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Sammendrag

Fredag4. desemberbledetsendtut varselfor ekstremværet«Synne».Bakgrunnenvar
enenværsituasjonmedenmild og fuktig luftstrømsomgjennomto døgnville gi mye
nedbøroghøyetemperaturersøri Sør-Norge.Detble varsletoppmot150mm pået
døgni indredeleravRogalandogvesti Agder,og oppmot 200mm i løpetav 1,5- 2
døgn.Pågrunnav avdeforventetenedbørmengdene,sammenmedforegåendedagenes
nedbørog forventetsnøsmelting,ble farenfor flom, skredog trafikaleproblemer
vurderttil åværesværtstor.

Prognosenetraff godt,ogetterto døgnvar detkommet235,8mmpådenstasjonenmed
høyestnedbør,og flerestasjonermåltenedbørmengdermedreturperiodepå100åreller
mer.

I deto fylkenesomblehardestrammet,RogalandogVest-Agder,oppstostore
forstyrrelserfor vei- og togtrafikken,ethundretallsbolighusog institusjonerble
evakuert,og flerebygderblehelt eller delvisisolertpgarasogstengteveier.
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1 Rapport

1.1 Kort beskrivelse

Mye nedbøri RogalandogVest-Agder.I løpetav tredøgnbledetmålt over200mm
fleresteder.Kombinertmedmildværogsnøsmelting,førtedettetil flom, rasog
trafikaleproblemer.

1.2 Lang beskrivelse

Nedbørområdettil et stortlavtrykk medsentersørfor Islandtraff Sør-Norgeom
kveldenfredag4. desember.Lavtrykketdirigertevarmog fuktig luft ogmyenedbørinn
i sørligeHordaland,RogalandogAgderfram til morgentimenesøndag6.desember.
Nedbørenkom i all hovedsaksomregnopptil 1000-1300moh.Frasøndagformiddag
gikk nedbørenoveri byger,ogdetkom inn kjøligereluft somsenketsnøgrensa,
samtidigsomnedbørmengdenei detaktuelleområdetavtok.

Prognosenetilsadøgnnedbøroppmot150mm,ogakkumulertnedbørpåover200mm
søri Hordaland,samti indreområderavRogalandogvesti Agder-fylkene.
Nedbørmengdene,kombinertmedhøyetemperaturerogsnøsmelting,blevurderttil å
kunnefå storekonsekvenser,spesielti indreogsørligedelerav Rogaland,samtvestlige
deleravdetoAgder-fylkene.Varselom ekstremeværforholdblederforsendtfredag
formiddag.Hendelsenfikk navnet«Synne».

1.3 Varsel

1.3.1 Fase A

Det ble ikke sendtFaseA.
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1.3.2 Fase B, melding nr 1, sendt 04/12 kl 11:31:

Agder og Rogaland:

Lørdag og natt til søndag ventes ekstreme nedbørmengder i Rogaland og i

Agder. Det er ventet 100-150 mm/30 timar, og lokalt i indre strøk kan

det komme 150-200 mm/30t. Enkelte steder kan det komme nedbørmengder med
25-50 års returverdi. I kystområdene i disse fylkene er det ventet

moderate mengder nedbør. Lørdag er det ventet sørvestlig liten storm

utsatte steder, i fjellet kan hende full storm.

Beskrivelse av værsituasjonen:
Et lavtrykk er i utvikling sør for Island. Dette lavtrykket er ventet å

flytte seg sakte østover, og det tilhørende frontsystemet er ventet å

treffe Rogaland og Agder natt til lørdag. Lavtrykket har en stor og åpen

varmsektor, som vil dirigere varm og fuktig luft med mye nedbør inn til

berørte områder helt fram til søndag morgen. Nedbøren vil i all hovedsak

komme som regn, også i høyfjellet. Fra søndag formiddag vil nedbøren gå

over i bygeform, og det vil komme inn kjøligere luft som senker

snøgrensa.

