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FORORD 

Flommen på Østlandet i juni 1995 skapte store komplikasjoner for befolkningen og 
infrastrukturen langs vassdragene i Gudbrandsdalen og i Østerdalen og helt ned til 
Sarpsborg. Det ble utført et omfattende arbeide for å beskytte boligområder og 
jordbruksarealer. Kapittel 3 i denne rapporten viser noen bilder som eksempler på 
beredskapstiltak i offentlig regi. 

Også kraftverkene i vassdragene var truet. Rapporten har primært konsentrert seg om 
noe av den innsats og de tiltak som ble gjennomført ved enkelte kraftselskaper fra 
Sarpsfossen til Hunderfossen. I tillegg er vist bilder fra ødeleggelsene langs Moksa. 
Rapporten er basert på "first-impression"- opptegnelser, og er ikke å betrakte som en 
komplett og dyptgående beskrivelse av det omfattende beredskapsarbeid som ble gjort 
innen kraftforsyningen og sentrale etater myndigheter/etater. 

Rapporten er utarbeidet for NVE/Sikkerhetsavdelingen av sivilingeniør Gunnar Brox. 

Norges vassdrags- og energiverk 
Desember 1995 

Forside: Flomstøtten på Elverum 



3 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

FORORD 

KAPITTEL 1 

KAPITTEL 2 
Berørte kraftselskaper 
Konklusjon, kraftverk 

KAPITTEL 3 
Byer, tettsteder og 
jordbruksarealer 
Generelle erfaringer 

VEDLEGG 1 
NVEs flomberedskap, 
kronologisk oppsummering 

VEDLEGG 2 
Vesle-Ofsen 1995 

Side 

............................................... 2 

............................................... 4 

............................................... 5 

............................................... 37 

............................................... 39 

............................................... 49 

............................................... 55 



4 

Kapittel l 
UTVIKLINGEN AV FLOMMEN 

Våren 1995 var det 20 % mere snø enn normalt i fjellområdene som har tilsig til 
Østerdalen og Gudbrandsdalen. Det var meget kaldt, med liten avsmelting i lavere 
områder. Etterhvert kom det inn store nedbørsmengder over hele regionen og det ble en 
sterk temperaturstigning konsentrert i en kort periode mot slutten av mai. Man begynte 
å frykte en storflom i vassdragene. 

Den første uken i mai sendte Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) ut en 
pressemelding om at det kan oppstå en storflom i Glomma og Gudbrandsdalslågen. 
Meldingen inneholder også prognoser for utviklingen av vannføringer og vannstander 
frem til 27.mai, men beskriver situasjonen som udramatisk. 

I dagene som fulgte fortsatte NVE å sende prognoser til offentlige etater, energiverk, 
fylkesmennene i fylker som kunne bli utsatte og enkeltpersoner. 

Mot slutten av mai blir været betydelig varmere og de store snømengdene i Jotunheimen 
og Rondane begynner raskt å smelte. Den 26.mai sender NVE ut en melding gjennom 
Norsk Telegrambyrå om at det er smelteflom på gang i alle landsdeler og dersom det 
fortsatt blir varmt i fjellet, kombinert med nedbør de neste dagene, er det fare for 
storflom flere steder. 

På Østlandet knytter spenningen seg til utviklingen i Glomma og Lågen for der ser det 
ut for at flommen kommer samtidig i de to vassdragene og dette vil skape uvanlig høy 
vannstand i Mjøsa. 

Den 28.mai sender Meteorologisk Institutt ut flomvarsel til Hovedredningssentralen på 
Sola. Meldingen går videre til politikamrene på Østlandet. Men det er lørdag, uten 
helgeberedskap, og meldingen går ikke til Direktoratet for Sivilt Beredskap eller til de 
berørte departementer. 

Den 28.mai sender NVE ut melding om at store deler av Østlandet er truet av storflom 
og de antyder en 10 - 50-årsflom. Den 29.mai gir NVE melding til energiministeren om 
at det er fare for en storflom på Østlandet. Også justisministeren blir varslet. 

Den l.juni etablerte NVE krisestab på hovedkontoret i Oslo og etterhvert ble lignende 
staber etablert i kraftselskapene og i Glåmmens og Laagens Brukseierforening. Berørte 
kraftverks- og dameiere fulgte prognosene fra NVEs og Met. Inst. døgnet rundt. 
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Kapittel 2 
... BRR~RæE~TSELSK.APER 

Hafslund og Sarp kraftverker: 

Vannføringen i Sarpefossen økte meget raskt etter at snøsmeltingen etterhvert startet 
for fullt. Noe av de første praktiske problem som Hafslund erfarte var den store 
tilstrømningen av publikum som kom for å se det maleriske skuet i fossen. Etterhvert 
fikk man store problemer med publikum som stengte for adkomsten til kraftverket og 
flomutsatte områder. Spesielt var problemet med parkerte biler på broen over fossen. 

Bilde 1: Sarp og Hafslund Kraftverk. 

Krisestab ble hurtig etablert og beredskapsplanen ble fulgt. Informasjonsleder ble ofte 
innkalt til Lokal Redningssentral (LRS) i Sarpsborg. Dette var meget nyttig for begge 
parter fordi beslutninger kunne bli tatt raskt på et faglig grunnlag. 

. 

Informasjonsleder ble tidlig engasjert for å ta seg av presse og media og dette fungerte 
meget bra. Det ble etablert eget rom for pressen og dette ble satt stor pris på. 
Informasjonsleder tok også pressen med på befaring i området og det ble ofte arrangert 
pressekonferanser. 
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Bilde 2: Bro over Sarpefossen, ble blokkert av publikum og biler. 

Man innså raskt at lokalradioen var det mest effektive media og den ble benyttet til 
regelmessige sendinger hver time for å formidle informasjon til befolkningen i 
nærområdet. 

Etterhvert ble det også et sterkt press på telefonen fra folk som ville vite hvor mye 
vannstanden vil øke de nærmeste døgn og derfor ble sentralbordtjenesten utvidet til å 
fungere hele døgnet. Automatisk køordning på telefonen ble også innført. 

Hele området rundt kraftverket, lagerarealer, verksteder og kontorområder ble 
evakuert og avsperret, biler ble fjernet og utstyr i faresonen fra høyt undervann ble 
demontert. Bl.a. måtte de flytte batterianlegget. Flere steder måtte man bore hull i 
betonggulv for pumpeledninger. 

Hafslund Kraftverk falt fort ut pga høyt undervann og det ble tidlig behov for 
nødstrøm. Etterhvert fikk man tilgang på et 180 kVA-aggregat til pumper og kjøling. 

Sarp Kraftverk gikk hele tiden, men de hadde ofte kontrollerte stanser pga av stort 
behov for grindrensk. Pga alt drivgods i elven ble grindrenskingen et større problem 
enn man hadde forventet, det krevet mannskaper og traktorer hele døgnet. 

For kontinuerlig observasjon avden økende vannstand fulgte man meget nøye med 
lim ni grafen oppstrøms dammen. Men når vannstanden nådde et nivå som man ikke 
tidligere hadde erfaring fra, druknet limnigrafen og man måtte gå over til manuell 
registrering av vannstanden. Dette krevet også personell. 
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Bilde 3: Sarp Kraftverk. Deler av o 

Hafslund innså tidlig at de ikke hadde tilstrekkelig antall eget personell til innsatsen 
med forbygningsarbeider over lang tid. Derfor ble Heimevernet og Sivilforsvaret tilkalt 
og de satte store styrker inn i arbeidet og dette fungerte meget bra. 

Egne ansatte fikk spesiallaget adgangskort som nøye ble notert i protokoller som til 
enhver tid viste hvor den enkelte befant seg. Alle besøk ble også loggført. 

De ansatte i kraftselskapet utførte en meget god jobb. De avlyste pinseferie og stilte opp 
døgnet rundt. Vaktmannskapene ble delt inn i 24-timers vakter, med muligheter til å 
hvile innimellom i tilkjørte brakker. Hjelm og redningsvester var påbudt og livbøyer var 
utplassert på strategiske steder. 

