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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn og formål med skredfarevurderingen 
I forbindelse med regulering av Myrdal stasjon har Rambøll utredet skredfaren fra naturlig bratt 
terreng over stasjonsområdet. Oppdragsgiver er Bane NOR.  

Stasjonsområdet skal utvides i forhold til dages. Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområder 
for skred, og følgelig skal det i henhold til retningslinjer fra NVE gjennomføres detaljert 
skredfarekartegging. I tillegg er det kjent skredhistorikk i området. 

Stasjonsområdet og deler av planområdet er tidligere utredet av Sweco og NGI. Tidligere arbeid 
er inkluderer ikke en vurdering av faregrad iht. sikkerhetsklassene i TEK 17. Tidligere 
kartleggingsarbeid anses å ha et detaljnivå som ikke tilfredsstiller retningslinjene fra NVE, samt at 
det ikke er utført beregninger med statisk/empiriske eller dynamiske modeller for å støtte 
vurderingene som er gjort. PÅ bakgrunn av dette har Rambøll utført en skredfarevurdering med 
høyere detaljnivå enn tidligere utredninger.  

Rambøll har utredet skredfaren med utgangspunkt i NVEs retningslinjer for skredkartlegging i 
arealplanlegging, og i henhold til krav i byggteknisk forskrift TEK 17 §7-3 med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven. Detaljert skredfarekartlegging må gjennomføres når terrenget er snøfritt, og 
følgelig kunne ikke denne skredfarevurdering gjennomføres til 1. utkast av reguleringsplanene. I 
påvente av snøfrie forhold gjorde Rambøll en innledende vurdering av snøskredfaren, notat 
Innledende snøskredfarevurdering MYRDAL Rev01, 05.06.2018 (vår ref. G-not-003) (Rambøll, 
2018), der hensikten var å få frem mest mulig relevant informasjon til 1. utkast av 
reguleringsplan. Skredfarevurderingen som presenteres i denne rapporten erstatter denne 
innledende vurderingen.  

1.2 Detaljnivå og bruk av skredfarevurdering og faresonekart 
Denne skredfarevurderingen er utført med en detaljeringsgrad og nøyaktighet som tilfredsstiller 
NVEs retningslinjer for utredning på reguleringsplannivå. Det vises til NVE sine retningslinjer 
2/2011 Flaum og skredfare i arealplaner (NVE, 2014), samt veileder Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak (NVE, 2014). Det er vurdert 
sannsynlighet og gjentaksintervall for skred, slik at fareområder kan merkes som hensynssoner 
på plankart. Retningslinjene og veilederen er tilgjengelig på NVE sin hjemmeside.  

Alle skredtyper er vurdert, uavhengig av avgrensningen på aktsomhetsområdene. Kartleggingen 
omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred. For beskrivelse 
av skredtypene som er vurdert, vises det til NVEs veileder (NVE, 2014).  

Vurderingen legger til grunn dagens terreng og vegetasjonsforhold, og gjelder skredfare fra 
naturlig bratt terreng.  

Ved utarbeidelse av faresonekart er kravene i TEK17 lagt til grunn. Faresoner for skred med 
største nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000 vurderes og fastsettes dersom 
det er relevant. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader 
på bygg. Der faresone for en eller flere sikkerhetsklasser ikke er tegnet, er det vurdert at plan-
området ligger utenfor aktuell faresone eller at aktuell sikkerhetsklasse ikke er relevant å vurdere 
for planarbeidet.  

Faresonekart har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging 
for områdene som faresonekartet dekker.  
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Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan 
tilknyttes bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan være be-
skrivelse av mulige avbøtende tiltak som er nødvendig for å tilfredsstille sikkerhetskravet for 
aktuell sikkerhetsklasse dersom et tiltak plasseres innenfor faresonen. Hensynssonene for skred 
må innarbeides i reguleringsplanen før den sendes på høring. 

1.3 Grunnlagsmateriale 
Følgende kilder er benyttet som grunnlag for denne skredfarevurderingen: 
• Terrengmodell basert på laserdata, hentet fra hoydedata.no.
• Topografisk kart, helningskart, aktsomhetskart for skred, kvartærgeologisk kart,

berggrunnskart, skyggerelieffkart og flyfoto over området.
• Helikopter- og dronefoto.
• Data om tidligere skredhendelser fra NVEs skredhendelsesdatabase.
• Tidligere utførte vurderinger:

• Lågheller-Myrdal - Utredning av tiltaksløsninger for utsatte rasområder. Tilhørende
kartVedlegg (Vedlegg 1) (Sweco, 2015)

• Skredfarevurdering gnr. 47 bnr. 73 per 14.11.2014 (NGI, 2014)
• Bergensbanen; Myrdal – Voss, Risiko ved skred under dagens forhold. Tilhørende

kartVedlegg: Revidert kartserie 1 (NGI, 2015)
• Rasfarevurdering Bergensbanen – Rapport etter kartlegging av tuneller, skjæringer og

sideterreng. Km 313.340 – 342.150 Dato: 13.12.2011 (Multiconsult, 2011)
• Geoteknisk rapport Myrdal 1923: Diverse brev angående geologiske forhold i

Flaamsdalføret per 1923 (Bane NOR (arkiv), 1923)
• Steinsprang/jordskred ved Myrdal, km 335.875, Bergensbanen (Teknisk notat) (JBV,

2011)
• Myrdal stasjon – Grunnundersøkelse Datarapport (Multiconsult , 2011)
• Vedlegg til Rapport 611574-3 Finestunnelen vest-Upsete - Rasfarekartlegging

Bergensbanen. Vedlegg 2,3, 9 (Multiconsult, 2011)
• Teknisk notat befaring og vurdering av tiltak (NGI, 2011).

