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Sammendrag 
I midten av mai 2013 lå det fortsatt snø igjen i høyfjellet på Østlandet, men snømagasinet 
var noe mindre enn normalt, unntatt i et område i Hallingdal. Som i juni-juli 2011 var det 
flere passasjer av nedbørfronter i grensesonen mellom varme luftmasser fra sørøst og 
kjøligere luftmasser fra Atlanterhavet i vest. Dette førte til flere episoder med lokalt mye 
nedbør.  

En front som kom inn over Sørlandet og Østlandet vest for Glomma og 
Gudbrandsdalslågen omkring midten av mai førte til stor flom i de områdene.  

I Skiensvassdraget og Numedalslågen er det anslått gjentaksintervall opp mot 30 år på det 
meste. Flommen førte der i hovedsak til skader på veinettet.  

I Drammensvassdraget er gjentaksintervallet for flomnivået i Begna, Etna og Dokka 
anslått til å være 50 år eller mer. Gjentaksintervallet for Simoa i Eggedal er anslått til 20-
30 år. I de store sjøene i Drammensvassdraget kulminerte flommen 24. mai i Krøderen og 
25. mai i Sperillen med et gjentaksintervall på henholdsvis 10-20 og mer enn 50 år. 
Flommen kulminerte i Randsfjorden den 27. mai og i Tyrifjorden 30. mai, begge steder 
med et gjentaksintervall på omkring 5 år.  

Et nytt regnvær rammet fra 21.-23. mai lenger øst med hovedtyngden fra Dokka over 
Gausdal og Gudbrandsdalen. Det var også regnvær i Østerdalen og over vannskillet til 
Driva og Gaula i Holtålen. Forut for flommen var det et betydelig bidrag til vannføringen 
i hovedelvene fra snøsmelting.  

Gjentaksintervallet i Gausdal og Gudbrandsdalslågen er beregnet til å være 50-100 år. I 
Otta er gjentaksintervallet anslått til bare 2-3 år. 

Flommen førte til særlig store ødeleggelser der bratte sideelver løper ned i dalførene, 
spesielt i Kvam i Gudbrandsdalen hvor flommen fra Veikleåa ødela mange bolighus og 
gjorde enda mer skade enn i 2011. Gausdal ble også hardt rammet. Flommen førte også til 
problemer i Østerdalen i form av sperrete veier og jernbane, som i Gudbrandsdalen. 
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1 Innledning 
Denne rapporten beskriver flommen på Østlandet i mai 2013 og de hydrometeorologiske 
forholdene som var årsak til den. Det er også en kort beskrivelse av situasjonen i Rauma, 
Driva og Gaula. 

Fra 16. til 23. mai var det flom i mange vassdrag i Sør-Norge som i størrelse og 
skadeomfang var sammenliknbar med flommen i juni 2011. Denne rapporten 
oppsummerer flomsituasjonen og NVEs flomvarslingstjeneste sin håndtering av den. 

Flommen gjorde skader mange steder, mest i Gudbrandsdalen og i Østerdalen. Totalt 
skadeomfang er anslått til nær 1 milliard kroner. 

I kapittel 2 er den hydrologiske tilstanden i vassdragene forut for flommen beskrevet. I 
tillegg til Glomma og Gudbrandsdalslågen var det flom i Drammensvassdraget med 
Simoa og Hallingdalselva, Numedalslågen, Skienselva,  Driva og øverst i Gaula. 
Flomforløpet er beskrevet i kapittel 3. Flommen inngår i en serie av flommer på Østlandet 
som skyldes mye av den samme værtypen. I kapittel 4 er det en kort beskrivelse av 
tidligere store flommer i området. Flomvarslingstjenestens håndtering er beskrevet i 
kapittel 5, og en oversikt over flomskadene er gitt i kapittel 6. I vedlegg finnes en tabell 
som viser flommens kulminasjonstidspunkt for en del sentrale målestasjoner, -størrelse og 
anslått gjentaksintervall, samt informasjon om tidligere store flommer ved samme 
målestasjon. Til slutt er også vedlagt alle varsler fra NVEs flomvarslingstjeneste og 
oppdateringer av disse. 

 

2 Initialtilstand 
Vinteren 2012/2013 var preget av betydelige lavere temperatur enn normalt på Østlandet, 
spesielt i januar og mars. I mai var det derimot høyere temperatur enn normalt over hele 
landet. Det var nedbørunderskudd over store deler av Østlandet fra januar til april, men i 
mai var det et overskudd på 200 – 500 % av normalen, mest på den vestlige delen av 
Østlandet. Mot svenskegrensen var nedbøroverskuddet mindre.  
 

2.1 Snø 
Det var stort sett mindre snø enn normalt østafjells. GLB anslo snømagasinet i 
nedbørfeltet til Mjøsa fram til tidspunktet da smeltingen startet for alvor, til 80 % av 
normalt. I figur 1 er vist snøens vannekvivalent 16. mai. 

Det lå en del snø igjen over 700 meters høyde, som vist i figur 2 og 3 (snøputene 
Kvarstadsetra og Heimdalsvatnet).  

Lenger vest var det mer snø enn normalt i noen fjellområder. Dette gjelder spesielt i 
Hallingdal der snøens vannekvivalent ved snøputen Bakko i Hol er vist i figur 4.  

I løpet av uken 16. – 23. mai smeltet mye av den gjenværende snøen, som vist i figur 5. 
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Figur 1 Snøens vannekvivalent i Sør Norge relativt til normalen 16. mai 2013. 

 

 

 

Figur 2 Snøens vannekvivalent målt på snøputen på Kvarstadsetra i Østerdalen. 
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Figur 3 Snøens vannekvivalent målt på snøputen ved Heimdalsvatnet 

 

 

 

Figur 4  Snøens vannekvivalent målt på snøputen på Bakko i Hol. 
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Figur 5. Snøsmelting i mm vannekvivalent 16. – 23. mai 2013. 

 

2.2 Grunnvannstilstand 
Før den første frontpassasjen 16. mai var grunnvannstilstanden nær normal i Glommas 
nedbørfelt, lenger vest var den høyere enn normalt, som vist i figur 6 (venstre side). Etter 
regnværet 21. – 23. mai var det et betydelig grunnvannsoverskudd på hele Østlandet, som 
vist på høyre side i figur 6. 

