
FLOM i Tvedestrand



Søndag 22.10.2017

• Første telefon kom kl. 10:20 søndag 22.10.2017

• Kriseledelsen kalles inn kl. 11:30

• Store vannmengder på E18 på vei til jobb.



Aktiviteter.

• Kommunen innkaller beredskapsgruppen kl. 11:30 og starter CIM logg.

• Vannet har nå fylt 2 parkeringsplasser og druknet 8 bilder.

• Fylkesveien gjennom sentrum oversvømmes og stenges.

• Kommunens folk etablerer vei gjennom gågate i sentrum.

• Agder Energi stenger strømmen i deler av sentrum fordi en trafo holder på 
å oversvømmes.

• Brannvesen starter tiltak for å hindre vanninntrenging i trafo. Etter hvert 
kommer sivilforsvaret med mer utstyr og hindrer trafoen fra 
oversvømmelse.

• Kommunens folk sjekker Svarttjerndammen, og sikrer kjelleren i 
Kommunehuset mot oversvømmelse.



• Kommunen forbereder sentral for evakuering.

• Det blir sendt ut varsling til kommunens innbyggere.

• Media og presse holdes orientert om situasjonen.

• Lokalavisa dekker saken og digitalt åpner for fri tilgang til avisa.

• Vannet synker gradvis utover natta, og mandags morgen er det tilnærmet 
normal situasjon i trafikkbildet.

• Værmeldingen melder store nedbørsmengder for tilsdagen.

• Mannskapene blir sendt for å hvile ut for ny innsats til dagen etter.

• Tirsdag stenges parkeringsplasser i sentrum pga. flomvarsel.

• Sivilforsvaret og Brannvesenet iverksetter proaktiv lensing av Tjenna for 
redusere flomfaren.

• Tiltaket med pumping holder vannet i Tjenna på et nivå som hindrer flom.

• Regnet stopper 21:30 og vannstanden stiger ikke lenger.



• Onsdag 25.10. 

• Pumpearbeidet slutter kl. 03:00

• Oppryddingen starter kl. 07:00

• Det viser seg store skader på Fylkesveien og en parkeringsplass ved COOP 
ble skadet, samt de bilene som havnet i flommen. Noen fikk vann i 
kjelleren, ellers var det ikke spesielt store skader på bygg. Teknisk drift fikk 
ødelagt en parkeringsautomat og skade på sivbedet.



Oppsummert.

• Beredskapen i kommunen fungerte godt.

• Det var godt samarbeid mellom Brannvesen, politi og Sivilforsvaret.

• Beredskapsplanen til kommunen hadde ikke tatt inn flom, da dette er helt 
uvanlig i kommunen. 

• Kontakten med media fungerte fint, og flommen resulterte i positiv 
omtale av kommunen.

• NVE kom like etter flommen og det arbeides nå med en ny flomberegning 
og tiltak for å redusere flomfaren i kommunen.

• Nedbøren for denne flommen var veldig lokal, og ble beregnet til en 500 
års flom.