1.4 Krav til sikkerhet iht. TEK 17 og Pbl. 
Skredfarevurderingen er utført i henhold til krav til sikkerhet mot skred gitt i Veiledning om 
tekniske krav til byggverk (TEK17 § 7-3), som inngår i plan- og bygningsloven. Ved plassering av 
byggverk i skredfarlige områder er det definert tre sikkerhetsklasser for skred, inndelt etter 
konsekvens og største nominelle årlige sannsynlighet for at en skredhendelse inntreffer, se Tabell 
1. Sikkerhetsnivåene i forskriften er satt ut i fra at sikkerheten skal ivaretas både for menneskeliv
og for materielle verdier.

I vurderingen av hvilken sikkerhetsklasse byggverk havner i, må det tas hensyn til konsekvenser 
for liv og helse knyttet til hvor mange som oppholder seg i området og oppholdstid. I tillegg må 
økonomiske verdier og samfunnsmessige konsekvenser ved en eventuell skredhendelse tas 
hensyn til. I områder som kan utsettes for flere typer skred er det den samlede nominelle årlige 
sannsynligheten for skred som skal legges til grunn.  
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Tabell 1. Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. 

Sikkerhetsklasse for 
skred 

Konsekvens Største nominelle årlige 
sannsynlighet  

S1 Liten 1/100 
S2 Middels 1/1000 
S3 Stor 1/5000 

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan eksempelvis 
være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser. 

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller der 
det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. 

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette ligger 
det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der det er 
store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. 

Byggverk som reguleres av sikkerhetskravene i § 7-3 annet ledd kan plasseres i områder der 
sannsynligheten for skred er større enn minstekravet i forskriften dersom det ikke er mulig å 
plassere bygget der sannsynligheten er lavere enn sikkerhetskravet. Forutsetningen er at det 
gjennomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverket og 
tilhørende uteareal til det nivå som er angitt i forskriften. 
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2. OMRÅDEBESKRIVELSE

2.1 Geografi 
Myrdal Stasjon ligger i øverste del av Flåmsdalen, 867 meter over havet og utgjør. Stasjonen 
ligger mellom Geitanosi (1225 moh) i øst og Urshovd (1445 moh) i vest. 

Figur 1: Oversiktskart. Myrdal stasjon på Bergensbanen ligger øverst i Flåmsdalen øst for Bergen. 

2.2 Terreng og vegetasjon 
Figur 2 og Figur 3 viser oversiktsbilde av eksiterende Myrdal stasjon. Helningskart av området er 
vist i Figur 4 og vedlagt som Vedlegg 1. Stasjonen ligger på ei fylling mellom to tuneller på 
Bergensbanen, 867 moh. Banen går her i retning nord-sør. Mot øst stiger terrenget med 20-45° 
terrenghelning opp til berghammere på omtrent 1000 moh, og videre til toppen av Geitanosi 
(1225 moh). Mot vest går fyllingsfoten ned mot dalbunnen og elva Myrdøla på 830 moh. Fra elva 
er det omtrent 70-120 m dalbunn, før terrenget stiger brått med 30-45° helning opp til 
berghammere på omtrent 930 moh. Videre stiger terrenget opp til Urshovd (1445 moh). 
Tunnelportalen går inn i det bratte området. I fjellsiden over tunnelportalen er det slakt parti fra 
1020-1080 moh, der terrenget generelt er under 25°. Dette partiet er 150-250 m bredt, og går 
over til bratt terreng mot nord.  

Terrenget går bratt oppover mot øst og vest fra stasjonen, se Vedlegg 1 for skråningskart. 

Vegetasjonen er karrig, med lav og mose og stedvis busker og tynn lauvskog.  
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Figur 2: Foto fra helikopterfoto tatt mot sør. 

Figur 3: Oversiktsbilde tatt mot nord. 
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Figur 4: Helningskart. Plangrensen er vist med svart linje. 

2.3 Klima 
Rambøll har mottatt værdata fra Bane NOR fra Myrdal stasjon for perioden 2003-2015. 
Gjennomsnittlig lufttemperatur for perioden er 2,1 C°. Gjennomsnittlig årsnedbør for perioden er 
2474 mm.  

Fra 1897 til 1954 finnes det værdata fra stasjonsnummer 53380 MYRDAL registrert i kartportalen 
Eklima.no. Fra disse værdataene er det hentet ut verdier for forventet ett-døgn ekstremnedbør 
med 1000-års gjentaksintervall, se Tabell 2. Beregnet ekstremverdi i disse periodene tilsvarer ca. 
1,3 m snødybde i døgnet. Basert på månedsnormaler for registrert data, er det normalt at nedbør 
kan komme som snø i månedene oktober til april, se Figur 5.  

Tabell 2: Forventet ett-døgns ekstremnedbør (mm) med 1000-års gjentaksintervall (eklima.no). 

