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Sammendrag 
Vestlandet ble rammet av en stor flomhendelse 27. – 29. oktober 2014. Flommen skyldtes 
kraftig nedbør over en tredagersperiode, totalt 200 – 300 mm nedbør over store områder. 

Det hadde vært en mild høst, med lite snø, så snøsmeltingen bidro minimalt til de høye 
vannføringene. Betydelige nedbørmengder uka før flommen gjorde at bakken var våt med 
begrenset lagringskapasitet. Reguleringsmagasinene i det flomrammete området hadde 
varierende lagringskapasitet. Flere reguleringsmagasiner var allerede fulle, dvs. at 
vassdragene oppførte seg som uregulert. I andre vassdrag bidro reguleringen til å dempe 
effekten av flommen. 

Flommen var spesielt stor i Sunnhordaland, Hardanger, Vossovassdraget, indre Sogn og i 
Gaularvassdraget. På flere målestasjoner var flommen den høyeste registrerte i 
måleperioden, og nivået for 50-årsflom (utfra gjeldende statistikk før flommen) ble 
overskredet på 16 stasjoner. 

Flomvarslingens hydrologiske modeller ga for lave prognoser i forkant av flommen. 
Dette forklares i hovedsak med at nedbørprognosene som var inndata til modellene lå 
lavere enn nedbørdataene (interpolerte observasjoner) i ettertid.  I ettertid, med observerte 
nedbørmengder, simulerer de fleste modellene i det flomrammete området hendelsen 
godt. Flomvarsel om hendelsen gikk ut fredag 24. oktober på gult nivå. Aktsomhetsnivået 
ble hevet til det nest alvorligste nivå, oransje, på lørdag 25. oktober.  Mandag 27. oktober 
ble det varslet oransje og rødt nivå.  Nivået for stor flom og rødt nivå ble overskredet i 
større utstrekning enn det som var varslet.
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1 Innledning 
Vestlandet ble rammet av en stor flomhendelse 27. – 29. oktober 2014. Flommen skyldtes 
kraftig nedbør over en tredagersperiode. Det atmosfæriske sirkulasjonsmønsteret ga en 
kraftig transport av mild og fuktig luft fra Karibia inn mot Vestlandet, et fenomen som 
ofte blir kalt en atmosfærisk elv. Totalt falt det 200-300 mm nedbør over store områder i 
løpet av denne tredagersepisoden. Uka før flommen var i tillegg svært nedbørrik, og de 
første ukene av oktober fikk stedvis også mer nedbør enn normalt. Høsten hadde vært 
mild på Vestlandet, og snøsmelting spilte en minimal rolle for flomforløpet. 

Flommen var spesielt stor i Sunnhordaland, Hardanger, Vossovassdraget, indre Sogn og i 
Gaularvassdraget. På flere målestasjoner var flommen den høyeste registrerte i 
måleserien, og nivået for 50-årsflom (utfra gjeldende statistikk før flommen) ble 
overskredet på 16 av NVEs vannføringsstasjoner. Skadeomfanget ble svært stort med 
innrapporterte skader på mer enn 1000 eiendommer i tillegg til omfattende skader på 
infrastruktur. 

Denne rapporten beskriver flomhendelsen, prognosene som ble laget forut for hendelsen 
og NVEs håndtering av hendelsen. Kapittel 2 gir en oversikt over den hydrologiske 
tilstanden i det flomrammete området før flommen. Kapittel 3 gir en grundig 
gjennomgang av flomforløpet ved de enkelte stasjonene og relaterer dette til historiske 
hendelser. Effekten av reguleringer på flommen blir også diskutert. I kapittel 4 
gjennomgås de meteorologiske og hydrologiske prognosene for hendelsen og varsler som 
ble utstedt. 

 

2 Initialtilstand 
2.1 Snø 
Det lå litt snø i høytliggende områder på vannskillet mellom Aurland, Lærdal og Årdal 
mot Østlandet, men mengdene var små, som vist i figur 2.1. Snøsmelting har bidratt lite 
til flommen selv i elvene med snø øverst i feltet. Bresmelting har bidratt vesentlig i 
enkelte brefelt. 
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Figur 2.1. Snømengde i mm vannekvivalent over Sogn og Fjordane og Hordaland med 
tilgrensende fjellstrøk 27. oktober 2014. Modellsimuleringer basert på observasjoner fra 
xgeo.no. 

2.2 Grunn- og markvannstilstand 
Grunnvannsinnholdet i bakken var høyt, som vist i figur 2.2. Vannmetningen i bakken er 
også vist i figur 2.2. Metningsgraden i bakken var moderat til svært høy i området der 
flommen rammet. 
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Figur 2.2.  Grunnvannstilstanden i avvik fra normalverdi og vannmetningen i bakken i 
prosent av maksimalt simulert vannlager 27 oktober 2014. Modellsimuleringer basert på 
observasjoner fra xgeo.no. 

2.3 Nedbør forut for storflommen 
I dagene 8 til 12 oktober falt det en del regn på Sørlandskysten og noe mindre nedbør på 
sørlige del av Vestlandet i forbindelse med passasjen av restene av den sterke orkanen 
Gonzalo inn gjennom Nordsjøen. 

Fra 19 til 26 oktober falt det ytterligere en del nedbør på Vestlandet som vist i figur 2.3. 
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Figur 2.3. Nedbørfordelingen i uken fra 19 til 26 oktober 2014 interpolerte observasjoner 
fra xgeo.no. 

2.4 Været under flommen 
Flommen skyldes kraftig transport av mild og fuktig luft fra sørvest. Det falt 200-300 mm 
regn på de våteste stedene over 3 døgn. Disse nedbørmengdene er typisk for en rekke 
tidligere flomhendelser som 24-27 november 1940 da det falt 480 mm regn på Indre 
Matre i Kvinnherad, 10-11 oktober 1953 da det ble målt 311 mm regn på Samnanger ved 
Fusafjorden og 14 september og 15 november 2005 da ekstremværene Kristin og Loke 
slapp opptil 180 og 206 mm regn på Vestlandet.  

Uværet i år skyldes et fenomen som kalles en atmosfærisk elv. Dette fenomenet rammer 
nord på vestkystene av kontinentene på den nordlige halvkulen. Luftmassene starter i 
subtropiske områder i sørvest hvor de akkumulerer mye energi og fuktighet som utfelles 
der de når land. Den sørvestlige lavtrykksbanen kan vare i en eller flere måneder og kan 
gi flere storflommer så lenge denne transporten varer, som f.eks. høsten 2005. Figur 2.4 
og 2.5 viser at det søndag 26 oktober var en slik atmosfærisk elv som truet Vestlandet. 
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Figur 2.4. Posisjonen av jetstrømmen søndag 26 oktober. Det strømmer varm og fuktig 
luft fra det subtropiske Atlanterhavet mot Vestlandet nesten som en elv. Dette fenomenet 
kalles en atmosfærisk elv. Kilde: yr.no. 

De største flommene som har rammet California er av denne typen. Spesielt kan det 
nevnes ekstremflommen i 1861. I Nordvest-Europa rammes Storbritannia og 
Skandinavia, men de kan også ramme lenger sør på kontinentet. I 2000 gikk 
lavtrykksbanen over Storbritannia, inn over Nordsjøen og inn over kystnære vassdrag på 
begge sider av Oslofjorden og i Sør-Sverige. Denne strømmen varte da fra september til 
litt inn i desember. Værtypen rammet Vestlandet også i desember 1975 og i oktober 1983.  

Fra desember 2013 til februar 2014 la jetstrømmen seg inn i en stabil bane fra Nord-
Amerika og inn over det subtropiske Atlanterhavet. Strømmen svingte mot nordøst langs 
vestkysten av Storbritannia og inn i Norskehavet. I strømmen fulgte en rekke storstormer 
som var årsak til ekstreme storm- og flomskader i Storbritannia. Skadene ble vurdert til 
det rekordhøye beløpet £6 mrd., som overgår klart skadene etter de store flommene i juni-
juli 2007 da det på samme måte var en langvarig stabil plassering av jet-strømmen. 
Transporten av varmluft fra sørvest førte til en uvanlig mild vinter i Norge i 2014.    

I strømmen fra den subtropiske delen av Nord-Atlanteren har det enkelte år ligget rester 
av tropiske orkaner som Faith i september 1966, Floyd i oktober 1987, Karl i september 
2004 og Maria og Nate i september 2005. Rester av en tropisk orkan og en tropisk storm 
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rammet i Nordland i 1971. Disse uværene har alle vært årsak til lokalt store flommer i 
Norge. 

Sommeren og høsten 2014 var det få tropiske orkaner og stormer i Atlanteren, kanskje 
som følge av El Niño i Stillehavet, men de orkanene som har vært, har gått inn i banen 
mot Bermuda for så å svinge mot Nordvest-Europa. Dette kan kanskje oppfattes son en 
fortsettelse av jetstrømmens uvanlige stabile bane fra desember 2013 til ut på vårvinteren 
2014.  

Uværet 27-29 oktober 2014 skyldes ikke rester av en tropisk orkan. Restene av orkanen 
Berthe nådde fra Rogaland til Agder tidlig i august, og nedbøren førte til regnvær i 
kystnære områder. Dette førte til mindre lokale flommer i kystvassdrag. Restene av den 
kraftige orkanen Gonzalo gikk inn i Nordsjøen og videre mot sørøst over Polen og mot 
Sentral-Europa i oktober. Den førte også til nedbør i kystnære områder og kan ha bidratt 
til at det falt litt regn i noen nedbørfelt på Vestlandet hvor flommen rammet noen dager 
senere. 

 

Figur 2.5. Prognosekart for søndag 26 og mandag 27 oktober. Kilde: yr.no. 
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3 Beskrivelse av flommen 
3.1 Nedbør under flommen 
Figur 3.1 viser nedbørfordelingen som ble observert om morgenen 27 - 29 oktober. 

 

Figur 3.1. Nedbørfordelingen siste døgn observert 27. – 29.  oktober 2014 om morgenen. 
Interpolerte observasjoner fra xgeo.no 

Flere av stasjonene med timesregistrering av nedbøren viser at hovedtyngden falt i to 
omganger med de største intensitetene på ettermiddag eller tidlig kveld den 28, se f.eks. 
figur 3.2. Flommen kulminerte mellom kl. 12 og 19 på stasjoner i hele området som ble 
rammet og som ikke hadde større innsjøer som dempet flomstigningen og forsinket 
flomtoppen. 

 

Figur 3.2. Observert timesnedbør på METs stasjon på Ullensvang i Hardanger. 
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3.2 Flomforløp og flomstørrelse 
Tabell 3.1 gir en oversikt over flomstørrelser og gjentaksintervall for 
vannføringsstasjonene som er omtalt i dette kapittelet. Figur 3.3 og 3.4 viser kart med 
vannføringsstasjonene inntegnet. 