1.3.3 Fase C, melding nr 3, sendt 04/12 kl 20:49 :

Aust-Agder:

Lørdag og natt til søndag ventes ekstreme nedbørmengder i nordvestlige

deler av Aust-Agder. Det er ventet 70-140 mm/30. Enkelte steder kan det
komme nedbørmengder med 25-50 års returverdi.

Vest-Agder:

Lørdag og natt til søndag ventes ekstreme nedbørmengder i deler av Vest-

Agder. Det er ventet 100-150 mm/30t. Enkelte steder kan det komme

nedbørmengder med 25-50 års returverdi. I kystområdene og øst for Mandal
er det ventet moderate mengder nedbør.

Rogaland:

Lørdag og natt til søndag ventes ekstreme nedbørmengder i indre strøk av

Rogaland. Det er ventet 100-140 mm/30t, og lokalt i indre strøk kan det

komme 140-190 mm/30t. Enkelte steder kan det komme nedbørmengder med 25-
50 års returverdi. I kystområdene er det ventet moderate mengder

nedbør.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et kraftig stormsenter er i utvikling sør for Island. Dette lavtrykket
er ventet å flytte seg sakte østover, og det tilhørende frontsystemet er

ventet å treffe Rogaland og Agder natt til lørdag. Det har nå begynt å

regne mange steder. Lavtrykket har en stor og åpen varmsektor, som vil

dirigere varm og fuktig luft med mye nedbør inn til berørte områder helt
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fram til søndag morgen. Nedbøren vil i all hovedsak komme som regn, også

ganske høyt til fjells, men snøgrensa vil variere omkring 1000-1200 moh.

Fra søndag formiddag vil nedbøren gå over i bygeform, og det vil komme

inn kjøligere luft som senker snøgrensa.

Fase C, melding nr 6, sendt 05/12 kl 16:47:

Aust-Agder:

Vi er nå omtrent halvveis i denne nedbørepisoden. Lørdag kveld og natt

til søndag ventes fortsatt mye nedbør i nordvestlige deler av Aust-

Agder. Det er ventet 40-80 mm/24t. Valle har fra midnatt og inntil

kl. 17 lørdag fått 47 mm.

Vest-Agder:

Vi er nå omtrent halvveis i denne nedbørepisoden. Lørdag kveld og natt

til søndag ventes fortsatt mye nedbør i deler av Vest-Agder. Det er

ventet 40-80 mm/24t. I kystområdene og øst for Mandal er det ventet

moderate mengder nedbør.

Rogaland:

Vi er nå omtrent halvveis i denne nedbørepisoden. Lørdag kveld og natt

til søndag ventes fortsatt store nedbørmengder i indre strøk av
Rogaland. Det er ventet 50-90 mm/24t, men enkelte steder kan det komme

mer. I kystområdene er det ventet moderate mengder nedbør. Eik-Hove har

fra midnatt og inntil kl. 17 lørdag fått 97 mm.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et kraftig lavtrykk (950 hPa) ligger i Norskehavet sør for Island. Dette

lavtrykket flytter seg litt nordøstover, samtidig som det langsomt

svekkes. Lavtrykket vil fortsatt dirigere mild og fuktig luft med mye

nedbør inn til berørte områder helt frem til søndag morgen. Nedbøren vil

i all hovedsak komme som regn, også ganske høyt til fjells. Snøgrensen
vil variere omkring 1000-1300 moh. Temperatur er omkring 10 grader på

kysten. Hovden (840 moh) har kl. 16 +2 grader, Blåsjø (1100 moh) +1

grad. Temperaturen forventes å stige forbigående litt i natt, med en

topp sent på natten. Fra søndag formiddag vil nedbøren gå over i

bygeform, og det vil komme inn kjøligere luft som senker snøgrensen ned

mot 600-800 m utover søndag.

