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Framlegg til reguleringsplan for Myrdal stasjon - 1. gongshandsaming  
 
 

Tilråding: 
Aurland kommune legg med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 
reguleringsendring (detljregulering) for Myrdal stasjon ut til offentleg ettersyn ettar at 
følgjande endringar er innarbeidd i plandokumenta: 
- det må presiserast i føresegnene at den nye tilslutningsvegen til Rallarvegen er 
søknadspliktig jf pbl § 20-1  
- det må presiserast i føresegnene at massane som har frø frå svartelista plantar i 
seg skal handterast i samsvar med tilrådingane i biologisk mangfaldrapporten. 
 
 

 
Saksframlegg 

Rambøll har på oppdrag frå BaneNOR utarbeidd framlegg til reguleringsplan for Myrdal 
stasjon. Planen er utarbeidd som detaljreguleringsplan i svamsvar med § 12-3 i plan- og 
bygningslova. 
 

Utgangspunktet for planarbeidet er hovudplan for oppgradering av Myrdal stasjon som 
Bane NOR har utarbeidd.  
Planen består av:  
• Detaljreguleringsplan med tilhøyrande planføresegner  
• Planomtale som klargjer mål, prinsipp og planen sine vesentlege verknader i forhold til 
miljø, samfunn og råka partar, interesser og  
• Risiko- og sårbarheitsanalyse, resultata/funna frå ROS-analysen er samanfatta i 
planomtalen og funna har gitt føringar for utforming av planomtalen, plankart og 
føresegner.  
• Det er utarbeidd ei rekke vedlegg som grunnlag for planomtala og tiltaka på Myrdal 
stasjon:  
 

Føremålet med planen er ei oppgradering av Myrdal stasjon for å auke sikkerheita for 
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reisande på stasjonen. Det viktigaste tiltaket er å etablere ei planfri kryssing av spor 1, 2 
(Bergensbanen) og 11 (Flåmsbana) i kulvert. I tillegg skal det etablerast ei ny 
sideplattform for spor 2 på ca. 275 meter.  
 

Myrdal stasjon er den tredje største stasjonen på Bergensbanen målt i trafikktal og er eit 
knutepunkt mellom Bergensbanen og Flåmsbana. Stasjonen er lokalisert i høgfjells-
terreng 867 meter over havet. Planområdet er på ca. 411 daa. 
 
I prosessen har det vore vurdert fleire alternativ som undervegs er forkasta. Dette er gjort 
greie for i kap 2.3 i planomtalen. Det er vurdert ulike bruløysingar og fleire løysingar med 
kulvert. 
 
BaneNOR  er eigar av areal knytt til eksisterande jernbaneanlegg i tillegg er ein privat 
landbrukseigedom innanfor planområdet.  
 
I regonalplan for Nordfjella er området sett av til stasjonsstad med eigne føresegner med 
krav om utarbeiding av reguleringsplan, rikspolitisk retningslinje for verna vassdrag gjeld for 
området, då Flåmsvassdraget er verna vassdrag. I arealdelen til kommuneplanen er området 
sett av til jernbaneareal og LNF-område. Det er ikkje tidlegare utarbeidd reguleringsplan for 
området. 
 

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Myrdal stasjon vart kunngjort i 
Sogn Avis 7.10.2017 og på Aurland kommune si heimeside Grunneigarar, naboar og 
offentlege myndigheiter vart varsla per brev 5.10.2017.  Undervegs i planarbeidet såg ein 
det naudsynt å utvide planområdet for å omfatte eventuelle sikringstiltak for ras og skred. 
Varsel om utvida plangrense vart kunngjort i Sogn Avis 16.06.2018. Grunneigarar, 
naboar og offentlege myndigheiter blei varsla per brev 13.06.2018. 
 
 

Namn  Innspel/fråsegn  Kommentar frå 
forslagsstiller 

Forum for natur og 
friluftsliv Sogn og 
Fjordane, datert 
5.10.2017  

Ber om meir detaljert plan for Myrdal 
stasjon.  
Stiller spørsmål om det berre er tatt 
omsyn til sommartrafikken, eller om 
planovergang kan brukast for 
skituristar vinterstid.  
Skiturismen er i sterk vekst, spesielt 
innanfor topptursegmentet – viktig å 
ta omsyn til.  
Eit godt tiltak som sikkert vil gagne 
mange.  

