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Sammendrag
Store nedbørsmengder førte til flom i flere vassdrag i Sør-Norge i midten av september
2015. I mange vassdrag hadde flommen et gjentaksintervall på mellom 5 og 50 år, mens
det i enkelte vassdrag ble registrert flomvannføringer over 50- årsflommen.
Ved begynnelsen av nedbørshendelsen den 14. september var det høy vannføring og
vannmettet jord i mange vassdrag som følge av en store mengder nedbør i den foregående
måneden i tilnærmet samme område. Dermed var det lite naturlig dempning i mange av
vassdragene.
En rekke veier ble stengt på grunn av oversvømmelser disse dagene. Mange huseiere fikk
vann i kjelleren, og flere områder ble evakuert i fare for å bli isolert av flomvannet.
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1 Innledning
Sør- og Østlandet ble rammet av en stor flomhendelse 14. – 18. september 2015. Denne
rapporten beskriver flomhendelsen, prognosene som ble laget forut for hendelsen og
NVEs håndtering av hendelsen. Kapittel 2 gir en oversikt over den hydrologiske
tilstanden i området før flommen. I kapitel 3 presenteres de meteorologiske og
hydrologiske forholdene under flommen, mens i kapittel 4 gjennomgås de meteorologiske
og hydrologiske prognosene for hendelsen og varsler som ble utstedt. Kapitel 5
presenterer flomvarslingens varsler i forkant og under flommen og i kapitel 6 gis noen
eksempler på følgene av flommen.
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2 Initialtilstand
2.1 Vannføring
I midten av september 2015 var det i flere av vassdragene på Sør- og Østlandet stor
vannføring i forhold til normalt for årstiden. Dette var som følge av mye nedbør i området
i den foregående og inneværende måneden.

2.2 Grunn- og markvannstilstand
Grunnvannsnivået var høyt, slik vist på figur 2.1. Vannmetning i bakken er også vist i
figur 2.1. Metningsgraden i bakken var moderat til høy i de områdene som ble rammet.

Figur 2.1: Grunnvanntilstanden i avvik fra normalverdi og vannmetning i bakken i prosent av maksimalt simulert
vannlager 13 september 2015. Modellsimuleringer basert på observasjoner fra xgeo.no

2.3 Snø
Det lå små mengder snø i høyereliggende områder, på grensen mellom Vest-Agder og
Rogaland, vist i figur 2.2. Snøsmelting bidro i liten grad til flommen.
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Figur 2.2: Snømengde i mm vannekvivalent over Østlandet og Agderfylkene med tilgrensende fjellstrøk 13.
september 2015. Modellsimuleringer basert på observasjoner fra xgeo.

2.4 Nedbør forut flommen
I uke 36, særlig 2.- 3. september falt det mye nedbør i Buskerud, Telemark og Vestfold
og noe mindre nedbør i resten av Sør-Norge sør for Jotunheimen, se figur 2.3. Fra 6. -13.
september falt det ytterligere en del nedbør i Sør-Norge.

Figur 2.3: Nedbørfordelingen i uken fra 30. august til 6. september 2015 (til venstre) og uken 6. -13. september
2015, interpolerte observasjoner fra xgeo.no
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3 Beskrivelse av flomforløpet
3.1 Nedbør
Figur 3.1 viser observasjonsbasert nedbørsmengde på Sør- og Østlandet fra mandag 14.
september til lørdag 19. september. Figur 3.2. viser den samlede nedbøren for uken fra
14. – 20. september. Det var ikke minusgrader i Sør-Norge i løpet av flomperioden, alt
nedbør falt som regn.
Tirsdag 15. september falt det mest nedbør i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og
Buskerud. Torsdag 17. september kom det mye nedbør i området fra Vest-Agder østover
til Østfold og Akershus.

Figur 3.1: Nedbør i mm per døgn 14. – 19. september. Kartet for 14. september viser hvor mye nedbør som
kom fra søndag 13. september kl 07.00 til mandag 14. september kl 07.00. Kilde: senorge.no
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Figur 3.2: Kartet viser nedbørsmengde uke 38 (14. – 20. september). Kilde: senorge.no

Figurer 3.3 – 3.6 presenterer observerte nedbørsdata i perioden 29. august – 27.
september for utvalgte nedbørstasjoner i det utsatte området.

