
 

 

Solvåg Fjordferie 

ROS-analyse 

 
Plan R75 Solvåg 

Skredfare, grunnforhold, flom/stormflo og bølgepåvirkning 
 

 

 

Oppdragsnr.: 5184317   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

2018-10-09 

 

 
 



 

 

Oppdragsnr.: 5184317   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

ROS-analyse  |  Plan R75 Solvåg 

 

 

n:\518\43\5184317\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapp_ros-analyse_endelig_datert 2018-10-09.docx2018-10-09 2018-10-09  |  Side 2 av 32 
 

Oppdragsgiver: Solvåg Fjordferie 

Oppdragsgivers kontaktperson: Terje Mosnes 

Rådgiver: Norconsult AS, Jåttåflaten 27, NO-4020 Stavanger 

Oppdragsleder: Marita Skorpe 

Fagansvarlig: Reidar Blesvik (geologi) 

Arne Erling Lothe (stormflo og bølgepåvirkning) 

Gunvar Mjølhus (geoteknikk) 

Andre nøkkelpersoner: Berit Soldal (geologi) 

Gregory Sargeant (geoteknikk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2018-10-09 Til oppdragsgiver MaSko AnnGro MaSko 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5184317   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

ROS-analyse  |  Plan R75 Solvåg 

 

 

n:\518\43\5184317\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapp_ros-analyse_endelig_datert 2018-10-09.docx2018-10-09 2018-10-09  |  Side 3 av 32 
 

Sammendrag 

Prosjektil Areal AS har utarbeidet reguleringsendring for plan R75 Solvåg på Fister i Hjelmeland 

kommune. Reguleringsendringen ble førstegangsbehandlet i Areal- og forvaltningsutvalget 7.12.2017. 

I vedtak ble det stilt krav om utarbeidelse av ROS-analyse før planen kunne sendes på høring. 

Norconsult AS har fått i oppdrag å utarbeide ROS-analyse for planområdet som omfattes av 

reguleringsendringen. Denne rapporten sikrer oppfyllelse av § 4.3 i plan- og bygningsloven og punkt 1 

i vedtaket, og redegjør for risiko og sårbarhet for området, knyttet til temaene skredfare, stormflo og 

bølgepåvirkning, marin grense/grunnforhold og geoteknisk bæreevne for nybygg i T7. Rapporten 

identifiserer behov for risikoreduserende tiltak i forbindelse med framtidig utvikling av området. 

Analysen følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. Analysen følger også 
retningslinjene i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Det er gjort en 
detaljert risikovurdering av de aktuelle temaene. Gjennom risikovurderingene, er det fremmet tiltak som 
foreslås implementert i reguleringsendringen. 

Skredfare 

De undersøkte områdene ligger helt eller delvis innenfor aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 

samt jord- og flomskred. Det er derfor utført en nærmere undersøkelse for å avklare om skredfaren er 

reell. Endringene gjelder i hovedsak omregulering til fritidsbosetning og fritids- og turistformål. Arealene 

T7 (fritids- og turistformål), A11-17 (fritidsbolig) og A19-21 (fritidsbolig) er foreslått å være i 

sikkerhetsklasse S2 i TEK17 §7-3 der årlig nominell sannsynlighet for skred skal være lavere enn 

1/1000. Areal A2 (fritidsbygg med flere boenheter hvor det antas at det kan oppholde seg mer enn 25 

personer) er foreslått å være i sikkerhetsklasse S3 der årlig nominell sannsynlighet for skred skal være 

lavere enn 1/5000. Arealene F4, J5 og J8 er regulert til jordbruk og får en generell vurdering av skredfare 

uten at det er knyttet til en spesifikk sikkerhetsklasse. 

Området hvor det skal gjøres reguleringsendring er preget av jordbruk. Videre oppover i terrenget mot 

nordøst er terrenget brattere og det er relativt tett vegetasjon helt opp mot toppen av fjellet. 

Vurderinger: 

• Areal A17 har akseptabel sikkerhet mot snøskred og sørpeskred samt jord- og flomskred, men 

ikke mot steinsprang for sikkerhetsklasse S2. 

• Areal T7 har akseptabel sikkerhet mot alle typer skred i forhold til kravet i sikkerhetsklasse S2. 

• Areal A2 har akseptabel sikkerhet mot snøskred og sørpeskred samt jord- og flomskred, men 

ikke mot steinsprang for sikkerhetsklasse S3. 

• Areal A11-16 og A19-20 har akseptabel sikkerhet mot alle typer skred for sikkerhetsklasse S2. 

• Areal A21 har akseptabel sikkerhet mot snøskred og sørpeskred samt jord- og flomskred, men 

ikke mot steinsprang for sikkerhetsklasse S2. 

• Areal F4 og J5 ligger delvis innenfor og J8 ligger helt innenfor faresonegrenser for 

sikkerhetsklasse S2 og S3. 

Anbefalte tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet: 

1. Areal A17: Bolting av enkeltblokker i bergskrenten, mulig kombinert med et sikringsnett som 

også tar imot mindre stein. 

2. Areal A2: Flytte byggegrensen ut av faresonen. 

3. Areal A21: Lage en fangvoll mellom skråning og byggegrense eller flytte byggegrense ut av 

faresonen. 

Ved gjennomføring av tiltakene vil det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for areal A17 og A21. Det kreves 

prosjektering av tiltak 1 og 3. 
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Tiltak som må innarbeides i reguleringsplanen: 

Grense for faresone justeres iht. faresonekart i Figur 5.  

Byggegrense i område A2 flyttes ut av faresonen. For område A21 kan det vurderes å flytte 

byggegrensen, alternativt må det gjennomføres tiltak ved prosjektering og bygging. Dette sikres i § 5 i 

forslag til bestemmelser til reguleringsendring av plan R75. 

 

Stormflo, inkludert bølgepåvirkning 

Vurderinger: 

A. De planlagte sjøbodene i område T7 i Solvåg tilfredsstiller alle krav til flomsikring som er 

formulert i TEK17, Flomklasse F2. Flomklasse F2 er tilfredsstilt også for grunnplanet i 

sjøbodene.  

B. Vurderingen av flomsikring omfatter både forventet ekstrem stormflo (200 års returperiode, år 

2090, utslippscenario RCP8.5 og ensemblespredning 95 %) og bølger (200 års returperiode).  

C. Det er forutsatt at det er truffet tiltak for å sikre at plattingen/promenaden foran sjøhusene er 

drenert, slik at vann ikke kan magasineres på området. Dreneringen kan være i form av spalter 

i tredekke, sluk eller planlagt avrenning til sidene.  

