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Flommen

• Første varsel til kommune torsdag fra Agder Energi 

• Fredag ettermiddag epost fra beredskapsavd hos fylkesmannen

• Agder Energi skal også skifte en viktig Transformator på Øyslebø denne 
helga. De planlegger derfor strømstans ca 3 timer søndag ettermiddag

• Kommunen i beredskap hele helgen, særlig fokus på vei/avløp/stikkrenner
• Varsel i sosiale medier med telefonnr til vakt telefon

• Ekstra vaktordning og befaring veier etablert søndag ettermiddag

• Natt til mandag- full beredskap pga flom
• Sms varsel til innbyggere kl 05:30

• Alt mannskap på plass tidlig



Mandag morgen

• Kriseledelse etablert

• Mange stengte veier, manglende oversikt på vegvesenet.no

• Kun en tilførselsvei inn til kommunen åpen

• Flere ansatte klarte ikke komme frem til jobb (isolert pga vann)

• Helsesituasjon til hjemmeboende, oversikt og kontakt etablert

• Renseanlegget i ferd med å bli oversvømt

• Flere pumpestasjoner i ferd med å drukne















































Mandag utover dagen

• Vannet steg utover dagen, flomtopp kl 12, med varsel om en mulig ny 
flomtopp utover natten (200/500 års flom)

• Store deler av sentrale strøk i kommunen helt isolert (Daleveien)
• Sms varsel og info på facebook/hjemmeside
• NRK filmen gav oss best oversikt over situasjonen
• Økt bemanning servicekontor

• Mange telefonhenvendelser vedr stengte veier

• Politi og røde kors bistod, brannvesenet i beredskap fra søndag
• Evakuerte beboere fra flere steder i kommunen- kritiske beslutninger tatt
• Etablerte EPS på Høgtun med bemanning
• Siste melding om vannstanden på vei ned kl 22 på kvelden







Når vannet trakk seg tilbake

• Nødløsning

• Vi hadde tatt vare på det gamle renseanlegget fra 70 tallet som 
bestod av en 75 m3 trekammert slamavskiller, alt skjult under bakken 
og ingen EL installasjoner.(idiotsikkert)

• Vi hadde for to år siden bygget om den siste pumpestasjonen før 
renseanlegget, slik at det var mulig å sette inn en hel 1000 L Palle med 
PAX. Dette ble gjort og det ble det montert doseringspumpe som gikk 
parallelt med hoved pumpene i stasjonen

• 40% rensing av P

• Skadeomfang: 3-4 mill på RA og pumprstasjoner