Figur 7 viser tilsvarende vannmetningsgraden 16. og 23. mai. Det framgår av figuren at 
nedbøren og tilførsel av smeltevann førte til at vannmetningsgraden ble meget høy over 
det flomrammete området på Østlandet.   
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Figur 6. Grunnvannstilstanden 16. og 23. mai i Sør-Norge. 

 

 

 

Figur 7 Vannmetningsgrad 16. og 23. mai i Sør-Norge. 
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3 Beskrivelse av flommen  
3.1 Værutviklingen 
Vinteren 2013 var kjølig og preget av transport av kalde luftmasser fra nord. Våren var 
sen, men i mai førte flere framstøt av varmluft fra sør og sørøst til at snøsmeltingen i 
fjellet kom i gang. Som i 2011 kom det inn nedbør fra sørøst i grensesonen mellom kjølig 
Atlanterhavsluft i vest og varmluft i øst og nord på den skandinaviske halvøya. Nedbøren 
kom først inn fra vest, og det kom noe nedbør i Agderfylkene og inn i Telemark og 
Buskerud der den kraftigste nedbøren ble målt 16. mai. I Eggedal ble det eksempelvis 
målt 60 mm på et døgn, og det resulterte i den fjerde største flommen siden 
observasjonene startet der i 1972.   

I figur 8 er vist værkart for 22. mai fra Meteorologisk institutt. Fra Middelhavet strømmet 
varm og fuktig luft nordover, som det framgår av kartet. I grensesonen mellom kald luft 
fra Atlanterhavet i vest og varmluften i øst var det kraftige regnbyger. Fra 21. til 23. mai 
kom det store nedbørmengder over Gudbrandsdalslågens og Glommas nedbørfelt. I den 
perioden kom det lite nedbør lenger vest. 

Denne værtypen har vært årsak til mange av de verste skadeflommene som har rammet 
Østlandet. Den er karakterisert ved blokkerende høytrykk i Atlanterhavet og i Øst-Europa 
som presser lavtrykksbanene i Atlanterhavet mot sør slik at lavtrykkene kommer inn over 
Biscaya, for å gå over sørvestligste del av Frankrike og inn over Middelhavet hvor 
lavtrykkene opptar mer fuktighet og energi. De beveger seg så over Nord-Italia og 
Adriaterhavet før de typisk svinger mot nord og senere nordvest langs den østlige flanken 
av Alpene. 

Denne værtypen fortsatte utover sommeren 2013, og var blant annet årsak til kraftig 
bygenedbør og urbanflom i Oslo den 2. juni.     

 

 

Figur 8. Værkart 22. mai 2013.
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3.2 Temperatur 
Fra 5. mai begynte temperaturen å stige i fjellet på Østlandet til den nådde en foreløpig 
topp 9. mai, som vist i figur 9. Temperaturen falt så noe, til varmluft fra sørøst kom inn 
bak nedbørfronten som kom inn over Sørlandet og vest på Østlandet 16. mai. Det ble målt 
særlig høye temperaturer 18. og 19. mai, noe som førte til rask snøsmelting i fjellområder 
der det fortsatt lå snø. I forbindelse med nedbørfronten som passerte 21.-23. mai sank 
temperaturen noe. Bak nedbørfronten førte kaldere luft til et betydelig, men kortvarig 
temperaturfall. Deretter kom det flere nye varmluftframstøt som førte til ytterligere 
snøsmelting i fjellet.  

Figur 9. Temperaturen målt på Dombås i mai 2013.  

 

 

3.3 Nedbør 
I figur 10 er det vist nedbørfordelingen for ukene 10. -16. og 17. -23. mai. Det kom mest 
nedbør fra Agder til Buskerud fram til 18. mai. I Eggedal kom det eksempelvis 60 mm 
den 16. mai, som vist i figur 11. I Østerdalen ble det målt 50-60 mm regn 21.-23. mai på 
stasjoner i området hvor flommen var størst. Figur 12 viser observert nedbør ved Eriksrud 
i Atndalen. I Gudbrandsdalen kom det 50 mm regn på en rekke stasjoner, med unntak av 
stasjoner vest i Ottadalen, der det kom 20-30 mm.  I figur 13 og 14 er det vist observert 
døgnnedbør hhv. i Skåbu og på Sjoa. Fra Agder til Buskerud falt det 40-50 mm på den 
mest nedbørrike dagen i flomperioden. 
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  Figur 10. Ukenedbør 10. – 16. mai (øverst) og 17. – 23. mai (nederst). 
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Figur 11. Observert døgnnedbør i Eggedal i mai 2013. 

 

 

Figur 12. Observert døgnnedbør på Eriksrud i Atndalen i Østerdalen i mai 2013. 
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Figur 13. Observert døgnnedbør i Skåbu i mai 2013 

 

 

Figur 14.  Observert døgnnedbør på Sjoa i Gudbrandsdalen i mai 2013 
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3.4 Vannføring og vannstand 
Vannføringsdata viser et typisk snøsmelteforløp på stasjoner nord i Østerdalen, og i 
sideelver som Atna og Folla som drenerer høyereliggende områder. Det samme var 
tilfelle i elver som drenerer Jotunheimen, som Sjoa og Otta, og i sideelver fra 
høyereliggende områder i Drammensvassdraget, Numedalslågen og Skienselva. Et typisk 
snøsmelteforløp har regelmessige døgnsvingninger, med stor forskjell på største og 
minste vannføring i løpet av et døgn.  

 

3.4.1 Glomma 
I Østerdalen kulminerte flommen i perioden 22.- 24. mai. I Folla er gjentaksintervallet 
anslått til 100 år og fra Alvdal til Elverum fra 20 til 50 år. I Glomma mellom Elverum og 
samløpet med Vorma, ved Skarnes, kulminerte flommen den 25. mai. 
 
3.4.1.1 Øyeren 
Flommen kulminerte i Øyeren ved Mørkfoss den 26. mai på vannstand 102,8 m som vist i 
figur 15 og 16. Det var den høyeste vannstanden der siden Vesleofsen i 1995. Toppnivået 
i 2013 var ca. 40 cm høyere enn under flommen i juni 2011.  