 

Tabell 3.1. Flomstørrelser, gjentaksintervall og flomrangering for stasjonene som er 
omtalt i kapittel 3. 

Målestasjon feltareal gjentaksintervall

km2 m3/s l/s/km2 år m3/s l/s/km2 mm/døgn
største flom 

siden
36.13 Grimsvatn 34.4 76.1 2213 ca 50 62.2 1811 156 obs.start (1974)

37.27 Breiborgvatn 12.7 18.6 1462 ca 50 15.8 1241 107 obs.start (1982)

38.1 Holmen 116.8 197 1687 ca 50 145 1241 107 1983

41.1 Stordalsvatn 129.4 126 976 ca 20 111 859 74 2006

42.16 Fjellhaugen 6.3 20.2 3204 10 ‐ 20 15.2 2409 208 2005

42.2 Djupevad 31.9 70.4 2204 2‐3 44.3 1388 120 2009

45.4 Seimsfossen i Guddalselv 36.4 74.1 2037 > 50 49.4 1357 117 obs.start (2006)

48.1 Sandvendvatn 468.4 778 1661 > 50 555 1184 102 obs.start (1908)

48.5 Reinsnosvatn 120.4 104 867 > 50 84.1 698 60 obs.start (1917)

46.9 Fønnerdalsvatn 7.0 21.0 2997 ca 20 16.0 2275 197 2005

50.1 Hølen 232.4 190 816 > 50 133 570 49 1950

62.10 Myrkdalsvatn 158.87 136 857 10 ‐ 20 104 654 57 2005

62.15 Kinne 511.8 847 1654 > 50 480 938 81 obs.start (1983)

62.5 Bulken (Vangsvatnet) 1092 802 734 > 50 672 615 53 obs.start (1892)

71.1 Skjerping 268.2 415 1548 > 50 258 963 83 1938*

72.5 Brekke bru 267.2 247 924 > 50 162 606 52 1985

74.15 Utla 439.5 357 812 10 ‐ 20 198 451 39 2011

75.23 Krokenelv 46.2 62.0 1343 ca 50 27.7 600 52 2011

77.3 Sogndalsvatn 110.2 183 1661 ca 50 114 1031 89 1989

78.8 Bøyumselv 40.4 105 2597 > 50 47.8 1183 102 1979

82.4 Nautsundvatn 219.0 338 1544 5 ‐ 10 252 1151 99 1971

83.2 Viksvatn 506.8 300 591 > 50 294 579 50 obs.start (1902)

83.7 Grønengstølsvatn 64.6 110 1701 ca 10 75.7 1172 101 2005

83.12 Haukedalsvatn 204.5 154 755 30 ‐ 50 131 642 55 1973

84.15 Jølstervatn ndf. 384.5 195 508 > 50? 181 427 41 1942

87.10 Gloppenelv v/Bergheim 217.1 360 1660 > 50 227 1045 90 1985

86.12 Skjærdalselv 23.71 52.2 2203 ca 10 33.9 1428 123 2011

88.30 Nordre Oldevatn 202.43 103 507 3‐5 89.5 442 38 jul.14

Observasjoner
FLOMMEN PÅ VESTLANDET, OKTOBER 2014

største døgnmiddelvannføring
Nedbørfelt

kulminasjonsvannføring
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Figur 3.3. Vannføringsstasjoner i Sogn og Fjordane og tilgrensende områder. Midlere 
døgnvannføring 28. oktober er klassifisert etter flomstørrelse. Observasjoner fra xgeo.no. 
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Figur 3.4. Vannføringsstasjoner i Hordaland og tilgrensende områder. Midlere 
døgnvannføring 28. oktober er klassifisert etter flomstørrelse. Observasjoner fra xgeo.no. 
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3.2.1 Ryfylke 
Det var flom i flere vassdrag i Ryfylke, men disse flommene var ikke blant de største som 
er kjent fra tidligere år. Det ble målt flomvannføringer på 36.13 Grimsvatn, 36.31 
Kvilldal og 36.34 Prestvika. Flommen i Grimsvatn er den største i dataserien 1974-2014. 
I figur 3.5 er vist flomforløpet ved Grimsvatn under flommen.  

Flommen kulminerte 28 oktober kl. 18 med en vannføring på 76 m3/s eller 2213 l/s/km2, 
største døgnverdi var 62 m3/s som svarer til 1811 l/s/km2 eller 156 mm/døgn. 

 

Figur 3.5. Flomforløpet ved 36.13 Grimsvatn i Lingvangelva. 25- og 75-persentilen er 
markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

3.2.1.1 Saudavassdraget 
I Sauda førte flommen til at byen ble avskåret da vann flommet over fylkesvei 520 på 
begge sider av tettstedet. Figur 3.6 viser flomforløpet observert ved 37.27 Breiborgvatn 
og figur 3.7 observert døgnnedbør på Meteorologisk institutt (MET) sin stasjon i Sauda. 
Stasjonen Kritle ligger nordvest for Sauda over vannskillet mot Etnevassdraget, og der 
ble det målt høyere døgnnedbør, se figur 3.11.  

Sauda ble rammet dramatisk av storflommen i desember 1743, da elva brøt seg et helt 
nytt løp gjennom det som nå er Sauda sentrum. 

Flommen kulminerte ved Breiborgvatn 28 oktober kl. 19 med en vannføring på 19 m3/s 
eller 1494 l/s/km2, største døgnverdi var 16 m3/s som svarer til 1268 l/s/km2 

eller  110 mm/døgn. Det er den største flommen i dataserien som starter i 1982. 

Vi har ingen målestasjoner i sanntid i nedre del av Saudavassdraget. Flomvannføringen i 
Storelva ble noe redusert som følge av lagring av vann i spesielt magasinet Nedre 
Berdalsvatn. 
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Figur 3.6. Flomforløpet i Saudaelv ved 37.27 Breiborgvatn i Sauda. 25- og 75-
persentilen er markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

 

Figur 3.7. Observert døgnnedbør på METs stasjon i Sauda 

3.2.1.2 Vikedalsvassdraget 
Vest for Sauda ligger Vikedalsvassdraget. I vassdraget er det en vannføringsstasjon, 38.1 
Holmen, med data i perioden 1982-2014.MET har nedbørstasjonen Hundseid som har 
vært i drift siden 1936. Figur 3.8 viser flomforløpet ved Holmen. Flommen kulminerte kl. 
19 den 28 med en vannføring på nær 200 m3/s som svarer til 1707 l/s/km2. Døgnmiddelet 
var 143 m3/s som svarer til 1225 l/s/km2 eller 106 mm/døgn. På Hundseid ble det satt ny 
rekord for tre-døgns nedbør på 248 mm som svarer til en returperiode på 10-25 år. Figur 
3.9 viser observert nedbør på Hundseid. 
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Figur 3.8. Flomforløpet i Vikedalselv ved 30.1 Holmen. 25- og 75-persentilen er markert, 
i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

 

Figur 3.9. Observert døgnnedbør ved Hundseid i Vikedal. 

3.2.2 Sunnhordaland 
3.2.2.1 Etneelv 
På sørsiden av Åkrafjorden falt det mindre nedbør enn på nordsiden av fjorden. Flommen 
i Etneelva rangerer derfor ikke blant de aller største i dataserien fra 1913 til 2014. 
Flomforløpet ved stasjon 41.1 Stordalsvatn er vist i figur 3.10 og observert nedbør ved 
METs stasjon på Kritle i figur 3.11. Figur 3.12 viser observerte årlige flommer 
(døgnverdier) i hele dataserien ved Stordalsvatnet. 

Stordalsvatnet kulminerte 29 oktober kl. 03 med vannføring 126 m3/s som svarer 
til 967 l/s/km2. Største døgnvannføring var 111 m3/s som svarer til 851 l/s/km2 eller 
74 mm/døgn. Flommen er den største observerte siden 2006 og er den sjette største i 
dataserien fra 1913. Nedbørstasjonen på Kritle har vært i drift siden 1998. Det ble satt en 
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ny 3-døgns rekord på 266 mm på denne stasjonen som svarer til en returperiode på 10-25 
år. Etneelv er rammet av flere storflommer. Verst var flommen i desember 1743. Den 
største flommen i dataserien rammet i november 1940 da det på nordsiden av Åkrafjorden 
ble målt 229,6 mm regn på den våteste dagen i en firedagers periode med samlet 480 mm 
regn på Indre Matre. 

 

Figur 3.10. Flomforløp i Etneelv ved 41.1 Stordalsvatnet. 25- og 75-persentilen er 
markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

 

Figur 3.11. Observert døgnnedbør på METs stasjon Kritle i sørøst i Etneelva 
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Figur 3.12. Største døgnmiddelvannføring hvert år i Etneelv ved 41.1 Stordalsvatn 1913-
2014. Rød linje markerer nivået for 50-årsflom. 

3.2.2.2 Kvinnherad 
De største nedbørmengdene under denne hendelsen ble observert på stasjonene Opstveit 
og Eikemo (figur 3.13) på nordsiden av Åkrafjorden i Kvinnherad. Opstveit ligger nær 
den tidligere stasjonen indre Matre. Under ekstremværet Loke 14 november 2005 ble det 
målt 206 mm regn på ett døgn på Eikemo. 

Elvene i dette området er tilpasset de store nedbørmengdene, og det ble derfor ikke satt 
nye rekorder i disse elvene selv om vannføringen var høy. Rekorden på Djupevad ble satt 
14 November 2005. Årets flom nådde toppen 28 oktober kl. 18:00 med en vannføring på 
70 m3/s som svarere til 2206 l/s/km2, som vist i figur 3.14. Største døgnmiddel var 
44 m3/s som svarer til 1389 l/s/km2 eller 120 mm/døgn. Sist flommen var større ved 
Djupevad var under høstflommen 20. oktober 2009. Den er den tredje største i dataserien 
fra 1964 som vist i figur 3.15. 
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Figur 3.13. Observert nedbør på METs stasjon på Eikemo på nordsiden av Åkrafjorden. 
Målingene her kan være representativt for nedbøren inn i Opo fra vestsiden. 

 

Figur 3.14. Flomforløpet i Handalandselva ved 42.2 Djupevad i Kvinnherad. 25- og 75-
persentilen er markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 
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Figur 3.15. Største døgnmiddelvannføring hvert år ved 42.2 Djupevad 1964-2014. Rød 
linje markerer nivået for 50-årsflom. 