1.3.3 Fase D, melding nr 8, sendt 06/12 kl 06:11:

Dette er avsluttende varsel for ekstremnedbøren Synne. De store

nedbørmengdene antas nå å være over. Fortsatt vil det være kraftige

byger i området.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Lavtrykket som ga store nedbørmengder i deler av Aust-Agder, Vest-Agder
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og Rogaland ligger nå øst for Island og går videre sakte østover. Det er

fortsatt mye vind og kraftige byger inn mot Vestlandet, Trøndelag og

deler av Nordland.

1.4 Observasjoner fra det aktuelle området

1.4.1 Nedbør under «Synne»

Stasjonsnavn Kommune /
Fylke

Største
døgnnedbør

Største 2- døgns
nedbør

«Synne»,
dag 1+2+3

43810 Maudal Gjesdal /
Rogaland

140,5 mm (*) 235,8 mm (*) 299,2 mm (*)

47610 Kritle Etne / Hordaland 86,8 mm 188,1 mm 236,7 mm

43010 Eik – Hove Lund / Rogaland 109,1 mm (*) 178,0 mm (*) 233,7 mm (*)

42720 Bakke Flekkefjord /
Vest-Agder

110,0 mm 175,0 mm (*) 231,0 mm (*)

47820 Eikemo Etne / Hordaland 117,8 mm 184,8 mm 207,3 mm

42520 Risnes i
Fjotland

Kvinesdal / Vest-
Agder

85,8 mm 155,8 mm (*) 204,8 mm (*)

46150 Sand i
Ryfylke II

Suldal / Rogaland 95,1 mm 150,5 mm 191,5 mm

43350 Lysebotn Forsand /
Rogaland

89,8 mm 137,4 mm 175,8 mm

46300
Suldalsvatn

Suldal / Rogaland 77,2 mm 151,8 175,3 mm

41670 Konsmo –
Høyland

Audnedal / Vest-
Agder

91,2 mm (*) 131,3 mm 174,3 mm

42810 Tonstad –
Nettfed

Sirdal / Vest-
Agder

73,0 mm 126,5 mm 171,0 mm

46850 Hundseid i
Vikedal

Vindafjord /
Rogaland

76,2 mm 114,7 mm 167,7 mm

44480 Søyland i
Gjesdal

Gjesdal /
Rogaland

69,0 mm 94,4 mm 163,4 mm

50110 Kvam –
Aksneset

Kvam /
Hordaland

86,2 mm 145,4 mm 160,4 mm

49080 Øvre
Krossdalen

Jondal /
Hordaland

86,1 mm 141,1 mm 153,1 mm

45530 Liarvatn Strand /
Rogaland

78,7 mm 110,6 mm 151,1 mm

Tabell 1.4.1 Oversikt over stasjoner med høyest 3-døgns-nedbør under «Synne». (*)=rekord for
desember måned.
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1.5 Sjeldenhet

StasjonenMaudali Gjesdal(Rogaland)målte299,3mmnedbøri periodenfredagtil
søndag.Stasjonenhaddeogsåhøyeste2-døgnsnedbør(235,8mm)oghøyeste
døgnnedbør(140,5mm),somogsåvarny desemberrekordfor dennestasjonen.
Døgnnedbørenharenreturverdipå25-50år,2-og3-døgns-nedbørenreturverdipåmer
enn100år.

3 stasjoner(Maudal,BakkeogRisnes)målte2- og3-døgnssummermedreturperiodepå
100år eller mer.Ytterligere3 stasjoner(Tonstad,Eik-HoveogKonsmo-Høyland)hadde
3- døgnsverdiermedreturperiodepåmerenn25år.