Meir detaljerte planar kjem i 
reguleringsplan og 
detaljplan.  
Kulvert vil vere open 
vinterstid og kan brukast av 
skituristar.  

 Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok 
kommentert frå 
forsslagsstiller 

Fylkesmannen i 
Sogn og Fjordane, 
datert 3.11.2017  

Ser det som positivt at det skal 
leggast til rette for sikker kryssing av 
togspora for mjuke trafikantar på 
stasjonsområdet, og har ikkje 
avgjerande merknader.  

Ingen  

 Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok 
kommentert frå 
forsslagsstiller 

Noregs vassdrags- 
og 
energidirektorat, 
datert 20.10.2017  

I aktsemdkart for skred er 
planområdet definert som potensielt 
fareområde for snøskred, steinsprang 
og jord- og flaumskred. Det må 
gjerast ei nærare vurdering av 
skredfaren i samband med 

Det skal gjennomførast 
skredfarevurdering for 
snøskred, steinsprang og 
jord- og flaumskred.  
Fareområde blir innarbeidd i 
planen som omsynssoner 
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planarbeidet.  
Til arbeidet må det nyttast 
tilstrekkeleg fagleg kompetanse, og 
skredfarevurderinga må underleggast 
kontroll av sidemann eller uavhengig 
part.  
Dersom skredfaren er reell må det 
definerast faresonegrenser i samsvar 
med tryggleikskrava i Byggteknisk 
forskrift (TEK17).  
Ev. fareområde må innarbeidast i 
planen, dvs. visast som omsynssone 
og ha tilhøyrande føresegner som 
sikrar akseptabel tryggleik før 
utbygging kan finne stad.  

med tilhøyrande føresegner.  

 Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok 
kommentert frå 
forsslagsstiller 

Sogn og Fjordane 
fylkeskommune, 
datert 24.10.2017  

Har i dag ikkje kunnskap om 
automatisk freda kulturminne i 
tiltaksområdet. Ser ikkje bort i frå at 
det kan ligge slike minne i 
tiltaksområdet, ber difor om at 
tiltakshavar vert gjort merksam på 
følgjande:  
Tiltakshavar har plikt til å vise 
varsemd og til å straks melde frå til 
Sogn og Fjordane fylkeskommune 
ved Kulturavdelinga dersom ein under 
arbeidet skulle støyte på automatisk 
freda kulturminne, jfr § 8, 2. ledd i Lov 
om kulturminne.  
På Myrdal stasjon er det 3 SEFRAK-
registrerte bygningar. Dette er 
stasjonsmeisterbustaden, 
stasjonsbygningen og pakkhuset. 
Samla utgjer dette bygningane eit 
viktig verneverdig kulturmiljø.  
Dei SEFRAK-registrerte bygningane 
er viktige kulturminne som ikkje må 
komme til skade ved det føreståande 
anleggsarbeidet. Tilrår at desse 
bygningane og arealet rundt, vert 
regulert med omsynssone H570 og 
reguleringsføresegnene sikrar 
bygningane og dei kulturhistoriske 
verdiane for framtida. 

Føresegn om varsemd blir 
teke med i føresegnene til 
reguleringsplanen.  
Dei 3 SEFRAK-registrerte 
bygningane vert regulert 
med omsynssone i 
reguleringsplankartet og 
føresegner.  

 Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok 
kommentert frå 
forsslagsstiller 

Sogn 
Naturforvaltning 
AS, Nordfjella og 
Fjellheimen 
villreinnemnd, 
datert 6.11.2017  

Ser ikkje trong for merknad til saka, 
men set pris på å være på 
adresselista for høyring slik at dei kan 
gje innspel dersom dei ser nokon fare 
for konflikt, det kan også handle om 
omsyn under utføringa av arbeidet.  