Anbefalte tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet: 

I. Det er viktig å notere seg at promenaden/plattingen i framtiden kan få betydelig overskylling 

også ved moderate kombinasjoner av bølger og høyt vann-nivå, der ingen av hendelsene kan 

karakteriseres som ekstreme. I 2018 vil en kombinert tilstand med stormflo og bølger på 5-års 

nivå gi en overskylling på ca 15 l/(sm), mens overskyllingen i 2050 vil ha økt til 22 l/(sm) for 

samme tilstand. I den grad man ønsker å innrede eller møblere dette arealet bør det være 

gjenstander som er sikret ved fastbolting eller stor tyngde, eller som fjernes når det er varslet 

større stormer. Man bør være særskilt oppmerksom på muligheten for at mindre gjenstander 

kan bli tatt av vind eller bølger og gjøre skade dersom de treffer et annet objekt eller en person.  

II. Det ansees ikke som nødvendig å hindre personer i å ta seg ned på området under 

stormhendelser. Området er så oversiktlig at den fare og risiko man utsetter seg for ved å 

bevege seg der under en storm er åpenbar på stor avstand, og det vil finnes retrettmuligheter 

som kan benyttes. 

Tiltak som må innarbeides i reguleringsplanen: 

Bestemmelsene bør suppleres med krav til tiltak for å sikre bebyggelse og anlegg mot bølgepåvirkning. 

 

Marin grense/grunnforhold og geoteknisk bæreevne 

A. NGU’s marin grense-kart viser at prosjektområdene ligger under marin grense, men angir 

muligheten for marin leire som stort sett fraværende 

B. Det er ingen unormal risiko knyttet til bæreevne, setninger eller stabilitet i områdene A2, A11 – 

A17 og A19 – A21. 

C. Forutsatt at det kan dokumenteres fast grunn på sjøbunn under fylling ved området T7 er det 

ingen unormal risiko knyttet til bæreevne, setninger eller stabilitet i dette området. 

Det er Norconsult bekjent, ikke utført grunnundersøkelser i området, men oppdragsgiver har indikert at 

fyllingen er etablert på faste masser eller berg. Dette må dokumenteres eller bekreftes av oppdragsgiver.  

Generelle krav i plan- og bygningsloven og TEK17 sikrer at det ved søknad om tiltak skal dokumenteres 

at det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare. Det vurderes derfor at det ikke er nødvendig å stille særskilte 

krav til dette i reguleringsplanen. 
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 Innledning 

 Bakgrunn og mål 

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) 

ved all arealplanlegging, jf. § 4.3:  

"Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal 

vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område 

med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 

Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder 

forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap." 

Byggteknisk forskrift (TEK 17) gir sikkerhetskrav i forhold til naturfare (Kapitel 7 § 7-1,2,3 og 4), og det 

er gitt et generelt krav om at byggverk skal utformes og lokaliseres slik at det er tilfredsstillende sikkerhet 

mot fremtidige naturfarer. Videre angir NVEs veileder 2 2017 Nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging, hva som skal til for at NVEs interesser ivaretas 

for sikring mot utbygging i utsatte områder. Se oversikt i styrende dokumenter i kapittel 1.3.  

 Om planområdet og oppdraget 

Planområdet ligger på i Solvåg, på Fister i Hjelmeland kommune. 

Prosjektil Areal AS har utarbeidet reguleringsendring for plan R75 Solvåg på Fister i Hjelmeland 

kommune. Bakgrunn for reguleringsendringen er ytterligere utvikling av reiselivsanlegget Solvåg 

Fjordferie. Reguleringsendringen omfatter endring av bruk/utnyttelse på området. Det vises til 

planbeskrivelse utarbeidet av Prosjektil Areal AS for nærmere beskrivelse av endringene. 

Reguleringsendringen ble førstegangsbehandlet i Areal- og forvaltningsutvalget 7.12.2017 med 

følgende vedtak:  

Hjelmeland legg reguleringsendring R75 Solvåg ut til offentleg ettersyn med følgjande vilkår ift 

søknad mottatt 17.10.17:  

1. Før planen blir sendt på høyring skal det foreliggje fagkyndig ROS-analyse på skredfaren, 

flaum/stormflo-faren, marin grense/grunnforhold, samt geoteknisk bæreemne for nybygg i T7 

herunder behov for fylling i sjø/fylling bak bygg. Fareområde skal visast som omsynssone, og 

det skal leggjast inn konkrete avbøtande tiltak og ev rekkefølgjekrav i føresegnene ift evt 

risiko  

2. Det skal framgå av føresegn § 3 for friluftsområdet F4 korleis dette skal tilretteleggjast for å 

gjere det attraktivt for hyttefelta.  

3. Max BYA for hytte A11-A16 og A19- A 21 er max 121 m2, og for A17 150 m2. Auka mønehøgd 

som omsøkt.  

4. Max BYA for nytt servicebygg (lager/toalett) i T7: 70 m2.  

Norconsult AS har fått i oppdrag å utarbeide ROS-analyse iht. kravet som Areal- og forvaltningsutvalget 

stilte ved førstegangsbehandling av reguleringsendringen for plan R75. Denne rapporten sikrer 

oppfyllelse av § 4.3 i plan- og bygningsloven og punkt 1 i vedtaket, og redegjør for risiko og sårbarhet 

for området, knyttet til temaene skredfare, stormflo og bølgepåvirkning, marin grense/grunnforhold og 
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geoteknisk bæreevne for nybygg i T7. Rapporten identifiserer behov for risikoreduserende tiltak i 

forbindelse med framtidig utvikling av området.  

 Forutsetninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen: 

• ROS-analysen gjelder områdene som omfattes av reguleringsendringen, vist med rødt i Figur 

1 under. 

• ROS-analysen er begrenset til temaene skredfare, flom/stormflo, marin grense/grunnforhold, 

samt geoteknisk bæreevne for nybygg i T7, herunder behov for fylling i sjø/bak bygg.  

• ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 

• Analysen omfatter farer for 3. person, ytre miljø og materielle verdier.  

• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 

• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt spesielle 

forhold knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen avdekkes. 

• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. 

 

 

Figur 1: Detaljkart. Lokalisering er vist med rød markering. Se arealinndeling i vedlegg 1. 