 

Figur 15 Flomforløpet i Øyeren ved Mørkfoss. 
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Figur 16. Observerte kulminasjonsvannstander i Øyeren ved Mørkfoss 1881-2013.  

 

3.4.1.2 Glåmdalen og Østerdalen 
Vannføringsforløpet i dagene forut for regnværet 21. – 23. mai viste at vannføringen i 
hovedløpet av Glomma i Østerdalen (ved Hummelvoll) skyldtes snøsmelting i 
høytliggende fjellområder (figur 17). Dette framgår også av figur 18 som viser at 
snøsmelting har bidratt betydelig til vannføringen fra Rondane og Dovrefjell, selv om det 
var mindre snø enn normalt. 

Siden regnflommen var kortvarig, ble den ganske mye dempet i elver med stor andel av 
sjøer oppstrøms, som Vålåsjå og Atnasjø i figur 18 og i Trysilelva ved Nybergsund som 
vist i figur 19. Bidraget til flommen i Glomma ser ut til å ha vært mindre fra Flisa (figur 
19) enn fra felt vest for Glomma (figur 23). 
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Figur 17.  Flommen på stasjoner i Glåmdalen og Østerdalen. 

 

 

Figur 18. Flommen på stasjoner i sideelvene Folla og Atna som drenerer høyfjell i 
Rondane og Dovrefjell. 
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Figur 19.  Flommen på stasjoner øst for Glommas hovedløp. 

 

3.4.1.3 Hvor stor var flommen sammenliknet med tidligere flommer i 
Østerdalen? 

Figur 20 viser største observerte årlige flom i Glomma ved Elverum. Under Vesleofsen i 
1995 var vannføringen 3240 m3/s eller 210 l/s km2, som svarer til en døgnavrenning på 18 
mm fra hele nedbørfeltet. Flommen i mai 2013 var klart større enn flommen i 2011, som 
det framgår av figur 20 og Tabell 1.  

De største årlige flommene i Folla ved Dølplass er vist i figur 21. Som døgnverdi er 
flommen nest størst i dataserien, bare overgått av fjellflommen i 1944, som også var stor i 
fjellfelt i Gudbrandsdalen og i Gaula. Dessverre mangler data fra 1934 da det var en 
storflom i mai, og fra 1935 da det 28. juni var en ekstrem regnbyge på nedbørstasjonen 
Foldal, hvor det på et døgn ble målt 125,5 mm. Ved Dølplass kulminerte flommen i 2013 
på 915 m3/s eller 455 l/s km2 den 23. mai. Som vist i tabell 1 var flommen i Folla i 2013 
større enn flommen i 2011 både ved Vålåsjø og Dølplass.  

Flommen i Atna i 2013 var også større enn flommen i 2011, som vist i figur 22. Flommen 
kulminerte 23. mai på 146 m3/s eller 315 l/s km2. Den var den største siden Vesleofsen i 
1995.   
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Tabell 1. Sammenlikning av toppvannføringene under de to flommene i juni 2011 og 
mai 2013 i Østerdalen (største flom disse to årene er uthevet). 

Stasjon 2011 2013 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf  
(l/s km2) 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf  
(l/s km2) 

Nye Stai 10/6 19:00 1073 120 23/5 06:00 1526 170 

Elverum 11/6 00:00 1715 111 23/5 16:00 2266 147 

Norsfoss 12/6 02:00 1793 95 24/5 22: 00 2348 124 

Vålåsjø 11/6 01:00-
03:00 

25,2 201 23/5 05:00-
18:00 

36,2 289 

Grimsmoen 10/6 14:00-
15:00 

105 168 23/5 04:00 161 258 

Dølplass 10/6 10:00 554 275 23/5 01:00 915 455 

Atnasjø 11/6 12:00 86,1 186 23/5 16:00 146 315 

Li bru 10/6 09:00 84,2 537 22/5 21:30 92,0 587 

Knappom 12/6 14:00-
15:00 

147 89 24/5 22:00 76,6 46,5 

 

 

 

Figur 20. De største årlige flommene (døgnverdier) i Glomma ved Elverum. 
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Figur 21. De største årlige flommene (døgnverdier) i Folla ved Dølplass. 

 

 

 

Figur 22.  De største årlige flommene (døgnverdier) i Atna ved Atnasjø. 
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3.4.2 Gudbrandsdalslågen, Mjøsa og Vorma  
Regnværet 21. – 23. mai førte til flommer i sideelver til Glomma, i Vorma og i Mjøsa 
som vist i figur 23. Gjentatte utglidninger truet veier og jernbane. Ved Eidsvoll ble 35 
personer evakuert da man fryktet at en dam i elven Holtåa, en sideelv til Vorma skulle 
ryke.  

Flommen ser ut til å ha vært særlig stor på vestsiden av Mjøsa fra Vismunda til Gausdal 
og over mot Dokka. I Gausa ved Aulestad er det anslått at flommen kulminerte på ca 800 
m3/s, den desidert høyeste vannføringen som er observert på stasjonen siden målestart i 
1930.  

Flommen kulminerte 5. juni i Mjøsa på kote 124,49 (6,80 m lokalt på Hamar). 

I Gudbrandsdalen kulminerte flommen 22. mai på 2368 m3/s eller 210 l/s km2 ved 
Losna.     

 

 

Figur 23.  Flommen på stasjoner i Hedmark mellom Elverum og Hamar. 
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Figur 24a.  Flomforløpet på stasjoner i Gudbrandsdalslågen og i Otta. 

 

 

Figur 24b. Flomforløpet i Mjøsa. Vannstanden kulminerte den 5. juni på vannstand 
124.49 ved målestasjonen på Hamar. Dette tilsvarer 6.80 m på den lokale skalaen.
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Figur 24c Flomforløpet i Øyeren ved Mørkfoss. 

 

 

Figur 25 Flomforløpet på stasjoner på Dovre og mot vannskillet i Lesja. 
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Figur 26.  Flomforløp på stasjoner i Ottadalen 
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3.4.2.1 Hvor stor var flommen sammenliknet med tidligere flommer i Mjøsa og 
Gudbrandsdalslågen? 

I tabell 2 er tidspunktet og vannføring for kulminasjonen av de to flommene i 2011 og 
2013 i Gausa og Gudbrandsdalen. Figur 27 -30 viser observerte flommer (døgnverdier) 
ved Hamar, Losna, Rosten og Lalm. 