Sogn Naturforvaltning AS er 
på adresselista for høyring.  

 Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok 
kommentert frå 
forsslagsstiller 

Eldrerådet v/Marit 
Berge  
Obs, 

Det er stor avstand mellom perrongen 
og stigbrettet på toga, dette er 
spesielt utfordrande på vinterstid.  

Det er utfordrande geometri 
på Myrdal, stasjonsområdet 
ligg i ei kurve. Skal 
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telefonsamtale, 
punkter er 
planleggarens 
samandrag frå 
samtala.  

Ynskjer å vite om Myrdal stasjon blir 
ein stille stasjon, dette vil føre til kaos 
med mykje reisande og tog i tre 
retningar på same tid.  
Vil gjerne informerast og kan bidra 
med lokalkunnskap.  

tilpassast så godt som let 
seg gjere.  
Ikkje plan om å gjere Myrdal 
om til ein stille stasjon.  

 Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok 
kommentert frå 
forsslagsstiller 

 

Etter varsel om utvida planområde kom følgjande fråsegn: 
 
 

Namn  Innspel/fråsegn  Kommentar  

Noregs vassdrags- og 
energidirektorat, datert 
18.06.2018  

NVE meiner det er rett og i 
samsvar med deira råd å 
utvide planområdet slik det 
er skissert. Viser elles til 
tidlegare innspel.  

Ingen  

 Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok 
kommentert frå 
forsslagsstiller 

Tor Merckoll/Ann-Gerd Simu  Eigarar av Myrdal gamle 
skule, opptekne av at 
endringane på Myrdal 
stasjon ikkje skal forverre 
deira situasjon. Ynskjer ikkje 
ein transportveg for turistar 
og syklistar rett forbi huset.  

Tiltaka på Myrdal stasjon vil 
ikkje endre deira situasjon. 
Gangveg til ny kulvert vil leie 
folk opp til stasjonsområdet. 
Turveg forbi vil bli som i 
dag.  

 Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok 
kommentert frå 
forsslagsstiller 

Sogn og Fjordane 
Fylkeskommune, datert 
03.07.2018  

I fylkesdelplan for arealbruk 
(2000) er området 
Vatnahalsen definert å være 
eit friluftsområde med 
regional og nasjonal verdi. 
Ber om at planarbeidet 
vurderer kva innverknad 
planlagde tiltak vil ha på 
utøving av tradisjonelt 
friluftsliv i området og at 
planen legg til rette for å 
avgrense negativ 
innverknad på friluftslivet. 

Planomtala omtalar 
verknader for friluftsliv. Dei 
store naturområda rundt  
Myrdal er inkludert i 
planområdet med bakgrunn 
i naudsynte sikringstiltak for 
å hindre skred over 
jernbane og bygningar på 
Myrdal. 

 Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok 
kommentert frå 
forsslagsstiller 

Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane, datert 12.07.2018  

Viser til brev om rutinane til 
Fylkesmannen for 
handsaming av plan- og 
dispensasjonssaker. 
Aktuelle punkt er 
2.naturmangfold, 3. 
friluftsliv, 5. vassdrag, 6. 
landskap/estetikk, 9. 
universell utforming og 13. 
samfunnstryggleik og 
beredskap.  

Alle aktuelle tema vert 
behandla i planomtala.  

 Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok 
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kommentert frå 
forsslagsstiller 

 
 
Vurdering 
Konsekvensutgreiing 
Planforslaget er vurdert i samsvar med plan- og bygningslova kapittel VII 
«Konsekvensutredninger», med tilhøyrande forskrift. Tiltaket fell ikkje inn under 
oppfangskriteria i forskrifta og skal derfor ikkje konsekvensutgreiast. I planomtalen kap 6. er 
det ein gjennomgang av verknadane av planforslaget. 
 
