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Flomvurdering med hensyn på nytt sykehjem på Ørnes 

Det nye sykehjemmet på Ørnes er planlagt å ligge ved Mosvoldelva (nord-vestre side), se Figur 1. I henhold 
til TEK10 skal et sykehjem sikres mot en 1000 årsflom. 

NVE er kjent med at det har vært en del flomproblematikk i nedre deler av Mosvoldelva. Elva har blant annet 
flommet innover området rundt eksisterende lagerhall hvor det nå planlegges nytt sykehjem. I tillegg kan 
nevnes at NVE har vært engasjert i forbindelse med prosjektering av lukking av Mosvoldelva nedstrøms 
Gamleveien. 

 

Figur 1 lokalisering av nytt sykehjem på Ørnes 

 

Nedbørfelt 

I henhold til NVE-lavvannskart er nedbørfeltet til Mosvoldselva 9,1 km² med en midlere avrenning på 0,52 
m3/s, se Figur 2. NVEs retningslinje for flomberegninger sier at erfaringsmessig vil 1000 årsflom i små felt på 
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Sørlandet og Vestlandet ligge mellom 1500-3000 l/s km². For Nord-Norge har NVE begrenset datagrunnlag. 
Ved å være konservativ og anta 3000 l/s km² blir 1000 årsflommen antatt til å komme opp mot 27 m3/s. 

 

Figur 2 Nedbørfeltet til Mosvoldelva med karakteristiske verdier for nedbørfeltet. 

 

Løsmasser 

I henhold til NGUs løsmassekart ligger området på elveavsetninger, se Figur 3. Området kan derfor være 
utsatt for erosjon og elvebredden langs sykehjemmet bør derfor erosjonssikres. Når det legges 
erosjonssikring er det vanskelig å beholde kravet om å bevare kantvegetasjon. Det må derfor gjøres et valg 
om det skal erosjonssikres eller om kantvegetasjonen skal beholdes. 

Årsaken til dette er: 

• Med hensyn på flomsikring og erosjonssikring er det ingen fordel med kantvegetasjon når det skal 
legges ned erosjonshud i form av et steinlag, da kantvegetasjonen kommer i veien for utleggingen. 

• Kantvegetasjon medfører ekstra friksjon og høyere flomvannstand i tillegg til at den kan medføre økt 
fare for tilstopping av elveløpet. 

• Kantvegetasjon kan også medføre at erosjonshuden punkteres om et tre med rot velter. 
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Figur 3 I henhold til NGUs løsmassekart ligger området på elveavsetninger. Området kan derfor være utsatt 

for erosjon 

 

Flomutsatte områder 

En grov og noe konservativ vurdering av flomutsatte områder er vist på Figur 4. Det er bare områder nord for 
elva som er vurdert. Om det oppstår erosjon kan elva finne seg nye løp utenfor området som er markert. 
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Figur 4 Grov vurdering av flomutsatte områder 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak kan være å forhøye terrenget som sykehjemmet bygges på, slik at det står høyere enn 
vannstanden for en 1000 årsflom. Et annet tiltak kan være å bygge en flomvoll langs elva. I et slit tilfelle kan 
det være nødvendig å heve veibanen til Gamlevegen. Hvis ikke kan et alternativ være å drenere området 
innenfor en flomvoll ved hjelp av pumper. Dette vil imidlertid være mer usikkert med hensyn på drift. 

Pga. at løsmassene i området består av elveavsetninger, må elvebredden mest sannsynlig erosjonssikres 
for å unngå at elva finner nye løp, ved en eventuell ekstrem flom. 
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