 Forutsetninger for skredfarevurderingen 

Arealene T7, A11-17 og A19-21 i sikkerhetsklasse S2. Areal A2 i sikkerhetsklasse S3. Arealene F4, J5 

og J8 er ikke knyttet til en spesifikk sikkerhetsklasse. Det anbefales at det gjennomføres vedlikehold av 

bekkerør og at det opparbeides en oppsynsplan dersom det er aktuelt med omlegging av rør ved 

utbygging. 
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Skredfarevurderingen er gjort med utgangspunkt i dagens situasjon i området. Eksisterende skog og 

vegetasjonsdekke i og rundt de vurderte arealene kan redusere sannsynligheten for utløsning og 

rekkevidde på snøskred og steinsprang samt jord- og flomskred. Ved endringer i vegetasjonen (spesielt 

i skråning nord-nordøst for det største vurderte området) vil skredfaren kunne endre seg. 

 Forutsetninger for flomfarevurderingen 

Vurdering av stormflo og bølgepåvirkning er begrenset til å gjelde sjøbodene i felt T7. De øvrige delene 

av planområdet ligger så høyt og fjernt fra sjøen at flom fra sjøen ikke er aktuelt. 

Flomfare fra overvann forutsettes håndtert i planer for vann og avløp for området, og er ikke videre 

omtalt i rapporten. 

 Forutsetninger for vurdering av geoteknisk bæreevne i T7 

Risikoanalysen forutsetter at fyllingen i sjøen er etablert på faste masser eller berg. 

 Styrende dokumenter og definisjoner 

Tabell 1: Styrende dokumenter 

Ref. Tittel Dato Utgiver/forfatter 

1.3.1 Lov om planlegging og 
byggesaks-behandling (plan- og 
bygningsloven)  

2008 Kommunal og 
moderniseringsdepartementet 

1.3.2 Veiledning om tekniske krav til 
byggverk. Byggteknisk forskrift 
(TEK17) med veiledning 

2017 Direktoratet for byggkvalitet 

1.3.3 NS 5814:2008 Krav til 
risikovurderinger 

2008 Norsk standard 

1.3.4 Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging 

2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.3.5 Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen NVEs 
saksområde arealplanlegging. 
Grunnlag for innsigelser 

2017 Norges vassdrags- og energidirektorat 

1.3.6 Flaum og skredfare i arealplaner  2014 Norges vassdrags- og energidirektorat 

1.3.7 Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng. Kartlegging av skredfare 
i arealplanlegging og byggesak. 

2014 Norges vassdrags- og energidirektorat 

1.3.8 Sea Level Change for Norway 
NCCS report no. 1/2015 

2015 M.J.R. Simpson, J.E.Ø. Nilsen, O.R. 
Ravndal, K. Breili, H. Sande, H.P. Kierulf, 
H. Steffen, E. Jansen, M. Carson, O. Vestøl 

1.3.9 EurOtop Wave Overtopping of 
Sea Defences and Related 
Structures: Assessment Manual, 
August 2007 

2007  
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Tabell 2: Grunnlagsdokumentasjon 

Ref. Tittel, beskrivelse Dato Utgiver 

1.3.10 Plan R75 reguleringsendring for Solvåg 2017 Prosjektil Areal AS 

1.3.11 Foto og grunnlagsdokumentasjon mottatt fra 
Solvåg Fjordferie 

2018 Solvåg Fjordferie AS 

1.3.12 Foto fra prøvegravinger i område A2 og 
uttalelse fra graver 

2018 Siv.Ing.Rodvelt AS 

1.3.13 Skredfarevurdering_Solvåg J01 2018 Norconsult AS 

 

Tabell 3: Definisjoner 

Uttrykk Beskrivelse 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord 
eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller 
materielle verdier. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til hva som vil bli 
konsekvensene. 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse. 

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres 
årsaker, sannsynlighet og konsekvenser. 

Risikoreduserende 
tiltak 

Tiltak som påvirker sannsynligheten for- eller konsekvensen av en 
uønsket hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende 
tiltak og konsekvensreduserende tiltak. 

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, og å 
ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former 
for påkjenninger. 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. 

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket 
hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter 
hendelsen. 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

NGU Norges geologiske undersøkelse 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 
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 Metode 

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, stabilitet og materielle verdier følger hovedprinsippene 
i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.3.3). Analysen følger også retningslinjene i DSBs 
veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 1.3.4). 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er 
knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av 
hendelsen dersom den inntreffer.  

ROS-analysen er begrenset til temaene skredfare, flom/stormflo, marin grense/grunnforhold, samt 
geoteknisk bæreevne for nybygg i T7, herunder behov for fylling i sjø/bak bygg. Temaene vurderes i en 
detaljert risikoanalyse i kapittel 3.  

Gjennom risikovurderingene, vil det bli fremmet tiltak som foreslås implementert. Disse sårbarhets- og 
risikoreduserende tiltakene oppsummeres i kapittel 4.2. 

Sannsynlighet og konsekvens 

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. 

Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks. 

klima) og faglig skjønn.  

Skred og flom analyseres i henhold til akseptkriterier gitt i TEK17 og det benyttes egne intervaller for 

sannsynlighet basert på tiltakets sårbarhet. 

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller konsekvens-

reduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko.  
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 Risikoanalyse 

 Skred 

 Sikkerhetsklasse for skred 

I henhold til TEK 17 skal byggverk og tilhørende utearealer plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 

skred slik at årlig nominell sannsynlighet ikke overskrider kravet til sikkerhetsklassen som tiltaket 

tilhører. For fastsettelse av sikkerhetsklasse ved ulike byggverk kan man ta utgangspunkt i Tabell 4. 

Tabell 4: Sikkerhetsklasser ved plassering av bygg i skredfareområder (TEK17). 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Eksempler er garasjer, uthus, båtnaust, mindre 

brygger og lagerbygninger med lite personopphold. Det gjelder generelt byggverk der det normalt ikke 

oppholder seg personer. 

I S2 inngår byggverk der skred vil føre til middels konsekvenser. Eksempler er boligbygg med maksimalt 

10 boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted der det normalt oppholder seg 

maksimum 25 personer, driftsbygninger i landbruket, parkeringshus og havneanlegg. S2 gjelder 

generelt byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer, og/eller der det er middels 

økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. 

I S3 inngår byggverk der skred vil føre til store konsekvenser. Eksempler er byggverk med flere 

boenheter og personer enn i S2, i tillegg til skoler, barnehager, sykehjem og lokale 

beredskapsinstitusjoner. 