Kantinepersonalet sørget for mat døgnet rundt, alle kjøleskap var fulle og til disposisjon 
hele tiden. 

Næringslivet (butikker, bygningsfirma etc) sto til disposisjon døgnet rundt, men lager 
for enkelte trematerialer ble tidlig tomme. Etterhvert måtte trelasthandlerne bl.a. kjøre 
til Sverige for å kjøpe 4"x 4" boks. Hafslund kunne også til enhver tid rekvirere 
nødvendige maskiner og utstyr fra lokale entreprenører og spesialfirma. 

Det ble etablert et glimrende samarbeide med kommunen og andre offentlige etater, og 
de hadde kontakt og var orienterte døgnet rundt. NSB ble tidlig kontaktet og de hadde 
konstant overvåking av egne anlegg og var orienterte om prognosene fra Hafslund. 
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Bilde 4: Sarp Kraftverk. Forbygningsarbeider ovenfor kontor-, verksted- og 
lagerområder. 

Når vannet nådde opp til brobjelkene på broen over dammen ble den stabilisert med 
sandsekker. Dette er imidlertid også vanlig under store flommer pga vibrasjoner i 
broen. Det ble satt inn store styrker til å utføre dette arbeidet. 

Hafslund hadde ikke sandsekker, men det var ingen problemer å få tak i fra møllene i 
distriktet. Det ble benyttet 4 - 5 traktorer til å fylle sandsekker og frakte dem på plass. 

Mange nye ting dukket opp i løpet av de hektiske døgnene. Erfaring og kompetanse var 
meget viktig ved improvisasjoner av tiltak i den uvante situasjonen. Pga den intense 
innsatsen ble det minimale skader på anleggene, men det kom vann inn i Borregård 
Fabrikker og undervannslukene på Sarp Kraftverk brakk pga. vibrasjoner. 

Hafslund var misfornøyd med informasjonen fra Vassdrags- og energidirektør Erling 
Diesen og statsråd Jens Stoltenberg til presse og media. Bl.a. uttalt Stoltenberg på NRK 
at de vurderte å sprenge en dam i Sarpefossen, men det kom senere en skriftlig 
beklagelse. Hafslund følte videre at informasjonen fra NVE kom som en ekstra byrde og 
de benyttet derfor prognosene fra GLB, ikke NVE. 

Det ble tidlig gitt klar beskjed fra ledelsen i kraftselskapet at det umiddelbart ble 
bevilget penger til sikringstiltakene og andre ekstraordinære utgifter til innsatsen. 
Innsatsledelsen på skadested og operasjonsstaben kunne "handle fritt", det ble ikke satt 
noen begrensninger på penger til disposisjon. Bl.a. ble Fjellanger Widerøe leiet til å ta 
flybilder. 
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Bilde 5: Sarp Kraftverk. Forbygningsarbeider mot lagerområder. 

Bilde 6: Bro over Sarpefossen. Forbygningsarbeider oppstrøms vestre brokar. 
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Vamma Kraftverk. 

Fra Hafslund var det ca. 20 personer i arbeide døgnet rundt ved Vamma Kraftverk, 
både til vakttjeneste og reparasjon av lekkasjer. Sikringstiltakene ble startet fredag og 
var ferdig søndag. V æret var ikke til noen hindring i arbeidet. 

I begynnelsen gikk man 3-skifts-ordning, men dette ble etterhvert endret til 4-skift. Det 
var 2 innsatsledere som gikk lange dager, i tillegg var det hjemmevakt. Det var alltid 
lastebil, mobilkran, snekkere, mekanikere og elektrikere til stede. Linjelag ute "i felten" 
ble innkalt og satt inn i flomsikringsarbeidet. 

Bemanningen i driftssentralen ble utvidet og planer ble klargjort for omkobling dersom 
stasjonen skulle falle ut. Det ble tilkoblet nødstrømsaggregat på 225 kVA for luker, 
lensepumper, driftssentral, telefon og fax. Alle dieseltanker ble fylt og pumper fra Flygt i 
Oslo ble rekvirert. Flygt hadde imidlertid problemer med å imøtekomme alle 
henvendelser så de måtte samle pumper fra "hele Sørlandet". Brannvesenet hadde ikke 
kapasitet til å hjelpe. 
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Bilde 8: Vamma Kraftverk. Store sandsekker på damkrone. 

Det var store problemer med lekkasjer gjennom betongvegger mot undervannet. 
Overraskelsen skyldtes at man har ingen erfaring fra tidligere med så høyt undervann 
mot kraftstasjonsvegg. Støpeskjøter og svinnsprekker ble kilder til lekkasjer inn i 
maskinsal og turbinkjeller. 

Vamma måtte stoppe en maskin pga vannsprut gjennom en "usynlig" sprekk i betong
veggen og inn på koblingsanlegget. Dette kunne bli et problem for flomavledningen fordi 
denne maskinen tar 500 av totalt 940 m3/s. (Ref. Damforskriftene, pkt. 8.2.1, hvor det står 
at tapping gjennom bunntappeløp og gjennom kraftverk ikke skal regnes med i 
flomavledningen. Anm. vlBrox). 

Pga. lekkasjene fra undervannet måtte de leie inn et firma (Tangen fra Rena) til inji
sering, men det tok lang tid før de kunne komme fordi firmaet var engasjert av mange 
andre kraftselskaper for tilsvarende arbeider. Vamma måtte vente på firmaet en uke. 
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Bilde 9: Vamma Kraftverk. Beskyttelse mot inntrenging av undervann til 
stasjonshallen. 

Bilde 10: Vamma Kraftverk. Beskyttelse mot inntrenging av undervann. 
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Bilde 11: Vamma Kraftverk. Beskyttelse mot inntrenging av undervann. 

Bilde 12: Vamma Kraftverk. Beskyttelse av maskinsal mot inntrenging av undervann. 
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Bilde 13: Vamma Kraftverk. Beskyttelse mot inntrenging av undervann. 

Pga. lekkasjer inn i stasjonen fra undervannet gjennom sprekker i betongen, dører og 
utallige rør- og kabelgjennomføringer, måtte man improvisere et stort antall tettinger. I 
tillegg ble vanntrykket så stort at vann sprutet opp gjennom toalett og septiktanker. 

Bilde 14: Vamma Kraftverk. Stempling av toalett mot inntrenging av undervann! 
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Bilde 15: Vamma Kraftverk. Stempling av septiktanker mot inntrenging av 
undervann. 

Bilde 16: Vamma Kraftverk. Begrenset stengning av dører inne i stasjonen. 
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Bilde 18: Vamma Kraftverk. Rør fra ekstra lensepumper. 
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Erfaringen fra flommen ved Vamma vil resultere i en rekke permanente sikringstiltak. 
Bl.a. vil det vurderes å forhøye noen betongmurer, betongvegger vil bli injiserte og det 
vil bli montert pleksiglass overalt mellom el-utstyr og betongvegger som kan bli utsatt 
for vanntrykk. 

På et tidspunkt sa prognosene at vannstanden i elva ville stige 60 cm over damkrona, da 
ville egenforsyningen stå 2 - 3 m under vann. Prognosene tok imidlertid feil, dammen ble 
ikke overtoppet, men en stor innsats med sandsekker og plast ble iverksatt. Ved over
topping vil også rørene for luftutblåsning drukne og stasjonen ville stoppe. Ikke noe 
utstyr inne i stasjonen ble demontert eller evakuert likevel. 

En ledemur i flomløpet er støpt etter anbefalinger fra NHL (Norsk Hydroteknisk 
Laboratorium i Trondheim), men denne kollapset under flommen. Flomavledningen ble 
bedre etter dette uhellet! 

På Vamma Kraftverk erfarte man ingen problemer med eksterne tjenester og 
leverandører. Vitale leveranser som f.eks. reserve pumper, plast, skum, silikon, 
lommelykter, personlig utstyr som regntøy og støvler var det alltid mulig å få tak i 
døgnet rundt. 

