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Sammendrag
Under ekstremværet Frida førte store nedbørmengder til flom, stor vannføring, lokale
oversvømmelser og jordskred i deler av Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og
Vest-Agder mandag 6. og tirsdag 7. august 2012. Størst vannføring ble registrert ved
NVEs stasjoner Sundbyfoss og Fiskum i Vestfosselva med gjentaksintervall 50 år eller
høyere. Størst nedbør kom i en smal sone i Vestfold og Buskerud. De to stasjonene hvor
vannføringen var lik eller overskred nivået for 50-års flom finnes i dette området.
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1 Innledning
Denne rapporten beskriver nedbør, flom, stor vannføring, lokale oversvømmelser og
jordskred forårsaket av ekstremværet Frida i deler av Buskerud, Vestfold, Telemark,
Aust-Agder og Vest-Agder 6. og 7. august 2012. Størst vannføring ble registrert ved
NVEs stasjoner Sundbyfoss og Fiskum i Vestfosselva med gjentaksintervall 50 år eller
høyere. Størst nedbør kom i en smal sone i Vestfold og Buskerud. De to stasjonene hvor
vannføringen var lik eller overskred nivået for 50-års flom finnes i dette området.
Meteorologiske og hydrologiske forhold før ekstremværet beskrives i kapittel 2, forløpet
av flommen i kapittel 3, prognoser, varsler og meldinger i kapittel 4, evaluering av NVEs
prognoser i kapittel 5 og informasjon om beredskapsarbeidet på NVEs regionkontor i
kapittel 6. Varsler og meldinger fra met.no og NVE er presentert i vedlegg 1 og 2. I
vedlegg 3 presenterer Modum kommune hvordan de opplevde flommen.

2 Initialtilstand
2.1 Nedbør
Store deler av Østlandet fikk 150-250 % av normalen for juli 2012, mens deler av Agder
fikk 50-100 % av normalen. For Østlandet som helhet er årets juli den ca. 15. våteste med
150 % av normalen. Figur 1 viser værstatistikk for met.no-stasjon 26900 DrammenBerskog som fikk 235 % av normal månedsnedbør i juli (met.no info nr. 7, 2012). I
perioden 30. juli – 5. august 2012 fikk sørlige del av Østlandet og Sørlandet mellom 30
og 50 mm nedbør over store områder, men de mest nedbørrike områdene fikk opp mot 75
mm (Figur 2). Figurene 8, 9, 10 og 11 viser observert nedbør i perioden 30. juni – 7.
august for met.no-stasjoner i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

2.2 Lagring av vann i bakken
Volum vann lagret som markvann og grunnvann var normal i forhold til årstiden i Agderfylkene og i Telemark og høy i Vestfold og Buskerud. Etter som markvanns- og
grunnvannsmagasinene vanligvis er små om sommeren i dette området var totalt
porevolum i jorda tilgjengelig for lagring av ytterligere tilførsel av vann fra nedbør,
middels i forhold til maksimum lagringskapasitet i Buskerud, Vestfold og Telemark og
stor i Agder-fylkene (Figur 3).

2.3 Vannføring
I perioden 30. juli – 5. august 2012 var det normal til stor vannføring for årstiden på
Sørlandet og sørlige del av Østlandet på grunn av mye nedbør, men vannføringen var
synkende mot slutten av perioden. Lokal avrenning 5. august var stort sett normal for
årstiden i Agder-fylkene og Telemark og stor i Vestfold og Buskerud (Figur 4).
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Figur 1. Værstatistikk for met.no-stasjon 26900 Drammen-Berskog (www.yr.no.).

Figur 2. Nedbørsum for perioden 30. juli – 5. august 2012 (www.senorge.no).
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Figur 3. Jordas kapasitet for lagring av vann 5. august 2012 (www.senorge.no).