Stasjonen 42.16 Fjellhaugen ligger i Blåelva øst for Djupevad. Årets flom nådde toppen 
28 oktober kl. 17 med en vannføring på 20 m3/s som svarere til 3204 l/s/km2 som vist i 
figur 3.16. Største døgnmiddel var 15 m3/s som svarer til 2409 l/s/km2 
eller  208 mm/døgn. Stasjonen har vært i drift siden 1997. Vannføringskurven er meget 
usikker for høye vannføringer. Videre nordover i Kvinnherad ligger flere vassdrag på 
vestsiden av Folgefonna. Disse er for en stor del regulert. 

 

Figur 3.16. Observert flomforløp ved 42.16 Fjellhaugen. 25- og 75-persentilen er 
markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

Flommen på stasjonen 45.4 Seimsfoss i Gudddalselv kulminerte 28 oktober kl. 17 med en 
vannføring på 74 m3/s som svarer til 2037 l/s/km2 som vist i figur 3.17. Største 
døgnmiddel var 49 m3/s som svarer til 1357 l/s/km2 eller 117 mm/døgn. Dataserien starter 
i 2006, og flommen er den største i serien. 
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Figur 3.17. Flomforløpet ved 45.4 Seimsfossen. 25- og 75-persentilen er markert, i tillegg 
til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

Stasjonen 46.9 Fønnerdalsvatn i Pyttelva i Bondhusvassdraget er uregulert og har en 
breandel på 47 prosent. I figur 3.18 er vist forløpet av flommen slik den er observert på 
stasjonen. Dataserien starter i 1980. Årets flom var mindre enn flommen forårsaket av 
ekstremværet Kristin 14 september 2005. Ved passasjen av restene av den tropiske 
orkanen Faith 6-7 september 1966 ble det registrert rekordstore vannføringer på flere 
stasjoner i Kvinnherad i elver som siden er blitt regulert, og hvor stasjonene til dels er 
nedlagt.    

Årets flom i Fønnerdalsvatn nådde toppen 28 oktober kl. 17:00 med en vannføring på 
21 m3/s som svarer til 2996 l/s/km2. Største døgnmiddel var 16 m3/s som svarer til 2275 
l/s/km2 eller 197 mm/døgn. 

 

Figur 3.18. Flomforløpet i Pyttelva ved 46.9 Fønnerdalsvatn. 25- og 75-persentilen er 
markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 
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3.2.3 Hardanger 
3.2.3.1 Opo i Odda 
I Opo er det to lange dataserier, 48.1 Sandvenvatnet og 48.5 Reinsnosvatn, som ligger i 
sidegrenen Austdølo som drenerer sørvestlige deler av Hardangervidda nord for 
Suldalslågen/Røldal.   

Flommen rammet hardt i Odda hvor det ble satt ny rekord for vannføringen ut av 
Sandvenvatnet. I figur 3.19 er vist flomforløpet ved Sandvenvatnet og i figur 3.20 ved 
Reinsnosvatn. 

Flommen på stasjonen 48.1 Sandvenvatn i Opo kulminerte 28 oktober kl. 18 med en 
vannføring på 778 m3/s som svarer til 1655 l/s/km2 som vist i figur 3.19. Største 
døgnmiddel var 555 m3/s som svarer til 1179 l/s/km2 eller 102 mm/døgn. 

Flommen på stasjonen 48.5 Reinsnosvatn i Austdølo kulminerte 28 oktober kl. 23 med en 
vannføring på 104 m3/s som svarer til 844 l/s/km2 som vist i figur 3.20. Største 
døgnmiddel var 84 m3/s som svarer til 698 l/s/km2 eller 60 mm/døgn. 

 

Figur 3.19. Flomforløpet i Opo ved 48.1 Sandvenvatnet i Odda. 25- og 75-persentilen er 
markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

 

Figur 3.20. Flomforløpet i Opo ved 48.5 Reinsnosvatn. 25- og 75-persentilen er markert, 
i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 
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Den spesifikke vannføringen var betydelig større ved Sandvenvatnet enn ved 
Reinsnosvatnet. Trolig var det betydelig mer nedbør på sørvestsiden av Opofeltet enn 
lenger øst, noe som også bekreftes av de høye nedbørobservasjonene fra Eikemo, fig. 
3.13. I figur 3.21 er vist observert timesnedbør målt på METs stasjon Røldalsfjellet som 
ligger nær vannskillet mot Opo. 

 

Figur 3.21. Observert timesnedbør på METs stasjon i Røldalsfjellet på vannskillet 
mellom Røldal og Opo mot Odda. 

Flommen i Opo er den største det foreligger direkte måling på siden målestart i 1909 som 
vist i figur 3.22. Den tidligere største flommen som er målt i Sandvenvatnet var fra 5. 
oktober 1983. Andre storflommer har rammet Odda i 1917, 1918, 1938 og 1940. Det 
finnes en rekke avtaksforretninger fra gårder i distriktet fra tidligere tider som forteller 
om store flom- og skredulykker. 

Odda har vært rammet av andre flommer som skyldes lokale skybrudd i de bratte liene på 
begge sider av dalføret. Spesielt kan nevnes flommen i oktober 1962 som var særlig stor i 
Tokheimelvi og i andre småbekker. Den gjorde også betydelige skader i tettbebyggelsen i 
Odda. 

Det er to små reguleringsmagasiner i Opo, disse er overført til Saudavassdraget. 
Observerte magasinvannstander viser at det ble lagret noe vann her under flommen. 
Anslagsvis har det ført til en reduksjon av flomvannføringen i nedre del av vassdraget 
med 5 – 10 m3/s. Det er marginalt i forhold til maksimal vannføringen i Opo ved 
Sandvenvatn som var ca. 780 m3/s. 

Årets flom er også den største som er målt i Reinsnosvatn, som vist i figur 3.23. Nest 
største flom i serien inntraff i 1958. Dette var en fjellflom som rammet mange elver på 
begge sider av vannskillet fra Hordaland til Sogn og Oppland. 
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Figur 3.22. Største døgnmiddelvannføring hvert år i Opo ved 48.1 Sandvenvatn i Odda. 
Rød linje markerer nivået for 50-årsflom. 

 

Figur 3.23. Største døgnmiddelvannføring hvert år i Opo ved 48.5 Reinsnosvatn. Rød 
linje markerer nivået for 50-årsflom. 

3.2.3.2 Kinso 
Flommen var også stor i Kinso som drenerer deler av Hardangervidda. I figur 3.24 er vist 
flomforløpet i Kinso ved 50.1 Hølen. Flommen ved Hølen kulminerte 28 oktober kl. 20 
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med en vannføring på 190 m3/s som svarer til 815 l/s/km2 som vist i figur 3.24. Største 
døgnmiddel var 133 m3/s som svarer til 569 l/s/km2 eller 49 mm/døgn. 

 

Figur 3.24. Flomforløpet i Kinso ved 50.1 Hølen. 25- og 75-persentilen er markert, i 
tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

Figur 3.25 viser de største observerte flommene ved Hølen fra 1923 til 2014. Årets flom 
er den nest største i serien, bare overgått av fjellflommen sommeren 1950. Flommen i 
1950 er også den største observerte i Bjoreio lenger øst, og er også blant de største i elver 
som drenerer østover fra Hardangervidda. 

 

Figur 3.25. Største døgnmiddelvannføring hvert år i Kinso ved 50.1 Hølen. Rød linje 
markerer nivået for 50-årsflom. 
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3.2.4 Voss 
I figur 3.26 er vist forløpet av flommen i Vosso ved 62.5 Bulken, som ligger ved utløpet 
av Vangsvatnet ved Voss. Flommen kulminerte mellom kl. 22:00 på tirsdag og 02:00 natt 
til onsdag 29 oktober. Toppnivået var 802 m3/s som svarer til 734 l/s/km2. Største 
døgnmiddel ble målt 29. oktober til 672 m3/s eller 615 l/s/km2 som svarer til 53 mm/døgn. 

 

Figur 3.26. Flomforløpet i Vosso ved 62.5 Bulken. 25- og 75-persentilen er markert, i 
tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

Stasjonen 62.15 Kinne ligger i Raundalselva som drenerer feltet fra Mjølfjell og vestover 
mot Vangsvatnet. Tidligere stasjoner i denne elva viser at det har vært flere meget store 
flommer i denne grenen av Vosso. Dette kan skyldes at nedbørfeltet er eksponert mot 
nedbørområder fra vest. I figur 3.27 er det vist flomforløpet ved Kinne. Flommen 
kulminerte der 28 oktober kl. 18.30. Toppnivået var 847 m3/s som svarer til 1656 l/s/km2. 
Største døgnmiddel ble målt den 28. til 480 m3/s som svarer til 938 l/s/km2 eller 81 
mm/døgn. 

 

Figur 3.27. Flomforløpet i Vosso ved 62.15 Kinne. 25- og 75-persentilen er markert, i 
tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

Myrkdalsvatn ligger i en gren av Vosso som kommer fra vannskillet mot Vikafjellet i 
nord. Denne grenen er mindre eksponert mot nedbørområder vestfra enn Raundalselva. 
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Flommen kulminerte i Myrkdalsvatnet 28 oktober kl. 19:30 med vannføring på 136 m3/s 
som svarer til 861 l/s/km2, se figur 3.28. Største døgnmiddelvannføring ble målt den 28 til 
104 m3/s eller 657 l/s/km2 som svarer til 58 mm/døgn. 

 

Figur 3.28. Flomforløpet i Vosso ved 62.10 Myrkdalsvatn. 25- og 75-persentilen er 
markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

Figur 3.29 viser observert timesnedbør på METs målestasjon Bulken. Stasjonen på 
Vossevangen viser ikke spesielt høye døgnverdier, som vist i figur 3.30. Trolig må det ha 
falt mer nedbør i høyereliggende deler av feltet, opp i Raundalen mot øst og i Myrkdalen 
mot nord som målingene fra METs stasjon Myrkdalen i figur 3.31 viser. 

 

Figur 3.29. Observert timesnedbør på METs stasjon ved Bulken i Voss. 
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Figur 3.30. Observert døgnnedbør på Vossevangen. 

 

Figur 3.31. Observert nedbør på METs stasjon i Myrkdalen. 