Vamma Kraftverk fikk alle prognoser og generell informasjon fra informasjonsledelsen 
ved Hafslund i Sarpsborg. De var generelt godt fornøyd med utformingen av faxer med 
prognoser, kurver og tallverdier for vannstand og vannføringer. 

Vamma hadde ikke sandsekker og i begynnelsen fikk de tilstrekkelig antall sekker fra 
møller. Senere måtte de sende en trailer til Danmark for å hente store sekker, men 
denne ble forsinket fordi traileren veltet! 

Trakt for å fylle store sekker ble lånt fra Felleskjøpet. Etter en del forbedringer fungerte 
den meget bra. Pga det omfattende arbeidet med å fylle store sandsekker måtte de 
imidlertid raskt bygge ytterligere en sandsilo til. Det ble benyttet 3 traktorer med 
pallegafler til arbeidet med å fylle store sandsekker. 

Til fylling av små sekker ble mannskaper fra HV innleiet. De arbeidet meget raskt og 
gjorde en enestående innsats. 

Pga tidligere bygningsarbeider på Vamma hadde de tilfeldigvis tilstrekkelig antall paller 
og dette ga en stor tidsbesparelse fordi Vamma dermed var uavhengige av eksterne 
leverandører. 

En representant fra forsikringsselskapet kom på befaring for å se på beredskaps
tiltakene og han var meget godt fornøyd. Vedkommende sa klart fra at forsikrings
selskapet dekker utgiftene til tiltakene. Spesielt ble innsatsen mot undervannet 
berømmet fordi en vannstand over maskinsalgulvet ville skade store verdier og 
forårsake lang driftsstans. 

Vamma har ikke egen beredskapsplan, men har lokal innsatsplan som ble benyttet. En 
verneleder var alltid til stede på hvert skift og en sikkerhetsansvarlig for høyspent var 
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utpekt. Egen sjekkliste for personellet var utarbeidet, ledelsen visste alltid hvor den 
enkelte befant seg. Personellet hadde meldeplikt til driftssentralen dersom de flyttet seg 
til andre områder enn det som var beskrevet på skjemaet. Innføringen av internkontroll 
har tvunget gjennom denne sjekklisteordningen for alle fag, el, brann, flom etc. 

Bilde 19: Vamma Kraftverk. Trakt for fylling av store sandsekker. 

Det ble foretatt en felles orientering om status for flommen og sikringstiltakene ved 
oppstart av nytt skift. Det har alltid vært merket rømningsvei i tilfelle brann, men nå 
måtte de etablere nye rømningsveier for flom, bl.a. gjennom høyspentrom (sikret med 
sperrebånd). Tegning over rømningsveiene var slått opp på inngangsdøren. 

Det ble tatt mange bilder og mye video med eget personell, dette er planlagt å redigeres å 
gå inn som en del av kurs og øvelser for beredskapsplanen. 

En spesiell erfaring fikk man da det ble oppdaget at pendlingen av undervannet skapte 
lyder nede i stasjonen. Disse lydene ble benyttet i arbeidet med å finne hull som ikke var 
tettet. Bl.a. er det boret et hull gjennom en betongvegg for avløpsvann fra takrenne. 
Gjennom dette hullet er det ført inn et 10 cm rør, men det var ikke tettet rundt røret. 
Undervannet trengte inn og holdt på å drukne stasjonen før dette ble oppdaget. 

Alle kabelgjennomføringer ble tettet med byggeskum, plast og sandsekker. Kumlokk ble 
tettet med plast og sandsekker lagt oppå til vekt. 
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I dammen ble 2 segmentluker mekanisk låst i øvre stilling i tilfelle lekkasje i 
hydraulikken. I tillegg er det 1 klappeluke og 1 gummiluke som er vannstandstyrt og 
går automatisk ned. 

Bilde 20: Vamma Kraftverk. Gummiluke i senket posisjon. 

Bilde 21: Vamma Kraftverk. Klappeluke i senket posisjon. 
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Vamma avviste alle henvendelser fra presse og media, henviste dem til informasjons
leder i krisestaben i Sarpsborg. Det ble imidlertid mye forstyrrelse av publikum, det ble 
derfor etablert et strengt vakthold hele døgnet av HV og soldater fra forsvaret. Helt i 
begynnelsen av flommen hadde politiet vaktholdet, men de gikk ut i streik! Meget godt 
fornøyd med innsatsen fra HV og forsvaret. 

Kykkelsrud Kraftverk. 

Bilde 22: Kykkelsrud Kraftverk. 

Flomløpet i dammen tar 4000 m 3/s og stasjonen 1000 m 3/s. Pga. pendlingen og bølger i 
overvannet ble 1 luke frakoblet den automatiske vannstandreguleringen. 

Det var store lekkasjer i betongveggen og rørgjennomføringer fra undervannet. 
KYkkelsrud hadde ingen tidligere erfaring med så høyt undervann og visste derfor ikke 
at veggen hadde så mye sprekker. Lensepumpene tok alt lekkasjevannet, men det ble 
forberedt ekstra pumper. Støpeskjøter ble blendet med gummilister og stemplet. 
Elutstyr i lekkasjeområdene ble koblet ut. Bortsett fra disse mindre lekkasjene hadde 
man ingen problemer med undervannet inntil stasjonen stoppet. 

Dører ble gjort klare for stenging med plater. Pga prognosene for vannstander ble 
vinduer 2 - 3 m over gulvet i stasjonshallen forsterket med jernplater på innsiden. 
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Luftutblåsningen fra generatoren ble stengt og stemplet. Generelt minimale lekkasjer i 
tetningene, men store etterarbeider med rengjøring. 

En rekke improviserte tiltak vil bli gjort permanente. Bl.a. ble det satt opp en trevegg 
for å beskytte en trafoselle mot inntrenging av undervannet. Denne veggen vil bli 
benyttet som forskaling til en permanent betongvegg. 

Bilde 23: Kykkelsrud Kraftverk. Midlertidig beskyttelsesvegg vil bli forskaling for 
permanent betongvegg. 

Alt det vesentlige arbeidet med flomsikring ble utført med egne mannskaper og noe fra 
HV. Alle personer involvert i arbeidene måtte alltid melde fra hvor de oppholdt seg. 

Omfattende mengder av drivgods i overvannet krevet daglig rensking av grindene, men 
mannskapene er vant til slik innsats i ordinære flomperioder. Det er f.eks. vanlig med 1 -
1 Yz m falltap gjennom grindene i flomperioder. 

Ved Kykkelsrud var sandsekker ikke utplassert på damkrona, men var fylt opp og 
lagret klare til å bli kjørt ut. 
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Bilde 24: Kykkelsrud Kraftverk. Små sandsekker klare til utplassering på kort varsel 

om nødvendig. 

Bilde 25: Kykkelsrud Kraftverk. Drivgods foran grindene. 
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Det var ingen problemer å få tak i bygningsmaterialer fra nærliggende leverandører 
døgnet rundt. Likeledes var det ingen problemer med å få tak i små sandsekker fra 
Forsvaret. 

Ved Kykkelsrud kjørte man på eget initiativ ned overvannet 1,5 m for å redde 
Solbergfoss og Askim vannverk. Dette forløp meget tilfredsstillende. 

Etterhvert fikk også Kykkelsrud problemer med publikumstilstrømningen og det måtte 
settes ut vakter døgnet rundt. Området ble avsperret. 

Undervannet forårsaket en del erosjon, men det kom ikke til alvorlige utrasninger. 

Bilde 26: Kykkelsrud Kraftverk. Erosjon av undervannet i elvekanten. 

HEASs kraftverker: 

Den 31.mai kom det beskjed om flomberedskap, men allerede 18.mai gikk det ut beskjed 
til alle ansatte i HEAS (Hedmark Energi AS) om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, 
ref. også Arbeidsmiljølovens § 53. Ingen ansatte ga uttrykk for uvilje mot dette. 

