
Hervé Colleuille
Seksjon for varsling av flom og 

jordskredfare

Hydrologisk avdeling

Varslingstjenesten for 
flom og jordskredfare

NGS 20.10.2017



Varslingstjenesten for flom og jordskredfare

■ NVE har varslet flom siden 1989

■ Regional jordskredvarsling og snøskredvarsling etablert i 2013



Vi kan løse det sammen!

• Stasjonsnett

• Vær og hydrologiske prognoser 

• Varslingstjenester for vær og flom 

• Eksperter i snø, geologi, 
hydrologi, vær og iT-utvikling

• Flere etater med ulike 
ansvarsområder



Hva gjør vi? 
 Vi avdekker potensielt farlige hydrometeorologiske situasjoner 

og varsler inntil 2-3 døgn på forhånd;

 Vi gir løpende informasjon om situasjonen og forventet 
utvikling slik at situasjonen kan håndteres best mulig lokalt 



• 8-21 / 7 

• Personell: ca. 24 stk. hydrologer/geologer inkl. to fra Vegdirektorat 

• Turnus –2 vakthavende (flom & jordskred) og bakvakt - Mange går flere type vakt

Organisering av varslingstjenesten

Foto: I. Kleivane, NVE

Ved flom-skred situasjon:

• Flere varslere

• Beredskapsorganisasjon i NVE inkl. personell fra 
NVEs regionskontorer (Hamar, Tønsberg, Førde, Trondheim, 

Narvik) som ofte er i direkte kontakt med 
kommuner, fylkesberedskapssjefer, SVV, JBV, 
Politiet



• Varsler ikke for enkeltstående objekter 
• f. eks. en skredbane eller en spesifikk elv

Unntak: Enkelte større elver og sjøer (Lågen, Mjøsa, Glomma,  Øyeren etc..)

• Faren gjelder kun utsatte områder 
• f. eks. elver/sjøer, bekker, bratt fjell med sedimenter…

• Hvorfor regionalt? Vanskelig å være mer spesifikk 
pga. usikkerheten i værprognose. Tett samarbeid med 
MET - Daglige samtaler med meteorologer

• Landsdekkende farevurdering på 
regionalt nivå

• Anbefaler aktsomhetsnivået i et 
større område (fylker, gruppe av kommuner)









Varsom.no

•Minst to daglige oppdateringer av aktsomhetsnivå
Før kl. 11:00 og 15:30, kun om morgen helgen/helligdager

• gjelder fra kl. 08 til kl. 08 neste dag (sommerstid)

• Tre dager av gangen
• To første dager: Detaljerte værprognoser 

• Tredje dag: Grovere og mindre treffsikre prognoser 



Gudbrandsdalen, sommer 2011  Foto Scanpix

•Flom i elver og sjøer



Flom i Odda, Hordaland, oktober 2014 Foto NRK.no

•Flom i elver



Flomskred ved Kvam 2011 Foto: NVE

Flomskred 
«Flom» av vann, jord og stein i bratte bekkeløp 

Otta, 2008 .Foto: Scanpix
Kvam 2013Kvam 2013



Notoden 24.07.2011

Flomskred
Styrtregn



Jordskred i Sør-Trøndelag 2012 Foto: O.J. Kjellmark, Adressa.no

Jordskred
Utglidninger og rask bevegelse av 
vannmettet jord i bratte skråninger



Sørpeskred i Dovrefjell, 05.2010 Snøhetta Foto: Adressa.no

Langfjorden, Alta Foto: Á. Jónsson, NGI

Sørpeskred
«Flom» av vannmettet snø



Varmere temperatur, økende nedbørmengder, økende frekvens og intensitet av korttidsnedbør: 
 økt hyppighet av jord-, sørpe og flomskred i store deler av Norge og nye områder pga. klimaendring og befolkningsvekt



steinsprang/skred

Vi varsler IKKE fare for
kvikkleireskred

prosesser med lang responstid 
(erosjon) eller direkte menneske-
skapt (graving, deponering, sprengning...)