Figur 4. Avrenningstilstand 5. august 2012 (www.senorge.no).
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3 Beskrivelse av flommen
3.1 Nedbør
Forløpet av ekstremværet Frida er beskrevet i en rapport fra met.no (info nr. 15, 2012):
”Et frontsystem med kraftig bygeaktivitet beveget seg nordover fra Danmark om
morgenen 6.august. Fra om formiddagen var det intens bygenedbør i Agder, med lokale
oversvømmelser. Lavtrykksenteret ble først liggende øst av Aust-Agder, med fronten
roterende omkring, og hele systemet gikk så sakte mot nord. Om kvelden lå
lavtrykksenteret i Ytre Oslofjord, med fronten og nedbøren inn over det sørlige
Østlandsområdet. Bak selve fronten ble det dannet en linje med svært kraftige byger, som
i løpet av få timer ga anslagsvis 70-100 mm nedbør i en smal sone gjennom Vestfold og
Buskerud. De store nedbørmengdene førte til oversvømmelser og jordras som gjorde
skade på hus, veier og jernbane. Hendelsen fikk navnet Frida og var begrenset til å gjelde
Agder-fylkene.”
Figur 5 viser beregnet 24 timers nedbør fra 6. august kl. 08:00 til 7. august kl. 08:00
basert på romlig interpolasjon av observerte data. De høyeste verdiene er stort sett mindre
enn 75 mm og finnes i Vest-Agder innenfor Flekkefjord og Lyngdal, på grensen mellom
Aust-Agder og Telemark innenfor Risør og Kragerø og i et område fra Nesbyen til
Kongsberg i Buskerud. Figur 6 viser at akkumulert nedbør på 24 timer kan være større
enn 100 mm utenfor kysten av Vest-Agder, mens maksimum akkumulert nedbør i
Buskerud er opp mot 100 mm på 24 timer. Radarekko i Figur 7 viser at den kraftigste
nedbøren i Buskerud kom i en smal sone som ikke treffer noen av stasjonene til met.no.
Estimat fra radar gir områder med mellom 50 og 100 mm nedbør i Buskerud fra 6. august
kl. 14:00 til 7. august kl. 02:00.
Det ikke målt ekstreme nedbørmengder ved noen av stasjonene til met.no i Agderfylkene. Ved Risør Brannstasjon i Aust-Agder ble det målt 60.0 mm nedbør på 24 timer
fra 6. august kl. 08:00 til 7. august kl. 08:00, mens Bioforsks stasjon i Lyngdal i VestAgder fikk 61.6 mm nedbør i samme periode. Figurene 8 og 9 viser at observert nedbør
ved de øvrige met.no-stasjonene i Agder-fylkene er mindre enn 60 mm, men analyse av
radarmålinger tyder på at det kan ha kommet over 75 mm på 24 timer i et område
innenfor Lista.
Den høyeste observerte nedbøren i Telemark var 37.9 mm i Tveitsund på grensen til
Aust-Agder. I Vestfold ble mest nedbør målt ved Hedrum Kirke i Larvik, med 44.0 mm.
Analyse av radarekko tyder på at det enkelte steder, særlig nær Hof og Hvittingfoss, kan
ha kommet over 50 mm i løpet av 2-3 timer om kvelden 6.august. Figurene 9, 10 og 11
viser observert nedbør ved met.no-stasjoner i Telemark, Vestfold og Buskerud.
I Buskerud ble det målt 97.4 mm nedbør på 24 timer ved Bioforsks stasjon i Hokksund,
mens 51.8 mm kom i løpet av bare 2 timer fra kl 21:00 til 23:00. Uoffisielle kilder tyder
på at det kan ha kommet 70-130 mm i løpet av kvelden 6.august. Mye av denne nedbøren
kom i løpet av svært kort tid. Se for eksempel nyhetssak på www.verogvind.net som
melder at det i Mjøndalen kan ha kommet 70 mm på 40 minutter rundt kl 22:00 lokal tid.
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Se blant annet graf som viser nedbør målt på den private værstasjonen til Lasse Haugen i
Mjøndalen i figur 12.
Nedbørmengdene som ble observert ved stasjonene til met.no i Agder-fylkene, Telemark
og Vestfold har gjentaksintervall på 1 til 5 år. Observasjonen ved Bioforsks stasjon i
Hokksund har sannsynligvis et gjentaksintervall på mer enn 100 år.

Figur 5. Beregnet nedbør basert på observasjoner ved met.nos målestasjoner fra 6. august
kl 08:00 til 7. august kl 08:00 (www.senorge.no).
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Figur 6. 24 timers akkumulert nedbør fra radar fra kl 08:00 6.august til kl 08:00 7.august.
De gule feltene viser døgnnedbør på 25 mm eller mer. Stiplet område er estimat basert på
1-times-nedbør fra radar. Piler markerer observerte verdier. Bioforsks stasjoner i
Hokksund og Lyngdal målte henholdsvis 97.4 og 61.6 mm nedbør fra kl 08:00 6.august
til kl 08:00 7. august, met.no-stasjonen Risør brannstasjon målte 61.0 mm i samme
periode (met.no info nr. 15, 2012).

Figur 7. 12-timers akkumulert nedbør fra radar fra kl 14:00 6.august til kl 02:00 7. august.
De gule feltene viser døgnnedbør på 25 mm eller mer. Stiplet område er estimat basert på
1-times-nedbør fra radar. Piler markerer observerte verdier. Bioforsks stasjon i Hokksund
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målte 97.4 mm nedbør fra kl 08:00 6.august til kl 08:00 7. august, met.no-stasjonen
Grimeli i Krødsherad målte 53.8 mm i samme periode (met.no info nr. 15, 2012).

Figur 8. Nedbør fra 29. juni kl 08:00 til 7. august kl 08:00 for met.no-stasjoner i VestAgder (www.senorge.no).

12

Figur 9. Nedbør for fra 29. juni kl 08:00 til 7. august kl 08:00 for met.no-stasjoner i AustAgder og Telemark (www.senorge.no).

Figur 10. Nedbør fra 29. juni kl 08:00 til 7. august kl 08:00 for met.no-stasjoner i
Telemark og Vestfold (www.senorge.no).
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Figur 11. Nedbør fra 29. juni kl 08:00 til 7. august kl 08:00 for met.no-stasjoner i
Telemark og Buskerud (www.senorge.no).