Det ble valgt ikke å foreta økning av bemanningen eller leie inn ekstramannskaper, men 
det meldte seg stadig frivillige til å være med i innsatsen. Det var alltid en kjernestab fra 
HEAS til stede. På 3 dager var det registrert 600 timer overtid! Tross lange dager og 
hardt arbeidspress var det rolig, fin stemning og ingen tilfeller av panikk. 
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. NVEs vannmerker var flere steder for kort~ og HEAS måtte merke høyere og høyere 
vannstander på bjørkestammer. Ved en automatisk vannmåler er største mulige 
avlesning på 5,00 m, mens den største som ble registrert på dette stedet under flommen 
var på 6,30 m. I Nybergsund var største vannstand 70 cm over 1987-flommen. 

Ved. Kongsvinger Kraftverk åpnet man lukene på et tidlig tidspunkt pga prognosene og 
overvannet kom aldri opp til HRV under flommen. 

Braskereidfoss Kraftverk stod under flommen, men det var helt tilfeldig og hadde ikke 
noe med flommen å gjøre (defekt spenningsregulator). Stasjonen ble etterhvert klargjort 
for oppstart, men etter avtale med forsikringsselskapet ble ikke stasjonen startet pga 
mye sand i flomvannet. (5 bøtter sand i grovfilteret!). Ved kjøring av stasjonen med så 
mye sand i vannet ville pakkboksen være utslitt etter 2 dager. 

HEAS tar produksjonstapet l. uken ved stans av stasjonen, deretter dekker 
forsikringsselskapet tapet. 

Bilde 27: Braskereidfoss Kraftverk. 

På Braskereidfoss Kraftverk fikk man store problemer med drivgods i undervannet. 
Trær og annet drivgods kom i en bakevje mot sugerørslukene og kilte seg inn imellom 
en betongvegg og lukene. Dette resulterte i at lukene ikke kune manøvreres. 

Ved Braskereidfoss oppstod det også fare for inntrenging av undervann gjennom 
hovedporten til maskinsalen. Det ble forberedt bjelkestengsel, men det ble ikke 
nødvendig å ta i bruk. 
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Bilde 29: Braskereidfoss Kraftverk. Drivgods mot sugerørsluken. 
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På Kongsvinger Kraftverk er det en betongkulvert med sterk helning ned mot 
hovedporten til maskinsalen. Der oppsto det fare for at hele kulverten skulle flyte opp og 
man måtte i all hast belaste den med 250 tonn betong og sand. 

Det oppstod imidlertid likevel vannlekkasje inn i stasjonen gjennom hovedporten og 
dette vannet måtte samles inne i stasjonen ved og bore et hull i maskinsalgulvet for å 
lede vannet ned tillensekummen. 

Det høye undervannet og stor vannhastighet nedstrøms Braskereidfoss Kraftverk 
forårsaket store utgravninger langs elvebredden flere km nedover fra kraftverket. Et 
gårdsbruk 2 - 300 m nedenfor stasjonen måtte evakueres. Det var også problemer med 
barn langs elva, de var sendt hjem fra stengte skoler og foreldrene var på jobb. Barna 
oppholdt seg flere steder langs elvebredden for å kaste stein ut i de frådende 
vannmassene. 

Også på Lutufallet Kraftverk var det store utgravninger i undervannet og en 60 kV
mast var i fare. Det ble umiddelbart igangsatt plastring med en 40 tonns gravemaskin, 
men skuffen ble tatt av vannet og dreiet maskinen rundt. Uerfarne folk i gravemaskinen 
var et problem. Totale utgifter til plastringen beløp seg til kr. 110.000,00. 
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Bilde 31: Braskereidfoss Kraftverk. Utgravninger nedstrøms kraftverket. 

Bilde 32: Kongsvinger Kraftverk. Betongkulvert til maskinsalen i fare for å flyte opp. 
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de betraktet innsatsen under flommen som en øvelse på en krigsskueplass og var derfor 
meget interessert å delta med sine ressurser. De bemerket imidlertid at noen steder ble 
de for lite benyttet og hadde følelsen av å gå mye "på tomgang". 

Generelt var de militære mannskaper meget dyktige, bl.a. kjørte en maskinkjører sin 
dumper i 4 døgn i ett strekk pga egen kompetanse og det faktum at krisen forflyttet seg 
til stadig større områder. Men ved Strandfossen kunne enkelte sjåfører ikke rygge 
dumperne så de måtte lage rundkjøringer i terrenget, noe som skapte irritasjon blant 
grunneierne. 

Det er gitt utrykk for at enkelte av NVEs flomverk har forverret flomavledningen ved at 
de innsnevrer muligheten til å benytte myrer og dyrket mark som dempningsmagasiner, . 
noe som Storofsen i 1789 hadde" glede av". 

1: Både HEAS og enkelte andre kraftselskaper har gitt uttrykk for at faxer fra NVE om 
I situasjonen var altfor anonym og det var ingen fast mal. Den første faxen som kom om 

I' den forestående storflommen ble det ikke reagert på, den ble lagt i posthylla. Slike 
\~ spesielle faxer må adresseres til adm. dir. eller VTA og ha en særdeles markert lay-out. 

Til forbauselse registrerte HEAS og andre kraftselskaper at EnFO (Energiforsyningens 
fellesorganisasjon) viste liten interesse for flommen. Dette ble betraktet som uheldig 
fordi EnFO er en organisasjon for både kraftselskaper og en brukseierforening som har 
store anlegg i de vassdragene som var berørt av flommen, og problematikken med bl.a. 
beredskapsplaner og beredskapstiltak har stor generell interesse i bransjen. 

HEAS hadde opprettet et eget informasjonssenter med bemanning 24 timer i døgnet, 
med informasjonssjef og 2 faxer. Krisestab ble hurtig etablert med adm.dir. som 
beredskapsleder og KFR (Kraftforsyningens fylkesrepresentant). 

Lokalradioen var meget dyktig og var alltid i nær kontakt med informasjonssenteret i 
HEAS. Pressen var også god, men lokalradioen var mest praktisk å benytte. De besørget 
informasjon til lokalbefolkningen på en praktisk og korrekt måte døgnet rundt. 
Interessant var det også å registrere at Euronews viste stor oppmerksomhet til flommen. 
HEAS som kraftselskap følte seg imidlertid lite interessant for pressen og befolkningen, 
de var øyensynlig ikke betraktet som spennende nok. 

Det interne sambandet med HF og VHF fungerte godt, bortsett fra i enkelte geografiske 
områder. Det ble i den anledning vurdert å etablere noen mobile stasjoner, men dette 
ble det ikke stresset på. Mobiltelefonen fungerte tilfredsstillende. HEAS opplevet at 
telefaxen enkelte ganger falt ut pga tordenvær. 
Lavspentnettet i flomområdene var meget utsatt. En rekke steder var linjespennet farlig 
nær vannflaten. Transformatorstasjonene var også meget utsatte og det ble iverksatt 
betydelige beredskapstiltak for å beskytte dem. Men HEAS følte seg godt forberedt med 
reserve, mobile transformatorer og nødstrømsaggregat. 
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Lavspentnettet i flomområdene var meget utsatt. En rekke steder var linjespennet farlig 
nær vannflaten. Transformatorstasjonene var også meget utsatte og det ble iverksatt 
betydelige beredskapstiltak for å beskytte dem. Men HEAS følte seg godt forberedt med 
reserve, mobile transformatorer og nødstrømsaggregat. 

Bilde 33: Reservetransformatorer på lager. 

Bilde 34: Mobilt nødstrømsaggregat, 500 kVA. 
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Bilde 35: Mobil reservetransformator, 66/22 kV. 

Solbergfoss kraftverker. 

Det ble nedlagt svært meget arbeide i å sikre Solbergfoss l, den gamle stasjonen, mot 
vanninntrengning og ødeleggelser. Dersom NVEs prognoser fra 2.-3. juni om vannføring 
på ca 5000 m3 hadde slått til, kunne Solbergfoss l bli påført alvorlige skader. Maks 
vannføring inntil 7.juni var imidlertid ikke kommet opp i mere en 3600 m3. 