Flommen i Mjøsa kulminerte 5. juni på kote 124,49 som svarer til lokal høyde på 6.80 m 
ved Hamar målestasjon. Som vist i figur 27 kulminerte flommen i 2013 litt høyere enn i 
2011 (nærmere bestemt 7 cm høyere) og dette var den høyeste vannstanden siden 
Vesleofsen i 1995.  Med unntak av året 1967 må man helt tilbake til 1939 for å finne 
høyere vannstand enn i 1995 i Mjøsa.  Før 1939 var imidlertid vannstanden jevnt over 
høyere enn den har vært de seinere år. Årsaken til denne markerte forskjellen i 
vannstander i Mjøsa er at reguleringer tidligere bidro mindre til å dempe den årlige 
flomtoppen, enn det som har vært tilfellet de seinere år.     

I Gausa ved Aulestad anslås en kulminasjonsvannføring på ca 800 m3/s eller ca 920 
l/s*km2, den største flommen som er observert der siden observasjonene startet i 1930.  
Dette er for øvrig den høyeste registrerte spesifikke flomstørrelsen under flommen i 2013.  
 

Tabell 2.  Sammenlikning av kulminasjonsvannføringene under de to flommene i juni 
2011 og mai 2013 i Gudbrandsdalen med sideelver (største flom disse to årene er 
uthevet). 

Stasjon 2011 2013 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf 
(l/s 
km2) 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf (l/s 
km2) 

Aulestad 10/6 10:00 ca 500 580 22/5 21:00 ca 800 ca 920 

Losna 12/6 03:00 2441 218 23/5 14:00 2368 211 

Eide 11/6 13:00 2547 320 23/5 04: 00 1890 237 

Rosten 10/6 12:00 872 475 23/5 21:00-
23:00 

566 309 

Fokstua 10/6 08:00 20,2 765 22/5 18:00 13,3 506 

Lesjaverk 10/6 20:00 11,7 130 19/5 02:00-
04:00 

8,4 94,1 

Espedalsvatn 12/6 10:00-
03:00 

16,1 169 23/5 14:00-
00.00 

61,5 646 

Vismunda 10/6 10:30 44,79 235 22/5 16:30 173 907 
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Figur 27.  Observerte flomvannstander i Mjøsa ved Hamar 1846-2013.  
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Figur 28. Observerte flommer (døgnverdier) i Gudbrandsdalslågen ved Losna 1896-
2013. 

 

 

Figur 29. Observerte flommer (døgnverdier) i Gudbrandsdalslågen i Sel 1879-2013. 
Serien er satt sammen av tre serier ved Skjenna, Lårgård bru og Rosten. 
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Tabell 3.  Sammenlikning av kulminasjonsvannføringene under de to flommene i juni 
2011 og mai 2013 i Otta med sideelver (største flom disse to årene er uthevet). 

Stasjon 2011 2013 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf 
(l/s 
km2) 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf 
(l/s 
km2) 

Lalm 11/6 20:00 1042 262 23/5 00:00-
02:00 

626 157 

Sælatunga 10/6 12:00 1055 111 22/5 20:00-
23:00 

147 323 

Akslen 11/6 09:00,22:00 399 501 19/5 23: 00 171 215 

Brustuen 12/6 06:00-06:30 132 518 19/5 23:00-
03:00 

56,4 222 

Elveseter 10/6 18:29 56,2 422 18/5 20:30 27,7 208 

Liavatn 10/6 06:00 81,9 388 20/5 04:00-
06:00 

53,9 255 

Tora 11/6 20:00 216 803 20/5 22:00 96,7 369 

Nedre 
Sjodalsvatn 

12/6 04:00 265 553 23/5 16:00 118 247 

 

 

 

Figur 30.  Observerte flommer (døgnverdier) i Otta ved Lalm 1907-2013. 
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3.5 Drammensvassdraget 
3.5.1 Flomforløpet  
Gjentaksintervallet for flommen i Begna, Etna og Dokka er anslått til 50 år eller mer, og i 
Simoa ved Eggedal til 20-30 år. Flommen kulminerte i perioden 16. – 23. mai. I de store 
sjøene i Drammensvassdraget kulminerte vannstanden litt senere. Først i Krøderen den 
24. mai og Sperillen den 25. mai, på hhv. 10-20 og mer enn 50 års gjentaksintervall. I 
Randsfjorden og Tyrifjorden kulminerte flommen hhv. den 27. og 30. mai på omkring 5 
års gjentaksintervall.  
 
Flomforløpet for noen målestasjoner er vist i figur 31.  
 
Flomforløpet ved Storeskar i Hemsil viser at det har vært et betydelig bidrag fra 
snøsmelting gjennom hele flomperioden fra disse feltene som drenerer høyfjellsfelt nær 
vannskillet. Dette bekreftes også av data fra målestasjonen Sula i Lærdøla.  

 

 
Figur 31. Observert flomforløp i Etna, ved Hølera, i Hallingdal og Hemsedal. 

 

 28 



 

3.5.1.1 Sammenlikning av kulminasjonsvannføringene under flommene i 2011 
og 2013 i Drammensvassdraget. 

Tabell 4 viser kulminasjonsvannføringene under de to flommene for flere stasjoner i 
Drammensvassdraget. Flommen i 2013 var større enn flommen i 2011 nederst i 
vassdraget ved Mjøndalen bru, i Fiskumelv, Simoa v/Eggedal, Etna og i Begna v/Bagn.  
 
I Mjøndalen kulminerte flommen på vannstanden 1,87 meter i 2011 og på vannstand 2,62 
meter i 2013. Til sammenlikning kulminerte flommen som følge av ekstremværet Frida 7. 
august 2012 på vannstand 1,32 meter ved Mjøndalen, en flom som skyldtes ekstremt 
regnvær i små sideelver i Eiker og Modum.   
 
Figur 32 viser største årlige flomvannføring (døgnverdi) i Hallingdalselva ved Bergheim 
for årene 1921-2013. Tilsvarende er flommene i Simoa ved Eggedal vist for perioden 
1972-2013 i figur 33.  

 
Tabell 4. Vannføringen ved kulminasjon under flommene i 2011 og 2013 (største flom 
disse to årene er uthevet). 
  
