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Vannføring:

Middelflom:

10-årsflom:

100-årsflom:
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Det er ca 65 % sjanse for at en 100-årsflom, 
eller storre, vil inntreffe i lopet av de neste 100 år.

Det er ca 65 % sjanse for at en 10-årsflom, 
eller storre. vil inntreffe i lopet av de neste 10 år.

SLIK 
VARSLES 
FLOM

NVEs flomvarsel omhandler vannføringer, ikke vannstander, og de beskriver 
ikke lokale forhold. Et flomvarsel gjelder først og fremst for uregulerte og lite 
regulerte vassdrag. Reguleringer vil i de fleste tilfeller virke flomdempende, 
og flomvarselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i sterkt regulerte vassdrag.

Oppdatert flomvarsel sendes ut hver dag så lenge flomsituasjonen varer. Når 
flomsituasjonen er over, melder NVE fra om det.
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HYDROLOGISK 
AVDELING

Direktoratet for 
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Olje- og energi- 
departementet
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Fylkesmannen > 
vurderer om det er ! 
behov for å videre- I 

sende flomvarsel til en ; 
eller flere kommuner. ;

Fylkesmannen 
i aktuelt fylke

Aktuell 
kommune

Varsel om stor flom
Vannføringen i vassdragene kommer 
med stor sannsynlighet opp i nivået 
mellom 10-årsflom og 100-årsflom.
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Varsel om ekstrem flom
Det er stor sannsynlighet for at vann
føringen i vassdragene blir større enn 
100-årsflom.

Når det ventes flom 
i et område, sender 
NVE en av følgende 

telefakser til aktuelle 
mottakere i dette 

rådét.

Varsel om flom
Vannføringen i vassdragene kommer 
med stor sannsynlighet opp i nivået 
mellom middelflom og 10-årsflom.

Den høyden vannet når opp til.

Vannmengde som passerer et gitt punkt i elva, 
uttrykt i volum pr. tidsenhet (oftest m^/s).

Gjennomsnittet av den største vannføringen hvert år.

Vannføring som i gjennomsnitt vil opptre hvert 10. år.
Det er 10 % sannsynlighet, hvert år, for at en flom av denne 
størrelse vil overskrides.

Vannføring som i gjennomsnitt vil opptre hvert 100. år.
Det er 1 % sannsynlighet, hvert år, for at en flom av denne 
størrelse vil overskrides.
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Det er NVEs ansvar å varsle 
flom/stor flom/ekstrem flom.

Lokale oversvømmelser opptrer når 
vannet går utover sitt naturlige leie, 
selv om vannføringen i vassdraget 
ikke er spesielt stor. Dette kan 
skyldes gjentetting av kulverter og 
andre avløpsveier. Vannet vil da 
enten kunne ta et nytt løp, eller 
plutselig bryte gjennom demningen, 
og dermed føre til lokale oversvøm
melser og erosjonsskader. Spesielt i 
urbane strøk kan intens nedbør 
og/eller snøsmelting føre til over
svømmelser, uten at det er flomvann
føring i vassdragene.

Flom varsles når vannføringen 
ventes å stige over et visst nivå. 
Flom behøver ikke føre til 
oversvømmelser, men kan føre til 
oversvømmelser med fare for skader.

NVE har ikke mulighet til å varsle 
slike lokale oversvømmelser, men vil 
i størst mulig grad informere kom
muner og fylkesmenn om forhold i 
vassdragene som øker sannsynlig
heten for slike hendelser.

NVE har en viss oversikt over flom- 
skadeutsatte elvestrekninger i landet. 
NVE har imidlertid ingen mulighet 
til å sitte med detaljert oversikt over 
skadepotensialet som de forskjellige 
flomnivåene innebærer.

Langs enkelte vassdragsstrekninger 
kan en middelflom medføre skader. 
Andre steder behøver ikke engang en 
100-årsflom medføre skader av 
betydning.

SLIK KAN 
FYLKES
MENN OG 
KOMMOMEK 
BRUKE 
VARSLEDE

For at et flomvarsel skal ha ønsket 
verdi, må kommuner og fylkesmenn, 
før en flomsituasjon oppstår, sette 
seg inn i hva de forskjellige klassifi- 
seringene av flom innebærer helt 
konkret i sitt distrikt (f.eks. ved hjelp 
av flomstøtte/flommerke, flomsone- 
kart). Slike vurderinger kan utføres i 
samarbeid med NVE.

På bakgrunn av lokalkunnskap er det 
kommunenes og fylkesmennenes 
oppgave å finne ut om et flomvarsel 
innebærer skadeflom. Nødvendig 
beredskap bør settes i verk dersom 
skadeflom ventes. Organiseringen av 
beredskapen er et lokalt ansvar.

Definisjon:_______________ __________
Skadeflom: Flom som forer til skade på liv, helse og/eller eiendom.
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Grunnleggende informasjon 
spesielt beregnet på fylkes
menn og kommuner finnes 
i denne brosjyren. Ved 
spørsmål utover denne 
informasjonen, kontakt 
vakthavende hydrolog ved 
NVE, som har telefonvakt 
hver dag, hele døgnet på 
telefon 22 95 93 60.