Arealene T7, A11-17 og A19-21 (se vedlegg 1 for nummerering av areal) gjelder frittstående 

fritidsboliger og er foreslått plassert i sikkerhetsklasse S2. Dette innebærer at den nominelle årlige 

sannsynligheten for skred ikke skal være større enn 1/1000. 

Areal A2 gjelder et fritidsbygg med flere boenheter, hvor det antas at det kan oppholde seg mer enn 25 

personer, og er foreslått plassert i sikkerhetsklasse S3. Dette innebærer at den nominelle årlige 

sannsynligheten for skred ikke skal være større enn 1/5000. 

Arealene F4, J5 og J8 er regulert til jordbruk. TEK17 gjelder spesifikt byggesaker med tilhørende 

uteareal. Det blir derfor gjort en generell vurdering av skredfaren ved jordbruksarealene uten å knytte 

dem til en spesifikk sikkerhetsklasse. 

 Vurdering av skredfare 

For utdypende beskrivelse av gjennomført befaring/undersøkelser, beskrivelse av ulike skredtyper i 

bratt terreng og nærmere områdebeskrivelse, vises det til Vedlegg 2 Skredfarevurdering_Solvåg J01. 
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3.1.2.1 Snøskred og sørpeskred  

I følge NVEs bratthetskart er det noen mindre sammenhengende områder med en helning på 27°-50° 

på Solvåg. Dette er potensielle utløsningsområder, og ligger nordøst for de vurderte områdene. I 

potensielle utløsningsområder er det registrert relativt tett skog som både hindrer utløsning og begrenser 

utløp. Nedenfor utløsningsområdet er helningen mellom 0°-27°, noe som vil begrense utløpet.  

Klimaet i området tilsier at det normalt er lite snø gjennom vinterhalvåret.  

Det vurderes som lite sannsynlig at det kommer så store snømengder at det er fare for skadelige 

snøskred med utløp ned til de vurderte områdene.  

Solvåg ligger sørvestvendt, og ligger ikke utsatt til for dannelse av skavler og fokksnø dersom det tas 

utgangspunkt i at dominerende vindretning er fra sør-sørvest.  

Det er ikke tegn på tidligere skredhendelser.  

Samlet sett vurderes alle arealene å ha akseptabel sikkerhet mot snø- og sørpeskred for 

sikkerhetsklasse S2 og S3. 

 

3.1.2.2 Steinsprang 

Areal A17: 

I nord-nordøstlig ende av tomten er det en 10 m høy bergskrent i fyllitt. Bergskrenten er rensket med 

gravemaskin, men det er fortsatt en del småstein o.l. som ligger igjen på små hyller. Det er observert 

sprekkedannelse som helt eller delvis avgrenser blokker. Nedenfor bergskrenten er tomten planert og 

derfor bortimot jevn og flat. Det er observert trær som vokser oppe på kanten av bergskrenten. 

Det er vanskelig å si noe om skredaktivitet da terrenget er preget av arbeid med å klargjøre tomt og 

renske bergskrent. 

På grunn av at bergskrenten er relativt lav, og at terrenget nedenfor er flatt, vil blokker som løsner trolig 

få et kort utløp. 

Samlet sett vurderes areal A17s byggegrense likevel å ikke ha akseptabel sikkerhet mot steinsprang 

for sikkerhetsklasse S2. 

For å heve sikkerheten til akseptabelt nivå er det foreslått følgende tiltak: 

• Bolting av enkeltblokker i bergskrenten, mulig kombinert med et sikringsnett som også tar imot 

mindre stein 

Dette er et tiltak som må dimensjoneres og utføres i forhold til aktuelle terrenginngrep. Et annet alternativ 

er å flytte byggegrensen ut av faresonen. Figur 2 viser hvor byggegrensen ligger i forhold til 

faresonegrensen. 
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Figur 2 Byggegrensen til areal A17 med faresoner. 

 

Areal T7: 

Areal T7 er en nausttomt. Arealet ligger nedenfor en vei (sørøstlig retning). Sørøst for veien er det 

planlagt parkeringsplasser inntil en ca. 10 m høy veiskjæring. Her er fjellet mer solid enn ved A17. Det 

er bortimot 30 meter fra veiskjæringen ned til nausttomtene med en terrenghelning på 0°-20°. Dersom 

det løsner blokker fra veiskjæringen, vil de trolig stoppe ved parkeringsplassene eller i veien. 

Samlet sett vurderes areal T7 å ha akseptabel sikkerhet mot steinsprang for sikkerhetsklasse S2.  

 

Areal A2: 

Helningen til fjellpartiet nord-nordøst for areal A2 er bratt nok til å utløse steinsprang. Terrenget mellom 

areal A2 og fjellskrenten har en helning på 30°-45°. Det er registrert tett vegetasjon i store deler av 

skråningen. I øvre del av undersøkt område ble observert ferske skredblokker som trolig har stanset i 

trær. Trærne bremser blokker og forkorter utløpet deres. Det er ikke registrert skredblokker i nedre del 

av skråningen. 

Ved feltobservasjoner kombinert med datagrunnlag og modellering er det vurdert at det er muligheter 

for steinsprang med rekkevidde ned i areal A2. 

Samlet sett vurderes deler av areal A2s byggegrense å ikke ha akseptabel sikkerhet mot steinsprang 

for sikkerhetsklasse S3. 

For å heve sikkerheten til akseptabelt nivå er det foreslått følgende: 
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• Flytte byggegrensen ut av faresonen (Figur 3 viser hvor byggegrensen ligger i forhold til 

faresonegrensen) 

 

 

Figur 3 Byggegrensen til areal A2 med faresoner. 

 

Arealene A11-16 og A19-21: 

Det er stedvis bratt nok til at steinsprang kan utløses sørøst for de vurderte arealene, men topografien 

tilsier at blokkene ikke vil ha langt nok utløp for å utgjøre en reell skade. Det er også en bratt skråning 

sørvest for de vurderte arealene. Her er det observert blokker. Det er usikkert om dette er skredblokker 

eller en gammel fylling. Dersom disse blokkene (re)aktiveres, er det en mulighet for at de kan ha 

rekkevidde innenfor byggegrensen i areal A21. Ved areal A16 vil blokkene så vidt komme inn i tomten, 

men ikke innenfor byggegrensen. Det er tett vegetasjon i skråningen som vil bremse eventuelle blokker 

dersom de kolliderer med trær. 

Samlet sett vurderes byggegrensen til arealene A11-16 og A19-20 å ha akseptabel sikkerhet mot 

steinsprang for sikkerhetsklasse S2. Byggegrensen til areal A21 har ikke akseptabel sikkerhet mot 

steinsprang for sikkerhetsklasse S2. 