Returperioder (år) Metode Årsverdi jan, feb, 
des 

mar, apr, 
mai 

jun, jul, 
aug 

sep, okt, 
nov 

1000 GUMBEL 125 111 97 101 108 

1000 NERC 137 114 97 106 133 
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Figur 5: Månedsmiddel for temperatur for perioden 1931 - 1960 ved Myrdal 
(målestasjon 53400, eklima.no). 

Vinden ved Myrdal Stasjon kommer hovedsakelig fra S-SV på grunn av orientering og fall i 
terrenget mot nord. Vindrosen (Figur 6) viser at dette gjelder særlig vindstyrker sterkere enn 
laber bris. 

Figur 6: Vindrose Myrdal Stasjon. 

0
2000
4000
6000
8000

N
NNE

NE

ENE

E

ESE

SE
SSES

SSW

SW

WSW

W

WNW
NW

Vindrose (Windspeed_FF) - antall timer 
10.11.2003 - 29.02.2016 

Stille 0-0,2 m/s Flau vind 0,3-1,5 m/s

Svak vind 1,6-3,3 m/s Lett bris 3,4-5,4 m/s

Laber bris 5,5-7,9 m/s Frisk bris 8,0-10,7 m/s

Liten kuling 10,8-13,8 m/s Stiv kuling 13,9-17,1 m/s

Sterk kuling 17,2-20,7 m/s Liten storm 20,8-24,4 m/s

Full storm 24,5-28,4 m/s



10/35 

2.4 Berggrunn og løsmasser 
NGUs berggrunnskart (N50) viser at berggrunnen i området er kartlagt som gneis, i hovedsak av 
mangerittisk sammensetning, feltspatisk gneis.  

NGUs løsmassekart, se Figur 7, viser at løsmassene i området er kartlagt som skredmateriale 
(rødt), elveavsetning (gult) og tynn morene (grønn). Rosa områder representerer bart fjell, 
stedvis med tynt vegetasjonsdekke. Selve jernbanetraséen og stasjonen ligger på en fylling, som 
ikke vises på kartet.  

Figur 7: Løsmassegeologi ved Myrdal Stasjon(ngu.no). 

N 
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2.5 Vannløp og nedbørsfelt 
Elva Myrdøla går i dalbunnen vest for stasjonsområdet. Elva går i kulvert under jernbanetraseen, 
ligger på ca. 852 moh sør for traseen og 851 nord for traseen, dvs. ca. 15m under jernbanesporet 
og stasjonsområdet. Videre nordover ligger elva ca. 20-40 høydemeter lavere enn 
stasjonsområdet og jernbanesporet.  

Nedover fjellsidene på begge sider av dalføret, er det flere bekker. Det er ingen bekkeløp med 
betydelig vannføring nært stasjonsområdet. De fleste bekker er ikke synlig i terrenget under 
berghamrene, da vannet dreneres ned under urblokker.  

Nedbørsfeltet mot stasjonsområdet vil begrenses til de nærmeste fjellsidene og Myrdalen sørover. 
Over stasjonsområdet i øst går terrenget opp til 1036-1225 moh o, og i vest opp til 1420 moh.  
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3. SKREDFAREKARTLEGGING

3.1 Skredhistorikk 
Det er kjent at det tidligere har vært flere skredhendelser ved Myrdal stasjon. I NVEs 
skredhendelsesdatabase er det registrert hendelser datert fra 1999-2016, som er vist i Figur 8. 
Registreringene omfatter skredtypene steinsprang, jordskred, snøskred, vått løssnøskred og 
isnedfall.  

Figur 8: Skredhendelser ved Myrdal Stasjon som er registrert i NVEs skredhendelsesdatabase. Kilde: 
(atlas.nve.no, 2018). 

Figur 9 viser bilder fra en jordskredhendelse mot stasjonen i november 2011, dokumentert av JBV 
(JBV, 2011). Jord- og steinmasser ødela snøoverbygget, gikk over perrongen og stoppet mot 
veggen til det sørligste stasjonsbygget. Hendelse skjedde i forbindelse med en værsituasjon med 
vekslende pluss- og minusgrader de siste to døgn, 120 mm nedbør siste 3 dagene og 70 mm 
nedbør de siste 24 timene før skredet. I skredløpet var det morenematerialer og stedvis områder 
med steinur, og terrenghelningen i området er 30-35°. Skredet ble utløst fra området ved 
skrenten på omtrent 950 moh., og flere utløsningsmekanismer ble vurdert som sannsynlige:  

1. Utglidning av vannmettede jord- og morenemasser, og følgende destabilisering og
bevegelse av urblokker i området.

N 
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2. Steinsprang fra lokal berghammer eller høyere terreng, som videre har satt urblokker i
bevegelse og utløst jordskred.

3. Avløsning fra stor blokk fra enda større blokk, som følge av steinsprang eller gjentatte
tine-fryse prosesser. Avløst blokk har sklidd nedover terrenget, og med satt urblokker i
bevegelse som videre har utløst jordskred.

I etterkant av denne skredhendelsen ble det etablert voller i skråningen, for å sikre mot mindre 
utglidninger fra moreneområdet og mindre steinsprangblokker.   