Figur 12. Nedbør målt på den private værstasjonen til Lasse Haugen i Mjøndalen på
kvelden den 6. august. Hver søyle viser 10-minutters nedbør. Målestasjonen går ned til
null ved midnatt, og fortsetter så å registrere.
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3.2 Vannføring
Ved NVEs stasjon 12.192 Sundbyfoss i Hof kommune og 12.193 Fiskum i Øvre Eiker
kommune, begge i Vestfosselva som drenerer til Drammenselva ved Hokksund, ble det
registrert kulminasjonsvannføring som overskrider 5-års gjentaksintervall. Ved stasjonen
16.154 Brusetbekken i Skiensvassdraget i Skien kommune ble det registrert
kulminasjonsvannføring mellom middelflom og 5-års flom. Ingen andre stasjoner
registrerte vannføring over middelflom. Figur 12 viser NVEs stasjoner på Sørlandet og
sørlige del av Østlandet med klassifisering av vannføring 7. august 2012. Figurene 13, 14
og 15 viser observert vannføring ved Sundbyfoss, Fiskum og Brusetbekken. Tabell 1
viser observert vannføring og flomstatistikk for kulminasjonsverdier for disse stasjonene.
Kulminasjonsvannføring ved Sundbyfoss 6. august er den største registrerte verdien ved
denne stasjonen. Vannføringsdataene som ligger til grunn for flomstatistikken er usikre
for store vannføringer, men gjentaksintervallet for kulminasjonsvannføringen ved
Sundbyfoss overskrider sannsynligvis 100 år. Gjentaksintervaller for største
døgnmiddelvannføring er mellom 5 og 10 år, men dette vil være høyere hvis største 24timers verdi benyttes i stedet for kalenderdøgn. Kulminasjonsvannføringen ved Fiskum 7.
august er den største registrerte vannføringen. Gjentaksintervallet er litt mindre enn 50 år.
Gjentaksintervaller for største døgnmiddelvannføring er mellom 10 og 20 år, men dette
vil sannsynligvis også være høyere hvis største 24-timers verdi benyttes. Kulminasjonsvannføringen ved Brusetbekken 6. august er større enn middelflommen, men har et
gjentaksintervall mindre enn 5 år. Største døgnmiddelvannføring er mindre enn
døgnmiddelflommen.

Fiskum
Sundbyfoss
Brusetbekken

Figur 12. Observert døgnmiddelvannføring ved NVEs stasjoner 7. august 2012.
Vannføringen er klassifisert som liten, normal, stor eller flom. Bakgrunnen viser
vanntilførsel til bakken fra 6. august kl 08:00 til 7. august kl 08:00 i prosent av normal
(www.senorge.no).
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Figur 13. Observert vannføring ved Sundbyfoss. De horisontale linjene viser middelflom
og flom med 5-års gjentaksintervall (kulminasjonsvannføring).

Figur14. Observert vannføring ved Fiskum. De horisontale linjene viser middelflom og
flom med 5-års gjentaksintervall (kulminasjonsvannføring).
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Figur15. Observert vannføring ved Brusetbekken. De horisontale linjene viser
middelflom og flom med 5-års gjentaksintervall (kulminasjonsvannføring).

Tabell 1. Stasjoner med vannføring over middelflom under ekstremværet Frida.
Nedbørfeltets areal, høyeste observerte vannføring, middelflom, 5-års flom, 20-års flom
og 50-års flom for kulminasjonsverdier.
5-års
flom
kulm.
m3/s

