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Oslo-gatene  
flommet over 
i kraftig uvær
NTB, Adelina Trolle Andersen og Wasim K. Riaz

Lyn, torden og styrtregn førte til trafikk- 
problemer og oversvømmelser flere stedet  
på Østlandet natt til i går. I Oslo sto biler fast,  
og folk badet i gatene.

vannmengder og førte til det politiet be-
tegner som urban flom.

Oslo brann- og redningsetat kunne ved 
08-tiden i går fortelle at de har fått nær-
mere 100 henvendelser, de fleste i forbin-
delse med lynnedslag og oversvømmelser. 
Det var sentrumsområdene i hovedstaden 
som ble hardest preget av uværet.

«Ganske slitne»
– Alle våre biler har kjørt på kryss og tvers 
i byen. Nå er vi ganske slitne. Vi har tatt 
imot nærmere 100 henvendelser i natt. 
Det er fem ganger mer enn det som er van-
lig, sier Morten Bratli, fungerende vakt-
kommandør til Aftenposten.

De fleste henvendelsene kom mellom 
klokken 01 og 03 natt til søndag. Etaten 
hadde ikke kapasitet til å hjelpe alle. Noen 
av innringerne måtte rydde opp selv.

– Vi er nødt til å prioritere oppdrag der 
vi kan redde liv og helse eller berge kritisk 
infrastruktur og større verdier, opplyser 
etaten.

– Berusede folk bader i gaten, og andre 
faller i vannet fordi man ikke ser fortaus-
kantene under vannet, sier Guro Sandnes.

Flere tunneler i Oslo sentrum, blant an-
net Hammersborgtunnelen og Vaterlands-
tunnelen, måtte stenges da vannmassene 
samlet seg i bunnen.

Flere sentrale bygninger ble rammet av 
oversvømmelser. Til Dagbladet forteller 
stabssjefen i Oslo brann- og redningsetat, 
Lars Magne Hovtun, at Oslo legevakt og 
Kulturhistorisk museum var blant dem.

Skogbrannfare i nord
Samtidig som det regner i sør, er det sendt 
ut gult farevarsel om skogbrannfare lenger 
nord. Varselet gjelder for Trøndelag, deler 
av Møre- og Romsdal og store deler av 
Nord-Norge. På Helgeland er farenivået 
oransje. Folk oppfordres til å være svært 
forsiktig med åpen ild. 

E t kraftig regnskyll over hovedsta-
den og Østlandet natt til i går før-
te til oversvømmelser flere steder. 
Det kom mellom 20 og 30 mm 
nedbør i løpet av én time, opply-

ser Meteorologisk institutt. Farevarsel sen-
des ut når det er over 15 mm. 

Veier ble ufremkommelige, og på Opp-
saltoppen i Oslo ble et digert tre midt i be-
byggelsen rammet av et kraftig lyn og øde-
lagt. Lynet slo også ned rett i et hus nord 
i Oslo, men uten at det tok fyr.

– Det har vært et heftig uvær her. Man-
ge unge mennesker følte det utrygt da de 

ikke visste hva som skjedde da flere lyn på 
nært hold ga skarpe smell, forteller ope-
rasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politi-
distrikt til NTB.

I løpet av 12 timer ble det registrert nær-
mere 1800 lynnedslag på det sentrale Øst-
landet, ifølge Meteorologisk institutt.

Vegtrafikksentralen for Østlandet mel-
der som lokale oversvømmelser flere ste-
der etter det kraftige uværet. – Vær opp-
merksom og kjør forsiktig, skriver sentra-
len på Twitter.

Uværet som kom nordfra ved 01-tiden, 
beveget seg sørover og ga fra seg enorme 

Biler ble stående med motoren under vann flere steder da det kom kraftig nedbør i Oslo natt til i går. Begge foto: Audun Braastad, NTB scanpix

Alle våre  
biler har 
kjørt på  
kryss og tvers  
i byen. Nå er 
vi ganske  
slitne.  
”

Morten Bratli, fungerende 
vaktkommandør, Oslo brann- 
og redningsetat 

Oslo-folk som var på bytur natt 
til søndag ble overrasket av 
kraftig regn og torden natt til 
søndag.