Figur 3.3: Observert
døgnnedbør fra Met
målestasjon Senumstad i
Aust – Agder. Kilde:
xgeo.no
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Figur 3.4: Observert
døgnnedbør fra Met
målestasjon Tørdal –
Suvdøla, i Telemark.
Kilde xgeo.no

Figur 3.5: Observert
døgnnedbør fra Met
målestasjon Veggli II,
i Buskerud. Kilde:
xgeo.no

Figur 3.6: Observert
døgnnedbør fra Met
målestasjon ved
Tryvannshøgda, i
Oslo. Kilde: xgeo.no
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3.2 Vannføring
Det ble registrert flomvannføringer med gjentaksintervall på 5 år eller mer i mange
vassdrag på Sør- og Østlandet fra 14. september til 19. september. Ut ifra flomstatistikk
har kulminasjonsvannføringen enkelte steder hatt et gjentaksintervall på over 50 år. Figur
3.7. viser døgnvannføring klassifisert etter flomstatistikk på målestasjonene, 15. og 18.
september.

Figur 3.7: Figuren viser observert døgnmiddelvannføring, klassifisert etter flomstatistikken for målestasjoner i
Sør-Norge 15. september (høyre) og 18. september. Symbolet «stor vannføring» betyr her større enn
middelflom, symbolet «flom» betyr større enn 5 års gjentaksintervall, symbolet «stor flom» betyr større enn 50
års gjentaksintervall.
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3.2.1 Drammensvassdraget
Observasjoner i mindre sideelver viste flere steder vannføring på nivå mellom 5 og 50 års
gjentaksintervall, enkelte steder også over 50 års gjentaksintervall. Ved de større
innsjøene i vassdraget observerte man vannføringer mellom 5 og 50 års gjentaksintervall,
med unntak av Randsfjorden som holdt seg under middelflom. Figur 3.8. og 3.9 viser
vannføring (momentanverdier) for september for utvalgte målestasjoner i
Drammensvassdraget.

Figur 3.8: Vannføring (momentanverdier) fra 01.09.2015 til 01.10.2015 for målestasjonene 12.15 Strømstøa og
12.178. Eggedal. Begge målestasjonene hadde et gjentaksintervall på 5 år eller mer. 25- og 75 persentilen er
markert med hele linjer, kulminasjons middelflom-, 5 års og 50 års gjentaksintervall er markert med stiplede
linjer.
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Figur 3.9: Vannføring (middelverdier) fra 31.08 – 30.09. for målestasjonen 12.68 Døvikfoss, som er
av betydning for hovedelvas vannføring lenger ned i vassdraget.

3.2.2 Numedalslågen
Observasjoner i vassdraget viste mellom 5 og 50 års gjentaksintervall for flere stasjoner,
men ved enkelte stasjoner er det usikkerhet i flomstatistikken. Det ble holdt igjen vann
ved Tunhovd og Pålsbu, og det ble registrert overløp flere steder etter at flomtoppen
hadde passert. For målestasjon 15.171 Kongsberg var kulminasjonsnivået 718 m3/s, se
figur 3.11. Det er noe usikkerhet knyttet til flomstatistikken og det er derfor vanskelig å si
noe om estimert gjentaksintervall for dette nivået.
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Figur 3.10: Vannføring (momentanverdier) fra 01.09.2015 til 01.10.2015 for målestasjonene 15.23 Bruhaug,
15.21 Jondalselv og 15.61 Holmsfoss. Målestasjonene Jondalselv og Holmsfoss hadde gjentaksintervall på opp
mot 50 år. 25- og 75 persentilen er markert med hele linjer, kulminasjons middelflom, 5 års og 50 års flom er
markert med stiplede linjer.
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Figur 3.11: Vannføring (middelverdier) for målestasjon 15.171 Kongsberg. Vannføringen kulminerte på 718
m3/s den 16.09.
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3.2.3 Skiensvassdraget
Observasjoner i vassdraget viste mellom 5 og 50 års gjentaksintervall for flere stasjoner,
enkelte stasjoner også over 50 – års gjentaksintervall. Det ble det ble holdt tilbake vann i
Tinnsjøen og Mjøsvatn. Figur 3.12. viser vannføring (momentanverdier) for september
for utvalgte målestasjoner i vassdraget.

