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NOTAT 
Oppdrag Snødriftanalyse Myrdal St 
Kunde Bane NOR 
Notat nr. G-not-002 
Dato 11/05/2018 
Til Rambøll Norge AS ved Torgeir Sønstabø 
Fra Rambøll Norge AS ved Torgeir Fiskum Hansvik 
Kopi Rambøll Norge AS ved Marit Bratland Pedersen 

 
1. Innledning 

I forbindelse med prosjektering av ny kulvert og plattform på 
Myrdal stasjon er det gjort en vurdering av snødrift i området. 
Området er befart og banemannskap er intervjuet. I tillegg er det 
gjennomført en vindanalyse. Særlig i området ved 
tunnelmunningen til Gravhalstunellen akkumuleres det snø. I dette 
området skal det etableres ny plattform. Formålet med dette 
notatet er å beskrive snødriftforholdene i området og gi 
anbefalinger til videre tilpasninger i prosjektet.  
 
 

 
Figur 1: Ortofoto Myrdal stasjon. 
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2. Vindanalyse 
Det er gjennomført en vindanalyse av vinddata mottatt av BaneNOR 19.2.18. 
Værobservasjonene er fra BaneNORs egen værstasjon og data er fra perioden 10.11.03 – 
29.02.16. Observasjonene er sortert i 16 kardinalretninger (nord, nord nord-øst osv.) og 
beaufortskalaen. Værstasjonen det refereres til er plassert på taket av stasjonsbygningen og 
vist med stjerne i vedlegg 1. 
 
Grad av snødrift korrelerer med vindstyrke. Transport av snøpartiklene kan deles inn i kryp, 
byks og suspensjon. Kryping skjer ved de lave vindhastighetene ca. 1-3 mm over bakken 
der snøpartiklene ruller eller kryper bortover. Ved vindhastigheter på 8-10 m/s bykser 
snøpartiklene seg i inntil 50 cm lange byks i opptil 10 cm høyde. Ved vindstyrker større enn 
12 m/s vil hovedsakelig snøen suspenderes i luften til den blir avsatt (SVV Håndbok V137, 
Veger og drivsnø).  
 

 
Figur 2: Vindrose, alle vindstyrker. 

 
Vindrosen for målt vind i Myrdal i periode 2003-2016 er vist i figur 2. Analysen viser at 
vinden ved Myrdal stasjon hovedsakelig følger topografien og fallet til dalen, dette gjelder 
særlig vindstyrker sterkere enn laber bris (tilsvarende >8 m/s) vist i figur 3. Svak og flau 
vind fremkommer oftest i målingene.  
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Figur 3: Vindrose, vindstyrker > laber bris. 
 

3. Befaring 
Rambøll har vært på befaring for å få en oversikt over snøforholdene ved stasjonen. 
Befaringen ble gjennomført 1.2.2018. av Torgeir Fiskum Hansvik. Ved befaring var det store 
snømengder i området, og arbeidsoppgavene til mannskapet til BaneNOR preges av snø og 
is. Skavlen ved Gravhals-tunellen går til tider til første stolpe, ca. 20 meter fra 
tunnelmunningen, se figur 4. Dette er også minimumsavstand brøytemannskap må ha for å 
kjøre vekk snø. Derfor anbefales det en minimumsavstand på 20 meter mellom ny plattform 
og tunell. Ved tunellen blir det opplyst at det er nærmest konstant vind/trekk fra sør. Denne 
trenden bekreftes i vindanalysen. I dalen, sør for jernbanetraséen får vi opplyst at det står 
igjen fundamenter fra snøgjerder.  
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Figur 4: Dronefoto tatt fra sør mot nord.  I dette området ved Gravhalstunellen akkumuleres det drivsnø. 
Bredden på den røde ellipsen er ca. 20 meter. 

 
4. Tiltak 

I den grad det er mulig bør nye konstruksjoner prosjekteres slik at det akkumuleres minst 
mulig snø på uegnede steder, som følger av at det etableres le-områder for fremherskende 
vindretning. Plassering og utforming av konstruksjoner bør derfor tilpasses dette. For 
gjerder bør det etterstrebes å benytte gjerder med minst mulig tverrsnitt.  
 
Befaringen viser at det i dag er praksis med å deponere snø sør for sporet og 
tunnelåpningen. Dette kan medføre at det dannes et le-område like nord for snødeponiet, 
som genererer drivsnø i området ved sporet. I tillegg vil den deponert snøen i gitte tilfeller 
også kunne blåse tilbake på sporet. Vi vil derfor anbefale å vurdere å heller deponere snøen 
på nordsiden av sporet.  
 

5. Videre arbeid  
For tilpasning og bruk i prosjektet bør det tegnes snitt basert på relevant vindretning med 
planlagte tiltak for å vurdere hvordan snøen legger seg.  
 

6. Konklusjon 
Snødriftforholdene ved Myrdal stasjon og Gravhalstunellen karakteriseres av 
dominerendevind fra SSE. Håndtering av snø er en stor oppgave og mange ansatte i 
banedrift jobber med å holde spor og plattformer snøfrie. Ny plattform kan endre 
snøforholdene, og det er viktig at plattform og andre konstruksjoner tilpasses 
vindforholdene i området, slik at det ikke akkumuleres mer snø enn nødvendig i områder 
hvor dette ikke er ønskelig. Dette må i det videre arbeidet vurderes hvordan de aktuelle 
konstruksjonene påvirker forholdene, som angitt i kapittel 5. En bør også utforme nye 
konstruksjoner slik at de skaper minst mulig problemer for brøyting. Den anbefales at 
minimumsavstanden på 20 meter mellom ny plattform og tunell.  
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Vedlegg 1: Kart med dominerende vindretning 
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Referanser:  
Statens Vegvesen Håndbok V137 Veger og drivsnø.  
 
 
Torgeir Fiskum Hansvik  

 
Geolog/konsulent  
Seksjon for skred og snøteknikk  
torgeir.hansvik@ramboll.no  
 
Sidemannskontroll: 
 
Marit Bratland Pedersen 

 
Sivilingeniør 
Seksjon for geotekniske konstruksjoner 
marit.b.pedersen@ramboll.no 
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