Naturmangfaldslova 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

For Myrdal stasjon er det nytta eksisterande data og gjennomført supplerande synfaring 
av biolog. Kunnskapsgrunnlaget er godt.  
§ 9 Føre-var-prinsippet  
Ein meiner at kunnskapsgrunnlaget gjev nok grunnlag for å seie kva for verknader 
planen får for naturmangfaldet. Ein antar at massane innanfor planområdet er infisert av 
svartelisteartar og skal behandlast deretter. Anleggsarbeid må ikkje medføre spreiing av 
slike artar og ein må i plan for anleggsgjennomføring og tiltaksplan vise korleis massane 
skal handterast. Krav om plan for anleggsgjennomføring er sett i føresegnene. Ein er då 
føre var.  
§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  

Området er i dag sterkt modifisert, og det vil vere ei belastning for naturmangfaldet i 
områda der ein fjernar vegetasjon og jordsmonn. Utanforliggande område og vassvegar 
kan forringast om det oppstår utslepp av uønskte kjemikaliar frå området. Det er i 
føresegnene sett krav om at toppjordlaget skal takast av og lagrast i mellombels deponi. 
Jorda skal attendeførast og ein oppnår ein stadeigen utsjånad og blanding av frø.  
§ 11 Kostnader ved forverring av miljøet skal berast av tiltakshavar  
Tiltakshavar må bere kostnadane om miljøet skulle bli råka på grunn av tiltaket. Det 
inneber at det må nyttast miljømessig forsvarlege metodar, sjølv om dei kan vere meir 
kostbare enn andre metodar.  
§12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar  
I medhald av Forskrift om framande organismar av 2015.06.19 er det krav om aktsemd 
og til verksemder som kan medføre spreiing av framande organismar. Biologisk 
kartlegging har avdekka svartelista artar. I kartleggingsrapporten er det også tilråding om 
korleis massar infisert med svartelista artar skal handterast. Rapporten er vedlagt i sin 
heilheit. 
Miljøtekniske grunnundersøkingar har avdekka forureina masser i tiltaksområdet. I 
medhald av forureiningsforskrifta er det krav til tiltakshavar om å utarbeide tiltaksplan for 
terrenginngrep i forureina masser. Tiltaksplan er under utarbeiding. 
 
 

Samla vurdering: 

Plandokumenta er godt gjennomarbeidd. Planen er utarbeidd for å løyse BaneNOR 
sitt prosjekt for utvikling og sikring av Myrdal stasjon. Planforslaget ivaretar det 
eksisterande miljøet på Myrdal på ein god måte. 
 

Administrasjonen meinar at planframlegget må endrast på følgjande punkt for å vere 
tilfredsstillande: 
- det må presiserast i føresegnene at den nye tilslutningsvegen til Rallarvegen er 
søknadspliktig jf pbl § 20-1  
- det må presiserast i føresegnene at massane som har frø frå svartelista plantar i 
seg skal handterast i samsvar med tilrådingane i biologisk mangfaldrapporten. 
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Endringane må innarbeidast før planen vert lagt ut til offentleg ettersyn 
 

Med bakgrunn i utgreiinga ovanfor tilrår rådmannen å sende planforslaget 
<områderegulering/detaljregulering for namn og nummer> på høyring og leggje det 
ut til offentleg ettersyn.. 

 

 

 
 

 
03.09.2018 Plan og utvikling 
Røysting 

Tilråding frå rådmann: samrøystes  
 
PUT-042/18 Vedtak: 

Aurland kommune legg med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 
reguleringsendring (detljregulering) for Myrdal stasjon ut til offentleg ettersyn ettar at 
følgjande endringar er innarbeidd i plandokumenta: 
- det må presiserast i føresegnene at den nye tilslutningsvegen til Rallarvegen er 
søknadspliktig jf pbl § 20-1  
- det må presiserast i føresegnene at massane som har frø frå svartelista plantar i 
seg skal handterast i samsvar med tilrådingane i biologisk mangfaldrapporten. 
Samrøystes  

 
 
Vedlegg: 
Planomtale Myrdal stasjon 
Plankart Myrdal stasjon 
Føresegner Myrdal stasjon 
Vedlegg 10 Fråsegn til oppstart av planarbeid 
Vedlegg 11 Fråsegn etter varsel om utvida planområde 
 

 
 