Figur 9: Jordskredhendelse ved Myrdal stasjon november 2011 (JBV, 2011). Jord- og steinmasser ødela 
snøoverbygget, gikk over perrongen og stoppet mot veggen til det sørligste stasjonsbygget.  
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3.2 Tidligere skredutredninger i området 
Jernbaneverket og engasjerte konsulenter har gjennomført en rekke utredninger av skred langs 
Bergensbanen. Tabell 3 viser de dokumentene som Rambøll har fått kjennskap til med relevant 
informasjon angående skredfare for planområdet. Relevant informasjon som har vært viktig i 
utført skredfarevurdering er oppsummert i påfølgende delkapittel.  

Tabell 3: Tidligere utredninger av skredfare langs Bergensbanen der Myrdal stasjon er omtalt. 

Utarbeidet av Tittel Dokument nr. År 
Sweco Lågheller-Myrdal – Utredning av 

tiltaksløsninger for utsatte rasområder 
99795001-R01-A01-rev2 2015 

NGI Bergensbanen, Myrdal-Voss: Risiko 
ved skred under dagens forhold 

20140641-01-R 2015 

NGI Skredfarevurdering for gnr. 47 bnr. 73 201140660-01-TN 2014 
Multiconsult Rasfarevurdering Bergensbanen 611574-3 2011 
JBV Steinsprang/Jordskred ved Myrdal, km 

355.875, Bergensbanen 
- 2011 

Arkiv Bane NOR Diverse brev: Geoteknisk rapport Myrdal 
1923 

UB.108290-000 1923 

SHT Rapport om avsporing etter sammenstøt 
med snøskred ved Storekleven på 
Bergensbanen 21. februar 2007 

JB 2008/05 2008 

NGI Teknisk notat. Befaring og vurdering av 
tiltak 

20110982-00-1-TN 2011 
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3.2.1 (SWECO, 2015) 
Sweco var i 2015 engasjert av Jernbaneverket for å utrede tiltaksløsninger for utsatte rasområder 
på strekningen Lågheller-Myrdal. I den forbindelse ble terrenget på østsiden av Myrdal stasjon 
vurdert med tanke på skredfare mot stasjonsområdet. Resultatet fra utredningen er vist i Figur 
10. Sweco har følgende vurderinger:

- Steinsprang fra berghamre ved 950 moh. vil med stor sannsynlighet stoppe i urområdene
i skråningen. Det vurderes som lite sannsynlig at blokker skal nå vognskuret, vurdert
sannsynlighet P(k)=0,1 (1/100). Anbefalt steinspranggjerde.

- Steinsprang fra berghammere lenger sør i høyere terreng utgjør ikke fare for jernbanen
- Løsmasseskred er sannsynlig fra skråningen over vognskuret på stasjonen. Sannsynlig

utløpslende er et godt stoppe ut på stasjonsområdet. Vurdert sannsynlighet P(k))0,3.
Anbefalt å etablere et sett med flere sikringsvoller, anslått 3x150 m. Disse er ikke blitt
etablert.

- Snøskred er sannsynlig fra områder brattere enn 30°. Skogen vurderes å ha noe
betydning i enkelte områder. Vurdert sannsynlighet P(k)=0,1-0,5 med størst
sannsynlighet fra høyestliggende områder.

- Ikke sannsynlig at skred sør for utredningsområdet kan få utløp til stasjonsområdet.

Figur 10: Vurderte sannsynlige løsneområder for skred og forslag til sikringstiltak utredet av Sweco (Sweco, 
2015).  
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3.2.2 (NGI, 2015) 
I 2015 utførte NGI, på oppdrag fra Jernbaneverket, en detaljvurdering skredfare og 
skissere sikringsløsninger mot snøskred, steinsprang og vannrelaterte prosesser for 
utvalgte områder langs Bergensbanen. Myrdal stasjon var et av områdene som ble vurdert, og er 
det samme området som ble vurdert av Sweco. Resultatet av NGIs vurderinger vist på kartet i 
Figur 11. Det er vurdert at sannsynlighet for at snøskred skal nå jernbanesporet i 
stasjonsområdet er 1/100 til 1/50. Størst sannsynlighet for snøskred er over strekningen der 
stasjonsbyggene ligger. Fare for løsmasseskred og steinsprang er ikke vurdert, men henvises det 
utredningen utført av Sweco.  

Figur 11: Vurderte sannsynlige skredområder og forslag til sikringstiltak utredet av NGI (NGI, 2015). 
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3.2.3 (SHT, 2008) 
Den 21. februar kl. 0958 kjørte tog 62 inn i et snøskred ved Storekleven, sør-øst for Myrdal 
stasjon på Bergensbanen. Lokaliteten er vist under i Figur 12.Undersøkelser i etterkant viste at 
det var et flakskred på ca. 1000 m2 som hadde løst ut og blitt liggende i sporet. Avsatte masser 
var av 3-4 m tykkelse på utløpssiden av sporet, og avtok skrått til under 1 m tykkelse på høyre 
side av sporet.  Stedlige forhold der hendelsen skjedde noe tilsvarende som fjellsiden øst for 
Myrdal stasjon. Blant annet er det lik eksposisjon og ved Storekleven er det tilsvarende i en dal 
med nord-sør retning som Myrdal.  