Flommen ved Bulken er den største som er observert der siden målestart i 1892, se figur 
3.32. Den tidligere største registrerte flommen inntraff 10. oktober 1918. Avlesningen ble 
den gangen gjort en gang om dagen. Denne flommen ser ut til å ha vært forholdsvis 
kortvarig, og det er uvisst om flomtoppen er den virkelige toppverdien eller et anslag på 
døgnverdien i toppdøgnet. Det foreligger noen eldre vannstandsdata målt i Vangsvatnet. 
Kindem (1933) nevner 12 tidligere flommer i Vosso som kan være høyere enn flommen i 
1918. Nivået ved flommene i 1873, 1884 og 1888 er referert relativt til nivået i 1918. 
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Under storflommen 2 november 1888 skal flomnivået ha vært 5 tommer over toppnivået 
fra 1918. Det var en enda større flom 1 november 1884. Flomnivået er relatert til 1873 og 
skal være 31 tommer over toppverdien i 1918. Det må sjekkes om årstallet det 
sammenliknes med er riktig, men det er nevnt at denne flommen skal ha vært den høyeste 
i det 19. århundre i Granvinelva. En annen storflom var 9 desember 1873, som skal ha 
vært jevnstor med flommen i 1888. Legger vi vannføringskurven fra 1891 til grunn og 
plusser disse verdiene omgjort til cm på vannstanden fra 1918, finner vi vannføringer på 
614 m3/s for flommene i 1873 og 1888 og 701 m3/s for flommen i 1884. Det har vært 
sporadiske målinger av vannstanden i Vangsvatnet siden 1884. Hvis årets flom overgår 
1884-flommen, må vi trolig tilbake til flommen i 1790 i Vosso, med et nivå som 
sammenliknes med flommene i 1743 og 1719, for å finne en like stor flom. Det var 
forøvrig en storflom i Granvinelva 28-29 september 1793. 

Nedstrøms Vangsvatnet og før Vosso sitt utløp i Evangervatnet er det tre regulerings-
magasiner i ulike sidegrener til Vosso. I et av magasinene, Torfinnsvatn, som har et 
nedbørfelt på 47 km2, var det fortsatt kapasitet til å lagre vann under flommen. Ved 
målestasjonen 62.18 Svartavatn, som ligger i Tysseelvi noe lenger vest i 
Vossovassdraget, kulminerte flommen med en avrenning på ca. 1400 l/s/km2. Ut fra dette 
er det sannsynlig at vannføringen i nedre del av Vosso ble redusert med ca. 60 – 70 m3/s 
som følge av reguleringene i vassdraget. 

 

Figur 3.32. Største døgnmiddelvannføring hvert år i Vosso ved 62.5 Bulken 1892-2014. 
Rød linje markerer nivået for 50-årsflom, blå linje markerer nivået for flommen i 1743. 
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3.2.5 Sogn 
3.2.5.1 Nærøydalselva i Aurland 
Storflommen rammet i Nærøydalselva ved Skjerping i Gudvangen. Denne elven har hatt 
flere skadeflommer, delvis i forbindelse med skred. Figur 3.33 viser flomforløpet målt 
ved 71.1 Skjerping. Flommen kulminerte ved Skjerping 28 oktober kl. 17:30 med 
vannføring på 418 m3/s, som svarer til 1562 l/s/km2. Største døgnmiddelvannføring ble 
målt den 28 til 258 m3/s eller 964 l/s/km2, som svarer til 83 mm/døgn. 

 

Figur 3.33. Flomforløpet i Nærøydalselva ved 71.1 Skjerping i Gudvangen. 25- og 75-
persentilen er markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

Observert nedbør på METs stasjon Jordalen, ikke langt fra Skjerping, er vist i figur 3.34. 

 

Figur 3.34. Observert døgnnedbør på METs stasjon Jordalen Åsen i Nærøydalen 
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3.2.5.2 Undredalselv 
Flommen førte til at veien fra E16 og ned til Undredal i Aurland ble avskåret på begge 
sider. Det er ingen hydrologisk stasjon i Undredal, og flomstørrelsen der er derfor ikke 
kjent. 

3.2.5.3 Flåmselva 
I Flåm ble det store skader etter flommen. Det er tre mindre magasiner i Flåmsvassdraget. 
Ved disse var det overløp under flommen, og de bidro derfor i liten grad til å redusere 
flomvannføringene i vassdraget. Selv om magasinene hadde vært nedtappet en uke før 
flommen, var tilsiget så stort i dagene før, at magasinene ville vært fylt før flommen 
kulminerte.  

Ved stasjonen 72.5 Brekke bru i Flåmselva, førte de store vannmassene til at brua ble 
revet bort, og strømningsarealet kan også ha blitt endret. Ut fra en sammenligning med 
observasjoner ved Leinafoss kraftverk (E-CO Energi), som kun ligger noen få kilometer 
oppstrøms, er det laget en ny vannførings-kurve for Brekke bru (Leif Jonny Bogetveit, 
NVE-HH). Men også ved Leinafoss var det problemer knyttet til registreringene av 
vannstand/vannføring under flommen. Her ble kablene til stasjonen brutt en times tid før 
flommen kulminerte. Ut fra foreliggende materiale er det beregnet at Brekke bru 
kulminerte med ca. 247 m3/s og hadde et døgnmiddel på 162 m3/s, se figur 3.35. Det er 
mulig at døgnmidlet kan være noe underestimert.  

 

Figur 3.35. Flomforløpet i Flåmselva ved 72.5 Brekke bru i Aurland. 25- og 75-
persentilen er markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 
Kulminasjonsverdien er her for lav på grunn av profilendringer i elva under flommen. 

Figur 3.36 viser observerte flommer fra 1941 til 2014 i Flåmselva som døgnmidler. Det 
vil si, frem til 1997 er dataene ved Brekke bru avlest en gang pr døgn (kl. 12), hva som er 
korrekte døgnmidler tilbake i tid er derfor også usikkert. Basert på de data vi har blir årets 
flom den 3. største siden 1939 (beregnet som døgnmiddel). Flommen i høst var imidlertid 
svært intens, og det er sannsynlig at kulminasjonsvannføringen er den største siden 
målestart. Største «døgnmiddelflom» inntraff 1. oktober 1985. Denne flommen var i 
hovedsak en regnflom som rammet felt nær vannskillet mot Østlandet helt til 
Jotunheimen. 
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Figur 3.36. Største døgnmiddelvannføring hvert år ved 72.5 Brekke bru i Flåmselva. Rød 
linje markerer nivået for 50-årsflom. 

3.2.5.4 Lærdalselvi 
Flommen i nedre del av Lærdalselvi gjorde også skade blant annet i form av erosjon og 
oppfylling av elveleier i sideelver. Ved målestasjonen 73.2 Stuvane, som ligger i 
Lærdalselvi kulminerte imidlertid vannføringen med 170 m3/s, som er mindre enn 
midlere flom ved stasjonen. 

Det som foreligger av nedbørdata tilsier ikke at det skal ha vært stor flom her. Vassdraget 
er i tillegg sterkt påvirket av regulering, slik at noe vann ble holdt igjen i magasinene 
under flommen. 

De største kjente flommene i Lærdalselvi har inntruffet i 1826 og 1860. 

3.2.5.5 Tya/Utla 
Elva Utla i Øvre Årdal går i en trang dal med noe bebyggelsen nær elva i nedre del. De 
bratte liene opp mot høyfjellet er utsatt både for flom og skred. Beboerne langs Utla ble 
derfor evakuert. Flommen i Utla kulminerte 28 oktober kl. 19 med vannføring på 357 
m3/s som svarer til 812 l/s/km2. Største døgnmiddelvannføring ble målt den 28 til 198 
m3/s eller 451 l/s/km2 som svarer til 40 mm/døgn. Figur 3.37 viser flomforløpet ved Utla. 
Som i flere andre elver i området var flommen spiss og kortvarig. De største årlige 
døgnmiddelvannføringene i Utla er vist i figur 3.38. 



 

 36 

 

Figur 3.37. Flomforløpet i 74.15 Utla i Øvre Årdal. 25- og 75-persentilen er markert, i 
tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

Øvre deler av nedbørfeltet til Utla er overført til magasinet Tyin. Fra Tyin renner Tya, 
som renner ut i Utla rett nedenfor målestasjonen 74.15 Utla, men før Utla når Årdal 
sentrum. Det var ikke flomtap fra Tyin under flommen. Ut fra magasindata og sammen-
ligning med andre nærliggende avløpsstasjoner, er det sannsynlig at denne reguleringen 
har redusert flomtoppen gjennom Årdal sentrum med omkring 80 – 140 m3/s.  

 

Figur 3.38. Største døgnmiddelvannføring hvert år i Utla 1971-2014. Rød linje markerer 
nivået for 50-årsflom. 
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3.2.5.6 Krokenelv ved Lusterfjorden 
Krokenelv er et mindre vassdrag som renner mot nord og inn i Lusterfjorden i Sogn. 
Flommen der kulminerte 28 oktober kl. 18 med vannføring på 63 m3/s som svarer til 1365 
l/s/km2. Største døgnmiddelvannføring ble målt den 28. til 28 m3/s eller 603 l/s/km2 som 
svarer til 52 mm/døgn. Flommen der er kortvarig og meget spiss som vist i figur 3.39, 
noe som må skyldes en lokalt intens nedbørtopp. 

 

Figur 3.39. Flomforløpet i 75.23 Krokenelv. 25- og 75-persentilen er markert, i tillegg til 
nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

3.2.5.7 Jostedalen 
Flommen kulminerte i Nigardsbrevatnet 28 oktober kl. 18 med vannføring på 33 m3/s, 
som svarer til 502 l/s/km2, og som er lavere enn middelflom. Største 
døgnmiddelvannføring ble målt den 28 til 21 m3/s eller 321 l/s/km2, som svarer til 28 
mm/døgn. 

Ved målestasjonen 76.10 Myklemyr i Jostedøla, kulminerte vannføringen med omkring 
420 m3/s som er omkring en 20-årsflom. Vannføringen her ble sannsynligvis redusert 
med i overkant av 100 m3/s på grunn av magasinering av vann i Styggevatn og drift av 
Jostedalen kraftverk som leder vann rett til fjorden. 

3.2.5.8 Sogndal 
Flommen kulminerte i Sogndalsvatnet 28 oktober kl. 18 med vannføring på 183 m3/s som 
svarer til 1650 l/s/km2, som vist i figur 3.40. Største døgnmiddelvannføring ble målt den 
28. til 114 m3/s eller 1025 l/s/km2 som svarer til 89 mm/døgn. 
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Figur 3.40. Flomforløpet i Sogndalselv ved  77.3 Sogndalsvatn. 25- og 75-persentilen er 
markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

3.2.5.9 Fjærland 
Det var stor flom også i Bøyumselva i Fjærland. Flommen kulminerte der 28 oktober kl. 
14 med vannføring på 105 m3/s som svarer til 2609 l/s/km2, som vist i figur 3.41. Største 
døgnmiddelvannføring ble målt den 28. til 48 m3/s eller 1183 l/s/km2 som svarer til 58 
mm/døgn. Som ved Krokenelv var flommen meget spiss, og det ble derfor stor forskjell 
på toppverdi og døgnmiddel. 