Stasjon 2011 2013    

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf 
(l/s 
km2) 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf 
(l/s 
km2) 

Mjøndalen bru 13/6 04:30-
05:30 

1138 67 24/5 10:00 1666 98 

Fiskum 10/6 03:30-
04:00 

6,89 134 22/5 23:00 20,2 391 

Eggedal 10/6 00:30-
01:00 

96,8 313 16/5 23:30 179 577 

Sokna v/ 
Garhammerfoss 

11/6 19:30 122 248 23/5 15: 30 115 232 

Bergheim 11/6 21:00 716 169 20/5 08:00 629 148 

Storeskar 9/6 20:30 81,6 683 21/5 05:30 40,2 337 

Bagn 12/6 13:00- 
16:00 

286 96 23/5 12:00-
17:00 

445 149 

Hølervatn 11/6 14:30 31,6 396 19/5 10:00 19,9 250 

Etna 11/6 18:00 108 189 22/5 22:00-
22:15 

225 394 

Sula i Lærdøla 9/6 20:30 19,2 633 18/5 21:00 10,8 356 
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Figur 32.  Årets største flom (døgnverdi) i Hallingdalselva ved Bergheim. 
 
 

 

Figur 33. Årets største flom (døgnverdi) i Simoa i Eggedal. 
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3.6 Numedalslågen 
I Numedalslågen var det regnflommen 16. mai som førte til den største av de to 
flomtoppene, vist i figur 34. Den viser flomforløpet ved Holmfoss langt nede i 
Numedalslågen og i de to sideelvene Jondalselva fra vest og Borgåi fra øst lenger nord i 
Numedal.  

Ved Fiskum, som ligger i Drammensvassdraget, men nær vannskillet mot 
Numedalslågen, var den andre flomtoppen 23. mai større enn den første.  

De store magasinene i høyfjellet på Hardangervidda bidro til å dempe flommen i 
vassdraget. 

 

 
 

Figur 34. Observert flomforløp ved stasjoner i Numedalslågen, og i Drammenselva ved 
Fiskum. 
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Tabell 5.  Vannføringen ved kulminasjon under flommene i 2011 og 2013 ved stasjoner i 
Numedalslågen, Skienselv og Tovdalselv (største flom disse to årene er uthevet). 

Stasjon 2011 2013 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf (l/s 
km2) 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf (l/s 
km2) 

Holmfoss 12/6 12:30- 
13:30 

280 54 18/5 04:30 589 113 

Jondalen 10/6 17:30-
18:00 

15,5 123 16/5 22:00 65,7 521 

Borgåi 10/6 19:00 28,1 299 16/5 21: 00- 
22:00 

42,6 453 

Hørte 09/6 14:00 61,2 391 16/5 02:00 87,5 559 

Omnesfoss 09/6 15:00 181 224 16/5 01:00 278 344 

Grosettjern 09/6 21:00-
21:30 

0,82 124 18/5 19:30-
20:00 

2,80 425 

Austenå 31/5 13:00-
13:30 

31,2 113 16/5 03:00 99,9 361 
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3.7 Skienselva 
Flommen kulminerte den 16. mai i Skiensvassdraget, med unntak av Grosettjern, hvor 
smelting av gjenværende snø førte til en litt høyere topp 18. mai som vist i figur 35.  

Tinnsjøen kulminerte den 21. mai på vannstand 191,87 m oh.  
Heddalsvatn og Norsjø kulminerte den 23. mai på henholdsvis 17.85 m oh. og 16.4 m oh. 
 

 

Figur 35. Observert flomforløp på stasjoner i Skiensvassdraget. 
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3.8 Driva  
3.8.1 Flomforløpet 
Det var også frykt for storflom i Driva, som under flommen i 2011, men heldigvis slapp 
Driva rimelig unna storflom i 2013. Ved målestasjonen Svoni på Dovrefjell var likevel 
flommen den tredje største i observasjonsperioden 1970-2013, bare overgått av den store 
fjellflommen  i 1973 og flommen i 2011. Av figur 36 framgår at flommen i hovedsak var 
en snøsmelteflom.  
Det var bare ved Svoni på Dovrefjell at det var en relativt stor flomtopp samtidig med 
flommen i Gudbrandsdalen og i Folla. 

 

 

 

Figur 36. Flomforløp på stasjoner i Driva. 
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3.8.1.1 Hvor stor var flommen sammenliknet med tidligere flommer i Romsdal 
og Trøndelag? 

I tabell 6 er kulminasjonsvannføringen oppgitt for de to flommene i 2011 og 2013 ved 
stasjoner i Rauma, Driva og Gaula. Av tabellen framgår at flommen i 2013 var mindre 
langt nede i Rauma (ved Horgheim), men større i fjellet (Ulvåa). I Driva (Elverhøy bru) 
var flommen betydelig mindre enn i 2011. Ved Eggafoss i Holtålen i Gaula var flommen 
større enn under flommen i 2011, men klart mindre enn under flommen 16. august på 
samme sted samme året. Lenger nedover i Gaula var flommen i 2013 mindre markert, noe 
som skyldes at regnværet ikke strakk seg så langt mot nordvest. 

 

Tabell 6.  Vannføringen ved kulminasjon under flommene i 2011 og 2013 ved 
målestasjoner i Romsdal og Trøndelag (største flom disse to årene er uthevet). 

Stasjon 2011 2013 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf (l/s 
km2) 

Dato Kl Vf 
(m3/s) 

Vf (l/s 
km2) 

Horgheim, 
Rauma 

10/6 05:00 389 354 20/5 03:00 286 260 

Ulvåa 
v/Storhølen, 
Rauma 

09/6 22:00 181 418 19/5 20:00 135 310 

Elverhøy 
bru, Driva 

10/6 17:00 1007 413 19/5 02: 00 558 229 

Grensehølen, 
Driva 

10/6 13:00 846 518 19/5 01:00 341 209 

Risefoss, 
Driva 

10/6 11:00 365 490 19/5 21:00 182 244 

Svoni, Driva 10/6 11:00 70,0 514 22/5 20:00 24,4 358 

Eggafoss, 
Gaula 

13/6 01:00 148 227 22/5 07:30 476 728 
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Figur 37.  Årets største flom (døgnverdi) i Driva ved Elverhøy bru. 
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3.9 Gaula 
Flommen slo også til øverst i Gaula. Fra 15. til 21.mai var det typisk snøsmelteflom, men 
22. mai førte regnvær til en større flom der, som vist i figur 38. Flommen kulminerte 22. 
mai kl. 7:30 med en kulminasjonsvannføring på 476 m3/s eller 728 l/s km2 (tabell 6). Det 
er den høyeste vannføringen observert ved Eggafoss siden storflommen den 16. august 
2011.   