For å heve sikkerheten til areal A21s byggegrense til akseptabelt nivå er det foreslått å gjennomføre et 

av følgende tiltak/anbefalinger: 

• Lage en fangvoll mellom skråning og byggegrense 

• Flytte byggegrensen ut av faresonen (Figur 4 viser hvor byggegrensen ligger i forhold til 

faresonegrensen) 

En fangvoll er et tiltak som må dimensjoneres og utføres i forhold til aktuelle terrenginngrep. 
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Figur 4 Byggegrensen til areal A21 med faresoner. 

 

Arealene F4, J5 og J8 ligger alle helt eller delvis innenfor faresonene til sikkerhetsklasse S2 og S3. 

 

3.1.2.3 Jord- og flomskred 

Det er store områder med en helning på 20°-30° på Solvåg. Dette er potensielle løsneområder for 

jordskred. Flomskred kan også løsne ved denne helningen, men også ved lavere helning. Det er 

observert en bekk som renner tvers gjennom det største området. Bekken er lagt i rør bare med små 

åpninger og hadde lav vannføring ved befaringstidspunktet. Det er ikke tegn på tidligere skredhendelser. 

Dersom innløpet til røret tetter seg eller blir ødelagt nede i bakken kan det demmes opp vann. Dette kan 

føre til erosjon, og kombinert med mye nedbør er det en potensiell fare for utglidning av masser ved en 

helningsvinkel på 20°-30°. Moreneavsetninger er vanligvis kompakte løsmasser. Dette kombinert med 

stedvis tynne løsmassedekker forminsker risiko for store skred. Røret bør likevel vedlikeholdes. Det er 

også viktig å ha en oppsynsplan dersom det er aktuelt med omlegging av rør ved utbygging. 

Samlet sett vurderes alle arealene å ha akseptabel sikkerhet mot jord- og flomskred for sikkerhetsklasse 

S2. 

 

3.1.2.4 Dimensjonerende skredtype 

Steinsprang er dimensjonerende skredtype i alle vurderte områder. 
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3.1.2.5 Faresonekart 

Faresonekartet (Figur 5) er basert på feltobservasjoner, historiske skredhendelser, bratthet, topografi 

og klima i sammenheng samt simulering av steinsprang i Rocfall (se Vedlegg 2 for parameter og 

profiler). 

 

Figur 5: Faresonekart 
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 Stormflo, inkludert bølgepåvirkning 

 Sikkerhetsklasse for flom 

Byggene prosjekteres i flomklasse F2, beskrevet i Byggteknisk Forskrift (TEK17) og gjengitt nedenfor i 

Figur 6 og Figur 7. Klasse F2 innebærer at byggene dimensjoneres for en returperiode på 200 år, og 

for klimaendringer legges til grunn estimert tilstand i 2090, klimascenario RCP8.5 og 95 % 

ensemblespredning i modellene. (For detaljer om parameterne, se referanse 1.3.8).  

 

 

Figur 6: Flomklassifisering i hht TEK17 
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Figur 7: Definisjon av klassenivåene F1 og F2 (TEK17) 

 Stormflo 

Stormflo beregnes ved å benytte beregnede ekstremverdier for nærmeste standardhavn i Kartverkets 

målenett (Stavanger), og addere estimert heving av middelvannstand (på grunn av klimaendringer) fram 

til 2090. Heving av middelvannstand beregnes for Strand kommune.  

Resulterende verdier for Strand kommune, Flomklasse F2 er vist i Tabell 5. Utviklingen fram til 2100 for 

andre klimascenarier er vist i Figur 8. I Figur 8 er scenariet RCP8.5 / 95 % markert som «Høy 95 %».  

Tilsvarende tall for Flomklasse F1 er vist i Tabell 6. Flomklasse F1 er bare aktuell for sekundære 

bygninger som naust, garasjer, osv.  

Til sammenligning er høyeste registrerte vannstand i Stavanger 110 cm NN2000.  

Tabell 5: Estimert ekstrem stormflohøyde i Strand kommune 2090, Klasse F2 

Parameter Verdi  

200 års stormflo i Stavanger 
2018 

127 cm NN2000 
(201cm Sjøkartnull) 

 

Klimadrevet heving av havnivå 
2090 

77 cm RCP8.5, 95 % 
ensemblespredning 

Sum 204 cm NN2000  
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Tabell 6: Estimert ekstrem stormflohøyde i Strand kommune 2090, Klasse F1 

Parameter Verdi  

20 års stormflo i Stavanger 
2018 

99 cm NN2000 
(173 cm Sjøkartnull) 

 

Klimadrevet heving av havnivå 
2090 

77 cm RCP8.5, 95 % 
ensemblespredning 

Sum 176 cm NN2000 
 

 

 

 

Figur 8: Estimert utvikling av stormflo ved 200 års returperiode i Strand kommune. Kurvene representerer 
framtidige utslippsnivå (høy, middels, lav), hvert med 50 % og 95 % ensemblespredning. Gjeldende 
forskrift pålegger oss å følge den røde, heltrukne kurven fram til 2090. 

 Bølger 

Bølger kan utgjøre en fare for bygninger på to måter: 

1. Bølgene bryter mot land eller en konstruksjon og sender vann innover land.  

2. Bølgene treffer en konstruksjon på undersiden og fører til en oppadrettet kraftpuls på f.eks. 

brygger, kaier eller promenader. 

Bølger beregnes ved å benytte en modell som gir (signifikant) bølgehøyde, spektral topp-periode og 

retning når vindhastighet og sjø-overflaten som vinden blåser over er gitt. 

Vind-data hentes fra en nærliggende målestasjon. Den nærmeste stasjonen er Fister, men denne antas 

å være lite representativ for vind fra SV i Fognafjorden, som dominerer. Vi har derfor valgt vind-data fra 

Rennesøy, som var i drift fram til 2005. Vindobservasjoner 1989 – 2005 er fordelt på 30˚ sektorer og 

ekstremverdier er beregnet ved hjelp av en 3-parameter Weibull-fordeling. Bølgene er først beregnet for 

et punkt ca. midtfjords utenfor Mosnesvågen, og deretter er skjerming fra holmene ved Storholmen og 

Kue beregnet.  