 

Figur 3.41. Flomforløpet ved 78.8 Bøyumselv i Fjærland. 25- og 75-persentilen er 
markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

Det var en tidligere stor flom i Bøyumselva i september 1966. Denne kom som følge av 
orkanen Faith. I 1966 var det normalt kun en vannstandsavlesning pr. døgn ved stasjonen. 
Observatøren har imidlertid notert en ekstra vannstand under flommen. Gitt at dette var 
kulminasjonsvannstanden, gir det en vannføring på snaut 100 m3/s. Det er imidlertid stor 
usikkerhet knyttet til vannføringskurven for målestasjonen i 1966. Stasjonen ble flyttet i 
1982, for å få bedre målinger. Data fra de første årene (1965-1982) tyder på at 
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flomvannføringene i denne perioden er overestimert. Det er derfor sannsynlig at flommen 
i år var større enn den i 1966. 

3.2.5.10 Ullebøelv 
Ullebøelv er et mindre uregulert vassdrag som renner fra nord mot Sognefjorden vest for 
Høyanger. Feltet er eksponert i nord-sør retningen og har derfor en annen eksposisjon til 
vestaværet enn andre felt i området. I motsetning til de fleste feltene på nordsiden av 
Sognefjorden er feltet brefritt. Feltet er karakterisert ved høye spesifikke vannføringer. 
Spesielt store flommer inntraff 9. februar 1928, da skybrudd på toppen av mye snø førte 
til flom og sørpeskred i Hordaland, Sogn og Sunnfjord. I 1971 var det to store flommer, 
10. januar og 2.-3. november. Den siste flommen førte til spesielt store skader i 
Høyanger.  I figur 3.42 er vist flomforløpet under flommen i oktober 2014 ved 80.4 
Ullebøelv. Dataene er noe ufullstendige, men toppen er kommet med og er spiss på 
samme måte som i Bøyumselv og andre felt med få eller ingen sjøer i feltet. Stasjonen 
ligger mellom METs stasjoner Lavik og Høyanger, med stasjonen i Hovlandsdalen lenger 
nord og stasjonen Takle på sørsiden av Sognefjorden. I figur 3.43 er vist observert 
døgnnedbør på Lavik. 

 

Figur 3.42. Flomforløpet ved 80.4 Ullebøelv. 25- og 75-persentilen er markert, i tillegg 
til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 
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Figur 3.43. Døgnnedbørforløpet på Lavik. 

Dataserien i Ullebøelv starter i 1928 og i figur 3.44 er vist største døgnmiddelvannføring 
hvert år 1928-2013. I 2014 er døgnet er ufullstendig, så døgnverdi foreligger ikke ennå. 

 

Figur 3.44. Største døgnmiddelvannføring hvert år i Ullebøelv 1928-2013. Rød linje 
markerer nivået for 50-årsflom. 
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3.2.6 Sunnfjord 
3.2.6.1 Guddalselv 
Guddalselv ligger langt vest i Sunnfjord og er eksponert mot kraftig nedbør fra vest.  På 
stasjonen 82.4 Nautsundvatn er det observert mange store regnflommer. På METs stasjon 
Hovlandsdal er det observert mange regnvær som har gitt mer enn 100 mm i døgnnedbør. 
Flommen i oktober 2014 er blant de større flommene i vassdraget, men det har vært langt 
større flommer tidligere. I figur 3.45 er vist flomforløpet ved Nautsundvatn og i figur 3.46 
observert døgnnedbør i Hovlandsdal. Det ble målt en 3-døgnsnedbør i Hovlandsdal på 
219.5 mm, som er langt fra rekorden siden serien der starter i 1895. 

 

Figur 3.45. Flomforløpet i Guddalselv ved 82.4 Nautsundvatn. 25- og 75-persentilen er 
markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 

 

Figur 3.46. Observert døgnnedbør i Hovlandsdal. 
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I figur 3.47 er vist største døgnmiddelvannføring hvert år ved 82.4 Nautsundvatn. Årets 
døgnmiddel kommer langt ned på listen over de største årsflommene.  

 

Figur 3.47. Største døgnmiddelvannføring hvert år i Guddalselv ved 82.4 Nautsundvatn 
1909-2014. Rød linje markerer nivået for 50-årsflom. 

3.2.6.2 Gaular 
Flommen i Gaular er den største som er observert i Viksvatnet i perioden 1903 til 2014. 
Figur 3.48 viser flomforløpet i Viksvatn. Siden Viksvatnet demper og forsinker flommen 
sammenliknet med nedbørfelt med mindre andel av sjøer, kulminerte flommen der så sent 
som 29. oktober kl. 07 med en toppverdi på 300 m3/s eller 591 l/s/km2. Døgnmiddelet var 
294 m3/s eller 579 l/s/km2 som svarer til en døgnavrenning på 50 mm/døgn. 

 

Figur 3.48. Flomforløpet i Gaular ved 83.2 Viksvatn. 25- og 75-persentilen er markert, i 
tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 
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I figur 3.49 er vist observert nedbør på METs stasjon Viksdalen. Stasjonen har vært i drift 
siden 1992. Det ble satt ny rekord for 3-døgnsnedbør på stasjonen på 197,3 mm som 
svarer til et gjentaksintervall på 25-50 år. 

 

Figur 3.49. Observert døgnnedbør på METs stasjon Viksdalen. 

Høyere oppe i vassdraget kulminerte Haukedalsvatnet den 29 oktober kl. 01 om natten på 
155 m3/s eller 753 l/s/km2. To mindre delfelt, Grønengstølvatn og Byttevatn, kulminerte 
28. oktober kl. 17. Disse feltene har langt mindre dempning og langt spissere flommer 
som vist i figur 3.50 for Grønengstølvatn. Flommen der kulminerte med en vannføring på 
110 m3/s eller 1673 l/s/km2. Døgnmiddelet var 76 m3/s eller 1153 l/s/km2 som svarer til 
100 mm/døgn. Dette området ligger mellom Grovebreen og Jostefonn nær vannskillet 
mot Fjærlandsfjorden. De store flommene der er ofte de samme som rammer i 
Bøyumselva i Fjærland. Døgnnedbøren ved Haukedal, høyere opp i Gaular er vist på 
figur 3.51. 

 

Figur 3.50. Flomforløpet i Gaular ved 83.7 Grønengstølvatn. 25- og 75-persentilen er 
markert, i tillegg til nivået for middel-, 5-års- og 50-årsflom. 
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Figur 3.51. Observert døgnnedbør ved METs stasjon Haukedal høyere oppe i 
Gaularvassdraget. 

De årlige maksimale døgnmiddelvannføringene i Gaular ved Viksvatn 1903-2014 er vist i 
figur 3.52. Døgnmiddelverdien for 29. oktober 2014 faller langt over nest største 
døgnverdi i dataserien for Viksvatnet. 

 

Figur 3.52. Største døgnmiddelvannføring hvert år i Gaular ved 83.2 Viksvatn 1903-
2014. Rød linje markerer nivået for 50-årsflom. 
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3.2.6.3 Førde i Sunnfjord 
Det var stor flom og oversvømmelser i sentrum av Førde fra Jølstra, som renner gjennom 
sentrum. I figur 3.53 er vist flomforløpet ved stasjonen 84.15 Jølstervatn ndf. som har 
vært i drift siden 1903. Flommen kulminerte på stasjonen mellom 28. oktober kl. 22 og 
29 oktober kl. 02. Toppnivået var 195 m3/s som svarer til 508 l/s/km2. Største 
døgnmiddelvannføring var 181 m3/s som svarer til 472 l/s/km2 eller 41 mm/døgn. 

 

Figur 3.53. Observert vannføring i Jølstra nedstrøms Jølstervatn, ved 84.15 Jølstervatn 
ndf. 

Observert nedbør på METs stasjoner ved Førde-Tefre er vist i figur 3.54. 

 

Figur 3.54. Observert nedbør på METs stasjon Førde-Tefre 

De største flommene i Jølstra 1903-2014 er vist i figur 3.55. Årets flom er den største 
siden flommen i 1942. Dette var før Jølstervatn ble regulert (1952). Under årets flom var 
vannstanden over HRV under flommen, slik at det var ingen mulighet for ekstra 
flomdempning i magasinet utover den naturlige dempningen en har av Jølstervatn. 
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Reguleringsgraden (magasinvolum i % av årstilsig) i Jølstra er ca. 3 %, som betyr at det 
ofte vil være begrensede muligheter til å dempe flommer i magasinene. 

 

Figur 3.55. Største døgnmiddelvannføring hvert år ved 84.15 Jølstervatn ndf. 1903-2014. 
Rød linje markerer nivået for 50-årsflom. 

3.2.7 Nordfjord 
3.2.7.1 Skjerdalselv 
Skjerdalselv ligger ytterst på vestsiden av Hyenfjorden. Vassdraget har bretilsig fra 
Gjegnalundbreen og ble rammet av en katastrofeflom 28 oktober 2007. 
Flomvannføringen var da 67 m3/s som svarer til 2800 l/s/km2. Døgnvannføringen var 45 
m3/s eller 1904 l/s/km2 som svarer til en avrenning på 165 mm/døgn. 

 En ny kortvarig flom inntraff i nedbørfeltet 28. oktober 2014. Figur 3.56 viser observert 
vannføring under denne flommen som kulminerte kl. 12 med en vannføring på 52 m3/s 
eller 2198 l/s/km2. 4 dager før var vannføringen omtrent like stor. 
Døgnmiddelvannføringen var 34 m3/s eller 1425 l/s/km2 som svarer til 123 mm/døgn. 
Flommen er den tredje største i perioden 1983-2014.   
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Figur 3.56. Flomforløpet i 86.12 Skjerdalselv. 

3.2.7.2 Ommedalsvatn 
Ommedalsvatn eller Åvatn ligger på østsiden av Hyenfjorden. Flommen i Ommedalsvatn 
kulminerte 28. oktober mellom kl. 12 og 16 med en vannføring på 198 m3/seller 1219 
l/s/km2. Døgnmiddelvannføringen var 151 m3/s eller 930 l/s/km2. Flommen er den nest 
største i serien, som starter i 1975, og er den største flommen siden 1995. 

3.2.7.3 Breimsvassdraget 
Det var også flom i Breimsvassdraget i Nordfjord, selv om flommen der ikke var blant de 
største observerte. I figur 3.57 er vist flomforløpet i Gloppenelv ved Bergheim. Flommen 
der kulminerte 28 oktober kl. 20 med en vannføring på 362 m3/s eller 1666 l/s/km2. 
Døgnmiddelet var 227 m3/s eller 1045 l/s/km2 som svarer til 90 mm/døgn. 

 

Figur 3.57. Flomforløpet ved 87.10 Gloppenelv v/Bergheim. 

I figur 3.58 er vist observert nedbør ved METs stasjon Myklebust under flommen i 
oktober 2014. 
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Figur 3.58. Observert døgnnedbør ved METs stasjon Myklebust. 