20-års
flom
kulm.
m3/s

50-års
flom
kulm.
m3/s

6.aug.
28.8
22:30

36.6

49.0

56.8

29.9

7.aug.
13.6
04:30

18.2

25.6

30.2

3.5

6.aug.
2.91
22:00

3.86

4.85

5.35

Stasjon

Areal
km2

Kulm.vannføring
m3/s

Tid

Sundbyfoss

74.7

89.4

Fiskum

51.8

Brusetbekken 7.4

Middelflom
kulm.
m3/s

Til tross for mye nedbør ved flere av stasjonene til met.no og Bioforsk er det få
registreringer av stor vannføring ved NVEs stasjoner. Forklaringen ligger antakelig i at
nedbøren var dominert av lokale byger som ikke medførte problemer i vassdrag med
nedbørfelt større enn noen titalls kvadratkilometer. Det vil i så fall bare være stasjoner
med små nedbørfelt som ligger i områder med mye nedbør som får høy vannføring. I
mange av nedbørfeltene til NVEs stasjoner i Agder-fylkene tilsvarer døgnmiddelflommen
over 40 mm nedbør over hele feltarealet. Med en initialtilstand med stor lagerkapasitet for
vann i bakken er de observerte nedbørmengdene for det meste ikke tilstrekkelig til å gi
flom. Det samme gjelder for Telemark, selv om døgnmiddelflommen her tilsvarer lavere
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nedbørverdier over hele feltarealet. For Vestfold er de registrerte nedbørmengdene for det
meste større enn nedbørmengdene som tilsvarer vannføring med 5-års gjentaksintervall.
Fraværet av registreringer av flomvannføringer ved NVEs stasjoner kan ha sammenheng
med initialtilstanden og responstiden i nedbørfeltene, størrelsen til nedbørfeltene og
nedbørens lokale karakter. Det har imidlertid inntruffet en rekke lokale oversvømmelser
og jordskred som medførte skader på bygninger, veier og jernbane i både Agder-fylkene,
Telemark, Vestfold og Buskerud. Området som ble hardest rammet av store
nedbørmengder er en smal sone i kommunene Modum, Hokksund, Øvre Eiker og Nedre
Eiker i Buskerud og Hof, Holmestrand og Re i Vestfold. Flere kilder tyder på at det i
området med maksimum nedbør kan ha falt 70-130 mm i løpet av kvelden 6. august
(Lundquist, 2012). I området rundt Krokstadelva og Mjøndalen kan det ha kommet 70
mm nedbør i løpet av 40 minutter rundt kl. 22:00 (met.no info nr. 15, 2012). De store
vannmassene medførte oversvømmelser og omfattende skader på bygninger og infrastruktur. Beregninger fra If Skadeforsikring antyder opp mot 2000 forsikringsskader og
totale kostnader på 150 millioner kroner. Lundquist (2012) estimerte gjentaksintervallet
til kulminasjonsvannføringen fra nedbørfeltene til Krokstadelva (18.6 km2) og
Mjøndalselva (15.0 km2) til over 100 år. Jespersen (2012) benyttet den hydrauliske
modellen HEC-RAS til å beregne kulminasjonsvannføring fra Krokstadbekken og
Vrangbekken ved Evja som drener til Drammenselva ved Mjøndalen bru fra henholdsvis
nord og sør til 32-34 m3/s og 25-27 m3/s som tilsvarer spesifikk vannføring på rundt 1700
l/s/km2 eller 147 mm/døgn i begge tilfeller.

