eventuellt dammhaveri mildras. Verksamhetsutövare i 
ett område som skulle kunna påverkas av ett dammhaveri ansvarar för att ta fram planer för 
hantering av en sådan situation. Privatpersoner har ett eget ansvar för sin säkerhet. Samhällets 
resurser kommer till en början framförallt att inriktas mot de som mest behöver hjälp, som till 
exempel äldre, sjuka och barn. 

Vad händer om en damm havererar?
I karttjänsten på Länsstyrelsen Värmlands webbplats kan du 
se vilka områden som skulle kunna översvämmas vid ett 
dammhaveri i Klarälven.

Exempel Höljesdammen
Vid ett dammhaveri i Höljesdammen visar beräkningar att 
vattenytan i Klarälven höjs. Vattnet stiger snabbast närmast 
dammen, där vattenytan tillfälligt kan höjas med flera meter. 
Stora områden kommer att översvämmas och kan behöva 
utrymmas. Viktiga samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, 
broar, el och telekommunikation kan slås ut eller skadas 
allvarligt.
 
Från Höljesdammen tar det en till två timmar innan vattnet når 
Sysslebäck, ytterligare några timmar innan det når Stöllet, 
omkring åtta timmar innan det når Edebäck och cirka ett dygn 
innan det når Karlstad.

I Klarälven med biflöden finns ungefär 40 dammanläggningar. Dammarna är mycket säkra och risken 
för haveri är liten, men den finns. Därför har Länsstyrelsen Värmland, Fortum Generation, 
Landstinget i Värmland och berörda kommuner tagit fram en gemensam information till dig som
bor eller vistas i kommunerna längs Klarälven. Läs den och fundera igenom vad du skulle göra vid ett 
eventuellt dammhaveri.

För att producera el regleras vattnet i älven med dammanläggningar. Klarälven är en av de stora 
kraftverksälvarna i landet. Dammarna är mycket säkra och risken för dammhaveri är liten, men den 
finns. Därför har berörda aktörer gjort en beredskapsplanering för hur samverkan ska ske vid ett 
eventuellt dammhaveri. 

Översvämning utan dammhaveri
Vid vårflod och riklig nederbörd kan det bli stora översvämningar även utan att en damm havererar. 
I karttjänsten på Länsstyrelsen Värmlands webbplats kan du se vilka områden som beräknas bli över-
svämmade vid höga flöden och hur ett visst område kan påverkas.

Bilden visar maximal utbredning 
av vatten vid dammhaveri.

Mer information finns på nästa sida.

Vem har ansvaret?



Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Detta är en gemensam information från:

Kontakt och mer information
Hit kan du vända dig med frågor.

Frågor om kommunal beredskapsplanering
Torsby - Pär Maltesson, räddningschef, tel 0560-161 25, e-post par.maltesson@torsby.se
Hagfors - Håkan Finnkvist, räddningschef, tel 0563-186 23, e-post hakan.finnkvist@hagfors.se
Munkfors, Forshaga, Karlstad, Hammarö - Räddningstjänstens säkerhetsavdelning, 
tel 054-540 28 80, e-post raddningstjansten@karlstad.se

Frågor om Värmlands övergripande beredskapsplanering
Länsstyrelsens växel, tel 010-224 70 00, e-post varmland@lansstyrelsen.se

VAD DU SKA GÖRA

Så kan du förbereda dig
Titta på kartan för att se om du riskerar att drabbas vid ett eventuellt dammhaveri. En karta finns 
på Länsstyrelsens webbplats (www.lansstyrelsen.se/varmland/ - sök på dammhaveri). Fundera på 
vart du ska bege dig om du måste utrymma. 

Så gör du om larmet går
Vid en allvarlig olycka varnas allmänheten genom ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). 
Det sänds i första hand via radio och tv. I vissa tätorter finns kompletterande ljudsändare utomhus. 
Ibland kompletteras VMA även med larm via din telefon. 

När du blivit varnad ska du lyssna på P4 eller se på SVT:s text-TV. Där kommer du att få information 
om vad som har hänt och vad du ska göra. Du kan också få information om läget genom att ringa 
informationsnumret 113 13.

Följ därefter myndigheternas instruktioner.