Figur 12: Avsporingssted på grunn av snøskredhendelse ved Storekleven (SHT, 2008) 

3.2.4 NGI (2011) 
NGI undersøkte rasstedet etter jordskredhendelsen i november 2011, omtalt i kapittel 3.1. I 
teknisk per 27.11.2011, beskrives situasjonen, været i forkant av hendelsen, vurdering av fare og 
behov for tiltak. Kort oppsummert:  

- Siste 24 timer før skredet ble det registrert 70 mm nedbør, og 3- døgns nedbøren er
beregnet til ca. 120 mm. En må regne med at løsmassene var vannmettet i
skredøyeblikket.

- Utløsende skredårsak tolkes som at stein og morenemasser har løsnet fra området der
blokka ligger i dag og aktivert nedenforliggende stein og morenemasser som hadde høyt
vanninnhold ved utløsning.

- Hendelsen vurderes å ikke påvirke stabiliteten på løsmassene sør for skredet.
- Anbefaler at skredblokken sikres eller sprenges.
- Myrdal stasjon ligger nedenfor steinsprangområde. Lengre sør er det tegn på historiske

jord/flomskred og det skal ha gått ca. to snøskred mot stasjonsområdet de siste 30 år.
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3.3 GIS-analyse: høydemodeller, skyggekart og helningskart 
Basert på laserdata fra hoydedata.no er det utført skråning -og skyggerelieffanalyse i ArcGIS Pro. 

Vedlegg 1 viser helningskart av terrenget, og i Vedlegg 2 vises skråningsgradient 30-55°. På 
begge sider av Myrdal stasjon er det sammenhengende områder mellom 30-55°, som teoretisk er 
potensielle løsneområder for snøskred.  

Resultat av skyggerelieffanalyse er vist i Vedlegg 3. Skyggekart fra høyoppløselige DHM er svært 
nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense sannsynlige skredbaner og løsneområder, og 
for å avdekke skredavsetninger fra tidligere hendelser osv. 

3.4 Aktsomhetskart for skred 
Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord og flomskred er vist i henholdsvis Figur 13, 
Figur 14 og Figur 15. 

Figur 13: Aktsomhetskart for snøskred (atlas.nve.no, 2018). 
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Figur 14: Aktsomhetskart for steinsprang (atlas.nve.no, 2018). 

Figur 15: Aktsomhetskart for jord- og flomskred (atlas.nve.no, 2018). 

3.5 Feltkartlegging 
Rambøll har utført kartlegging i felt. Første befaring ble utført av naturgeograf Torgeir Fiskum 
Hansvik, 12.12.2017. Det var mye snø i terrenget på dette tidspunktet. Det ble kartlagt med 
drone, og foretatt registeringer for en innledende vurdering av faren for snøskred.  

Andre befaring ble utført når terrenget var fritt for snø. Denne befaringen ble utført av Torgeir 
Fiskum Hansvik og ingeniørgeolog Inger Lise Sollie 03.07.2018. Framkommelig terreng over 
planområdet ble befart til fots, og det ble benyttet drone.  
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Hensikten med befaringen var å kartlegge sannsynlige løsneområder for skred, bergblotninger, 
løsmasser, sannsynlig størrelse på eventuelle framtidige skredhendelser, sannsynlig 
utløpsområde, spor etter skredhendelser og tegn til pågående erosjon. Relevant informasjon for 
skredtypene steinsprang og steinskred, snøskred, sørpeskred og jord- og flomskred ble registrert. 

3.6 Observasjoner og registreringskart 

3.6.1 REGISTRERINGSKART 
Registreringer fra utført skredfarekartlegging er sammenstilt i programvaren ArcGIS Pro og vist 
på registreringskartet i og Vedlegg 4. Kartet viser registreringer fra utført kartlegging i felt.  

3.6.2 SPOR ETTER TIDLIGERE SKREDHENDELSER 
Tydeligste spor etter skredaktivitet er rasstedet fra 2011, over nordøstre del av planområdet. 
Området er i dag påvirket av sikringsarbeidet som er utført. Det er etablert tre voller i nedre del 
av skråningen over vognhallen, og blokken som ligger på kanten under der raset starter er sikret 
med støpt betongfot.  

Andre steder i fjellsidene er det lite spor etter nyere skredaktivitet. Det er observert noen få 
blokker som tydelig er steinsprang fra de nærmeste årene. Disse er under 0,5m3, og løsnepunkt 
kunne ikke bestemmes. Det er urmaterialer og spredt med blokker generelt i fjellsidene, der en 
betydelig andel må forventes å være steinsprangblokker. Under befaringen 12.12.2017 ble det 
ikke observert nylige snøskredhendelser.  

Det er tolket å være spor etter eldre skråningsprosesser, som er synlig som spor i skog, 
løsmasser og vegetasjon. Figur 16 viser forsenkninger i terrenget med få trær og mindre 
vegetasjon.  

Figur 16: Renneformasjoner øst for stasjonen vist med gult. 
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3.6.3 BERGHAMMERE OG BLOKKER 

Øst for stasjonsområdet 
I områdene der helningskartet viser en helningsgrad brattere enn 60° er det observert 
berghammere. I fjellsiden øst for stasjonsområdet er det berghammere omtrent 950-960 moh. og 
980-990 moh., se Figur 17, som ligger over nordligste del av planområdet.