4 Prognoser, varsler og meldinger
Mandag 6. august 2012 viste prognoser med UM4-modellen at 24-timers arealnedbør for
nedbørfelt i Vest-Agder kunne komme opp mot 100 mm for første døgn i prognoseperioden (6. august kl. 08:00 til 7. august kl. 08:00). HIRLAM- og EC-modellene hadde
mindre nedbør. Vakthavende meteorologer i Oslo og Bergen vurderte det som sannsynlig
at det i sørøstlige del av Rogaland, i Agder og i Telemark ville falle opp mot 50-60 mm
nedbør. Mest i Vest-Agder på grensen mot Rogaland. Mindre nedbør i Hordaland, Sogn
og Fjordane, Buskerud, Vestfold og Oppland.
6. august kl. 08:57 sendte met.no OBS-varsel om lokalt mye nedbør mandag og natt til
tirsdag for sørlige del av Rogaland på grensen mot Vest-Agder. Se vedlegg 1.
6. august kl. 10:10 sendte met.no 1. varsel - fase B for ekstremværet 'Frida': Det ventes
store nedbørmengder kommende døgn i forbindelse med kraftige regn- og tordenbyger i
Agder-fylkene. Se vedlegg 1.
Obs.varselet og prognosene førte til at NVE kl. 09:08 sendte melding (laveste av tre
varslingsnivåer) om fare for raskt økende vannføring og lokale oversvømmelser for
mandag og tirsdag formiddag for sørøstlige deler av Rogaland, for Vest-Agder, for AustAgder og for Telemark. Se vedlegg 2. Alle kvitteringspliktige mottakere kvitterte for
meldingen.
6. august kl. 11:45 sendte met.no 2. varsel - fase C for ekstremværet 'Frida': Det ventes
store nedbørmengder kommende døgn i forbindelse med kraftige regn- og tordenbyger i
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Agder-fylkene. Det ventes også mye nedbør sør i Rogaland og i Telemark, men
mengdene vurderes ikke å overstige kriteriene for ekstremvær. Se vedlegg 1.
Ekstremvarselet for Agder-fylkene og prognosene for Rogaland og Telemark førte til at
NVE kl. 12:24 sendte flomvarsel (midterste av tre varslingsnivåer) for mandag og tirsdag
formiddag for sørøstlige deler av Rogaland, for Vest-Agder, for Aust-Agder og for
Telemark. Se vedlegg 2. Alle kvitteringspliktige mottakere kvitterte for flomvarselet.
6. august kl. 17:00 sendte met.no 3. varsel - fase C for ekstremværet 'Frida': Et område
med kraftige regn- og tordenbyger ligger over Agder-fylkene i dag, mandag 6. august.
Det vil være store lokale variasjoner i nedbørmengden. Det kan komme opp mot 40-70
mm i løpet av ettermiddagen og kvelden, vesentlig i Vest-Agder og nord i Aust-Agder.
Det ventes også mye nedbør sør i Rogaland, men mengdene vurderes ikke å overstige
kriteriene for ekstremvær. Se vedlegg 1.
6. august kl. 18:09 sendte met.no OBS-varsel om lokalt mye nedbør mandag kveld og natt
til tirsdag for Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud. Se vedlegg 1.
6. august kl. 18:10 informerte vakthavende meteorolog i Oslo om at det var ventet opp
mot 30 mm nedbør i løpet av natten i området fra Agder til Telemark, i sørlige del av
Buskerud, i Vestfold, i Østfold, i Akershus og i Oslo.
OBS-varselet og prognosene førte til at NVE kl. 18:18 sendte melding (laveste av tre
varslingsnivåer) om fare for raskt økende vannføring og oversvømmelse i tettbygde strøk
fra mandag kveld til tirsdag formiddag for sørlige deler av Buskerud, for Vestfold, for
Østfold, for Akershus og for Oslo. Se vedlegg 2. Alle kvitteringspliktige mottakere
kvitterte for meldingen, men beredskapsavdelingene hos fylkesmennene måtte først
kontaktes på telefon.
6. august kl. 21:00 sendte met.no 4. varsel - fase D for ekstremværet 'Frida': Natt til
tirsdag ventes avtagende bygeaktivitet, og tirsdag etter hvert stort sett oppholdsvær i
Agder-fylkene. Se vedlegg 1.
7. august kl. 00:04 informerte vakthavende meteorolog i Oslo om at nedbøren i området
Agder, Telemark og Vestfold var ventet å avta i løpet av natten. Totalt 10-15 mm til
tirsdag morgen. Nedbøren var ventet å flytte seg nordover mot nordlige deler av
Buskerud.
7. august kl. 06:32 informerte vakthavende meteorolog i Oslo om at et lavtrykk på vei fra
Skagerrak mot nordøst ville gi opp mot 10 mm nedbør i løpet av inneværende døgn i
sørlige del av Buskerud og i Vestfold. I Buskerud nord for Krøderen og i sørlige deler av
Oppland var det ventet opp mot 40 med mer nedbør
Etter 7. august kl. 06:32 ble det ikke lenger sendt flere OBS-varsler eller informert om
store nedbørmengder for Agder-fylkene, Telemark, Vestfold eller Buskerud.
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5 Evaluering
Med unntak av det siste varselet fra NVE, ble meldingene og varslene fra NVE sendt
flere timer før den intense nedbøren startet og vannføringen økte over nivået for
middelflom. Den siste meldingen ble sendt etter vanlig arbeidstid og
beredskapsavdelingene hos fylkesmennene måtte kontaktes på telefon for å informere om
meldingen og kvitteringsplikten. Det ble oppnådd kontakt med Fylkesmannen i Østfold
kl. 18:35, Fylkesmannen i Buskerud kl. 18:45, Fylkesmannen i Oslo og Akershus kl.
18:50 og Fylkesmannen i Vestfold kl. 19:00. Det var fylkesmennenes ansvar å
umiddelbart videreformidle meldingen til kommunene.
Ved Sundbyfoss steg vannføringen over nivået for 5-års flom 6. august mellom kl. 21:00
og kl. 21:30. Ved Fiskum steg vannføringen over nivået for 5-års flom 7. august mellom
kl. 01:00 og kl. 01:30.
NVEs flomvarsel for Agder-fylkene og Telemark overdrev faren for flom. Det ble ikke
målt vannføring høyere enn 5-års flom ved noen av NVEs stasjoner i disse fylkene. Det
kan imidlertid ikke utelukkes at den store nedbøren førte til vannføring over 5-års flom i
områder uten observasjoner. Lokale oversvømmelser og høy vannføring ved flere
stasjoner bekrefter at varselet om raskt økende vannføringen var riktig. Varselet var også
korrekt for store vassdrag hvor vannføringen ikke overskred 5-års flom, for eksempel i
Otra og Skienselva.
Meldingen om fare for raskt økende vannføring og oversvømmelse i tettbygde strøk for
sørlige deler av Buskerud, for Vestfold, for Østfold, for Akershus og for Oslo var korrekt
for mesteparten av disse fylkene, men ikke for området som ble hardest rammet av store
nedbørmengder i en smal sone i kommunene Modum, Hokksund, Øvre Eiker og Nedre
Eiker i Buskerud og Hof, Holmestrand og Re i Vestfold. Vannføringen var større enn 50år flom ved NVEs stasjoner ved Sundbyfoss og Fiskum. Rapporter om skader og
beregninger utført av Lundquist (2012) viser at lokale flommer med høyt gjentaksintervall inntraff flere steder. Meldingen var imidlertid korrekt for større vassdrag hvor
vannføringen ikke overskred 5-års flom, for eksempel i Drammenselva og
Numedalslågen.
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6 Beredskapsarbeid på NVEs
regionkontor
6.1 Regionkontorenes rolle som faglig rådgiver
ved flom og skredhendelser.
Ved flom- og skredhendelser er NVEs ansvar primært å være en god faglig rådgiver for
kommuner og politi. NVE vil også gjøre sine faglige undersøkelser av selve hendelsen,
samt kunne gjennomføre nødvendige hastetiltak for å motvirke videre skade. Dette
arbeidet utføres i første rekke ved NVEs regionkontor, som i dette tilfellet var Region Sør
med kontor i Tønsberg.