Figur 3.12: Vannføring (momentanverdier) fra 01.09.2015 til 01.10.2015 for målestasjonene 16.193 Hørte og
16.117 Elvarheim. Elvarheim hadde et gjentaksintervall på mellom 20 - 50 år. 25- og 75 persentilen er markert
med hele linjer, kulminasjons middelflom, 5 års og 50 års flom er markert med stiplede linjer.
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3.2.4 Agdervassdragene
Observasjoner viste vannføring mellom 5 og 50 års gjentaksintervall, ved enkelte
stasjoner også over et 50 års gjentaksintervall. Figur 3.13. viser vannføring
(momentanverdier) for september for utvalgte målestasjoner i vassdraget.

Figur 3.13: Vannføring (momentanverdier) fra 01.09.2015 til 01.10.2015 for målestasjonene 20.3 Flaksvatn og
18.4 Lundevann. Lundevann hadde et gjentaksintervall på over 50 år. 25- og 75 persentilen er markert med
hele linjer, kulminasjons middelflom, 5 års og 50 års flom er markert med stiplede linjer.
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3.2.5 Glommavassdraget
Observasjoner viste flom mellom 5- og 50 års gjentaksintervall ved flere vassdrag i
Glommavassdraget, enkelte steder også over 50 års gjentaksintervall.

Figur 3.14: Vannføring (momentanverdier) fra 01.09.2015 til 01.10.2015 for målestasjonene 2.279 Kråkfoss og
2.633 Stortorp. Kråkfoss hadde et gjentaksintervall på over 50 år. 25- og 75 persentilen er markert med hele
linjer, kulminasjons middelflom, 5 års og 50 års flom er markert med stiplede linjer.
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I tabell 3.1 er det gitt en oversikt over flomstørrelser og 5-års gjentaksintervall for
utvalgte målestasjoner i området.

Tabell 3.1: Timesvannøring for utvalgte målestasjoner i det flomrammede området.

Målestasjon
12.15 Strømstøa
12.178 Eggedal
15.23 Bruhaug
15.21 Jondalselv
15.171 Numedalslågen
v/Kongsberg
15.61 Holmsfoss
16.154 Brusetbekken
16.193 Hørte
16.117 Elvarheim
20.3 Flaksvatn
18.4 Lundevann
2.279 Kråkfoss
2.633 Stortorp

Største
5-årsflom
Største flom siden
Feltareal
timesvannføring (findata)
2
3
3
Km
m /s
m /s
4631.48
416.84
395.46
2013
309.77
162.15
112.07
2013
3461.42
469.127
371.95
2007
125.9
90.49
53.73
obs. start (1920)
4101.18
5201.8
7.4
156.65
2351.59
1780.66
407.75
432.35
87.13
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717.28
947.12
7.88
163.78
432.59
714.94
168.59
165.49
21.83

507.12
538.89
3.81
120.61
250.8
549.12
147.96
96.83
16.94

2007
2007
obs. start (1987)
obs. start (1962)
obs. start (1969)
1992
2008
1987
obs. start (1980)

4 Prognoser
4.1 Prognoser og varsler fra Meteorologisk institutt
Det var ventet at to lavtrykk skulle gi store mengder nedbør på Sør- og Østlandet uke 38,
i første omgang natt til 15. september, før lavtrykk nummer to den 17. september.

4.1.1 Prognoser fra værvarslingsmodell
Værprognosene som vises i xgeo og som er inndata for de hydrologiske modellene er
basert på den høyoppløselige værvarslingsmodellen AROME- MetCoOp de nærmeste
dagene. Figur. 4.1 – 4.4 viser nedbørprognosen dagen før og observert nedbør slik det blir
vist i xgeo for perioden 15. – 18 september. Særlig for tirsdag 15. september viser
prognosen betydelig mindre nedbør enn observert. De resterende dagene ser man at
observert fordeling av nedbør avviker noe fra prognosene.