Fra avstand framstår bergmassen i berghammere som moderat oppsprukket, noe som gir 
potensiale for at store blokker kan utløses. Foliasjonen har fall inn i terrenget. Oppsprekking langs 
foliasjonen er ikke utpreget. Det er observert to hovedsprekkesett:  

- Skråningsparallelle sprekkeplan som står steilt, og er potensielt glideplan.
- Sprekkeplan med strøk inn i skråningen som står steilt. Disse fører til sideavløsning av

bergmasser.
- 

Det er observert flere blokker som fra avstand framstår som avløste, og anslås å ha en størrelse 
på 5-10 m3. Flere steder er det overhengende parti der bergmasse ikke har støtte i fot, som øker 
sannsynligheten for nedfall.  

Figur 17: Berghammere fra omtrent 950 moh og 980 moh. Vurderes som sannsynlige løsneområder for 
steinsprang.  

Omtrent fra 1000 moh. til 1070 og fra omtrent 1100-1160 er det berghammere som strekker seg 
over sørligste del av planområdet, se Figur 18. Mellom disse partiene er det et flatt platå i 
fjellsiden. Over sørligste del av planområdet er det vertikal bergvegg fra omtrent 990 moh og opp 
til toppen av Geitanosi på 1225 moh. 

Observert fra avstand framstår bergmassen som moderat oppsprukket. Det er steiltstående 
sprekkesett som skjærer inn i bergmassen, samt sprekkeplan som vurderes som potensielle 
glideplan. Det er observert flere parti som mangler støtte i fot og parti som framstår som avløste. 
Nedfall kan ikke utelukkes, og det vurderes som sannsynlig at det kan forekomme nedfall av store 
blokker i størrelsesorden 10-100 m3.  
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Figur 18: Sannsynlige løsneområder for steinsprang er omringet med kvit linje. Nederste 
markert område er vertikale berghammere fra omtrent 1000 moh. til 1060 moh. Øverste 
markerte område går opp mot toppen av Geitanosi.  

Under berghammere og nedover skråningen er det områder med uravsetninger. Største 
uravsetninger er over sørlige grense av planområdet, der urområdene strekker seg ned til 
omtrent 890 moh. På dette nivået er det en knekk i terrengprofilet, og terrenghelningen under 
dette nivået er slakere enn 25°. Dominerende blokkstørrelser i ura er 0,1-0,5 m3, men en 
betydelig andel anslås er av størrelsesorden 1-10 m3, se bilde i Figur 19. Det ligger spredt med 
blokker i skråningen generelt, hovedsakelig i størrelsesorden 0,5-10 m3, men det er registrert 
blokker med anslått størrelse på 10, 20, 60 og 100 m3. Blokkformene er i stor grad kubiske, men 
med noe flat form. Det ble kartlagt en blokk på 0,5 m3, som vurderes som en nyere steinsprang 
blokk basert overflatekarakteren. Denne er vist på registreringskartet (Vedlegg 4) og i Figur 20. 
Det er registrert blokker helt ned til anleggsvegen rett bak stasjonsområdet. 
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Figur 19: Det ligger spredt med blokker i helse skråningen øst for stasjonsområdet. 

Figur 20: Nyere steinsprangblokk, ca. 0,5 m3. 

Rasblokken fra rashendelsen i 2011 er markert på kartet, og er av en størrelse på 120m3. Blokken 
er sikret med betongstøpt fot. Under rasstedet er det etablert et sett av tre voller. I gropen bak 
den midterste vollen ligger den en blokk på ca. 1m3, som kan ha kommet ned etter at vollene ble 
etablert, se Figur 21. 



24/35 

Figur 21: Blokk i gropen bak midterste voll i skråningen over vognhallen. 
Vollene ble etablert etter skredhendelsen i 2011. Blokken har sannsynligvis 
kommet ned etter at vollen ble bygget. 

Vest for stasjonsområdet 
I fjellsiden mot vest, og over tunnelportalen, er det vertikal berghammer fra omtrent 930-1000 
moh., se Figur 22. Her er det vertikale flater, men bergmassens oppsprekking fører til at det er 
parti uten støtte i fot. Bergmassen kan beskrives som moderat oppsprukket, og flere sprekkesett i 
kombinasjon med hverandre fører til avløsing av blokker. Det er flere vertikale berghammere i 
høyere terreng opp mot toppen av Urshovd.  

I skråningen mellom tunnelportalen og berghammere er det mektig ur. Dominerende 
blokkstørrelser er 0,5-1 m3. Det ble kartlagt enkeltblokker av størrelser på 2 m3. På grunn av mye 
kratt i området, var det ikke mulig å få full oversikt over urmaterialene. Nord for portalen er det 
ur som strekker seg ned til dalbunnen. Største observerte blokk anslås til en størrelse på omtrent 
100 m3, og er en av blokkene med lengst utløp, se registreringskartet (Vedlegg 4). Det ble 
observert en liten blokk, ca. 0,2 m3, og noe stein på portaloverbygget.  

I fjellsiden over portalområdet er det en slakere parti fra omtrent 1000moh. Fra omtrent 1080 
moh. er det vertikale berghammere opp til toppen av Urshovd. I det slakere partiet er det 
observert mye bergblotninger og spredt med blokker. Det er ingen uransamlinger i dette området. 
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Figur 22: Nedre del av fjellsiden vest for planområdet. 