6.2 Håndtering av henvendelser om bistand under
og etter ekstremværet Frida
NVEs regionkontor ble involvert i hendelsen mandag 6.august kl 23.45 da fungerende
regionsjef ble oppringt av Vestfold politidistrikt med forespørsel om bistand til å vurdere
fare knyttet til oversvømmelse og utrasing i Hof og Lardal. NVEs stilte i løpet av en
halvtime opp på politihuset i Tønsberg med flom- og skredfaglig kompetanse. Samtidig
var NVEs distriktsingeniør i Hokksund ute og observerte utvikling av flommen i Nedre
Eiker og tok kontakt med kommunen for å tilby bistand. NVE fikk imidlertid ikke noen
henvendelse om bistand fra verken kommuner eller politiet i Buskerud i løpet av natta.
Tirsdag 7.august fikk NVE forespørsel om bistand fra vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) i
Nedre Eiker kommune for å få vurdert om det var forsvarlige å begynne sikring av skred
ved Årbogen dam. NVEs distriktsingeniør deltok da på møte og befaring med
kommunen. Regionkontoret fikk også forespørsel fra Øvre Eiker kommune om å delta på
befaring for å vurdere erosjonsskader og fare for videre skredutvikling. NGI deltok på
noen av befaringene på oppdrag fra NVE. Regionkontoret var tillegg i kontakt med Hof,
Modum og Kongsberg kommune, men disse hadde ikke umiddelbart behov for bistand. I
løpet av dagen var fire vassdragsteknikere fra regionkontoret ute for å kartlegge skader,
måle inn flomhøgder og bistå kommunene med å vurdere fare for videre skredutvikling
langs vassdragene.
En presentasjon av situasjonen i Modum kommune, gitt under et dialogseminar i etterkant
av Frida arrangert av met.no og NVE, er gitt i vedlegg 3.
Det ble raskt klart at det var store flom- og erosjonsskader langs en rekke bekker i Øvre
og Nedre Eiker, som medførte store materielle skader på bygninger og infrastruktur. I de
øvrige kommunene var det hovedsakelig skader på veier. Det ble ikke meldt om tap av
menneskeliv som følge av hendelsen, men flere titalls husstander måtte evakueres. Det
var typisk erosjon og nye bekkeløp i de bratte delene bekkene og oversvømmelser på de
flate parsellene. Skadeomfanget ble i stor grad påvirket av at bekkelukkinger og kulverter
ikke hadde nok kapasitet og/eller var blokkert av rek. Flomskadene langs Krokstadbekken
ble forverret av at stein- og grusmasser fra skredet ved Årbogen ble avsatt på de slakere
strekningene og medførte redusert avledningsevne.
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De påfølgende dagene prioriterte regionkontoret å bistå Øvre og Nedre Eiker med å
vurdere behov for hastetiltak langs vassdragene og geotekniske vurderinger av fare for
skredutvikling i kjente kvikkleiresoner. Blant annet utarbeidet NVE plan for hastetiltak
for gjenoppretting av bekkeløpet i Krokstadbekken og ga kommunen tilsagn om
økonomisk bistand samt vassdragsfaglig veiledning for utførelsen av tiltakene. I tillegg
bisto vi Vegvesenet med råd og veiledning knyttet til omlegging av elveløp ved utrast veg
i Hakavika ved Eikern. Opptil 12 medarbeidere ved regionkontoret var involvert i
håndtering av hendelsen i løpet av uken, hvorav seks primært var ute i felt.
Regionkontoret har dokumentert flomhøydene langs de fleste bekkene i Mjøndalen og
Krokstadelva.

6.3 Evaluering av NVEs bistand under hendelsen
Regionkontoret besvarte alle henvendelser om bistand fra kommuner, politi, vegvesenet
og privatpersoner under og etter hendelsen. Tilbakemeldingene fra disse har vært
positive. Et av de viktigste behovene for kommunene umiddelbart etter hendelsen, er å få
vurdert skredfare. Erfaringene viser imidlertid at ikke alle kommuner og politidistrikt er
like bevisst på hva NVE kan bistå med. Et forbedringstiltak kan derfor være å utarbeide
informasjonsmateriell om dette til kommunene.
Kommunene har bedt om at det blir utarbeidet generell informasjon til innbyggerne som
kan legges ut på kommunens hjemmeside allerede under en flomhendelse. Informasjonen
bør være oversiktlig og komplett og ikke bare pekere til andre nettsteder. Både Statens
naturskadefond, Naturskadepoolen, Statens Vegvesen, NVE og kommunen bør informere
om hvilke roller de har og hvilke oppgaver de skal håndtere under og etter flom.
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Vedlegg 1: Varsler fra met.no
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Vedlegg 2: Varsler og meldinger
fra NVE

