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INNLEDNING

Procon Rådgivende Ingeniører AS er engasjert av SV Betong AS til å gjøre en
skredfarekartlegging på deler av tomten i Humlestadgaten, g.nr./b.nr. 46/572 m. fl. i
Eigersund kommune. Kartlagt område er markert med rød firkant i Figur 1 nedenfor.
Skråningen er ikke vurdert nord for markert område, se Figur 2.

Figur 1: Kartlagt områdeover Jernbaneveien 19 og Humlestadgaten 29.

Figur 2: Avgrensning kartlagt områdenord for Jernbaneveien 19, sett mot øst.

Kartlagt
område

Utenfor
kartlagt
område
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PROSJEKTGRUNN LAG

Prosjektorientering

To eksisterende boliger (Jernbaneveien 19 og Humlestadgaten 29) skal rives, og to
boligblokker skal oppføres. Det er planlagt 5 etasjer over én parkeringskjeller, samt én
etasje i blokken foran parkeringskjelleren. Procon RI er orientert om at de nye blokkene
skal oppføres uten at det skal sprenges inn i eksisterende skråning.

Det søkes detaljreguleringsplan for området, og det kreves i den forbindelse en
vurdering av risiko for skred fra en skråning, samt en vurdering av eventuelle
avbøtende tiltak. Snøskred, steinsprang, flomskred og jordskred er vurdert for området.

Regelverk

Iht. Plan- og bygningsloven §4-3 og §28-1 og TEK 17 §7-1 og §7-3 skal planområder
være analysert for risiko- og sårbarhetsforhold, samt ha tilstrekkelig sikkerhet mot
naturpåkjenninger.

Sikkerhetsklasse

Ifølge TEK 17 skal området inngå i sikkerhetsklasse S3, da prosjektet er planlagt med
mer enn 10 boenheter. I S2 vurderes konsekvens som stor. Største nominelle årlige
sannsynlighet settes til 1/5000. Inndeling i sikkerhetsklasser følger Figur 3 nedenfor.

Figur 3: Inndeling av sikkerhetsklasser for byggverk innenfor skredfareområder iht. TEK 17 §7-3.

Grunnlagsdokument

Kartlegging av risiko for skred har grunnlag i følgende dokumenter:

Dokumentnavn År Utgiver
Sikkerhet mot skred i bratt terreng – Kartlegging av
skredfare i arealplanlegging og byggesak

2014 NVE

Gjennomgang av skredfareutredninger utarbeidet av
konsulenter i perioden 2011-2014 –
Sammenfatningsrapport

2015 NVE, Statens
vegvesen og
Jernbaneverket

Plan for skredfarekartlegging – Status og prioriteringer
innen oversiktskartlegging og detaljert
skredfarekartlegging i NVEs regi

2011 NVE

Faresonekartlegging for skred i bratt terreng -
Kravspesifikasjon

2016 NVE
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FORUNDERSØKELSER

Grunnforhold

Ifølge berggrunnskart fra NGU er området kartlagt som anortositt, overveiende massiv.
Løsmassekart fra NGU indikerer morene, usammenhengende eller i tynt dekke over
berggrunnen. Kartlagt område ligger like over marin grense, og det er ingen kjente
kvikkleireområder i nærheten. Kvikkleireskred anses derfor som uaktuelt, og vil ikke
vurderes videre i rapporten.

Flyfoto og befaring er benyttet til å vurdere terrenget. Det er observert to mindre søkk i
terrenget som kan indikere et sprekkesettmed strøk NØ mot SV. Deler av skråningen
er tildekket av trær i vekstsesongen.

Kartdata

Avgrenset område ligger ikke innenfor aktsomhetsområdet for steinsprang og jord- og
flomskred ifølge NVE sine aktsomhetskart. Aktsomhetskartetfor snøskred viser et
utløsnings-og utløpsområde utenfor avgrenset område, vist i Figur 4nedenfor. Det er
ellers ingen faresoner registrert på området.

Figur 4: Aktsomhetsområde for snøskred med utløsnings-og utløpsområde.

Skredhistorikk

Det er ikke registrert skredhendelser fra skråningen i NVE sin database. Lokalkjente
kunne ellers fortelle at de ikke haddeopplevd skredhendelser fra skråningen.

Klima

Klimatiske forhold er hentetfra senorge.no i normalperioden fraår 1971-2000.
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- Normal årstemperatur: 6-8° C.
- Normal årsnedbør: 1500-2000 mm.
- Normal årsmaksimum av snødybde: under 25 cm.
- Normal årsmaksimum av snømengde: under 50 mm vannekvivalent.
- Normal antall dager med tørr snø per år: 10-25 dager i året.
- Normal avrenning

o Vinter (des., jan. og feb.): 350-500 mm.
o Vår (mars, april og mai): 150-250 mm
o Sommer(juni, juli, aug.): 50-100 mm
o Høst (sep., okt. og nov.): 250-350 mm

Terreng

Terrenget i prosjektet er vurdert med grunnlag i høyder fra høydedata.no, bratthetskart
fra NVE, samt feltobservasjoner. Platået på Varberget er ifølge høydedata.no på ca. kt.
+43,7. Nedenfor skråningen, i Jernbaneveien 19, er terrengoverflaten på ca. kt. 21,0.
Skråningen stiger mot nord, fra en høyde på ca. 12 m til 23 m. Figur 5 nedenfor
illustrerer terrenget på området.

Figur 5: Utklipp fra høydedata.no med høydekurver i skråningen på Varberg. Grønntil rød farge indikerer
stigende terreng.