3.6.4 LØSMASSER 
Uravsetninger er dominerende i bratt terreng i begge fjellsidene. Langs anleggsvegen i nedre del 
øst for planområdet, er det observert morenematerialer med synlig mektighet på 1-2 m. I en del 
av den østre skråningen, tilsier topografien at det er en del løsmasser, se registreringskartet 
(Vedlegg 4).  

3.6.5 VANNVEGER OG EROSJON 
Det ble ikke observert åpne bekkeløp i skråningen øst for planområdet. På grunn av urmaterialet i 
skråningen filtreres vannet ned i bakken. Det ble ikke observert tydelig tegn til nylig aktivitet med 
erosjon eller utglidninger på grunn av ekstrem overflateavrenning. Det er renneformasjoner, som 
vil være naturlige vannveger for overflateavrenning i nedbørsrike perioder. Disse er framhevet på 
registreringskartet (Vedlegg 4). I vestre fjellside, over portalområdet, er det mindre bekkeløp som 
kommer ut over de nederste berghamrene. Disse starter på platået i fjellsiden, som går fra 
omtrent 1030 til 1150 moh. Under berghamrene filtres bekkeløp med i uravsetningen.  

3.6.6 RELEVANTE TERRENGFORMASJONER 
I terrenget hvor det er berghammere er hyller og avsatser, hvor det er observert oppsamling av 
urmasser. Dette vil ha betydning for utløp av steinsprang som eventuelt løsner fra de høyest 
liggende berghamrene i fjellsidene.  

Topografien i østre fjellside er generelt jevnt bratt, men det er observert renneformasjoner som 
har betydning for eventuelle vannrelaterte skred. Rennene vil sannsynligvis ha en kanaliserende 
effekt på snøskred.  
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Det er etablert tre voller i skråningen hvor rashendelsen i 2011 gikk. Vollene bygd av stedlig 
materiale, med løsmasseskråning på støtsiden og natursteinsmur på lesiden. Vollenes effekt tas 
hensyn til i denne skredfarevurderingen.  

3.7 Modellering 
Det er utført beregning av utløpslengde og modellering av skreddynamikk for snøskred med 
henholdsvis Alfa-Beta metoden og programvaren RAMMS Avalanche. Modellering av steinsprang 
er utført med RAMMS Rockfall.  

3.7.1 ALFA-BETA METODEN 
For innledende vurdering av snøskredfaren ble det utført en enkel beregning av utløpslengde etter 
alfa-beta metoden, hvor NVEs web verktøy NVE AlfaBeta Utløpslengdeberegning ble benyttet. 
Dette er en empirisk/statisk modell for testing av utløpslengder, basert på topografiske 
parametere ved at det legger til grunn et terrengprofil. Det ble benyttet profil som starter fra 
sammenhengende områder med terrenghelning mellom 30 og 50 og retning mot 
stasjonsområdet. Resultater er vist i Vedlegg 5.  

3.7.2 RAMMS AVALANCHE 
For modellering av snøskred, er det benyttet programvaren RAMMS – Avalanche. Modelleringen 
innebærer beregning av flythøyde, hastigheter og skredtrykk over en terrengmodell basert på en 
numerisk løsning av Voellmys friksjonslov.  
Den fysiske friksjonsmodellen består av både en Coulumb-type friksjon (μ) og en viskøs-turbulent 
friksjon (ξ) som er viktige å kalibrere mot kjente hendelser for å få realistiske utløpsverdier. 
For detaljert informasjon om programvaren og beskrivelse av den fysiske bakgrunnen og 
modellparametre henvises det til RAMMS::AVALANCHE User Manual. 

For å få en effektiv modell er 1/3 av sammenhengende områder mellom 30 og 55° er definert 
som løsneområde. Erfaringsmessig gir dette realistiske modelleringsresultat.   

Utvalgte resultater er vist i Vedlegg 6. 

3.7.3 RAMMS ROCKFALL 
For testing av utløp av steinsprang er det utført modellering med programvaren 
RAMMS:ROCKFALL.Modelleringen innebærer 3D-beregning av spretthøyder, hastighet, 
rotasjonshastighet, total kinetisk energi og kontaktslagkraft for en tredimensjonal blokk. 
Blokkform og størrelse bestemmes av brukeren.  

Utført modellering legger til grunn en terrengmodell med oppløsning på 1x1m. Det er definert 
løsnepunkt som linjer fra områder som vurderes som sannsynlige løsneområder basert på utført 
kartleggingsarbeid. Det er definert ulike materialparametere i terrengmodellen, for å oppnå 
modell som best mulig representerer faktiske forhold. Programvaren har forhåndsinnstilte 
parametervalg for ulike terrengtyper som er benyttet.  

For detaljert informasjon om programvaren og beskrivelse av materialparametere henvises det til 
RAMMS::ROCKFALL User Manual. 

I utført modelleringsarbeid er det analysert blokkstørrelser på 1 m3 og 10 m3. Definert form på 
modellerte blokker er flat-kubisk (RAMMS beskrivelse: Flat_1.5). Det er avgrenset områder med 
bart berg og ur, og gitt materialverdiene henholdsvis Extra hard og Hard. For øvrig terreng er det 

http://ramms.slf.ch/ramms/downloads/RAMMS_AVAL_Manual.pdf
http://ramms.slf.ch/ramms/downloads/RAMMS_ROCK_Manual.pdf
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valgt et materiale som representerer jordbakke med middels mektighet som inneholder blokker 
og stedvis med vegetasjon (RAMMS beskrivelse: Medium).  