Melding fra NVE
Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 06.08.2012 kl. 08:30
Meldingen gjelder for perioden 06.08 - 07.08
Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark:
Det er varslet mye nedbør sørøst i Rogaland, i Vest-Agder, i Aust-Agder og i Telemark i
dag mandag, og tirsdag formiddag. Det er ventet at vannføringen vil øke raskt i enkelte
vassdrag, men vannføringen ventes ikke å nå nivå for 5-årsflom i større vassdrag. Lokalt
mye nedbør og kraftige byger kan medføre oversvømmelser, og tettbygde strøk vil være
spesielt utsatt.
Mye vann i bakken, kombinert med intens nedbør, gir økt risiko for jordskred. Dette gjelder
spesielt i terreng med bratte skråninger, og langs elver og bekker med stor vannføring.
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Varsel om flom
Oppfølging av melding datert 06.08.2012
Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 06.08.2012 kl. 12:15
Varselet gjelder for perioden 06.08 - 07.08
Det er varslet store nedbørmengder i forbindelse med kraftige regn- og tordenbyger sørøst i
Rogaland, i Vest-Agder, i Aust-Agder og i Telemark i dag mandag, og tirsdag formiddag.
Det er ventet at vannføringen vil øke raskt i bekker og mindre elver. Vannføringen kan stige
over nivå for 5-årsflom i mindre vassdrag. Vannføringen ventes ikke å nå nivå for 5-årsflom
i større vassdrag. Lokalt mye nedbør og kraftige byger kan medføre oversvømmelser, og
tettbygde strøk vil være spesielt utsatt.
Mye vann i bakken, kombinert med intens nedbør, gir økt risiko for jordskred. Dette gjelder
spesielt i terreng med bratte skråninger, og langs elver og bekker med stor vannføring.

Melding fra NVE
Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 06.08.2012 kl. 18:00
Meldingen gjelder for perioden 06.08 - 07.08
Vestfold, Østfold, Buskerud, Akershus, Oslo:
Det er varslet mye nedbør sør i Buskerud, i Vestfold, i Østfold, i Akershus og i Oslo fra
mandag kveld til og med tirsdag formiddag. Det er ventet at vannføringen vil øke raskt i
enkelte vassdrag, men vannføringen ventes ikke å nå nivå for 5-årsflom i større vassdrag.
Lokalt mye nedbør og kraftige byger kan medføre oversvømmelser, og tettbygde strøk vil
være spesielt utsatt.
Mye vann i bakken, kombinert med intens nedbør, gir økt risiko for jordskred. Dette gjelder
spesielt i terreng med bratte skråninger, og langs elver og bekker med stor vannføring.
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Vedlegg 3:
Modum kommunes opplevelser og erfaringer,
av beredskapsleder Morten Eken
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28.11.2012

I Modum strekker
vi oss lenger….

Ekstremværet «Frida»
Modum kommunes opplevelser
og erfaringer

Morten Eken
Beredskapsleder

FRIDA – et uventet, vått damebesøk
Ekstremværet «Frida» ble varslet for Sørlandet
av DNMI på morgenen 6.8. NVE fulgte opp med
flomvarsel for Sørlandet 6.8 kl. 0915, og
forsterket dette i ny melding kl. 1200.
Det ble mindre nedbør enn forventet på
Sørlandet, og DNMI tonet ned
ekstremværvarselet. Det ble imidlertid ikke
varslet at vesentlig mer nedbør skulle falle i
Buskerud.

Flomvarsling for Buskerud ble sendt ut fra NVE
6.8. kl. 1800, Fylkesmannen fulgte opp med
separat
p
varsel kl. 1929.

Men hadde vi kunnet gjøre noe fra eller til om vi
hadde blitt varslet tidligere ?
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Nedbørsforløp i Modum 6.‐7. august 2012
Det begynte å regne på kvelden
6.8, først litt forsiktig, men etter
hvert svært kraftig regn mellom
kl. 23.00 og 02.00 på natta.
I Modum kom regnet hardest i
områdene Åmot, Vestre Spone,
Simostranda og Bingen.

Uoffisielle målinger:
70‐130 mm nedbør i løpet av
2‐3 timer i SV del av Modum

Hva skjedde i Modum natt til 7.8.2012
• Stor vannmetning i jorda fra før etter en våt
sommer
• Intens nedbør medførte rask økning i
vannføringen i bekker.
• Spontan, stor avrenning fra tette flater i
sentrumsområdene i Åmot (tak, veier, P‐
plasser m.m.)
• Bekkeinntak
Bekkeinntak, stikkrenner
stikkrenner, kulverter og sluk
hadde ikke kapasitet, mange gikk også tette.