De bygningsmessige tiltak inne i stasjonen besto i det alt vesentlige av avstempling av 
dører og vinduer ut mot elven ved bruk av trematerialer, betongbjelkestengsler og 
sandsekker. Trematerialene var innkjøpt fra et nærliggende trelastlager, men det var til 
tider noe vanskelig å få levert de rette dimensjoner. 

Også det materiell som var anskaffet og lagret til bruk til krigsberedskapssikring av 
Solbergfoss 2 (bjelkestengsler og sandsekker) var i stor utstrekning blitt benyttet. Dette 
er en rasjonell og hensiktsmessig fredstidsutnyttelse av materiell som bør bli vurdert 
gjennomført også på andre områder og av andre kraftverkseiere. 

På Solbergfoss l erfarte de vanninntrengning gjennom betongveggene mot fossen, men 
dette hadde en størrelsesorden som ikke hadde noen kritisk karakter. 

Solbergfoss 2 er et relativt nytt fjellanlegg som er bygget for vannføringer opp til 4500 
m3, og der ble det ikke gjennomført sikringstiltak mot flommen. 
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Etter erfaringen fra de bygningsmessige beredskapstiltakene under flommen vil det bli 
vurdert om disse bør få en permanent utforming. 

Også ved Solbergfoss var publikumstilstrømningen svært stor. Det ble derfor etablert en 
kontinuerlig beredskapsvakt av eget personell i området. I tillegg var stasjonen bevoktet 
aven HV -avdeling for å forhindre at publikum fikk adgang til utsatte og farlige 
områder ved fossen og elven. 

Hasle transformatorstasjon. 

Hasle transformatorstasjon er særlig viktig for strømforsyningen til deler av Østfold. I 
tillegg går det en eksportlinje til Sverige over stasjonen. 

Den 3.juni ble NVE varslet av Kraftforsyningens fylkesrepresentant om at Hasle ligger 
utsatt til for vanninntrengning fra Glomma. Dette gjelder særlig grad pumpestasjonen 
for kjølevann fordi den ligger like ved elvebredden. NVE varslet umiddelbart videre til 
Statnett og Heimevernet ble mobilisert til å utføre sikringstiltak. HV var også 
kontinuerlig beredskapsvakt ved stasjonen. Denne HV-avdelingen er forøvrig den 
samme som har Hasle som bevoktningsobjekt og denne kombinasjonen er derfor en 
utmerket og svært motiverende bruk av personellressursene. 

Sikringstiltakene besto aven 1,5 m høy og 20 m lang sandsekkvoll mot elven. Vollen 
skulle forhindre at elvevann trengte fram til transformatorsellene fordi de ligger lavt i 
stasjonen. 

På pumpestasjonen for kjølevann steg vannet langt opp på veggene, men betongen er 
vanntett opp til vinduene slik at ingen skader oppsto. Statnett har i ettertid vurdert å 
støpe igjen vinduene slik at hele bygningen kan motstå en stor flom. 

Hunderfossen Kraftverk. 

Ved Hunderfossen Kraftverk erfarte man store vannmengder og vannet var nær ved å 
overtoppe inntakskanalen ved vestre vange. Dersom områdene vest for inntakskanalen 
ble oversvømmet ville det føre til en alvorlig situasjon. Men kuliminasjonen inntraff før 
dette ble en virkelig trussel. Ingen spesielle problemer eller tiltak er bemerket. 
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Bilde 37: Hunderfossen Kraftverk, inntakskanal. 
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Moksa på Tretten. 

Elven Moksa er en sideelv til Glomma og den renner ut ved Tretten sentrum. Like 
ovenfor Tretten ligger det en gammel nedlagt kraftstasjon. I Tretten sentrum er det 
bygget et nytt kraftverk. I forbindelse med dette kraftverket ble elveløpet lagt om, men 
under flommen tok de største vannmassene i Moksa veien inn i sitt gamle opprinnelige 
elveløp. 

Dette førte til en dramatisk situasjon for befolkningen Tretten sentrum, men pga en rask 
evakuering kom ingen til skade. Bebyggelsen ble imidlertid påført svært omfattende 
skader, en rekke bolighus ble knust av vannmassene og industribygg fikk totalskader. 
Veier og bruer ble ødelagt og store jordbruksarealer ble dekket av grusmasser. 

Nye Moksa Kraftverk eies av MGE (Midt-Gudbrandsdal Energiverk AS). De uttalte at 
den første telefaxen fra NVE var for anonym og derfor kom etableringen aven krisestab 
for sent i gang. Da situasjonen i Moksa vokste seg til en krise var det 3 personer i 
Moksa Kraftverk. Men pga melding om en feil ved Vinkelfallet dam måtte 1 person 
forlate Moksa Kraftverk. De gjenværende 2 personer fungerte derfor deretter som en 
beredskapsorganisasjon på skadestedet. De har deltatt på NVEs kurs i krisehåndtering 
og iverksatte aksjoner i flg. det som ble øvet på i kurset. Det første de gjorde var å 
kontakte presse og lokalradio for å komme dem "i forkant" og det resulterte i et meget 
godt samarbeide under hele den dramatiske situasjonen. Dette medvirket til at 
evakueringen av befolkningen på Trette gikk så bra. 

I ettertid ser MGE det som riktig at beredskapsorganisasjonen må etableres på 
hovedkontoret på Vinstra, med innsatsleder på skadestedet. 
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Bilde 39: Moksa, gammel mølle og bolighus. 

Bilde 40: Moksa, bolighus og forretningsbygg. 
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Konklusjon fra kraftverkene. 

Ved de kraftselskapene som er omtalt er det åpenbart at beredskapsarbeidet er kommet 
langt. Beredskapsplaner og innsatsplaner er utarbeidet til et nivå som gjorde det mulig 
å etablere en beredskapsorganisasjon på kort varsel da meldingene om flommen ble 
mottatt. Internt i selskapene var de fornøyd med sine beredskapsplaner, men samtlige 
skulle følge opp innsatsen med oppsummeringsmøter for å drøfte eventuelle revisjoner 
av planene. De fleste selskapene bemerket også at de hadde deltatt på NVEs 
krisehåndteringskurs/øvelser i beredskapsarbeid og -organisering, og at dette var en 
meget nyttig bakgrunn. 

Spesielt utmerket informasjonstjenesten seg godt. Presse og media ble kontinuerlig 
holdt orientert, og denne gode kontakten gjorde det mulig for befolkningen i de berørte 
områder å være informert om flommens utvikling. 

Samtlige kraftselskaper ga uttrykk for at det var god kontakt til NVE. Det ble 
imidlertid bemerket usikkerhet vedrørende enkelte interne organisasjonsmessige 
forhold i NVE, f eks vedrørende Beredskapsseksjonens og Vassdragssikkerhets
seksjonens forhold til KBO. Videre ble det gitt uttrykk for misnøye med utformingen av 
telefaxene fra NVE, spesielt i første fase av flommen. Disse anbefales å få en markert 
utforming som umiddelbart gir indikasjon på at noe alvorlig er i ferd med å inntreffe. 

Samarbeidet med LRS (Lokal redningssentral), Forsvaret, Heimevernet og kommuner 
fungerte meget bra. Noen av kraftselskapene savnet imidlertid i den første fasen et 
sterkere initiativ fra politiet om å søke kontakt og rådgivning fra bransjen, bl.a. ønske 
om å få en representant i LRS. Likeledes var det erfaring fra enkelte områder at 
kommunene virket dårlig forberedt på en slik situasjon som oppsto og at de manglet 
gjennomarbeidete beredskapsplaner. Forsvaret utmerket seg med innsatsvilje, interesse 
og omfattende ressurser i samarbeide med kraftselskapene for å forhindre og begrense 
skader. 