NVE vil så langt som mulig infor
mere om andre forhold i vassdragene 
som øker sannsynligheten for 
oversvømmelser. NVE vil også stå til 
tjeneste med råd og veiledning. 
Regionkontorene kan i tillegg yte 
praktisk hjelp i kritiske flom
situasjoner.

Kjennskap til skadepotensialet er 
avhengig av god lokalkunnskap, og 
det er derfor kommunene og fylkes
mennene som har mulighet til å finne 
ut om et flomvarsel samtidig er et 
varsel om skadeflom.

NVE VARS
LER FLOM, 
MEN IKKE 
LOKALE 
OVERSVØM
MELSER

orl Et effektivt varslingssystem 
kan ikke hindre en flom, 
men det kan bety mye for 
å redusere skadene. For 
at varslingssystemet skal 
være effektivt, må også 
mottakerne vite hva de 
skal gjøre.
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■ Hydrologiske beregningsmodeller.

■ Observasjoner og prognoser fra regulanter.

■ Kvalifisert vurdering fra vakthavende hydrolog.

Henvendelser rettes til:

Vakthavende hy dro log:
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VANNFØRING

FØRINGS- 
PROGNOSER

Inndelingen som benyttes av NVE 
(liten, normal og stor vannføring) 
kan illustreres slik: Dersom registre - 
ringer er foretatt på samme dag i en 
periode på 20 år, vil de fem minste 
vannføringene (25 %) komme i kate
gorien “liten”, de fem største (25 %) 
i kategorien “stor”, mens de 10 vann
føringene i midten (50 %) vil bli 
betegnet som “normal”.

Vannføringen i en elv varierer over 
året, og dermed vil også grensen 
mellom de ulike nivåene variere.

■ Kontakt med NVEs regionkontorer 
og andre lokale informanter.

Observasjoner fra et landsdekkende nett av 
målestasjoner for vannføring.

Telefon: 72 89 50 00
Telefaks: 72 89 5020

NVEs regionkontorer:
NVE Region Øst, Vangsvn. 73, 2300 Hamar

Telefon: 22 95 93 60
Telefaks: 22 95 92 16

Telefon: 62 51 24 00
Telefaks: 62 51 25 72

Telefon: 33 37 23 00
Telefaks: 33 3723 05

Telefon: 57 82 12 44
Telefaks: 57 82 64 90

Telefon: 76 94 41 25
Telefaks: 76 94 70 64

Snømålinger, nedbørakkumulasjonskart og satellittbilder 
for å bestemme snømengden.

HVA BETYR 
UTEN, 
NORMAL OG 
STOR VANN
FØRING?

Dersom flomvarsel ikke foreligger, 
vil det på tekstsiden stå: "Ingen 
flomvarsler i perioden". På denne 
siden kan det i tillegg finnes en kort 
beskrivelse av spesielle forhold i 
vassdragene. Overskriften vil være 
"Spesielle forhold".

Gjeldende vannføringsprognose 
finnes på NRK Tekst-TV.
Vannføringen klassifiseres som stor, 
normal eller liten i forhold til det 
normale i den aktuelle perioden.
På NRK Tekst-TV side 319, finnes 
to alternerende sider; en kart- og en 
tekstside. Kartet viser en kvalitativ 
vannføringsprognose. Ved varsel om 
flom, er aktuell område markert med 
rødt på kartet. Nærmere beskrivelse 
finnes på tekstsiden.

Det blir foretatt vannføringsregi- 
streringer i mange vassdrag hver 
dag. Ved å sammenligne dagens 
registrering med vannføringen på 
samme dato i tidligere år, kan man 
si noe om hvilket nivå dagens vann
føring har.

NVE Region Vest, Boks 53, 6801 Førde

Det hender dessverre at 
en flom ikke blir varslet, 
eller at en varslet flom 

_ ikke kommer. Årsaken er 
usikkerhet i grunnlaget 
for utarbeidelsen av 
flomvarslene.

NVE Region Sør, Boks 2124, 3103 Tønsberg

NVE er ansvarlig for en samfunnsøkonomisk 
god forvaltning av landets vann- og energires
surser, og skal sikre at energibehovet dekkes 
med minst mulig ulempe for natur og miljø.
Sikkerhet og beredskap er også viktige 
arbeidsfelt for etaten. NVE er engasjert i 
internasjonalt samarbeid på flere av etatens 
fagområder.
NVE er en landsdekkende kunnskapsbedrift. 
NVE er et direktorat under Olje- og energide
partementer
Adresse:
Middelthunsgt. 29
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo
Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internettadresse: http://www.nve.no
Utgitt av NVE 1997
Grafisk formgivning: Bates Benjamin
Trykkeri: Studio Trykk 
Opplag: 2000 
©NVE

NVE
UTARBEIDER PROGNOSER 
OG FLOMVARSLER SOM 
BYGGER *A:

NVE Region Nord, Boks 394, 8501 Narvik

Region Midt-Norge, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller

http://www.nve.no
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