Figur 3.59 viser de største observerte flommene i Gloppenelv v/Bergheim 1971-2014. 
Årets flom er den største siden flommen 1 oktober 1985. 

 

Figur 3.59. Største døgnmiddelvannføring hvert år ved 87.10 Gloppenelv v/Bergheim i 
Breim 1971-2014. 

3.2.7.4 Olden 
Det var også flom i Olden, selv om flommen der heller ikke var blant de største i 
dataserien. Flommen i Oldevatn kulminerte 29 oktober mellom kl. 00 og 01 med en 
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vannføring på 103 m3/s eller 505 l/s/km2 som vist på figur 3.60. Døgnmiddelet var 89 
m3/s eller 441 l/s/km2 som svarer til 38 mm/døgn. 

 

Figur 3.60. Flomforløpet i Oldeelva ved 88.30 Nordre Oldevatn. 

Flommen skyldtes i hovedsak nedbør. I figur 3.61 er vist observert døgnnedbør på METs 
stasjon Briksdal. 

 

Figur 3.61. Observert døgnnedbør ved METs stasjon Briksdal. 

Det foreligger daglige vannføringsdata fra og med 1903 i Oldevatn. I figur 3.62 er det vist 
årlige maksimale døgnmiddelvannføringer på stasjonen. 
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Figur 3.62. Største døgnmiddelvannføring hvert år i Oldeelva ved 88.30 Nordre Oldevatn 
1903-2014. 

3.3 Reguleringenes virkning på flommen 
NVE’s magasinstatistikk viser at lagerbeholdningen i magasinene på Vestlandet 
(magasinområde 2) økte med ca. 1,3 TWh i løpet av uke 44 (27. oktober – 2. november). 
Omregnet til vannvolum tilsvarer det nesten 700 mill. m3. Det betyr at vannføringen i 
vassdragene på Vestlandet i sum ble redusert med 1000 – 1200 m3/s gjennom hele uka.  

Rundt tidspunktet for flomkulminasjon var reduksjonen vesentlig større. En grov 
sammenligning viser at høyeste døgnmiddelvannføring var 2 – 3 ganger større enn 
ukesmiddelet for flere målestasjoner i uregulerte vassdrag på Vestlandet denne uka. Noe 
forenklet, kan det da antas at reguleringene på Vestlandet i sum har bidratt til en 
reduksjon av flomvannføringene på ca. 3000 m3/s. 

I avsnittene om flomforholdene i de ulike vassdragene (kap. 3.2), er det knyttet noen 
kommentarer til reguleringenes virkning under flommen. I enkelte regulerte vassdrag, 
som for eksempel Suldalslågen i Ryfylke og Tysso i Hardanger, ble det ikke flom i nedre 
del av vassdraget på grunn av magasinering/fraføring av vann lenger opp i vassdraget. 
Denne rapporten gir på ingen måte en fullstendig oversikt over reguleringenes virkning 
under denne flommen, en slik analyse vil være en svært omfattende jobb. 
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3.4 Flomskade 
3.4.1 Sauda 
FV 520 ble sperret på begge sider av Sauda sentrum. 

3.4.2 Odda 
Fem boliger ble tatt av elven. Ytterligere to sto i fare for å bli tatt. Mange hus fikk 
betydelige vannskader, likeså flere forretningsbygg. Veinettet led betydelig skade. 
Opoveien ble spesielt rammet hardt. RV 13 ble skadet sør for Odda. Broen på riksveien 
over Opo ble skadet. Veien ble delvis åpnet etter et par dager med dirigering av trafikken. 
Vann og kloakknettet ble skadet. En rutebuss ble tatt av elven. Broen over Opo til Hjøllo 
ble ødelagt av elven.  

Det er behov for omfattende sikring av elvebreddene. Likeså er det behov for omfattende 
opprensing av drivende vrakgods i Sørfjorden. 

3.4.3 Flåm 
I Flåm ble 13 bolighus totalskadd. I alt ble fem hus tatt av elva, mens åtte andre ble 
totalskadet. En driftsbygning og flere mindre uthus ble totalskadet. Veien i Flåmsdalen 
ble totalskadet på flere strekninger og flere andre veistrekninger ble vasket vekk. Det gikk 
hardt utover flere broer. Broen ved Flåm skule ble tatt av flommen, broen ved Haugen ble 
totalskadet, mens veien ved broen ved Flåm kirke ble skadet. Det samme var tilfelle med 
flere andre gangbroer. Flåmsbanen ble stengt en tid. Det var ustabile masser og fare for 
utglidning ved Flåm kyrkje. Flåm skule var også truet siden muren ble gravet vekk av 
flommen 

3.4.4 Undredal 
Veitiknytningen til Undredal er fra hovedveien oppe i dalen, som går i tunnel fra Flåm og 
i en lenger tunnel videre til Gudvangen. Veien ble ødelagt slik at Undredal ble helt 
avskåret. Det meste av bebyggelsen ligger ved Aurlandsfjorden og det er mulig å komme 
ut og inn med båt.  

3.4.5 Voss og Evanger 
Bergensbanen ble sperret på grunn av vann i skinnegangen. Rongavegen på Bolstad var 
delvis ødelagt. Norturas anlegg på Evanger ble oversvømt. Dette resulterte i skade på 
bygning og maskiner. Mer enn 5 tonn pinnekjøtt måtte kasseres. Mange boliger og 
forretningsbygg ble skadet på Evanger. På E 16 nedenfor Flagefossen ble veien 
innsnevret.  

I Voss sentrum led avishuset Hordaland vannskade, likeså 18 leiligheter i motellet til 
Fleischers hotell, Voss kulturhus og Park hotell. Minigolfbanen ble ødelagt. Det kom 
vann i kjelleren i Tinghuset og Voss idrettshall. Det ble skader i flere klasserom i Voss 
ungdomsskule og på Voss camping. Alle hus langs Vosso fikk vannskade. Flere 
kommunale veier ble skadet. Tintabrua over Vosso ble tatt av flommen.  

3.4.6 Lærdal 
Veien mot Vindedal langs fjorden ble skadet. Nye veier ble tatt i Erdalen, hvor elva tok 
nytt løp. Adkomst til flere boliger ble tatt og vann- og kloakknettet ble skadet. Elva er fylt 
opp av masser, bl.a. i Teigjelet ved Håbakken. Elva tok nye veier i Kuvelda og 
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Tinjadalen, hvor flere hus ble ødelagt, gårder led skade og kraftlinjen ble ødelagt. Flere 
mål med frukttrær ble ødelagt på Tønjum, skadene der vil beløpe seg til flere millioner. 
Sideelva Senda gikk over sine bredder og fylte elveleiet med stein. Flere broer ble tatt. I 
Råsdalen ble det store erosjonsskader. 

3.4.7 Oppsummering 
Det er innrapportert skader på mer enn 1000 eiendommer i Hordaland og Sogn og 
Fjordane. Forsikringsskadene utgjør mer enn 400 millioner kroner. I tillegg kommer 
skader som ikke dekkes av brannforsikringene og som erstattes av Naturskadefondet og 
skader på infrastruktur som bl.a. dekkes av Statens vegvesen og Jernbaneverket.  

3.5 Jord- og flomskredhendelser 
Få jord- og flomskred ble rapportert i media og gjennom veimeldinger under 
nedbørhendelsen. De rapporterte jord- og flomskredene vises for hver dag i figur 3.63 og 
er listet i tabell 3.2. Vi antar at det i tillegg har gått mange mindre jord- og flomskred 
langs veier og i områder som var rammet av flom, men at skadene utløst av skredene var 
små sammenliknet med flomskadene, og at skredene derfor ikke ble omtalt hver for seg. 
Mange veier var stengt på grunn av flom (se figur 3.64), og det ble ikke utsendt ny 
informasjon hvis det gikk skred langs stengte veier. Fra bilder kunne man se at mange av 
elvene var brune og førte med seg mye sedimenter og mange trær. Dette tyder også på at 
det hadde gått flere jord- og flomskred langs elvene. 

 

Figur 3.63. Hydmet II-indeks basert på observasjoner og jord- og flomskred registrert i 
regObs for søndag til tirsdag, 26.-28. oktober 2014. 
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Figur 3.64. Jord- og flomskred (skredfigur) i perioden 26.-28.2014 som vi har fått 
detaljert informasjon om per 31.10.2014, og veier som var stengt på grunn av flom (blå 
trekant). 

 

Tidspunkt Type Sted  Beskrivelse og 
konsekvenser av hendelse 

26.10., ca. kl. 
13 

Jordskred Hordaland, Kvam 
Herad 

Kun materielle skader. 

27.10., 18:50 Jordskred Hordaland, Kvam, 
Mjølstølvegen, 
Norheimsund 

Bebyggelse påvirket. 

28.10. før kl. 
14:30 

Sannsynligvis 
jord- eller 
flomskred 

Hordaland, Vaksdal,, 
ved E16 

E16 stengt. 

29.10., natt til 
29.10. 

Utglidning 
langs elven 

Hordaland, Odda, 
Hjøllo 

Utglidning langs elven, fem 
hus tatt av flom. Evakuering. 

28.-29.10. Jordskred Hordaland, Lindås, 
Kleivdalsveien 

Skred på veien. 
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ukjent Sannsynligvis 
jord- eller 
flomskred 

Hordaland, Kvam, 
veien til Klyve 

Trafikk hindret. Nøyaktig 
dato og skredtype er ikke 
nevnt. Men flere andre skred 
i området har blitt registrert i 
regObs 26. og 27.10.2014. 

28.10., før kl. 
11:30 

Jordras Hordaland, Fv 565 
Haugstad 

Vei stengt. 

28.-29.10. Jord- og 
flomskred 

Hordaland, Ulvik, Fv 
572 Vallavik-Ulvik 

Det har gått flere mindre 
jord- og flomskred langs 
veistrekningen Fv 572 
Vallavik-Ulvik, 28.-
29.10.2014. Trafikk hindret. 

28.-29.10. Jord- og 
flomskred 

Hordaland, Ulvik, Fv 
300 Ulvik-Osa 

Det har gått flere mindre 
jord- og flomskred langs 
veistrekningen Fv 300 
Ulvik-Osa, 28.-29.10.2014. 
Trafikk hindret. 

28.10. Jordskred Sogn og Fjordane, 
Lærdal, mellom 
Tønjum og Bøe 

Jordskred tok med en 
strømmast. Hus mellom 
Tønjum og Bøe mistet 
strømmen. 

28.10., før kl. 
18:45 

Flomskred Sogn og Fjordane, 
Lærdal, ved en liten 
elv på Ljøsne 

 

28.10., før kl. 
20 

Flomskred Sogn og Fjordane, 
Stryn, Fv 60 mellom 
Olden og Innvik. 