Samtlige kraftselskaper ga uttrykk for stor tilfredshet ovenfor lokalsamfunnet og den 
samarbeidsvilje de utviste med tilgjengelige ressurser døgnet rundt. Det viste seg at i en 
så omfattende flomsituasjon er leverandører og spesialfirma en svært viktig del av 
innsatsen og selv om store skader på infrastrukturen gjorde tilgjengeligheten vanskelig, 
klarte man i felleskap å få tak i nødvendig materiell og utstyr. I forbindelse med 
revisjon av beredskapsplanene må det legges stor vekt på å lage en så komplett liste av 
lokale leverandører som mulig. 

Den tekniske og praktiske innsatsen ved kraftverkene og dammene fungerte utmerket. 
Kraftselskapenes eget personell viste stor oppfinnsomhet og improviasjonsevne for å 
forhindre skader fra vannmassene. Dette var nødvendig fordi beredskapsplanene og 
innsatsplanene ikke omfatter konkrete, praktiske detaljer. Personellet ute" i felten", på 
driftssentralen, i catering, sentralbord tjeneste, sekretariat etc. viste stor fleksibilitet 
ovenfor arbeidstid og arbeidsforhold. 

Både internt og eksternt samband fungerte tilfredsstillende. Enkelte steder sviktet 
mobiltelefonen, men dette er rent geografisk betinget og en ikke ukjent erfaring. VHF 
og HF fungerte tilnærmet som normalt. 
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Både internt og eksternt samband fungerte tilfredsstillende. Enkelte steder sviktet 
mobiltelefonen, men dette er rent geografisk betinget og en ikke ukjent erfaring. VHF og 
HF fungerte tilnærmet som normalt. 

Bilde 41: Sikring av Telenors nettstasjon, Kirkenær. 
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Kapitte13 
BYER, TETTSTEDER OG 

JORDBRUKSAREALER 

Flommen skapte naturlig nok store problemer for befolkningen langs vassdragene. Men 
en utrolig innsats fra offentlige etater, Forsvaret, Heimevernet, politiet og de berørte 
resulterte i at skadene ble noe begrenset. De følgende bilder viser noen eksempler på 
situasjonen og de tiltak som ble utført. 

Befolkningen i Hamar opplevet situasjonen som en krigstilstand, med lOO-vis at soldater 
på "barrikadene". 

Politiet sperret av store forretningsstrøk og dette førte til stor frustrasjon for 
handelsstanden som mente at situasjonen ikke var så alvorlig at ikke forretningslivet 
kunne gå som normalt bak flomvernet. 
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Bilde 47: Jernbanebro stengt, 3 km syd for Hamar. 

Bilde 48: Vikingeskipet. 
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Bilde 49: Biri travbane. 

Bilde 50: Fotgjengerundergang ved Biri. 
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Bilde 51: Eidsvoll, sikring i hovedgaten. 

Bilde 52, Eidsvoll, fotgjengerovergang flomvern. 
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Bilde 53, Eidsvoll, sikring av postkontor. 

Bilde 54: Eidsvoll, tetting av kumlokk som ble belastet av sandsekker. 
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Bilde 55: Eidsvoll, fotgjengerovergang. 

Bilde 56: Eidsvoll, forsikrings reklame på flomvern. 
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Bilde 57: Heradsbygd, stedet hvor det ble tatt hull på flomvernet. 

Bilde 58: Heradsbygd, oversvømmet område etter bruddet. 
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KRONOLOGISK OPPSUMMERING 

Dato/kl Hendelse 

MAI 

04 Særskilt pressemelding: Snøforhold og vårflom 1995. 

27 Særskilte meldinger fra Prognosekontoret med spesiell omtale av flomvannføring i en rekke vassdrag i 
Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark sendt ut. Værprognoser som indikerte nedbørsmengder ble 
omtalt. 

26 Særskilte meldinger fra Prognosekontoret med spesiell omtale av flomvannføring i en rekke vassdrag i 
Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark sendt ut 

29 Pressemelding: Flomøkning over hele Norge 

30 Pressemelding: Innbydelse til pressekonferanse kl 14.30 
1430 Pressekonferanse 

30 Kritisk i Imsa. NVE setter på maskiner 

31 Brev til kommunene mellom øyern og Fredrikstad vedr. vurdering av flomskade 

31 Kristisk for flomverk i Rendalen 

31 Sterkt økende pågang fra distriktene og fra media 

JUNI 

01 0900 Beredskapsrommet klargjort for betjening av inngående telefonsamtaler, presse og publikum. 
Beredskapsrommets tjenester blir kontinuerlig styrket 

01 Stort behov for tekniske/praktiske råd og info fra VRØ 

01 Østerdalen og Solør har problemer 

01 1300 NVEs flomberedskapsorganisasjon etableres. 

01 Møte mellom NVE og GlB vedr. regulering av Mjøsa. Det ble besluttet å gå tilbake til flomreglementet 
for Mjøsa for å få flomtoget fra Østerdalen ned forbi Vormas utløp før hovedtrykket kom til Mjøsa. 
Dette nødvendiggjorde en struping av Svanfoss dam. 

02 0800 Melding fra NVE til Kraftforsyningens regionsjef (KRS) i Sør·Norge, Kraftforsyningens 
fylkesrepresentant (KFR) i Østfold, Buskerud,Hedmark, Oppland, Telemark, Oslo og Akershus: 
Flomsituasjonen i Østlandsområdet gjør det nødvendig å skjerpe beredskapen ved de berørte 
produksjonsverk og vassdragsregulanter. KRS Sør·Norge og KFR i Østfold, Buskerud, Hedmark, 
Oppland, Telemark, Oslo og Akershus bes utvirke at de berørte selskaper iverksetter sine 
beredskapsplaner og følger retningslinjene i Instruks for kraftforsyningens beredskapsorganisasjon. 

02 Evakueringer i distriktene 

02 Regionsansatte fordeles i distriktet 

02 Gudbrandsdal har problemer, spes. Tromsa, Våla og Frya 
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020930 Informasjonsmøte for alle NVE ansatte i kantinen 

02 Moksa skiftet løp og vasket ut deler av Tretten sentrum. 

02 1300 Dikene langs Flisaelva bryter sammen 
Usikre vannstander enkelte områder 

02 Alle på bakvakt·listen har fått opplæring av TBK·bedrift i bruk av sentralbordet. 

Første måltid varmmat leveres .DV( 
;--;7 

02 1700 t \;' 
\j:>V'L '-.r; ,,''\. Jf' 

02 1800 Flomtoppen i Glomma passerte Elverum, antas å nå 0yeren 04.06. 
Heradsbygd åpnes 

022130 Flominformasjon legges ut på Internet (Web-sider) 

022400 Grønn linje (BOO-nr) etableres 

Pressemelding: Flomutsikter fredag 02.06, kl 0930 

03 Forberedte sikringstiltak for kraftverkene i øvre Glomma er gjennomført og den første kritiske fasen for 
disse synes å være over. 
Store problemer i Nedre Solør 

03 Enorm innsats i Åsnes-Grue. 4 store flomverk reddet, delvis ved regionens innsats. 

03 1100 Den første av daglige rapporter til Regjeringens kriseutvalg blir oversendt 

03 800 nr/Web-side: Vannføringsprognose kl 1000, 
Pressemelding: Status og prognose for flommen kl 0830, 
Pressemelding: Flomtelefon (grønt nr) og Internet (Web-adressen). 
Pressemelding/800-nr og Web-side: Vannføringsprognose kl 2000 

03 1700 Flomtoppen i Glomma passerte Nor i Brandval (Kongsvinger). 
Problemer i Kongsvinger og Sør-Odal 

04 BOO-nr/Web-side med vannføringsprognose kl 0730 
Pressemelding: Flomsituasjon kl 1000 
Pressemelding: Flomsituasjonen 
800-nr/Web-side: Vannføringsprognose kl 1800 

041300 NVE ber berørte fylker, fylkeskommuner og kommuner vurdere skadevolum ved definerte flomhøyder, 
frist 05_06 kl 1600. 
Tekniske råd til Skedsmo og Fet 

05 Regjeringens enhet for styrking av informasjonsarbeid ved krise- og beredskapssituasjoner i fredstid 
stilles til NVEs disposisjon. Omfanget og formene for den informasjonsfaglige bistanden fastsettes av 
NVEs ledelse. 

