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Fylkesmannen i Rogaland - Situasjonsrapport Nr. 1 - Flom oransje nivå (02.10.2017 - 
09:15) 
 
Hendelse: Flom oransje nivå  
 
1. Situasjonsbilde  
 
NVE varslet fredag 29/9 flom på oransje nivå for kommunene sør i Rogaland. Varslet er blitt 
oppdatert gjennom helgen. Søndag 1/10 kom også varsel for jordskred på gult nivå. 

Aktuelle kommuner iverksatte forebyggende tiltak og overvåking av situasjonen. Frem til 
søndag ettermiddag var det kun oppstått mindre skader. I løpet av kvelden og natten steg 
vannet og særlig Sokndal kommune fikk utfordringer knyttet til flommen: 

Sokndal kommune: Kommunen satt krisestab. Elva Sokna har flommet over og deler av 
Hauge sentrum er oversvømt. Flere veier er stengt. Sogndalstrand og byggefeltet på Øyno 
er isolert. Barnehagen på Øyno stengt  Kommunen har stor bil som frakter de som må 
fraktes ut og inn av området. Kommunen har kontroll på personer med særskilte 
behov.Sykepleier er på stedet på Øyno.  5 boliger er evakuert pga. fare for ytterligere 
jordras. Kommunen venter på geolog. Det ser ut til at flomtoppen er passert. Vannet synker 
litt i sentrum. 

Eigersund kommune: Få skader men en del veier er stengt på grunn av vann i veibanen. 
Dette er i hovedsak kommunale veier. Mye vann på fv 44 blir håndtert av entreprenør. 

Gjesdal kommune: Fv. 45 er stengt ved Giljajuvet pga jordras. Mindre oversvømmelser, men 
ingen store skader. 

Lund kommune: En del skader på mindre veier. 

Andre kommuner melder om mye vann, men få skader så langt. 
 
2. Mediebilde og budskap  
 
Kommunene bruker facebook aktivt for å informere innbyggerne. Fylkesmannen har fokusert 
på informasjon til kommunene og har snakket med NRK. Lokale og regionale media dekker 
situasjonen. Ingen særskilte utfordringer. 

  
 
3. Tiltak som er iverksatt  
 
Fylkesmannen har fulgt situasjonen tett gjennom helgen. Informasjon fra NVE er sendt 
aktuelle kommuner. 

Sokndal kommune:  Det jobbes for å sikre verdier. 

Eigersund kommune: Teknisk avdeling arbeider med å stenge veier og forebyggende tiltak. 
Informasjon til innbyggerne oppdateres på facebook . Situasjonen følges nøye. 

Gjesdal kommune: Økt beredskap og overvåkning i teknisk etat. Forebygging gjennom 
helgen. Bl.a nedtapping av dam.Beredskapskoordinator på vakt, 
medieovervåkning.Informasjon til innbyggerne på facebook. 
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Lund kommune: Økt beredskap og overvåking i teknisk etat. Forebyggende tiltak gjennom 
helgen. Informasjon til innbyggerne via facebook og hjemmeside. 
 
4. Forventet utvikling  
 
Det ser ut som flomtoppen er nådd i de mest utsatte vassdragene. Situasjonen overvåkes 
nøye både i kommuner og hos fylkesmannen. Arbeidet fremover antas i hovedsak å være 
knyttet til vurdering av skader på infrastruktur og eiendommer. 
 
5. Tiltak som vurderes iverksatt  
 
Ingen tiltak ut over de som allerede er etablert.  Fylkesmannen vil følge opp berørte 
kommuner. 