 

 

Figur 38.  Flommen i Gaula ved Eggafoss i 2013. 
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4 Sammenlikning med tidligere 
flommer 

 

4.1 1789 Storofsen 
Perioden 1773-vinteren 1788/89 var kald, og det førte til at snø ble akkumulert i 
høyfjellet. Sterk kulde først på vinteren 1788/89 førte til dyp tele, og da været slo om med 
transport av varm og fuktig luft fra sørøst ble det øverste jordlaget mettet med vann. 20 
juli satt det inn med voldsomme regnbyger fra sørøst. Varmluften kom fra Middelhavet 
mens kald havluft strømmet mot sør i Norskehavet. De voldsomme regnbygene i 
grensesonen mellom varm og kald luft varte til 23. juli og førte til storflommen som fikk 
navnet Storofsen eller Skriusommaren. Flommen rammet hardest i Gudbrandsdalen hvor 
602 gårdsbruk ble skadet eller ødelagt. Den var også ekstrem i Østerdalen og Trysil og 
meget stor i Begna, Numedalslågen, Orkla og Gaula. Dette er den verste flommen som 
har rammet i Norge i historisk tid. Flommen gjorde stor skade på Kvam blant annet i 
Veikledalen. 

4.2 1916 
I mai 1916 var det igjen storflom i Glomma og andre vassdrag på Østlandet. Flommen 
gjorde skade både i Østerdalen, hvor blant annet et kraftverk ble ødelagt, og i 
Gudbrandsdalen hvor blant annet Brunlaug bro på Fåberg ble ødelagt. 

4.3 1927 
Etter en kald vinter strømmet varm og fuktig luft mot Sør-Norge fra det europeiske 
kontinentet. Flere framstøt av varmluft fra sør stanset opp over Danmark fra 1.mai, men i 
slutten av juni brøt varmluften gjennom med voldsomme skybrudd i Telemark 29.juni og 
storflom i Gudbrandsdalen og i Mjøsa, hvor den nest høyeste vannstanden siden 1846 ble 
målt ved Hamar. Nye framstøt fra Middelhavet rammet for øvrig i Elben litt senere hvor 
bortimot 160 mennesker omkom som følge av dambrudd. 

4.4 1934 
Vårflommen 7. mai 1934 skyldtes i hovedsak snøsmelting under en varmebølge. Den 
utløste flom og skred i Veikledalen på Kvam. Det ble gjort en del sikringsarbeider på 
Kvam som gjorde at de slapp lett unna den neste flommen i 1938, eksempelvis 
sammenliknet med Vågåmo. 

4.5 1938 
I slutten av august 1938 ble Telemark og Gudbrandsdalen igjen rammet av storflom. 
Årsaken var kraftig nedbør fra sørøst som førte til kraftige tordenvær som varte i flere 
døgn. Uværet førte til storflom i Gudbrandsdalen og i Øst-Telemark. I Gudbrandsdalen 
var det skader for ca 1 million kroner, hvorav halvparten i Vågå. 

 38 



 

4.6 1967 
Som vinteren 1965/66 var også vinteren 1966/67 kald, og det kalde været varte lenge 
utover våren og forsommeren. En kombinasjon av snøsmelting og nedbør i området 
mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen førte til en større flom som i de nedre delene av 
Glomma er beregnet til å ha et gjentaksintervall på 100 år og som overgikk flommen året 
før i størrelse. I Jotunheimen var det kaldt lenge utover våren og sommeren, derfor ble det 
ikke stor flom i Vinstra, Sjoa og Otta. Store mengder snø lå igjen i fjellet til inn i juli da 
det ble en større flom også der. 

4.7 1995 
Vårflommen i 1995 overgår de foregående flommene med unntak av Storofsen og til dels 
storflommen i 1860 i mange av de store elvene på Østlandet. Flommen kom etter en 
kjølig vår med forsinket snøsmelting og var forårsaket av en kombinasjon av forhold som 
hver for seg ikke var ekstreme. I Østerdalen viser beregninger at flommen ville ha 
overgått Storofsen om det ikke hadde vært magasiner som bidro til å dempe flommen. 
Fjellområdene på østsiden av Gudbrandsdalen bidro kraftig til flommen i 
Gudbrandsdalslågen, men temperaturen var ikke høy nok til å smelte mye av snøen i de 
høytliggende områdene i Jotunheimen, hvor det var igjen en god del snø da flommen 
kulminerte. Flommen i Moksa førte til betydelige skader på Tretten. Det var også flom i 
vassdrag lenger vest på Østlandet og i Trøndelag. Takket være en betydelig 
magasinkapasitet ble skadene lenger vest vesentlig mindre enn i Glomma. Det samlete 
skadeomfanget av flommen i 1995 er anslått til 1,8 milliarder kroner. 
 

4.8 2011 
Da flommen startet i juni 2011 var det mindre snø enn normalt øst for vannskillet i Sør-
Norge. En varmebølge mellom 7. og 12. mai hadde fått fart på smeltingen av 
gjenværende snø da det satte inn med regnvær 12. -18. mai i grensesonen mellom varm 
luft fra sørøst og kjøligere luft i vest. Den resulterende flommen førte til stengte veier og 
jernbane i Østerdalen og Gudbrandsdalen. Det var også flom i Begna, hvor E16 
forbigående ble stengt. E16 ble også stengt i Lærdal. På Kvam var det betydelige skader i 
Veikledalen.  
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5 Hva gjorde NVE 
5.1 Flomvarslingstjenesten 
Flomvarslingstjenesten sendte den 3. mai en situasjonsrapport som omtalte en betydelig 
vannføringsøkning kommende uke pga. varmere vær over store deler av landet. Den 14. 
mai kom første varsel i form av ”Melding fra NVE”, som var laveste av tre 
varslingsnivåer. Dette varselet ble oppdatert stort sett daglig fra 16. mai til 4. juni, 
samtidig som varslingsnivået ble økt først til midterste nivå 17. mai, og til høyeste nivå 
den 21. mai.  
 