05 NVE gir GLB beskjed om å fravike manøvreringsreglementet, og således kunne bruke de 
manøreringsmuligheter som er tilgjengelige for å minimalisere skadevirkningene av flommen_ 
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05 800-nr/Web-side: Vannføringsprognose kl 0900 
Pressemelding: Flomsituasjonen kl 0930 
Pressemelding: Innkalling til pressekonferanse kl 1930_ 
Pressemelding: Flomsituasjonen 
800-nr/Web-side: Vannføringsprognose kl 2200 

05 1930 Pressekonferanse: Manøvrering Svanfoss_ Rasfare 

05 Fortsatt problemer i 0sterdal-SoløL Problemer med kommunikasjoner, informasjon 

060800 Rolig natt Situasjonen er mer stabil og oversiktlig_ Avtagende vanntilstrømming de fleste steder. 
0yeren stiger med 1 cm i timer, Mjøsa noe mindre. 

06 Info-senteret i 1. etg er operativt 

060930 Allmøte vedrørende flomsituasjonen i Kantinen 

06 AF streiken berører flomsituasjonen. T ollan følger opp NVEs henvendelse til KUF og AD vedrørende 
NVEs tilgang til informasjon fra meteorologisk institutt 

06 Statsråd Jens Stoltenberg m/følge får omvisning i NVE 

06 EM Hedmark Energi melder at de har gått tilbake til normal leveranse av strøm 

06 NOE ber om en oversikt over økonomiske og personalmessige konsekvenser som flommen har påført 
NVE 

06 GlB rapporterer om at det er mulig at TV 2 vinkler sine nyheter om Svanfossen i et konfliktperspektiv. 

06 0stfoldgruppen løses opp, men kan mobiliseres om nødvendig 

06 lukene i Svanfoss åpnes. 

06 800-nr/Web-side: Vannføringsprognose kl 0800 
Pressemelding: Flomsituasjonen 
Pressemelding av 5. juni: Økt skredfare som følge av flommen 
Pressemelding: Flomsituasjonen kl 1400 
Pressemelding: Kommentar til oppslag i media 

06 1630 Pressekonferanse: Dagens situasjon 
Pressemelding: Senkningstiltakene i Solbergsfoss vellykket 
Pressemelding: Kulminasjon i 0yeren 

07 FM Rolig natt. Hasle transformatorstasjon i Sarpsborg overvåkes nøye. Kjølevannspumpene har vært truet 
av flommen. Ingen umiddelbar fare for strømforsyningen i området. 

07 Diesen m/fl på befaring med statsråd Jens Stoltenberg 

07 lukene i Svanfoss ferdig åpnet ca kl 1000 

07 NVE oversendes et foreløpig anslag over utgifter i fm. beredskapsarbeidet og etterfølgende 
inspeksjoner, kartlegging og utbedringsarbeid. 
Finansdepartementet legger frem NVEs anslag som et fullmaktsforslag til Stortinget. 

07 Kontinuerlig 24-timers beredskap vurderes nedkortet. 
Info holder stengs fra omkring midnatt til kl 0500. 
Sentralbordet stenges fra kl 2400·0500, med 1/2 times beredskap 
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07 NGI engasjeres for å vurdere rasfare. Det arbeides med hvordan varsling til berørte kommuner skal 
gjennomføres. 

Pressemelding: Siituasjonen onsdag morgen 07.06.95 

08 NVE sender søknad om dispensasjon fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid til direktoratet 
for arbeidstilsynet 

09 0700 En rekke mindre og mellomstore vassdrag har hatt stigende vannstand pga . nedbøren siste døgn. 
Lavere temperatur i fjellet fører til avtagende avrenning. 

09 Glomma ved Elverum har steget 30 cm siste døgn pga. øket tapping fra Storsjøen og nedbør. Mjøsa 
steg foregående døgn med 0,5 cm i timen. 0yeren sank med 4 cm 
Gårsdagens prognoser ser ut til å holde stikk. 

09 Foreløpig ingen grunn til bekymring for maskinene på Solbergfoss. 

09 GlB har fått pålegg om å "klargjøre planer og nødvendige forberedende tiltak til på kort varsel å ta i 
bruk slusaniegget i Svanfossen til ekstraordinær tapping fra Mjøsa ." 

09 1900 Johan C løken fremsaatte alvorlige påstander i media om bl.a. politisk ansvarsfraskrivelse i forbindelse 
med åpningen av forbygningsanleggene i Heradsbygd. 

10 FM Problemer i Mjøsområdet, 0yeren er stabil. Ellers meldes det om synkende vannføring. Maksimal 
vannstand i Mjøsa og 0yeren antas å inntreffe tidligere enn først antatt. 

10 Egen flomutgave av "Vann og Energi" utgis 

10 I VEDs navn utarbeides en grundig artikkel/kronikk om flomforløpet, tiltak m.m. som innpasses i seriøse 
media på et senere tidspunkt. 

Trond Ljøgodt utarbeider en mer kortfattet artikkel med vekt på de beredskaps· og sikkerhetsmessige 
sider av arbeidet. 

V·avd har utarbeidet en artikkel om flommens virkninger på fisket som publiseres. 

10 Generelt lite press mot NVE fra media, og kritikken er moderat. 

10 EM Situasjonen er gjennomgående stabil og rolig. Nedbørsprognoser gir ikke grunn til bekymring. 
Beredskapsrommet melder at situasjonen er rolig med begrenset pågang. 

10 Vaktordningene er trappet ned. 0kt bruk av hjemmevaktsordninger og bakvakter. 

10 Stadig betydelig fare for ras/usikre elvebredder · ny pressemelding med grunngitt advarsel om å holde 
seg unna sendes ut. 

10 12 timers beredskap for åpning av slusen ved Svanfoss aksepteres 

10 Pressemelding: Flomsituasjonen er stabil 
Pressemelding: Flomsituasjonen er fortsatt stabil· fremdeles fare for utrasing av elvekanter. 

10 NRKs TV·program "Egentlig" omhandler flom og media. Ljøgodt forsøker å få tapen oversendt NVE. 

11 Deler av NVEs ledelse og stab reiser på befaring i flomområdet (Hamar) 
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11 Dambrudd i Myklebysjøen. Ingen dramatikk. Ikke oppdaget noen økning i vannføringen i Glomma pga. 
dambruddet. 

12 Pressemelding: Dagens situasjon 
Pressemelding: Storflommen reduserer fiskeproduksjonen 

12 NVEs varsler om rasfare opprettholdes 

12 Pensjonerte anleggsledere fra NVE har fungert som arbeidsledere i arbeidet med å bygge flomvern. 

12 Nedtrapping av beredskapen foretas 

12 Diesen legger stor vekt på den menneskelige kontakten i flomområdene. Diesen m.fl. reiser ut igjen 
onsd.14 og torsd. 15.6. 

12 Bjørnå innkaller til møte med NOE vedr. NVEs forventede deltakelse på folkemøter o.l. i de flomherjede 
områdene og etterlysninger av fremdriftsplaner m.v. 

12·13 De berørte enheter innen Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) trapper ned beredskapen. 

14 lI·info: Oppfølgingsarbeidet etter flommen 
Befaringer Solør 

15 Pressemelding: Vannet synker fortsatt 
Pressemelding: Heradsbygd i Elverum kommune ble skånet for store ødeleggelser 

16 Folkemøter i kommunene begynner. Samarbeid med Naturskadefondet, Poolen osv. 
Akutt tiltak i gang i en del av de mest utsatte områder. 
Planlegging/prioritering starter, og vil pågå i tiden som kommer. 
Ca 40 anleggsmaskiner i arbeid. Ca 100 planer er sendt ut til distriktene. 
Vurdering av rutiner/erfaringer ved regionen pågår. Stort press på planleggere og anleggssiden. 