Figur 4.1: Nedbørprognosene og observert nedbør 15. september (dvs. døgnet 14 september kl 07 – 15.
september kl 07). Interpolert værprognose og interpolerte observasjoner fra xgeo.no.
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Figur 4.2: Nedbørprognosene og observert nedbør 16. september (dvs. døgnet 15.
september kl 07 – 16. september kl 07). Interpolert værprognose og interpolerte
observasjoner fra xgeo.no.

Figur 4.3: Nedbørprognosene og observert nedbør 17. september (dvs. døgnet 16.
september kl 07 – 17. september kl 07). Interpolert værprognose og interpolerte
observasjoner fra xgeo.no.
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Figur 4.4: Nedbørprognosene og observert nedbør 18. september (dvs. døgnet 17. september kl 07
– 18. september kl 07). Interpolert værprognose og interpolerte observasjoner fra xgeo.no.

4.1.2 Obs- varsler og ekstremværvarsler
Meteorologisk institutt sendte ut varsel ekstremværvarsel fase A mandag 14 september i
påvente av store mengder nedbør. Tabell 4.1 sammenfatter OBS og ekstremværvarsler for
hendelsen.
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Tabell 4.1: Tidspunkt, område og varsel utsendt av Met fra 13. september til 18. september.

Utsendelse
Søndag 13.09.

Område
Vest-Agder, Aust-Agder og
Telemark.

Mandag 14.09.

Vest-Agder, Aust-Agder,
Telemark, Buskerud og
Vestfold.
Vest-Agder, Aust-Agder,
Telemark, Buskerud,
Vestfold, Østfold og Oslo.
Telemark, Buskerud,
Vestfold, Østfold, Oslo,
Akershus, Oppland,
Hedmark
Vest-Agder, Aust-Agder,
Telemark, Buskerud,
Vestfold, Østfold, Oslo,
Akershus og Oppland,
Hedmark.
Rogaland

Mandag 14.09.

Tirsdag 15.09.

Tirsdag 15.09.

Onsdag 16.09.
Onsdag 16.09.

Vest-Agder, Aust-Agder,
Telemark og Vestfold.

Onsdag 16.09

Østfold, Oslo, Akershus,
Oppland og Hedmark.
Østfold, Oslo, Akershus,
Oppland og Hedmark

Onsdag 16.09

Torsdag 17.09.

Vest-Agder, Aust-Agder,
Telemark, Vestfold

Torsdag 17.09.

Østfold, Oslo, Akershus,
Oppland, Hedmark

Torsdag 17.09.

Vest-Agder, Aust-Agder,
Telemark og Vestfold

Torsdag 17.09.

Østfold, Oslo, Akershus,
Oppland og Hedmark.

Fredag 18.09.

Vest-Agder, Aust-Agder,
Telemark og Vestfold
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Kvantitativ nedbørsvarsel
OBS- varsel
Mandag: 30 -70 mm.
Tirsdag: 50 -80 mm.
OBS – Varsel
Mandag + tirsdag: 50 – 80 mm.
Fase A, Petra
Mye nedbør frem til torsdag.
OBS-varsel
Tirsdag: 40 – 60 mm.

Fase B, Petra
Torsdag: Langvarig nedbør, store
mengder.

OBS-Varsel
Fra natt til torsdag: 30-50 mm/12t
Fase B, Petra
Torsdag: Langvarig nedbør, store
mengder - 50-70 mm
OBS-varsel
Fra natt til torsdag: 30-60 mm/12t
Fase D, Petra over for gitte områder,
men fremdeles mye regn
Torsdag: 50 – 70 mm.
Fase C, Petra
Torsdag: langvarig nedbør, store
mengder nedbør – 50 -70 mm.
OBS- varsel
Torsdag ettermiddag: 20-30 mm/1218 t
Fase C, Petra
Torsdag: Langvarig nedbør, store
mengder, oppjustert
OBS- varsel
Torsdag ettermiddag: Store
nedbørmengder, oppjustert
Fase D, Petra
Avtagende bygeaktivitet.

4.2 Hydrologiske modellprognoser
Flomvarslingen benytter to ulike modeller for å utarbeide prognoser, HBV modellen og
DDD modellen. Figurene 4.5. og 4.6. viser HBV modellresultater torsdag 18. september
for utvalgte modellfelt. Figur 4.7 og 4.8, viser sammenlikning av modellkjøring for HBV
og DDD modellen i 25. september.