I denne analysen mangler vi vind-data fra 2005 – 2018. Men det er heller ikke gjort noen justeringer av 

vinden for å ta hensyn til at det sannsynligvis blåser vesentlig kraftigere ved Rennesøy (Galta/ 

Mortavika) enn i Fognafjorden.  
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Plantegningene viser at det skal ligge et anlegg med flytebrygger foran sjøbodene i Felt T17. I vår 

analyse har vi ikke tatt hensyn til eventuelt bidrag til bølgehøydereduksjon fra disse bryggene. Det 

begrunnes med følgende: 

• Flytebryggene er midlertidige og mobile, og det er derfor ikke sikkert at de alltid vil være til stede.  

• Bryggene kan bli borte som følge av vedlikehold, endret behov, endret konfigurasjon eller 

havari. 

• Bidraget til bølgedemping fra slike brygger er lite, spesielt hvis de ikke har båter fortøyd til seg, 

noe som sannsynligvis vil være tilfellet om vinteren.   

 

 

Figur 9: Fordeling av signifikant bølgehøyde mot sjøfronten i område T7. Rp er returperiode i år.  

 

Figur 10: Fordeling av bølgelengder som tilsvarer returperiodene i Figur 9. 
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 Total risiko for flom 

3.2.4.1 Bekrivelse 

Beskrivelsen nedenfor i Figur 11 - Figur 13 er basert på bilder og informasjon oversendt fra 

oppdragsgiver. Fra opplysningene finner vi følgende data. 

Tabell 7: Data for planlagt utbygging. Alle høyder er i NN2000 

Tema / parameter Beskrivelse / verdi Kommentar 

Laveste golvhøyde i 
bygning/sjøbod 

2.4 m   

Høyde på terrasse foran 
sjøbod 

2.4 m  2.0 m bredde foran bygningen 

Høyde på platting / promenade 
mellom terrasse og sjøkant 

2.14 m  Ca 26 cm trinn opp til terrasse 

Bredde av platting / promenade 8.7 m Målt vinkelrett på sjøkanten 

Underlag for 
platting/promenade 

Murte steinblokker og fast 
fylling 

Ikke fritt vannspeil under 
konstruksjonen 

Underlag for sjøboder Naturlig grunn / fast fylling 

 

 

 

Figur 11: Fotomontasje av ferdige sjøboder i felt T7 
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Figur 12: Opparbeidet avgrensing mot sjøen foran sjøboder. (Bildet er merket A7, men vi antar at det skal være 
T7). Fra betongkanten er det ca 8.7 m fra kanten til terrassen foran huset, og 10.7 m til nærmeste 
bygningsdel.  
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Figur 13: Snitt av planlagt bygning (sett fra sjøen) med boder i grunnplanet og bolig i de to øverste etasjene. 
Golvplan i grunnplanet og en terrasse med 2.0 m bredde foran bygget er +2.4 m.  

 

3.2.4.2 Flomfare 

Det er ikke fare for at stormflo-nivået skal nå opp til noen del av bygningene. Golvnivået i bodene på 

grunnplanet er +2.4 m over NN2000 (Tabell 7), og høyeste stormflo-nivå i Flomklasse F2 er +2.04 m 

over NN2000 i 2090 (Tabell 5). I en situasjon der dimensjonerende stormflo inntreffer, er det fortsatt 10 

cm fribord opp til promenaden, og 36 cm opp til nivået for terrasse og sjøbod.  

Vi må imidlertid ta hensyn til at det kan forekomme bølger samtidig med stormflo. Ekstrem stormflo har 

høyest sannsynlighet for å inntreffe ved en tidevanns-topp rundt jevndøgn, der det samtidig er lavtrykk 

med pålandsvind, i dette tilfellet fra SV til NV.  

Fysikken i et slikt scenario er slik at man må regne med at ekstrem stormflo kan inntreffe samtidig med 

ekstrem vind fra SV til V, som igjen vil gi ekstreme bølger. Teoretisk sett er returperioden for en tilstand 

der 200 års bølger inntreffer samtidig med 200 års stormflo mye høyere enn 200 år, men siden 

sammentreff av de to hendelsene er fysisk forbundet, må vi anta at de inntreffer samtidig. 
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Effekten av bølgene kan nå regnes på to måter: 

1. Bølgeoppskylling på platting/promenade. I dette tilfellet antar vi at fronten kan modelleres som 

en vertikal mur med dybde 5.0 m ved foten, og et fribord på Ru = 0.1 m 

2. Bølgeoppskylling på terrasse og mot bygning. I dette tilfellet antar vi at promenaden eller 

plattingen med bredde 8.7 m stiger jevnt fra et nivå ved sjøkanten på 2.14 m opp til terrasse-

nivået på 2.4 m med en helning på 1:33.  

I begge tilfeller benytter vi metode og data som er beskrevet i referanse 1.3.9. Resultat fra beregningene 

er vist i Tabell 8.  

For platting og promenade ser vi at i et tilfelle med ekstreme bølger og ekstrem stormflo vil det komme 

en vannmengde over ytterste kant på plattingen på q = 170 – 180 liter per sekund per lengdemeter 

(l/(sm)). Grensen for godt utstyrte og arbeidsføre personer er ca 10 l/(sm), og i en slik storm bør det 

derfor ikke finnes mennesker eller løse gjenstander (benker, bord, lekeapparater, blomsterkasser, osv.) 

på området. Den beregnede overskyllingsraten gjelder for kanten ytterst mot sjøen. Forutsatt at vannet 

har avrenningsmuligheter (spalter i dekket, avrenning til sidene e.l.), vil raten avta raskt innover dekket 

som har en total bredde på 8.7 m. Man må også regne med at en slik overskyllingsrate vil utøve en 

betydelig kraft på dekket dersom det består av f. eks. betongheller, flis eller plank, og disse bør derfor 

sikres spesielt. Grensen for skade på asfaltdekker eller betong går ved 200 l/(sm).  

Terrasser og sjøbodbygninger ligger på et høyere nivå (+2.4 m) og lenger fra sjøkanten (hhv 8.7 m og 

10.7 m). Denne avstanden sikrer at vann-mengden avtar før den kommer fram til bygningene. Når en 

bølge treffer kaikanten, vil den øverste delen av bølgeformen fortsette videre innover plattingen/ 

promenaden, men bølgen har opphørt å eksistere, og vi har i stedet et volum med vann som kastes 

innover dekket. Dette vannvolumet bremses av friksjon mot underlaget, samtidig som vannmengden 

skal fordeles over et stadig økende areal. I praksis regner man med at vannmengden er redusert til 

tilnærmet null ved en avstand på ca 1/3 bølgelengde fra kaikanten, i vårt tilfelle ca 8 m fra kaikanten (se 

Figur 10). (Bølgelengden er noe lengre for bølger fra 240˚, men her vil bølgene angripe på skrå på 

kaikanten.) Detaljert beregning bekrefter at overskyllingsraten er redusert til null ved et punkt der 

terrassen starter. Forutsetningen for at dette skal holde er at promenaden/plattingen er drenert slik at 

vannet ikke kan magasineres på denne flaten.  