22 II·info: 
Vaktberedskapen som ble etablert t.o.m. 27. juni avvikles med virkning fra arbeidstidens slutt i dag. 

Dersom det skulle oppstå en akutt situasjon på nytt vil det bli etablert ny vaktberedskap på kort 
varsel. 

Beredskapsstaben ønsker således alle NVE·ansatte en tørr, varm og hyggelig St. Hans feiring 

SEPT 

05 Debrief NVE 

22 Flommøte/·oppsummering Hamar 
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GLB er en organisasjon for planlegging, utbygging og drift av 
vassdragsreguleringer. GLB forvalter 26 regulerings-anlegg og 
overføringer, med en samlet magasinkapasitet på 3.500 mill.ml . 

GLB har 20 energiverk i Glomma og Lågens nedbørfelt som 
medlemmer. I medlemmenes 44 kraftverk i vassdraget produseres 
årlig ca. 10 TWh - ca. 9 % av Norges totale vannkraftproduksjon. 

GLOMMA OG LÅGENS 
NEDBORFELT 

lO 

Nedbørfeltets totale størrelse 41.500 km2 

Gjennomsnitlig årlig tilsig 22.000 
Elven Glomma's lengde 600 
Største innsjø - Mjøsa 368 
Regionale nedbørvariasjoner 250-1.150 
Hittil observerte vannføringer ut av 0yeren som 
minimum/middell/maksimum 1501700/3.580 



Fakta om 1995-flommen i Glommavassdraget. 

Hydrologiske forhold 
• Snømagasinet var ved utløpet av april 130-150 % av det normale. 
• I mai var det b~tydelig kaldere enn normalt og snøsmeltingen var derfor forsinket. 
• Total vann ekvivalent i snømagasinet pr. 24. mai er beregnet til 9.000 million m3. 

• Fra 22. til 25. mai steg temperaturen med 5-10 °C, noe som satte fart i snøsmeltingen. 
• Det er beregnet at ca. 4.000 mill. m3 snø smeltet i perioden 25. mai til 2. juni. 
• Den beregnede smeltevannmengden ga et tilskudd tilsvarende 100 mm nedbør fordelt over 

hele nedbørfeltet. Lokalt var smeltebidraget så stort som 150-200 mm. 
• I perioden 28. mai til l. juni fikk man i tillegg et intenst nedbørbidrag på 50-70 mm, som 

tilsvarer en måneds nedbør for årstiden, over sentrale deler av nedbørfeltet. 
• Vannføringen begynte å øke 25. mai, og fortsatte å øke til kulminasjonen den 2. juni i de øvre 

deler av både Glomma og Lågen. Kulminasjonen for vannføringen i Glomma etter samløpet 
med Vorma skjedde l - 2 dager senere. 

• Ved utløpet av 0yeren nådde vannføringen sitt maksimum 3 - 4 dager senere, og holdt seg på 
dette høye nivået i en hel uke. Vannføringen ut av Mjøsa, nådde sitt maksimum først 8 dager 
senere (Il. juni) på grunn av selvregulering og manøvrering. 
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Vannføringer, vannstandsendringer og feltdata for en del sentrale steder i vassdraget. 

Nedbørfelt Maksimal døgnmiddel-vannf. Stigning (m) fra l. mai 
Lokalitet (km2) Dato (m3/s) (Vs1km2) Total Max. i 24h 
Stai 8.842 2.juni 2.115 239 6,3 1,2 
Elverum 15.356 2.juni 3.090 201 4,6 0,9 
Funnefoss 20.390 3.juni 2.900 142 2,6 0,6 
Lalm 3.980 3.juni 710 178 4,3 0,6 
Losna 10.990 3.juni 2.500 227 5,0 0,8 
Mjøsa 17.570 11.juni 1.650 94 5,7 0,6 
0yeren 40.013 6.juni 3.580 89 3,9 0,6 



Historiske flommer 

Langs elvene Glomma og Lågen kan man finne spor etter mange lokale historiske flommer. 
Årstallet for slike begivenheter varierer, men det er enkelte år som går igjen i begge 
vassdragsgrener. Flere steder ble det satt opp "flomstøtter" i forbindelse med 200-års markeringen 
av "Stor-Ofsen" i 1789, der de historiske flommene er gravert inn. Av størst interesse for 
sammenligning med 1995-flommen er flommene i 1789,1860,1927 og 1967. En slik 
sammenligning er gjort for Mjøsa i nedenstående diagram, der det må bemerkes at det ikke er 
korrigert for virkningene av reguleringsmagasinene i Ottadalen og Gudbrandsdalen, som 
representerer l.000 mill.m3 magasinkapasitet fra 1965. 
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Flomvannstander i Mjøsa 
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Flomdemping i øyeren 

Foreløbige beregninger viser at magasinering av vann i reguleringsmagasinene i Glommas 
hovedvassdrag kombinert med virkningen aven aktiv forhåndstapping i april og mai, reduserte 
flomstigningen i øyeren med 1,5m. Den økte avledningskapasiteten fra øyeren etter tiltakene ved 
utløpet, etter 1967-flommen, førte til en ytterligere reduksjon på 2,3 m. Dette tilsvarte den 
tilsiktede virkning av utsprengningene ved Mørkfoss. Aktiv bruk av magasinene Mjøsa og Øyeren 
(og i noe grad også Storsjøen og Osen) i den mest kritiske fasen av flommen er anslått til å ha gitt 
en ytterligere reduksjon av maksimal flomvannstand på nærmere 50 cm. Disse effekter er illustrert 
i figuren på neste side. 

Andre viktige faktorer for demping av flommens maksimum: 

• Selvreguleringen i Mjøsa. 
• Effekten av oversvømmelse av områder bak flomverkene. 
• "Vannlekkasje" (ved Kongsvinger) til nabovassdrag, som drenerer til Sverige. 
• Vannføring inn i Storsjøen i Odalen under flommens oppbygging og kulminasjon ved Skarnes. 
• Reguleringsmagasinene i Ottadalen og Gudbrandsdalen, og den forserte tapping fra Mjøsa. 
• Vannføringsreduksjonen under flommens maksimum er henholdsvis 20 - 25 % og 15 - 20 % i 

Glomma og Otta/Lågen som følge av reguleringsmagasinene i disse vassdragsdelene. 
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Samfunnsmessige konsekvenser av flommen 
(Iflg. justisminister Faremos redegjørelse for Stortinget 14. juni 1995.) 

• 7.000 mennesker ble evakuert fra sine hjem. 

Historiske flom-nivåer: 

1789 (Stor-Ofsen): 

ca. 15 m den 25. juli 

1860: 

12,52 m den 24 juni 

1967: 

10,07 m den 6. juni 

1995: 

7,85 m den 6. juni 

• 10.000 mannskaper fra politi, forsvaret, heimevernet og sivilforsvaret ble utkalt. 
• 140 km2 dyrket mark ble oversvømmet, og årets avling ødelagt. 
• 100 km med hovedveier og 470 km jernbanelinje ble gjort utilgjengelige som følge av lokale 

skader. 
• Noen sidevassdrag påførte både hus og landskap store skader. 
• Kloakkrenseanlegg ble satt under vann og urenset kloakk fra 60.000 mennesker rant fritt ut i 

vassdragene, som flere steder er hovedvannforsyningskilden. 
• 500 verneverdige bygninger ble ødelagt i tillegg til hus, butikker og andre bygninger. 
• Ingen vannkraftverk eller dammer fikk alvorlige skader. 
• De totale materielle skader er anslått til å kunne bli i størrelsesorden 1.300 - 1.500 mill. kr. 

Glommens og Laagens Brukseierforening - GLB 
Telefon: (+47) 22 54 96 00 
Fax: (+47) 22 54 96 50 

GLB, 5. juli 1995. 

Besøksadresse: Drammensveien 30, Oslo 
Postadresse: P. Box 2903 Solli 

N-0230 OSLO, Norway. 
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