Figur 4.5: Observerte og prognoserte verdier med HBV modellen for målestasjonene 15.174 Istreelva og 15.21
Jondalselv. Figuren viser observert nedbør, temperatur og vannføring fra 28. august til 17. september, og
prognosert nedbør, temperatur og vannføring fra 18. september 26. september. Den grønne vertikale streken
markerer dagen for modellkjøring. Gul, grønn og blå linje i nederste del av figuren representerer henholdsvis
25-, 50- og 75 persentilen for vannføring i perioden.
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Figur 4.6: Observerte og prognoserte verdier for målestasjonene 12.193 Fiskum og 12.178 Eggedal.. Figuren
viser observert nedbør, temperatur og vannføring fra 28. august til 17. september, og prognosert nedbør,
temperatur og vannføring fra 18. september 26. september. Den grønne vertikale streken markerer dagen for
modellkjøring Gul, grønn og blå linje i nederste del av figuren representerer henholdsvis 25-, 50- og 75
persentilen for vannføring i perioden.

Figur 4.7: Observert og modellert vannføring for Gjerstad september 2015. Resultat med HBV-modellen til
venstre og DDD-modellen til høyre.
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Figur 4.8: Observert og modellert vannføring for Kjølemoi Mandalselva september 2015. Resultat med HBVmodellen til venstre og DDD-modellen til høyre.

5 Hva gjorde flomvarslingen
Søndag 13. september var det store nedbørsmengder i prognosene og det ble sendt ut
OBS- varsel fra Meteorologisk institutt. Første flomvarsel på gult nivå for Vest-Agder,
Aust- Agder og Telemark ble publisert søndag 13. september kl 11, dette varslet ble
oppgradert for deler av Agderfylkene og Telemark mandag 14. september. Det ble sendt
ut oppgradert varslingsnivå og utvidelse av varslingsområde fra og med mandag 14.
september. Figur 5.1. viser geografisk utbredelse av varsel for den aktuelle dagen.
Flomvarslingen organiserte slik at hvert av følgende vassdrag hadde en ansvarlig
hydrolog til å følge opp med prognoser og regulanter; Drammensvassdraget,
Numedalslågen, Skiensvassdraget og Agdervassdragene. Tilbakemeldinger fra regulanter
i etterkant av flommen utrykte at en slik organisering var gunstig.
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Figur 5.1: Viser varselområdet for Sør- og Østlandet fra mandag 14. september til mandag 21. september. Kilde: xgeo.no
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6 Følger av flommen
Flommen i september 2015 førte til at en rekke veier ble stengt og at flere huseiere fikk
vann inn i kjelleren. Følgene var betydelige både etter flommen i starten av september og i
midten av september.
Eksempler på flomproblematikk fra 14. – 18 september:
•

Flere fylkesveier i Buskerud ble stengt grunnet store vannmasser.

•

E134 gjennom Kongsberg ble stengt.

•

Vannet stengt i Gjerstadheimen, ved Gjerstad i Telemark, som følge av skade på
ledningsnettet og vannlekkasje forårsaket av flom.

•

Flere hus i Telemark ble evakuert for ikke å bli isolert. I Frølandsgrena i Sauland var
over 20 hus isolert.

•

Riksvei 7 og Bergensbanen ble stengt etter jordras.
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8 Vedlegg
Tidsfaser i værutviklingen av ekstremvær
Ekstremværvarslingen deler inn varslingen i fire faser, fra A til D.
Fase A: Melding om økt overvåking før mulig ekstremt vær.
Betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer
utviklingen. Det er ennå ikke sikkert at det faktisk blir ekstremvær.
Fase B: Korttidsvarsel før ekstremt vær ventes å inntreffe.
Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvær. Varselet er mer detaljert enn forutgående
meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time. Uværet får navn.
Fase C: Uværet pågår.
Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier, men uansett minst hver 6. time.
Fase D: Uværet over. Opprydding og reparasjoner pågår.
Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Varselet skal informere om værutsiktene i
de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.
(Meteorologisk institutt, 2015)
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