 

Tabell 8: Tabell som viser beregnet overskyllingsrate i l/(sm) for to områder og ved retninger 240˚ og 270˚ 

Sted innkommende 
retning 

Hs 

m 
Tp 
s 

dybde ved 
fot 

fribord 
m 

q 
l/(sm) 

Platting / 
promenade 

fra 240˚ 1.45 4.8  
5.0 m 

0.10 169 

fra 270˚ 1.44 3.9 0.10 179 

Terrasse / 
sjøbod 

fra 240˚ 1.45 4.8 0.26 0.0 

fra 270˚ 1.44 3.9 0.26 0.0 
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 Geoteknisk vurdering 

Beskrevet under er en vurdering av risiko knyttet til grunnforhold. Vurderingen er basert på 

prøvegravinger, synlige observasjoner og NGU’s løsmassekart.  

 Generelt 

3.3.1.1 Marin grense 

NGU’s marin grense-kart viser at prosjektområdene ligger under marin grense, men angir muligheten 

for marin leire som stort sett fraværende. Figur 14 viser marin grense i området. 

 

Figur 14: Marin grense og mulighet for marin grense (kilde: www.ngu.no) 

 

  

Areal over marin grense 

Areal under marin grense 
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3.3.1.2 Grunnforhold 

Figur 15 viser NGU’s løsmassekart fra området. Kartet beskriver løsmassene på det aktuelle området 

som tynn morene og bart fjell (stedvis tynt dekket).   

 

Figur 15: NGU løsmassekart 

 Geoteknisk vurdering – A2 og A11 – A17 og A19 – A21 

Området skal reguleres til bruk av fritidsbolig. 

3.3.2.1 Prøvegravinger 

Det er Norconsult bekjent, ikke utført grunnundersøkelser i området bortsett fra 3 prøvegravinger utført 

ved A2 området.   

Norconsult har fått bilde fra prøvegravingene. Figur 16 (neste side) viser en prøvegraving som ble gravd 

til 2,5 til 3,0 meter under terrengnivå.   
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Figur 16: Prøvegraving i område A2. 

 

Alle bildene viser et lag med organiske masser i det øverste 0,5 – 1 m. Under det organiske laget blir 

massene grovere (antatt morenemasser). Tilbakemeldinger fra gravemaskinfører var at det var 

vanskelig å grave videre på grunn av at massene var så faste.   

3.3.2.2 Geoteknisk vurdering 

Ingen unormal risiko er knyttet til bæreevne, setninger eller stabilitet i dette området.   

 Geoteknisk vurdering – Område T7  

Dette området skal reguleres for naust/fritidsbolig som skal etableres delvis på fylling i sjø.  

3.3.3.1 Grunnundersøkelser 

Det er Norconsult bekjent, ikke utført grunnundersøkelser i området, men oppdragsgiver har indikert at 

fyllingen er etablert på faste masser eller berg. Dette må dokumenteres eller bekreftes av oppdragsgiver, 

og den følgende risikoanalysen forutsetter at fyllingen i sjøen er etablert på faste masser eller berg. 

Satellittbilde fra området viser at vanndybden ikke er stor i området rett utenfor fyllingsområdet og bilde, 

men at sjøbunnen faller fort vestover. 
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Figur 17: Google satellittbilde fra Solvåg, Fister. 

 

3.3.3.2 Geoteknisk vurdering 

Med forutsetningen at grunnforhold ved sjøbunnen kan dokumenteres som fast er det ingen unormal 

risiko knyttet til bæreevne, setninger eller stabilitet i dette området.  
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 Konklusjon 

 Oppsummering 

 Skredfare 

I samsvar med TEK17 skal byggverk plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred slik at krav til 

nominell årlig sannsynlighet ikke overskrider kravet til den sikkerhetsklassen tiltaket tilhører. Arealene 

T7, A11-17 og A19-21 gjelder frittstående fritidsboliger og er foreslått plassert i sikkerhetsklasse S2. 

Dette innebærer at den nominelle årlige sannsynligheten for skred ikke skal være større enn 1/1000. 

Areal A2 gjelder et fritidsbygg med flere boenheter, hvor det antas at det kan oppholde seg mer enn 25 

personer, og er foreslått plassert i sikkerhetsklasse S3. Dette innebærer at den nominelle årlige 

sannsynligheten for skred ikke skal være større enn 1/5000. Arealene F4, J5 og J8 er arealer regulert 

til jordbruk. TEK17 gjelder spesifikt byggesaker med tilhørende uteareal. Det blir derfor gjort en generell 

vurdering av skredfaren ved jordbruksarealene uten å knytte de til en spesifikk sikkerhetsklasse. 

På bakgrunn av utført befaring, gjennomgang av grunnlagsmateriale samt modellering i Rocfall, 

vurderes det følgende ut i fra dagens situasjon: 

• Areal A17 har akseptabel sikkerhet mot snøskred og sørpeskred samt jord- og flomskred, men 

ikke mot steinsprang for sikkerhetsklasse S2. 

• Areal T7 har akseptabel sikkerhet mot alle typer skred i forhold til kravet i sikkerhetsklasse S2. 

• Areal A2 har akseptabel sikkerhet mot snøskred og sørpeskred samt jord- og flomskred, men 

ikke mot steinsprang for sikkerhetsklasse S3. 

• Areal A11-16 og A19-20 har akseptabel sikkerhet mot alle typer skred for sikkerhetsklasse S2. 

• Areal A21 har akseptabel sikkerhet mot snøskred og sørpeskred samt jord- og flomskred, men 

ikke mot steinsprang for sikkerhetsklasse S2. 

• Areal F4 og J5 ligger delvis innenfor og J8 ligger helt innenfor faresonegrenser for 

sikkerhetsklasse S2 og S3. 

4.1.1.1 Anbefalinger: 

For å heve sikkerheten til akseptabelt nivå er det foreslått følgende tiltak: 

A17: 

• Bolting av enkeltblokker i bergskrenten, mulig kombinert med et sikringsnett som også tar imot 

mindre stein 

A2: 

• Flytte byggegrensen ut av faresonen (Figur 3 viser hvor byggegrensen ligger i forhold til 

faresonegrensen) 

A11-16 og A19-21: 

Samlet sett vurderes byggegrensen til arealene A11-16 og A19-20 å ha akseptabel sikkerhet mot 

steinsprang for sikkerhetsklasse S2. 

