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Slik varsler NV E f lom
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NVE varsler flom eller stor
flom når vi venter at vann-
f øringen i vassdrag vil nå en
viss størrelse eller at vann-
standen i en sjø vil overstige
en viss vannstand. Et flom-
varsel gjelder f ørst og f remst
f or uregulerte og lite regu-
lerte vassdrag.

Varsel om flom ansvarlige for lokal beredskap skal

ha kunnskap om dette. På bakgrunn

av kj ennskap t il t idligere flom m er

og even tuelt flomsonekart , må den

lokale beredskapen vu rdere om flom-

men vil gjøre skade. I så tilfelle må

de gjøre tiltak for aredusere skade-

om fanget .

Melding fra NVE

NVE sender "Varsel om fl om " når vi

ven ter vannføring med gjen taksin ter-

vall på mer enn fem år. Det betyr

en vannforing som over en lang tids-

periode i gjennom sn itt opptrer m er

sj elden enn hvert fem te år. "Varsel

om flom " er m erket m ed ovenstående

symbol og blir fulgt opp daglig med

"Melding fra NVE" så lenge flom-

situasj onen pågår.

Varsel om stor flom

0

Sendes når vi ven ter vannføring med

mer en n 50 års gjen taksin tervall.

"Varsel om stor flom " er merket med

ovenstående symbol og blir fu lgt opp

daglig m ed "Melding fra NVE" så

lenge flomsituasj onen pågår.

Flom vs. skadeflom
Et "Varsel om flom " eller "Varsel om

stor flom " behøver ikke bety at vi

ven ter skadeflom . Det er avhengig av

skadepotensialet langs vassdraget . De

Ved andre forhold som kan medføre

skade i og langs vassd rag, vil NVE

sende u t "Melding fra NVE". Det kan

for eksempel dreie seg om vannføring

som er spesielt stor for årst iden , for-

hold som kan øke faren for isgang,

kortvarig og in tens nedbør som kan

føre til lokale oversvøm m elser og så

videre.

NVE vil også sende ut m elding når

vi ven ter vannføring om kr ing m iddel-

flom og opp mot grensen for "Varsel

om flom ".

Regulerte vassdrag
Regu leringer vil i de fleste t ilfeller

virke flomdempende og flomvarsler

gjelder derfor ikke nødvendigvis i

sterkt regu lerte vassdrag. Nar regu le-

ringsm agasinene er fulle, vi l im id ler-

t id vassdraget oppføre seg som om det

ikke er regulert . Flomvarselet vil da

gjelde også i disse vassdragene.
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Defi nisjoner
Vannst and: Den høyden vannet står

opp t il, målt på u tplassert skala.

Vannføring: Vannmengde som passe-

rer et git t punkt i elva, u tt rykt i

volum per tidsenhet .

Middelflom: Gj ennom snittet av den

største vannføringen hvert år.

Skadef lom: Flom som fører til skade

på liv, helse og/eller eiendom .

Landsdekkende
vannføringsprognoser
NVE foretar vannføringsregistreringer

i m ange vassdrag hver dag. Ved a sam-

men ligne dagens regist rering m ed

vannføringen på sam me da to i t idli-

gere år, kan man si noe om n ivået for

dagens vann føring .

Inndelingen NVE benytter er slik: Hvis

registrering er foretatt på samme dag

i en periode på 20 år, vil de fem

m inste vann føringene kom me i kate-

gorien "liten", de fem sto rste van n -

føringene vil kom me i kategorien

"stor", m ens de ti vannføringene i

m idten vil bli betegnet som "normal".

Vannføringen i en elv varierer gjen-

nom året . Derfor vil også grensen

mellom de u like nivåene variere.

NVEs vann føringsprognoser og varsler

kan du lese på www.nve.no eller på

NRKs tekst-TV side 319.

Bakgrunn for prognoser
og varsler
Når NVE kom mer med prognoser eller

varsler er d isse basert på :

. observasjoner fra et landsdekkende

nett av målestasj oner for vannstand

. snom alinger, nedborakkuluma sj ons-

kart og satellittbilder for abestemm e

snøm engden

• prognoser fra Det norske meteoro-

logiske institu t t

. hyd rologiske beregningsmodeller

• kon takt m ed NVEs regionkon torer

og andre lokale in forman ter

• observasj oner og prognoser fra

regu lan ter

. kvalifisert vur der ing fra vakthavende

hydrolog

j a n f e b ma r a p r ma i j un j u l a ug se p o kt n ov des
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Hovedkont or
Middelt hunsgt . 29 Post boks 5091
Maj orst ua 0301 Oslo
Telefon: 22 95 95 95
Telef aks: 22 95 90 00
Int ernet t adresse: w w w.nve.no

Region Midt -Norge (RM)
Trekant en, Vest re Rost en 81,
7075 Til ler
Telefon: 72 89 65 50
Telefa ks: 72 89 65 51
E-post adre sse: rm@nve.no

Region Nord (RN)
Kongen sgat e 14-18
Post boks 394, 8505 Narv ik
Telefon: 76 92 33 50
Telefa ks: 76 92 33 51
E-post ad resse: rn@nve.no

Region Sør (RS)
A nt on Jenssens gat e 5
Post boks 2124, 3103 Tønsberg
Telefon: 33 37 23 00
Telefa ks: 33 37 23 05
E-post adresse: rs@nve.no

Region Vest (RV)
Naust dalsvn. 1 b
Post boks 53, 6801 Førde
Telefon: 57 83 36 50
Telefa ks: 57 83 36 51
E-post : rv@nve.no

Region 0 st (RO)
Vangsveien 73
Post boks 4223, 2307 Hamar
Telefon: 62 53 63 50
Telefa ks: 62 53 63 51
E-post adresse: ro@nve.no

Ansvarlig: Info rmasjonsd irekt ør
Sverre Sivert sen
Fagansvarlig : Sverre Husebye
Opplag: 3000 _J

Slik når du NVEs
flomvarslingstjeneste
Vakttelefon : 22 95 93 60

eller 909 92 231

Telefax: 22 95 92 16

E-post : flomvarsling@nve.no