• Vannet som skulle vært i rør under jorda kom
opp på overflaten og fant nye bekkeløp
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Konsekvenser (I)
Liv og helse
• 1 person ble lettere skadd (beinbrudd)
Miljø
• Enger
g avfallsanlegg
gg ble oversvømt
ø – fangdam
g
ødelagt, og forurenset sigevann lekker ut i elva
• Ei gammel avfallsfylling ble «gravd opp» og spredd
utover av en flombekk
• Overløpsdrift i VA‐nett, urenset kloakk til vassdrag
Infrastruktur
• Vannet gravde vekk veiskråninger og undergravde
veilegemer, riksveg 35 ble oversvømt og delvis
undergravd to steder. Flere fylkes‐ og kommunale
veier kollapset
k ll
ffullstendig.
ll
d
• Randsfjordbanen ble undergravd to steder og fylt
opp med stein/jord to steder, oppdaget kort tid
etter at Bergensekspressen hadde passert!
• Mindre skader på strøm‐ og tele, ingen registrerte
skader på kommunal vannforsyning
• Seinskader ???
Kostnader for kommunen beregnet til ca. 7,6 mill.

Konsekvenser (II)
Eiendom og uteanlegg
• Vann på ville veier skyllet vekk stikkveier,
gårdsplasser og hager i boligområder i Åmot
• Bekker på ville veier spylte vekk masser rundt
grunnmurer og trengte inn i privathus og
offentlige bygninger
• Overbelastet VA‐nett medførte vann‐ og
kloakkinntrenging i flere kjellere
• Embretsfoss nye kraftstasjon (under bygging)
ble delvis oversvømt
• Veiene til Blaafarveværkets gruver ble totalt
ødelagt
• Store skader på mange skogsveier og gårdsveier
• Jordbruksarealer ødelagt av erosjon og
tilslamming av fremmede masser
Kostnader ukjent, mange mill.
OBS!
• Flere jord/leirskred utløst av vannmassene –
ingen med alvorlige konsekvenser, ennå……

3

28.11.2012

Situasjonsbilde 7.8.2012
Hønefoss
Sigdal

Simostranda

Vestre Spone

Haugfoss

Åmot
Stengt vei

Bingen

Stengt jernbane
Innsnevring vei
Hokksund

Bekker på ville veier i Åmot sentrum
Bekkeinntak
Bekkelukking

Smedbekken

Flomløp
Oversvømmet
areal

Idrettsplass
S. Modum U‐skole

Modumhallen

Sparbekk

Jellumbekken
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Hva gjorde kommunen under/etter «Frida»
I akuttfasen (natt til 7.8)
– Varsling/utkalling av mannskap og beredskapsledelse
– Liv og helse i fokus
– Sperring og skilting
Konsolideringsfase (7.8)
– Statusmøter (ikke full kriseledelse)
– Få fram foreløpig status for skadeomfang
• Etablere loggføring i servicetorget
• Situasjonsrapport til Fylkesmannen
– Informasjon til media og nettsider
– Innbyggervarsling på telefon (UMS)
Skadebegrensning (7.8‐ de nærmeste dagene)
– Gjenopprette midlertidig framkommelighet til isolerte områder
– Fjerne vann fra egne bygninger, yte assistanse ellers
– Informasjon til innbyggerne vha. nettsider og servicetorg
Oppfølgingsfase (7.8‐ ?)
– Utsjekking
Ut j kki iht
iht. llogg ffor iinnkomne
k
meldinger
ldi
– Rydde opp etter oversvømmelsene
– Reparere skader på bygg og infrastruktur
– Kostnadsoverslag for skadene
– Detaljkartlegge kritiske punkter/områder for vann på ville veier
– Planlegge forebyggende og skadebegrensende tiltak (hele kommunen)
Evalueringsfase
– Ny utsjekking iht. logg for innkomne meldinger
– Styrker og svakheter mht.
• Utstyr, mannskap, organisering/planverk

Kommunens lærdom etter FRIDA
Nyttige erfaringer
• En ekstremværhendelse kommer brått og utvikler seg raskt til å komme ut av kontroll
• Det tar tid før det virkelig går opp for oss alvorlighet og skadepotensial for hendelser vi ikke
har erfaring med
• Lokalkunnskap og folk som «kan og veit» er ubetalelig under og etter hendelsen
• Ingen bekk er for liten til å kunne gjøre skade!
• Informasjon til innbyggerne, media og andre er viktig – og blir godt mottatt
• Mange stiller opp når det trengs!
Svakheter
• Vi har for dårlig beredskap for å fange opp varsler om ekstremvær
• Varslene er vanskelige å tolke – for uspesifikke til å iverksette økt beredskap
• Vi burde hatt mer kontakt med våre naboer i syd – som ble rammet tidligere på kvelden
• Det tok for lang tid før vi kunne gi gode svar om forsikring, naturskadesak m.m.
Kompetansebehov
• Meteorologi / tolking av varsel, hvem/hva skal vi følge med på
• Hydrologi, særlig for små nedbørfelt
• Forebyggende og skadebegrensende tiltak mot flom – hva er lurt/ikke lurt
Styrking av beredskap
• Beredskapsøvelser
• Oppdatering av ROS‐analyser og beredskapsplaner, varslingslister m.m.
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