For å heve sikkerheten til areal A21s byggegrense til akseptabelt nivå er det foreslått å gjennomføre en 

av følgende tiltak/anbefalinger: 

• Lage en fangvoll mellom skråning og byggegrense 
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• Flytte byggegrensen ut av faresonen (Figur 25 viser hvor byggegrensen ligger i forhold til 

faresonegrensen) 

En fangvoll er et tiltak som må dimensjoneres og utføres i forhold til aktuelle terrenginngrep. 

 Stormflo, inkludert bølgepåvirkning 

A. De planlagte sjøbodene i område T7 i Solvåg tilfredsstiller alle krav til flomsikring som er 

formulert i TEK17, Flomklasse F2. Flomklasse F2 er tilfredsstilt også for grunnplanet i 

sjøbodene.  

B. Vurderingen av flomsikring omfatter både forventet ekstrem stormflo (200 års returperiode, år 

2090, utslippscenario RCP8.5 og ensemblespredning 95 %) og bølger (200 års returperiode).  

C. Det er forutsatt at det er truffet tiltak for å sikre at plattingen/promenaden foran sjøhusene er 

drenert, slik at vann ikke kan magasineres på området. Dreneringen kan være i form av spalter 

i tredekke, sluk eller planlagt avrenning til sidene.  

4.1.2.1 Anbefalinger 

III. Det er viktig å notere seg at promenaden/plattingen i framtiden kan få betydelig overskylling 

også ved moderate kombinasjoner av bølger og høyt vann-nivå, der ingen av hendelsene kan 

karakteriseres som ekstreme. I 2018 vil en kombinert tilstand med stormflo og bølger på 5-års 

nivå gi en overskylling på ca 15 l/(sm), mens overskyllingen i 2050 vil ha økt til 22 l/(sm) for 

samme tilstand. I den grad man ønsker å innrede eller møblere dette arealet bør det være 

gjenstander som er sikret ved fastbolting eller stor tyngde, eller som fjernes når det er varslet 

større stormer. Man bør være særskilt oppmerksom på muligheten for at mindre gjenstander 

kan bli tatt av vind eller bølger og gjøre skade dersom de treffer et annet objekt eller en person.  

IV. Det ansees ikke som nødvendig å hindre personer i å ta seg ned på området under 

stormhendelser. Området er så oversiktlig at den fare og risiko man utsetter seg for ved å 

bevege seg der under en storm er åpenbar på stor avstand, og det vil finnes retrettmuligheter 

som kan benyttes. 

 Marin grense/grunnforhold og geoteknisk bæreevne 

A. NGU’s marin grense-kart viser at prosjektområdene ligger under marin grense, men angir 

muligheten for marin leire som stort sett fraværende 

B. Det er ingen unormal risiko knyttet til bæreevne, setninger eller stabilitet i områdene A2, A11 – 

A17 og A19 – A21. 

C. Forutsatt at det kan dokumenteres fast grunn på sjøbunn under fylling ved området T7 er det 

ingen unormal risiko knyttet til bæreevne, setninger eller stabilitet i dette området. 

4.1.3.1 Anbefalinger 

Det er Norconsult bekjent, ikke utført grunnundersøkelser i området, men oppdragsgiver har indikert at 

fyllingen er etablert på faste masser eller berg. Dette må dokumenteres eller bekreftes av oppdragsgiver.  

Generelle krav i plan- og bygningsloven og TEK17 sikrer at det ved søknad om tiltak skal dokumenteres 

at det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare. Det vurderes derfor at det ikke er nødvendig å stille særskilte 

krav til dette i reguleringsplanen. 
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 Risikoreduserende tiltak som bør innarbeides i reguleringsplanen 

 Skred 

Grense for faresone justeres iht. faresonekart i Figur 5.  

Byggegrense i område A2 flyttes ut av faresonen. For område A21 kan det vurderes å flytte 

byggegrensen, alternativt må det gjennomføres tiltak ved prosjektering og bygges, dette sikres i § 5 i 

forslag til bestemmelser til reguleringsendring av plan R75. 

I forslag til bestemmelser til plan R75 i forbindelse med reguleringsendring, er det under § 5 Fare tilføyd 

følgende: 

Områda registrert som aktsomhetsområder for jord-/flomskred, steinsprang og snøskred er 

merket med omsynssoner på plankartet. Før desse områda kan byggjast ut, må det ligge føre 

uttale frå fagkunnig, og tiltak må eventuelt setjast i verk. 

Bestemmelsen vurderes å sikre at nødvendige tiltak gjennomføres i forbindelse med prosjektering og 

bygging. Det vurderes ikke å være behov for ytterligere tilføyelser til bestemmelsen. Forslag til tiltak er 

gitt under kapittel 3.1 i denne rapporten. 

 Stormflo, inkludert bølgepåvirkning 

I gjeldende bestemmelser til plan R75 er det under § 5 Fare stilt følgende krav: 

Område som er utsett for stormflo er markert i plankart som omsynssone. Det skal ikkje byggjast 

nye fritidseiningar under kote 2,3 m. Ved ev. ombygging av eksisterande bygg skal ein ta omsyn 

til framtidig stormflo. 

Bestemmelsene bør suppleres med krav til tiltak for å sikre bebyggelse og anlegg mot bølgepåvirkning. 

Forslag til ny bestemmelse: 

Område som er utsett for stormflo er markert i plankart som omsynssone. Ny busetnad skal 

ikkje plasserast lågare enn kote 2,3. Sjøbuene i T7 med tilhøyrande anlegg må i tillegg 

prosjekterast og dimensjonerast for å tåla eller unngå bølgjepåverknad, og i kombinasjon med 

stormflo. Tiltak for å sikre busetnaden mot bølgjepåverknad kan omfatte utforming og 

dimensjonering av sjølve busetnaden, å auke avstanden til sjø ved å etablera brygge/ 

promenade eller tilsvarande framfor busetnaden, eller ein kombinasjon av desse. Ved etablering 

av brygge/promenade framfor busetnaden må det sikrast drenering eller avrenning frå denne. 

Ved ev. ombygging av eksisterande bygg skal ein ta omsyn til framtidig stormflo. 
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 Vedlegg 

Vedlegg 1 Plankart 

Vedlegg 2 Skredfarevurdering_Solvåg J01 

 