Regulering og aktiv manøvrering, som forhåndstapping av store innsjøer, hadde hatt en 
dempningseffekt som førte til vesentlig reduserte flomskader. Regulantene i Sør-Norge, 
spesielt i Numedalsvassdraget, Drammensvassdraget og Glomma, var i nært samarbeid 
med NVE, aktive mht. manøvrering av vassdragene for å begrense flomskader.  
 
Allerede 3. mai søkte for eksempel Regulantsamarbeidet i Drammensvassdraget (RSD) 
om tillatelse til å forhåndstappe Krøderen pga. mye snø i nedbørfeltet. NVE ga slik 
tillatelse allerede samme dag. Senere ble det søkt om og gitt tillatelse til å redusere 
tappingen ut av Randsfjorden for å begrense skadene i Tyrifjorden.  
 
Det ble også søkt om og gitt tillatelse til å redusere tappingen ut av Mjøsa en kort stund 
inntil vannføringen i Glomma oppstrøms samløpet med Vorma hadde kulminert, for å 
begrense flomskader i Øyeren. Det ble også tatt initiativ til å øke tappingen ut av Øyeren 
noe for raskere å få vannstanden i Øyeren ned på et akseptabelt nivå.  
 
Det er verd å merke seg at det til tross for god plass i kraftverksmagasinene og stort sett 
mindre snø enn normalt østafjells, ble så stor flom som det ble. I de større vassdragene 
var tidlig varsling, regulering og aktiv manøvrering samt god beredskap, viktig for å 
begrense flomskadene.   
 

Organisasjon - vaktordning: 

Samtidig med flommen i Sør-Norge var det flom og skredhendelser i Nord-Norge (se 
Bache Stranden og Sund, 2013) og fare for sørpeskred i store områder i Norge. Første 
bekymringsmelding fra flomvarsling og RSD om utsikter for pinsehelgen i Sør-Norge kom 
mandag 13. mai 2013.  
 
Tidlig tirsdag 14. mai informerer varslingsseksjonen i NVE om behov for å styrke 
beredskapen kommende uke. Informasjonen ble sendt internt i NVE til alle flom- og 
jordskredvarslere, felthydrologer, IT-vakt, datamottak og internt i NVE for øvrig. Fra 
torsdag 16. mai ble det innført en tredje vakt på flomvarslingen. Ledelsen i NVE var 
informert om situasjonen.  
 
I løpet av søndag 19. mai, iverksatte GLB i samråd med NVE, tiltak med økt tapping fra 
Mjøsa pga. fare for skadeflom i løpet av kommende to uker.  
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Bemanningen hos varslingstjenesten som vanligvis består av flomvakt og bakvakt, samt 
en jordskredvakt, ble gradvis vesentlig økt på dagtid. På enkelte dager var det opp til 12 
stykker til å svare på telefonhendelser, intervjues i media og – ikke minst - utføre flom- 
og skredfareanalyser.  Det ble gradvis organisert en arbeidsfordeling med ansvarlige for 
analyse av flomfare for Glommasvassdraget, Drammensvassdraget, Numedalslågen, 
Skiensvassdraget og Nord-Norge.  
 
Hydraulikkgruppa ble involvert i arbeidet med ansvar for å kjøre hydrauliske modeller og 
analysere modellresultater for Mjøsa, Øyeren og Drammenselva i samarbeid med 
flomvarslere og aktuelle regionkontor.  
 
Vaktliste for varslingstjenesten ble oppdatert daglig for å ta hensyn til tilgjengelig 
personale mht. slitasje og behov. Pga. ustabilitet og usikkerhet med tilgang til 
terminalserver (TS10), samt stor pågang av telefonhendelser, var det en flomvarsler 
fysisk til stede på kontoret i Middelthunsgate i Oslo i tre netter.  
 
Det ble satt beredskap ved NVEs hovedkontor, Region Øst og Region Sør fra onsdag 22. 
mai kl. 10:00. Beredskapen ble nedgradert til normal beredskap 27. mai 2013. 
Situasjonen roet seg i løpet av søndag 2. juni og fra mandag 3. juni fulgte flomvarslingen 
igjen den vanlige vaktplanen med ordinær vakt og bakvakt.  

I hele flomperioden ble beredskapslokalene i 3. etg. maksimalt utnyttet.  Erfaring med 
håndtering av denne flommen viser at det er behov for en bedre skjerming av 
arbeidsplassene i beredskapslokalene. Det var mye forstyrrelser både fra TV-intervjuer i 
beredskapslokalene og personer som diskuterte mens de gikk ut og inn fra 
beredskapsmøter i lokalene, mens andre ansatte satt i det åpne landskapet og håndterte 
telefonhenvendelser og utførte krevende analyser.  

Det er behov for en bedre fysisk inndeling av beredskapslokalene i form av noen mindre 
rom med arbeidsplass for arbeid i fred og ro, og større restriksjoner for tilgang fra 
eksterne til beredskapslokalene. 

 

6 Flomskade 
Fram til 1. juli ble det meldt inn 1320 saker til Naturskadefondet. Flommen gjorde mest 
skade i Midt-Gudbrandsdalen hvor 500 saker var innmeldt, og i Gausdal med 200 saker. 
Det var særlig kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Lillehammer, Gausdal og 
Stange som ble rammet. På Kvam gjorde flommen stor skade, bare to år etter forrige 
omfattende skadeflom på samme sted, og mer enn 200 beboere ble evakuert. Tre av 
husene ble besluttet fjernet for godt i forbindelse med bygging av nye flomsikringer i 
Kvam. I Vestre Gausdal gikk elva Dørja mot boliger og næringsområder. Forbygningen 
ble rasert, men reddet flere boliger og industriområdet. Også i Lillehammer og i Sel ble 
det meldt inn saker.  

Dovrebanen ble stengt på strekningen fra Lillehammer til Dombås på grunn av skade på 
banelegemet på 160 skadesteder som det tok to uker å rette opp. Det gikk blant annet et 
stort skred ved Fåvang stasjon. 
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På Vallset sør for Hamar ble boligområder evakuert. 

