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Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 17.07.2013 kl. 10.45
Meldingen gjelder for perioden 18.07 – 19.07

Nordfjord og Møre og Romsdal

Fra torsdag ettermiddag ventes raskt økende vannføring på Nordvestlandet på grunn av intens
nedbør. I de fleste elver og bekker vil vannføringen nå toppen i løpet av torsdag kveld eller natt til
fredag. Det ventes ikke at vannføringen vil nå over nivået for fem års gjentaksintervall. Lokale
oversvømmelser kan forekomme, og tettbygde strøk er spesielt utsatt.
Det er fare for jordskred og flomskred grunnet mye regn og høy vannmetning i bakken. Bratte
skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, er spesielt utsatt.

Dersom situasjonen ikke endrer seg vesentlig, blir det ikke sendt ut flere meldinger i denne
omgangen.

NB! Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i
regulerte vassdrag.
Det sendes MELDING fra NVE når det ventes vannføring opp mot 5 års gjentaksintervall eller ved andre spesielle
situasjoner i vassdrag.
Det varsles FLOM når det ventes vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall.
Det varsles STOR FLOM når det ventes vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall.
Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. De beredskapsansvarlige vurderer eventuell fare
for skader bl.a. på bakgrunn av kunnskap om tidligere flommer, flomsonekart mm.
Se vannstands- og vannføringsdata og eventuelle flomsonekart på www.nve.no/flomvarsling under ”Relatert
informasjon” i høyre marg.
Meldingen følges opp så lenge flomsituasjonen varer.
Fylkesmannen skal umiddelbart sende meldingen videre til relevante kommuner.
Husk kontrollvarsling mellom Fylkesmann og Politidistrikt.
Følgende mottagere kvitterer for meldingen på tlf.: 22 95 93 60 / 909 92 231 eller e-post: flomvarsling@nve.no
met.no
Veimeldingssentralen
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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Til internt bruk i NVE
Følgende mottagere kvitterer for meldingen datert 17.07.2013 på tlf. 22 95 93 60 / flomvarsling@nve.no
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