Vei skadet. 

28.10., ca. kl. 
11:30 

Flomskred Møre og Romsdal, 
Stranda 

Trafikk hindret.  

28.10., før kl. 
12 

Jordskred Møre og Romsdal, 
Stranda, Fv 63 
Oplenskedal, mellom 
Geiranger og Langvatn 

Trafikk hindret. 

28.10., før kl. 
12:30 

Jordskred Møre og Romsdal, 
Ørsta, Follestaddalen, 
ca 300 m fra Høgebrua 

Raset tok med ca 50 m av 
autovernet. 
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29.10., før kl. 
12 

Jordskred Hordaland, Odda, Rv 
13 mellom Verthus og 
Låtefoss 

Mindre jordskred ut i 
vegbane. 

29.10. Jordskred Hordaland, Odda, Rv 
13 Vasstun 

Totalt 3 jordskred på Rv 13 
ved Vasstun. 

29.10., 
kveld/natt 

Jordskred Hordaland, Radøy, 
Kjeset 

Et tre, jord og stein raste ut i 
veien. 

ukjent Sannsynligvis 
jord- eller 
flomskred 

Sogn og Fjordane, 
Aurland, Fv 601 ved 
Undredal 

Nøyaktig dato og antall 
skred og skredtype er ikke 
nevnt, men det gikk flere 
små skred langs 
veistrekningen. 

 
Tabell 3.2. Observerte jordskredhendelser 26.-31.10.2014. 

  



 

 56 

4 Meteorologiske og hydrologiske 
prognoser 
4.1 Varsler og prognoser fra Meteorologisk institutt 
4.1.1 OBS-varsler 
Værhendelsen ble tidlig varslet. Allerede mandag 20. oktober ringte 
langtidsmeteorologen flomvarslingstjenesten og fortalte at det var ventet store 
nedbørmengder på Vestlandet rundt helgen. På den faste morgenbriefen med 
meteorologen fredag 24. oktober orienterte meteorologen om at MET vurderte å sende ut 
varsel om ekstremvær. Det ble aldri sendt ut noe ekstremværvarsel for denne hendelsen, 
men tabell 4.1 sammenfatter de utsendte OBS-varslene. 

Sammenlikner man nedbørmengdene gitt i OBS-varslene med nedbøren som ble 
observert (kap.1.3 – 1.4, Valved et al. 2014), ser vi at sammenfallet er godt.  

Temperaturprognosene for hendelsen var milde for årstiden. Snøgrensen, slik den ble 
kommunisert fra meteorologene, var ventet å ligge høyt til fjells, slik at nedbøren i all 
hovedsak ville komme som regn. Det lå minimalt med snø i området da hendelsen tok til, 
se kap. 2.1, så selv om temperaturen var høy, regnes smeltebidraget til flommen som 
ubetydelig.  

utstedt område kvantitativt nedbørvarsel 

lørdag 
25.10.2014 kl. 
11:51 

Rogaland, nord søndag: lokalt: 40 – 70 mm på 24 t 

Hordaland søndag: lokalt: 60 – 90 mm på 24 t 

Sogn og 
Fjordane 

søndag: lokalt: 60 – 90 mm på 24 t 

søndag 
26.10.2014 kl. 
11:25 

Rogaland, indre 
strøk 

søndag: lokalt: 50 – 70 mm på 12 t 
mandag e.m. til tirsdag e.m.: lokalt: 70 – 100 mm på 24 t 

Hordaland søndag: lokalt: 50 – 70 mm på 12 t 
mandag e.m. til tirsdag e.m.: lokalt: 80 – 110 mm på 24 t 

Sogn og 
Fjordane 

søndag: lokalt: 50 – 70 mm på 12 t 
mandag e.m. til tirsdag e.m.: lokalt: 80 – 110 mm på 24 t 

mandag 
27.10.2014 kl. 
10:09 

Rogaland, n. for 
Boknafjorden 

mandag til tirsdag kveld: lokalt: 70 – 100 mm på 24 t 

Hordaland mandag til tirsdag kveld: lokalt: 50 – 90 mm på 24 t, 100 
– 130 mm på utsatte steder 
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Sogn og 
Fjordane 

mandag til tirsdag kveld: lokalt: 50 – 90 mm på 24 t, 100 
– 130 mm på utsatte steder 

mandag 
27.10.2014 kl. 
22:33 

Rogaland, n. for 
Boknafjorden 

mandag til tirsdag kveld: lokalt: 70 – 100 mm på 24 t 

Hordaland mandag til tirsdag kveld: lokalt: 50 – 90 mm på 24 t, 100 
– 130 mm på utsatte steder 

Sogn og 
Fjordane 

mandag til tirsdag kveld: lokalt: 50 – 90 mm på 24 t, 100 
– 130 mm på utsatte steder 

Tabell 4.1. Oppsummering av de utstedte OBS-varsler før og under nedbørhendelsen. 

4.1.2 Prognoser fra værvarslingsmodellene 
Værprognosen som vises på xgeo og som er inndata til de hydrologiske modellene er 
basert på den høyoppløselige værvarslingsmodellen AROME-MetCoOp de første to 
dagene og den regionale modellen ECMWF (EC) de neste sju dagene. Fig 4.1 – 4.3 viser 
nedbørprognosen dagen før og observert nedbør slik det ble vist i xgeo de tre nedbørrike 
dagene 27. – 29. oktober. For alle tre dagene gjelder det at prognosen viser betydelig 
mindre nedbør enn observert. 

 

Figur 4.1. Nedbørprognose og observert nedbør 27. oktober (dvs. døgnet 26. oktober kl. 
07 – 27. oktober kl. 07). Interpolert værprognose og interpolerte observasjoner fra 
xgeo.no. 
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Figur 4.2. Nedbørprognose og observert nedbør 28. oktober (dvs. døgnet 27. oktober kl. 
07 – 28. oktober kl. 07). Interpolert værprognose og interpolerte observasjoner fra 
xgeo.no. 

 

Figur 4.3. Nedbørprognose og observert nedbør 29. oktober (dvs. døgnet 28. oktober kl. 
07 – 29. oktober kl. 07). Interpolert værprognose og interpolerte observasjoner fra 
xgeo.no. 
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Figur 4.4. Nedbørsummen i mm for 27. – 29. oktober, slik den ble beregnet gjennom en 
periode før og under flommen, for modellfeltene i det flomrammete området. X-aksen 
angir dato i oktober og tidspunkt (time) da beregningen ble utført. 

Fig 4.4 viser nedbørsummen (mm) for 27. – 29. oktober, slik den ble beregnet gjennom 
en periode før og under hendelsen, for modellfeltene som vi har i det flomrammete 
området. Denne summen utgjøres av bare prognoser til å begynne med, men prognosene 
erstattes av observasjoner så snart det er tilgjengelig. For eksempel er nedbørsummen den 
28. oktober en sum av observasjonene fra 27. og 28. oktober og prognosen for den 29.  
Figuren viser at observerte nedbørmengder er betydelig større enn prognoserte for alle 
modellfelt unntatt 72.5 Brekke bru. 

Nedbørprognosen fra modellene postprosesseres og er tilgjengelig i ulike utvalg, som 
minimums-, maksimums- og mediannedbør, foruten uprosessert prognose. Xgeo 
presenterer uprosessert prognose, og det er grunnlaget for inndataene til modellene. Når 
meteorologene utarbeider værprognosen, tolkes modellresultatene i forhold til en 
helhetlig vurdering av værsituasjonen. Det kan se ut som om OBS-varslene har bedre 
overensstemmelse med observert vær enn de uprosesserte modellprognosene. Inndataene 
til de hydrologiske modellene mangler meteorologens justering, og treffer denne gangen 
litt feil. Flomvarslingens modellsystem tar i dag ikke høyde for at den uprosesserte 
modellprognosen kan avvike fra meteorologens offisielle prognose. Flomvarslingens 
usikkerhetsmodell vil ikke fullt ut kompensere for dette, da den tar utgangspunkt i at 
inndataene representerer forventningsnivået i prognosen. 

4.2 Hydrologiske modellprognoser 
Vannføringsprognosene fra flomvarslingsmodellene lå på et nivå rundt 5-årsflommen for 
de fleste modellene i varslingsområdet i forkant av flommen. Modellen for 62.5 Bulken 
og 48.5 Reinsnosvatn ga en prognose på nivå med 50-årsflommen også før flommen. 
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Figur 4.5 viser HBV-modellprognosene fra mandag kveld, 27. oktober, sammen med 
simuleringene i ettertid, fra torsdag 30. oktober. Som vi har sett i kapittel 4.1, ligger 
nedbørprognosene til modellfeltene stort sett lavere enn observasjonene. Tilsvarende 
ligger de hydrologiske modellprognosene lavere enn simuleringene i ettertid, som vist i 
fig. 4.5. Modellsimuleringene passerer i ettertid 50-årsflommen på stasjonene der det ble 
observert 50-årsflom, unntatt for Bøyumselv. Verken modellene for Bøyumselv eller 
Sogndalsvatn gir gode simuleringer av flommen. Det har trolig å gjøre med at dette er felt 
med høy breandel, der det er sommerflommer med bresmelting som utgjør de 
dominerende flommene, og som er best tilpasset gjennom kalibreringen.  
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Figur 4.5. HBV-modellresultater mandag 27.10.2014 og torsdag 30.10.2014. Figurene 
viser resultatet for dagens siste modellkjøring, ca. kl. 19. Den grå, vertikale streken 
markerer dagen for modellkjøringen. Den heltrukne svarte linja viser Qobs, observert 
vannføring, til venstre for den grå streken og medianen i usikkerhetsmodellens 
simuleringer, til høyre. Qsim er den uprosesserte modellsimuleringen. De blå strekene 
angir 50%-konfidensintervallet for modellsimuleringen. Flomverdier for 5- og 50-årsflom 
tilpasset modellklimaet er vist som stipla linjer, mens heltrukken rød linje refererer til 
observert 50-årsflom. Nedbørdata til modellene er vist på figur 4.4. 

Det er utviklet en usikkerhetsmodell som ut fra usikkerheten i værprognosen og HBV-
modellens vannføringsprognoser beregner en sannsynlighetsfordeling for 
vannføringsutviklingen i prognoseperioden. Fra denne fordelingen kan man utlede 
konfidensintervaller og risikoestimater. På figur 4.5 er prognosene omhyllet av et 50%-
konfidensintervall, angitt med blå streker. Det er en estimert risiko på 25% for at 
vannføringen i prognoseperioden skal overstige 75-persentilen, den øverste blå streken. 
Den heltrukne svarte linja i prognoseperioden angir medianen i fordelingen. For 
modellene i det flomrammete området ligger nivået for 50-årsflommen innenfor 
konfidensintervallet for alle modeller unntatt Bøyumselv.  