Foto: Firdaposten-tipsar

leirskred

Foto: J. Hvitstendahl ,Dagbladet   Gjerdrum

Foto: vg.no
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Regn

Avrenning

Snøsmelting

Hydrometeorologiske variabler kan måles, simuleres og varsles

■ Vanntilførsel

■ Forhold i bakken

- Markvann

- Grunnvann 

- Tele

Hvordan vurderes jord- og flomskredfare?
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Bilder xgeo

23. Mai 2013



23 mai 2013

Foto NTB scanpix

Foto Dagbladet

Foto NTB scanpix

Awareness level for 
landslides based on 
water supply and soil 
saturation

Closed roads due to

• Flood

• Landslide:

Foto Larsen NTB Scanpix

23. mai20. mai

2000 m3/s

1500 m3/s

50 years flood

5 years flood

> 50 years flood

> 05 years flood

Mean flood

High flow

http://www.abcnyheter.no/files/images/2013-22/1369813445sz39213b.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/images/2013-22/1369813445sz39213b.jpg


regObs – Registrering av observasjoner/faretegn

Media overvåking



ca. 1-5 dager/år
ca. 5-15 dager/år

ca. 50 dager/år

ca. 300 dager/år
Ingen varsel i hele Norge

5 års flom
Noen til flere skred

50 års flom
Flere til mange skred



• Utfør forebyggende 
tiltak sørg for at vannveier er åpne…

• Iverksett 
beredskap 

• Vurder behov for 
tiltak og beredskap

• Følg med oppdatering på varsom 

• Les varselet grundig 
på varsom

Myndighetsvarsel

Beredskapsbehovet er avhengig av både 
aktsomhetsnivå og sårbarhet.
Det forventes at beredskapsnivå og behov for 
forebyggende tiltak vurderes lokalt basert på 
erfaring og lokalkunnskap: flomsonekart, 

problemsoner, tidligere situasjoner, kritiske infrastrukturer

Kvitteringsplikt – CIM: e-post/SMS



Eksempler på forebyggende tiltak
• Sjekk stikkrenner, rister, kulverter for å sikre at vannet renner fritt i sitt løp 

• Hold vannveier fri for is, snø, sedimenter, kvist og søppel

• Unngå oppdemning av vann ovenfor bebygd område og infrastrukturer 
(skogbilsveier, områder med hogst og anleggsarbeid)

• Sikre og flytte verdier 

• Unngå ferdsel langs bekker/elveløp og i bratte skråninger

• Veg/banestengning – Evakuering (politiet)

Foto: K.P. Kalenberg NRK.noFoto: JBV



Vi kan ikke varsle direkte konsekvenser av flom og skred

Flomskred (bekkløpendring) Otta 2008, Sel kommune, foto ScanpixFlomskred  mars 2015 Nordfjord, Sogn & Fjordane, foto SVV 



Vi kan ikke varsle direkte konsekvenser av flom og skred

Sørpeskred i Melhusdalen, Troms mai 2010: kraftlinjen knekk
Foto: E. Eidissen, Statnett

Sørpeskred i Balestrand, mars 2011: to personer omkom
Foto: ngi.no



Vi kan ikke varsle direkte konsekvenser av flom og skred

Okt. 2014. Flåm i Aurland kommune, foto: O. Løset/NRK Mai 2014, Trysil Hedmark, foto NVE





Longyearbyen og nær område
• Sørpeskredfare (daglige vurdering siden januar 2016)  

7 perioder med tett oppfølging – 1 varsel 31.12.2015

• Jord- og flomskredfare i tett samarbeid med MET siden sommer 2016
ooktober (2 dager) >15 jordskredhendelser

oNovember (4 dager) – Evakuering , 4-5 (?) hendelser



NVE utvikler en ny tjeneste, hvor alle kan abonnere på 
naturfarevarsler https://abonner.varsom.no Beta-versjon!

https://abonner.varsom.no/


Sjekk aktsomhetsnivået på www.varsom.no

Takk for oppmerksomhet!
hec@nve.no
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