Jernbane

-veien
19
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Stigningen varierer fra ca. 1:2,2 til 1:1, med økende helning mot nord.

Figur 6 viser hvordan terrenget er inndelt i bratthet for snøskred, hvor det bratteste
partiet har en helning mellom 45-50°.

Figur 6: Inndeling avbratthet for snøskred.

FELTUNDERSØKELSER

Skråningen ble observert fra hagen i Jernbaneveien 19 og Humlestadgaten 29, samt
fra toppen av Varberg.

Grunnforhold

Bilder fra befaring er i vist i vedlegg 1.

Skråningen er i berg. Bergarten er magmatisk, antatt anortositt. Det er observert
forholdsvis massivt berg som er lite oppsprukket. 3 hovedsprekkesett med avstand
generelt 0,5 m er observert. Sprekkene har ikke fylling, og sprekkeflater vurderes
som ru. Sprekkene vurderes som gjennomgående. Et av sprekkesettet er søkkene i
terrenget som ble observert på flyfoto. Sprekkesettet har strøk øst-vestmed steilt fall,
tilnærmet vertikalt. Bergmassekvaliteten vurderes som god. Kun i enkelte partier er det
observert vann i skråningen, da i enkelte sprekker.

Det er observert trær i enkelte partier, typisk i sprekker. Det er konservativt vurdert at
trærne ikke har en stabiliserende og bindende effekt på blokker i skråningen, men
heller at trærne kan føre til rotsprengning. Blokker eller ur ble ikke sett nedenfor
skråningen.

Feltobservasjoner
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Det er utarbeidet et kart hvor observasjoner av betydning er presentert, gitt i vedlegg 2.

Jordskred og flomskred

Ettersom skråningen er i berg vurderes jord- og flomskred som en ikke-potensiell fare.
Løsmasseskred vurderes ikke videre.

Steinsprang

Vurdering av steinsprang er basert på feltbefaringer og terrengmodellen over området.
Skråningen har partier med helning brattere enn 45°, steinsprang vurderes derfor som
mulig. Ferske spor etter steinsprang ble undersøkt uten at noen ble funnet. Det ble ikke
observert blokker fra nedfall eller ur i skråningsfoten.

Det er observert to potensielle utløsningsområder, vist på Figur 7 og Figur 8. Partiene
er lokalisert høyt i skråningen, og det er derfor ikke gjort målinger av sprekkene.
Feltobservasjonskartet viser utløsningsområdenes omtrentlige lokalitet.
Utløsningsområdene er enkeltblokker som ligger på et antatt sprekkeplan med fall ut i
skjæringen, mot vest. Blokkene er estimert til å ha et volum mellom 1-2 m3.

NVE sin veileder på nett om løsnesannsynlighet for steinsprang beskriver følgende:
«Ingen ur eller blokker langs fjellfoten antyder at løsnesannsynligheten er svært lav og
at det ikke bør etableres faresoner.» Ettersom det ikke er funnet spor etter tidligere
steinsprang på området, vurderes løsnesannsynligheten som svært lav.

Figur 7: Utløsningsområde 1. Enkeltblokk som ligger på et sprekkeplan med fall ut i skjæringen.
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Figur 8: Utløsningsområde 2. Enkeltblokk høyere opp i skråningen.

Snøskred og sørpeskred

I skråninger med helning brattere enn 25° er detfare for snøskred, gitt at snømengden
i året kan overstige 0,2 m. Snødybden i Egersund er i årsmaksimum under 25 mm. Det
er omtrent 10-25 dager i året med tørr snø. På grunn av at normalverdiene ligger på
den nedre skalaen, antas snøskred å ikke være en potensiell risiko innenfor det
vurderte området. Ettersom det ikke er ansamling av vann i skråningen, er heller ikke
sørpeskred aktuelt.

KONKLUSJON

Utløsningsområdene er lokalisert bak eneboligen i Jernbaneveien 19. Ettersom boligen
ligger maks 3 m fra skråningen antas det atevt. nedfall vil nå selve boligen. Statiske
beregninger av utløpslengde erderforikke nødvendig. Utløsningsområdene er vurdert
til å ha svært lav sannsynlighet for utglidning. Faresone for vurdert område utgår, iht. til
veileder for utløpssannsynlighet fra NVE.

Utsprengning til et lavere nivå kan endre forholdene. Skråningshøyden øker, i tillegg til
at skråningen utsettes for rystelser som kan medføre sekundær oppsprekning, også i
utløsningsområdene. Skråningen bør derfor besiktiges igjen etter at trærne er fjernet,
men før sprengningsarbeidene starter, slik at evt. sikring av blokkene er vurdertfør
arbeid nært skråningen. Aktuelle sikringstiltak av blokkene er rensk eller bolting.

Det kreves en ny stabilitetsvurdering av bergskjæringen etter utsprengning.
Ingeniørgeolog må vurdere skjæringsstabilitet og evt. sikringstiltak etter rensk.

Utløsningsområdene er vurdert med lav sannsynlighetfor utglidning, og derav lav risiko
for steinsprang. Bebyggelse nært skråningen anses som mulig.
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VEDLEGG 1 

 

 
Bilde 1: Skråning helt i sør. Sett mot øst.  

 

 
Bilde 2: Oppsprukket parti vurdert som stabilt, del I. Sett mot nord. 
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Bilde 3: Oppsprukket parti vurdert som stabilt, del II over del I. Sett mot nord. 
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Bilde 4: Skråning helt nord på området. Sett mot nordøst. 
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Bilde 5: Skråning helt nord på området. Sett mot øst. 
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VEDLEGG 2

Vann

1

2
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