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Felaktigt öppnad dammlucka orsakade pådrag från 
räddningstjänsten. 
 
Datum för olyckan: 2009-06-20 
 
Plats för olyckan: Halvfardammen 
 
Typ av olycka: Dammolycka 
 
Typ av skada: Tekniskt fel 
 
SOS-ärendenummer: 958278 
 
Undersökningen gjord av: Sven-Erik Svensson 
 

 
 
Händelseförlopp 
En privatperson som befann sig nedströms dammen uppmärksammade att vattennivån 
steg kraftigt och att bråte kom farande. Han begav sig med bil upp mot dammen, men 
på grund av renoveringsarbeten vid dammen var vägen avstängd från det håll han 
kom. Han ringde då 112 och informerade om vad han såg.  
SOS-operatören försökte starta HT för dammbrott men misslyckades och ringde 
därför Insatsledaren i Härjedalen, som för dagen var undertecknad. Jag tog beslutet att 
Deltidskåren i Hede skulle larmas för att undersöka vad det som hänt. Operatören 
skulle söka information från Fortum.  
 
Direkta orsaker till olyckan. 
Lucka 1 på HF1 öppnar kl. 12:22 på grund av att givaren för nivåstyrning till luckan 
fått ett tekniskt fel. Enligt Ingenjören som satt vid kontrollbordet är det en automatisk 
säkerhetsåtgärd som går in och öppnar luckan. Han kunde i det läget inte stänga 
luckan från sin bord. En tekniker larmas ut för att åka på plats för att undersöka och 
försöka stänga luckan manuellt. Av någon anledning, som Ingenjören inte kunde 
svara på, stängdes luckan efter ca 15 minuter.  
Enligt den graf som fortum tagit fram har det gått ut ca 110 m3/s.  
 
Insatsen 
Räddningspersonalen kunde under sin färd upp till dammen se att bråte följde med 
vattnet ner mot Hede. Vid framkomst fick dom kontakt med den tekniker som kallats 
ut. Efter kontakt med IL beslöts att undersöka noggrannare nedströms så att inga 
personer skadats samt att försöka stoppa upp bråten.  
I höjd med golfbanan i Hede kunde den bråte som dragits med stoppas upp och 
plockas upp på land. Eftersom Fortums tekniker var ensam beslöts att 
räddningstjänsten hjälpte till med röjningen för att inte orsaka ytterligare problem 
nedströms. 
Insatsledaren informerade länsstyrelsens TIB och en av kommunens miljöinspektörer. 
TIB informerade i sin tur TIB i X-län enligt larmrutin. 
Inga ytterligare åtgärder behövdes och räddningstjänsten avslutades. 
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Förslag till åtgärder.  
Fortum riktade viss kritik mot IL:s beslut till åtgärder, eftersom man ansåg sig ha 
kontroll över tillbudet. IL menar i sin tur att Fortum i sin rutin borde informera SOS-
Alarm vid tillbud som i detta fall kan uppfattas av almänheten som en olycka.  
 
Rutiner och handlingsmönster vid dammolyckor är okänd för insatsledarna i 
Härjedalen. Om det finns material från projekt Ljusnan behöver detta presenteras. 
 
Återföring 
Fortum: Enligt  är det inte nödvändigt att informera SOS-Alarm vid 
tillbud som detta enligt den plan som tagits fram inom projekt Ljusnan. En intern 
utredning kommer eventuellt att göras och givaren blir utbytt inom några dagar. 
 
SOS-Alarm:  kommer att följa upp ärendet och undersöka varför 
operatören fick problem med att skapa ärendet. 
 
Räddningstjänsten: Räddningschefen informeras. Bristen på information om 
handlingsmönster vid dammolyckor påtalas. 
 
Länsstyrelsen: Är redan inkopplade på ärendet. En kopia av denna utredning skickas 
till Staffan Edler. 
 
Bilagor. 
Händelseutredning 
Karta 
Information från Fortum 



Tillbud vid Halvfardammen 2009-06-20 

  
 Tid 
 
 
  
 
 
 Larmade inte 
 SOS-Alarm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Operatören har  
 problem med att 
 skapa ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saknar tillgång till   
 info Ljusnan 

FORTUM 

SOS-Alarm 

Räddningstjänsten 

Länsstyrelsen-Z 

Dammlucka öppnas. 
 
särskild utr. FORTUM 

Undersökning och 
sanering. 

Tar emot 112-samtal 
från privatperson. 

Larmar Rä.tj. 
Insatsledare 

Larmar Rä.kåren Hede 
 

Larmar Länsstyrelsens 
TIB (Mia) 

IL larmad. Beslutar 
om LL Hede för 
undersökning 

Hede undersöker 
följderna. 

IL info till 
Miljö (Ida) 

IL info till 
TIB 

Hede hjälper 
FORTUM med 
saneringen. 

Informeras av 
SOS-Alarm 

Tar kontakt 
med IL-Sveg 

Informerar 
TIB X-län 