St.nr Navn Kommune mm Dato I drift fra Forrige mm

43810 Maudal Gjesdal
(Rogaland)

140,5 06.12.2015 1946 18.12.1966 108,5

43010 Eik-Hove Lund
(Rogaland)

109,1 06.12.2015 1998 11.12.2006 94,4

41670 Konsmo-
Høyland

Audnedal
(Vest-Agder)

91,2 06.12.2015 1992 01.12.1992 81,7

54780 ØvreÅrdal Årdal (Sognog
Fjordane)

61,0 07.12.2015 1966 04.12.1986 56,7

31410 Rjukan Tinn
(Telemark)

36,0 06.12.2015 1920 09.12.1944 33,0

Tabell 1.5.1 . Stasjoner med ny desember-rekord for døgnnedbør

St.nr Navn Kommune Tredøgnssum
(mm)

Startdato I drift
fra

Forrige Startdato

43810 Maudal Gjesdal
(Rogaland)

299,2 04.12.2015 1946 219.1 01.12.1992

42720 Bakke Flekkefjord
(Vest-Agder)

231,0 04.12.2015 1895 223,8 01.12.1992

42520 Risnesi
Fjotland

Kvinesdal
(Vest-Agder)

204,8 04.12.2015 1895 184,8 01.12.1992

33250 Rauland Vjnje
(Telemark)

63,2 04.12.2015 1884 59,5 20.12.1957

Tabell 1.5.2 Stasjoner med ny desember-rekord for 3-døgns-nedbør.
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Figur 1.5.1 Stasjonen Eik-Hove satte desember-rekord for nedbør helgen 4-6. desember.
(foto: Observatør Jonn Haga)

1.6 Skader

• Flom i sørligeRogaland,ogvesti Vest-Agder.200-årsflom i Egersund.
• Flerebygderhelt ellerdelvisisolerti Rogaland,Vest-Agderogsøri Hordaland.

Vikesåsentrumundervann.
• Omfattendetrafikaleproblemer,bådepåvei og jernbane,pgaovervann,rasog

utgravingav fundamenter.JærbanenogE39stengt.Mangetitalls fergeavganger
innstilt.

• Vanninntrengningi bygninger.Storejordbruksarealerødelagt.
• Flerehundremenneskerevakuertfra husog institusjoner.
• Båthustatt avelvai Feda.
• Forsikringsbransjenanslår(pr 15/12)skadeutbetalingenetil åkommeoppi

omlag300millioner kroner.

1.7 Oppsummering/ konklusjon

Basertpånedbørmålingerogskadeomfang,var «Synne»enekstremværhendelsei
RogalandogVest-Agder,menikke i Aust-Agder,somogsåvaromfattetavvarselet.I
tillegg komdetmyenedbørsøri Hordaland,ogdetble rapportertom noenskaderog
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trafikkproblemerogsåher.Disseområdenevar ikke inkludert i ekstremvarselet,menvar
dekketavOBS-varsel.

I Rogalandog i Vest-Agderbledetnotertrekord-nedbørsummerfor desember,bådenår
detgjelderdøgnnedbør,2-døgns– og3-døgnsnedbør.Destørsteverdienehar
returperioderpåmerenn100år.NVE meldteom flomfare4 i flerevassdragsøri
Rogaland.

I deto fylkenesomblehardestrammet,oppstostoreforstyrrelserfor vei- og
togtrafikken,ethundretallsbolighusog institusjonerbleevakuert,og flerebygderble
helt ellerdelvisisolertpgarasogstengteveier.Særligstorevarskadenei Kvinesdal,
Egersund,LundogBjerkreimkommuner,derstoreområderstoundervann.E39
mellomStavangerogKristiansandvar helt stengti omkringet døgn,ogJærbanensto.
Det ble,såvidtossbekjent,ikke meldtompersonskaderunderhendelsen,mennoen
husdyrskalhadruknet.

10



1.7.1 Noen medieoppslag om ekstremværet «Synne»

Avisen Agder, 5. desember.
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Stavanger Aftenblad, 6.desember

Stavanger Aftenblad, 6. desember

Tweets sendt i forkant av «Synne»
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