I Stange kommune var det skader på E6, fylkesvei 24 og på mer enn 20 mindre veier, som 
måtte stenges i en periode. Det samme var tilfelle med jernbanen som ble stengt mellom 
Eidsvoll og Hamar 22. mai. 33 eiendommer i Stange fikk hus og eiendommer fylt med 
vann og gjørme, som førte til tap av strømforsyning i lang tid.  

Politiet evakuerte fem eiendommer på Espa, hvor beboerne fikk flytte tilbake etter et 
døgn.  I Holtgrenda ved Minnesund i Eidsvoll ble 35 beboere evakuert da man fryktet at 
en dam i Nord-Fløyta mot Vorma skulle briste 

Solørbanen fra Kongsvinger til Elverum var stengt blant annet mellom Årnes og Haga og 
ble gjenåpnet 26. mai. Rørosbanen var stengt og ble i sin helhet gjenåpnet mandag 27. 
mai.  

På Skogmuseet på Elverum var det skader på elveparken. Mellom Hanestad og Atna i 
Stor-Elvdal raste litt av riksvei 3 ut. I Alvdal flommet Folla utover dyrket mark og ødela 
50 mål etter at 30.000 kubikkmeter masse raste ut i elva. 

I Aurdal i Drammensvassdraget ble flere hus skadet av jordskred og beboere ble evakuert 
som følge av det. 
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Vedlegg A: Tabell med data fra utvalgte målestasjoner 

 
      

  kulminasjon gjentaksintervall tidligere store flommer 
Gudbrandsdalslågen       
Lalm (Otta) 627 og 660 m3/s, hhv. 22. 5. og 3.6.  2 - 3 år 1042 m3/s (2011) 
Eide 1890 m3/s, 23. mai 10-20 år 2529 m3/s (2011) 
Losna 2368 m3/s, 23. mai 50 - 100 år 2441 m3/s (2011), 2494 m3/s (1995) 
Aulestad Ca 800 m3/s, 22. mai ca 100 år Ca 500 m3/s (2011) 
Mjøsa 124.49 m (6.80 lokalt) 10 - 20 år 124.41 moh (2011), 125.62 (1995) 
        

Glomma       
Hummelvoll 373 m3/s, 22. mai 10 år 468 m3/s (1995) 
Dølplass 915 m3/s, 23. mai > 100 år 449 m3/s (2011) 
Atnasjø 147 m3/s, 23. - 24. mai 50 år 187 m3/s (1995) 
Nye Stai 1530 m3/s, 23. mai 40 - 50 år 1948 m3/s (1995) 
Glomstadfoss 2050 m3/s, 23. mai >50 år 1350 m3/s (2011) 
Elverum 2269 m3/s, 24. mai 20 - 30 år 3239 m3/s (1995) 
Rånåsfoss 2930 m3/s, 25. mai 20 - 50 år 3806 m3/s (1995) 
Øyeren 102.82 moh, 26. - 27. mai 20 år 102.41 moh (2011), 104.39 moh (1995) 
Solbergfoss ca 2892 m3/s, 27. mai > 10 år 2649 m3/s (2011), 3580 m3/s (1995) 
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Drammensvassdraget 
Krøderen 134.71 moh, 24. mai 10 - 20 år 134.92 m3/s (2007) 
Sperillen ca 152.82 m3/s, 25. mai > 50 år 152.6 m3/s (2007) 
Randsfjorden 134.83 moh 27. mai 5 år 134.77 m3/s (2007) 
Tyrifjord 64.61 moh. 30. mai 5 år 64.66 m3/s (2007) 
Bergheim (Hallingdal) 629 m3/s, 20. mai 5-10 år 750 m3/s (2007) 
Skålfoss (ut av Krøderen) 728 m3/s, 24. mai 20 - 30 år 782 m3/s (2007) 
Bagn (Begna) 445, 23. mai > 50 år 440 m3/s (2007) 
Strømstøa (ut av Sperillen) 587 m3/s, 25. mai > 50 år? 551 m3/s (2007) 
Etna 223 m3/s, 22. mai > 50 år 225 m3/s (1995) 

Kistefoss 256 m3/s 23.mai  3 - 5 år 212 m3/s (2007) 
Eggedal 179 m3/s, 16. mai 20 - 30 år 181 m3/s (2007) 
Mjøndalen bru 1666 m3/s, 24. mai 5 - 10 år ca 1647 m3/s (2007) 
        

Numedalslågen       
Borgåi 43 m3/s, 21. mai 20 - 30 år 37 m3/s (2007) 
Bruhaug 462 m3/s, 16. mai 10 - 20 år 688 m3/s (2007) 
Jondalselv 65 m3/s, 16. mai 5 - 10 år 70 m3/s (2007) 
Kongsberg 24.mai     
Holmsfoss 589, 18. mai 3 - 5 år 1040 m3/s (2007) 
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Skiensvassdraget 
Austbygdåi 133 m3/s, 18. mai 10 -20 år 125 m3/s (2004) 
Tinnsjøen 191.87 moh, 21. mai   191.82 m3/s (1987), 192.75 (1927) 
Kirkvoll bru (ut av Tinnsjøen) 506 m3/s, 22. mai 5 - 10 år 693 m3/s (1987) 
Omnesfoss (Heddøla) 280 m3/s, 16. mai 5 år 525 m3/s (1987) 
Heddalsvatn 17.85, 23. mai   19.31 m3/s (1987) 
Bandak/Flåvatn 72.88 moh, 21. mai   73.7 m3/s (1987) 
Eidselva ca 300 m3/s, 20. mai   387 m3/s (1987) 
Seljordsvatn 117.9 moh, 20. mai   118.16 m3/s (2010), 118.58 m3/s (1987) 
Hagadrag (utløp Seljordsvatn) 128 m3/s, 20. mai 5 - 10 år 146 m3/s (2010), 293 m3/s (1987) 
Norsjø ca 16.40 moh, 23. mai < Qm 17.98 m3/s (1987) 
Skotfoss (utløp Norsjø) ca 1040 m3/s, 24. mai 3 - 5 år   
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Vedlegg B: Situasjonsrapporter, meldinger og varsler
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