Risikoen for 50-årsflom, slik den ble estimert ved modellenes morgenkjøring gjennom 
perioden før flommen er vist i figur 4.6. Risikoen for de fleste stasjonene lå under 50% i 
perioden. Dersom man rutinemessig skulle utstede varsler på bakgrunn av en risiko på 
under 50%, ville man systematisk varsle for mange flommer. Bulken hadde gjennom hele 
perioden en risiko på rundt 50% for 50-årsflom. 
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Figur 4.6. Risiko for at flomtoppen overskrider 50-årsflom. Estimat fra HBV-modellens 
usikkerhetsmodell. X-aksen angir beregningsdato i oktober sammen med tidspunkt (time). 

En annen modell, DDD-modellen, kjøres også for flomvarslingen, for omtrent de samme 
modellfeltene. Figur 4.7 viser prognosen mandag 27.10. og simuleringen i etterkant, 
30.10., for modellfeltene i det aktuelle området. DDD-modellens prognoser gir, i likhet 
med HBV-modellens, ikke indikasjon på 50-årsflom i forkant av flommen. 
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Figur 4.7. DDD-modellresultater mandag 27.10.2014 og torsdag 30.10.2014. Figurene 
viser resultatet for dagens andre modellkjøring, ca. kl. 10. Den grå, vertikale streken 
markerer dagen for modellkjøringen. Den heltrukne svarte linja viser Qobs, observert 
vannføring, Qsim er modellsimuleringen. Flomverdier for 50-årsflom tilpasset 
modellklimaet er vist som stipla linje, mens heltrukken rød linje refererer til observert 50-
årsflom.  Nedbørdata til modellene er vist på figur 4.4. 

4.3 Flomvarsler 
Flomvarslene utformes etter en helhetsvurdering av vær- og vannføringsprognoser, 
initialtilstander, utstrekning og regionalt skadepotensiale. Tabell 4.2 viser gjeldende 
varsler gjennom perioden før og under flommen. Første flomvarsel, på gult nivå fra 
søndag 26. oktober, ble lagt ut fredag 24. oktober. Flomvarslingen gikk lørdag 25. 
oktober ut med varsel om oransje aktsomhetsnivå for Sogn og Fjordane og Hordaland fra 
mandag 27. oktober. Varselet ble opprettholdt på søndag. Oransje nivå er et alvorlig 
varslingsnivå som kan innebære omfattende oversvømmelser og flomskader i utsatte 
områder. Det betyr at bebyggelse og infrastruktur nær vassdrag er utsatt. Ved oransje nivå 
forventes det at lokale beredskapsmyndigheter har økt beredskap og er forberedt på at 
hendelser av relevans for bebyggelse og vei kan forekomme. Flomvarslingen utarbeider 
varsler på regionalt nivå, og det forventes at beredskapsnivå og behov for forebyggende 
tiltak må vurderes lokalt basert på erfaring og lokalkunnskap. 

Vannføringsprognosen for Vosso tilsa allerede på lørdag høy risiko for 50-årsflom. Det 
ble likevel besluttet å vente med et eventuelt rødt flomvarsel, da flommen ennå lå et par 
dager fram i tid, og usikkerheten var stor. Rødt aktsomhetsnivå varsler om en ekstrem 
hendelse, som kan innebære oversvømmelse av store områder med store konsekvenser for 
bebyggelse og infrastruktur, og som forekommer sjelden. 
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På mandag ble rødt aktsomhetsnivå for Vosso publisert. Rødt nivå brukes normalt når 
oversvømmelser er ventet over store områder. Vosso fra Vangsvatnet til fjorden er et 
relativt begrenset område, men siden Vosso er att av de største vassdragene i regionen, og 
den nevnte strekningen er tett bebygget og omfatter viktig infrastruktur, ble 
skadepotensialet antatt å være stort, og rødt nivå ble valgt. For øvrige områder i 
Hordaland og Sogn og Fjordane tilsa modellprognosene størst sannsynlighet for at 
vannføringen ikke ville nå nivået for 50-årsflom, og oransje nivå ble valgt.  

Tirsdag morgen hadde vannføringen steget mye i mange vassdrag, En helhetsvurdering 
av tilgjengelig informasjon kl 09 konkluderte med å opprettholde varslingsnivåene fra 
dagen før. Fra tirsdag kl. 12-13 ble det registrert kulminasjon ved enkelte målestasjoner 
innenfor det oransje varslingsområdet, mens det ca. kl. 14 ble klart at vannføringen hadde 
nådd nivået for 50-årsflom ved flere andre målestasjoner i varslingsområdet. Media 
meldte ikke om skader før tirsdag kveld, og flomvarslingen var heller ikke informert fra 
annet hold om flommens herjinger før utpå kvelden. Det var ventet at nedbøren skulle 
avta ganske raskt, men isteden fikk vi hendelsens mest intensive nedbørperiode tirsdag 
ettermiddag, se kap. 3.1 og fig. 3.2. Slik denne fasen av flomforløpet ble oppfattet tirsdag 
formiddag, ble det ansett som hensiktsmessig å formidle oppdatert informasjon om 
flommen i form av en beredskapsmelding som beskrev situasjonen, og ikke som et 
oppgradert varsel, som først og fremst har en funksjon i forkant av hendelser. 
Beredskapsmeldingen som ble lagt ut tirsdag ettermiddag er vist i figur 4.8. Utfyllende 
informasjon i form av sanntidsdata er alltid tilgjengelig for publikum fra varslingsportalen 
Varsom. 

Varsel 
utstedt/ 
gjeldende 

søndag 26.10. mandag 27.10. tirsdag 28.10. onsdag 29.10. 

fredag 24.10. Hordaland, Sogn 
og Fjordane 

   

lørdag 25.10. Sør i Møre og 
Romsdal, 
Hordaland, Sogn 
og Fjordane, nord 
i Rogaland 

Sør i Møre og 
Romsdal, Nord i 
Rogaland 

  

Hordaland, 
Sogn og 
Fjordane 

søndag 26.10. Sør i Møre og 
Romsdal, 
Hordaland, Sogn 
og Fjordane, nord 
i Rogaland 

Sør i Møre og 
Romsdal, Nord i 
Rogaland 

Sør i Møre og 
Romsdal, Nord i 
Rogaland 

 

Hordaland, 
Sogn og 
Fjordane 

Hordaland, 
Sogn og 
Fjordane 

mandag 27.10.  Sør i Møre og 
Romsdal, Nord i 
Rogaland 

Sør i Møre og 
Romsdal, Nord i 
Rogaland 

Sør i Møre og 
Romsdal, Nord i 
Rogaland 

Hordaland, 
Sogn og 
Fjordane, midtre 
og indre strøk 

Hordaland, 
Sogn og 
Fjordane, midtre 
og indre strøk 

Hordaland, 
Sogn og 
Fjordane, midtre 
og indre strøk 
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Vosso fra 
Vangsvatnet til 
fjorden 

Vosso fra 
Vangsvatnet til 
fjorden 

Vosso fra 
Vangsvatnet til 
fjorden 

tirsdag 28.10.   Sør i Møre og 
Romsdal, Nord i 
Rogaland 

Sør i Møre og 
Romsdal, Nord i 
Rogaland 

Hordaland, 
Sogn og 
Fjordane, midtre 
og indre strøk 

Hordaland, 
Sogn og 
Fjordane, midtre 
og indre strøk 

Vosso fra 
Vangsvatnet til 
fjorden 

Vosso fra 
Vangsvatnet til 
fjorden 

Tabell 4.2. Gjeldende flomvarsler før og under flommen 

 

Figur 4.8. Beredskapsmelding på Varsom 28. oktober. 

I mediene ble det stilt spørsmål ved om flommen var godt nok varslet og om det oransje 
varslingsnivået burde blitt oppgradert til rødt for et større område tirsdag, siden flere 
steder som lå innenfor dette området fikk minst like store skader som i Vosso, hvor det 
allerede mandag var varslet rødt nivå. Både vær- og vannføringsprognoser er i en slik 
situasjon beheftet med svært stor usikkerhet, og vurderingen av varslingsnivå må gjøres 
på bakgrunn av en helhetsvurdering av prognoser, observasjoner og erfaringer, slik det er 
beskrevet ovenfor.  

Prognosene i forkant ble laget med beslutningsstøtte i flomvarslingsmodellene, som 
underestimerte flommen på grunn av at inndata basert på værprognosen ga mindre nedbør 
enn inndata basert på observasjoner, se kap. 4.1.2. Det kan likevel hevdes at 
flomvarslingen burde hevet aktsomhetsnivået når observasjonene etter hvert viste at 
flommen ble større enn antatt. Det at det oransje varslingsnivået ikke ble oppgradert til 
rødt i dette tilfellet har blitt oppfattet som at flomvarslingen holdt tilbake informasjon. 
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Det er derfor behov for en diskusjon rundt hva som er en adekvat håndtering av en slik 
situasjon.  

4.4 Jord- og flomskredvarsler 
Første varsel av jord- og flomskredfare på gult nivå ble sendt ut fredag 24. oktober 
gjeldende fra søndag 26.10. Varsel om oransje nivå for jordskred gjeldende fra mandag 
27.10. ble sendt ut lørdag. Søndag ble jord- og flomskredvarsel oransje og utvidet til å 
gjelde fra søndag og for både mandag og tirsdag. På mandag og tirsdag ble oransje nivå 
opprettholdt. Tabellen under viser utstedte jordskredvarsler. 

Varsel utstedt  Søndag, 26.10. Mandag, 27.10. Tirsdag, 28.10. 
24.10.2014, 
10:47 

Hordaland, Sogn og 
Fjordane 

  

25.10.2014, 
10:27 

Møre og Romsdal Møre og Romsdal  

Sogn og Fjordane, 
Hordaland, nord i 
Rogaland 

Sogn og Fjordane, 
Hordaland, nord i 
Rogaland 

26.10.2014, 
10:17 

Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal 

Sogn og Fjordane, 
Hordaland, nord i 
Rogaland 

Sogn og Fjordane, 
Hordaland, nord i 
Rogaland 

Sogn og Fjordane, 
Hordaland, nord i 
Rogaland 

resten av Rogaland resten av Rogaland resten av Rogaland 

27.10.2014, 
10:37 

 Møre og Romsdal Møre og Romsdal 
Sogn og Fjordane, 
Hordaland, nord i 
Rogaland 

Sogn og Fjordane, 
Hordaland, nord i 
Rogaland 

resten av Rogaland resten av Rogaland 
28.10.2014   Møre og Romsdal 

Sogn og Fjordane, 
Hordaland, nord i 
Rogaland 
resten av Rogaland 

Tabell 4.3. Utstedte jordskredvarsler før og under flommen 
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