Utvalgte resultater er vist i Vedlegg 7. 

3.8 Fastsettelse av faresoner 
Faresonegrenser fastsettes når det vurderes at faren for skred er større en kravet i TEK 17 
innenfor planområdet. Det er utarbeidet et faresonekart som viser definerte faresoner for 
skredfare med største årlig nominell sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Faresonene 
fastsettes basert på den den samlede sannsynlighet for alle typer skred. Faresonene er basert på 
en skjønnsmessig tilpassing for delstrekninger, hvor det er gjort en vektlegging av ulike datasett 
og opplysninger (eks. observasjoner i felt, resultat av modellering, skredhistorikk).  
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4. SKREDFAREVURDERING

4.1 Aktuell sikkerhetsklasse for planområdet og fastsettelse av faresone 
Det planlegges utvidelse av jernbanestasjon med oppholdsareal for flere hundre mennesker. På 
bakgrunn av dette havner tiltaket i sikkerhetsklasse 3. For sikkerhetsklasse 3 stilles det krav til at 
største nominelle årlige sannsynlighet for skred er 1/5000.  

Dersom det skal benyttes areal innenfor definert faresone for 1/5000, må det utføres 
sikringstiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet.  

4.2 Steinsprang og steinskred 
Berghammere i fjellsidene øst og vest for planområdet er sannsynlige løsneområder for 
steinsprang. Under vurderes faren for steinsprang fra fjellsidene:  

Fjellside øst (til Geitanosi) 

Figur 23: Oversiktsbilde. Nummerering refereres til i påfølgende delkapittel. 

Over nordligste del av planområdet, ref. område nr. 1 i Figur 23, er det berghammere fra omtrent 
900-950 moh, samt i skjæring langs sporet. Det ble observert nedfall på portaloverbygget. Basert
på bergmassens oppsprekking vurderes steinsprangaktivitet som sannsynlig i dette området.
Basert på observert oppsprekkingsgrad og størrelser på blokker i utløpsområdet, forventes det at
nedfall sannsynligvis vil være av størrelsesorden mindre enn 0,5 m3. Det vurderes som
sannsynlig at nedfall fra berghammeren ved 900-950 moh, kan få utløp ned til portaloverbygget.
Resultatet fra simulering viser tilsvarende.

I området referert til med nr. 2 i Figur 23, er det sannsynlige løsneområder ved omtrent 950-960 
moh. og 980-990 moh., se Figur 17. Dette var mulig løsneområdet for eventuelt steinsprang som 
utløste jordskredhendelsen i 2011, se kapittel 3. Basert på bergmassens oppsprekking forventes 
nedfall av størrelsesorden 1-10m3 som mest sannsynlig for framtidig nedfall.  

Under berghamrene er det urmaterialer, mye i størrelsesorden 0,1-0,5 m3. Steinsprang fra 
berghammeren kan sette disse i bevegelse nedover skråningen mot planområdet. Den store 
rasblokka fra 2011 er sikret med støpt betongfot. Det er ikke observert tegn til svikt i sikringen, 
og blokka antas derfor som tilfredsstillende sikret under dagens forhold. Det er bergblotninger og 
grusmaterialer i skråningen under uravsetningene. Dette gir lite demping av framtidige blokker 
som sette i bevegelse. I nedre del er det etablert et sett av voller. Blokk (ca. 1m3) i grøften på 
innsiden av midterste voll er nest sannsynlig en rasblokk som har blitt fanget. Modellering av 
steinsprang der den effektive høyden er omtrent 3 m. Vollhøyden avtar mot sør, der sannsynlige 
løsneområder ligger høyere. På bakgrunn av dette vurderes det som lite sannsynlig at steinsprang 
vil nå stasjonsområdets der det er etablert voller.  

1 2 
 

3 
 



29/35 

Over området referert til med nr. 3 i Figur 23, er det berghammere fra omtrent fra 1000 moh. til 
1070 og fra omtrent 1100-1160. Se også Figur 18. Over området av sørligste del av planområdet 
er det vertikale bergvegg fra omtrent 990 moh og opp til toppen av Geitanosi på 1225 moh.  
Basert på observasjoner av bergmassen fra avstand, kan det ikke utelukkes at store blokker kan 
løsne her. Over 1070 moh. er det et flatt platå i fjellsiden, hvor det forventes steinsprang fra 
berghamrene over vil stoppe. Modellering av steinsprang indikerer det samme. I øverste del av 
utløpsområdet er det flere områder med bergblotninger, noe som vil bidra til at steinsprang får 
lange utløp. Nedover skråningen er det flere urområder, som vil bidra til å fange nedfall. Det er 
også store områder med antatt tynt løsmassedekke, tynt vegetasjonsdekke og spredt med 
blokker. Topografien en generelt jevnt, men med renneformasjoner nedover skråningen. 
Terrenget blir noe slakere ved omtrent 900 moh., og det vurderes at en stor andel steinsprang vil 
stoppe ved dette nivået. Utstrekningen av uravsetninger i området tyder på det samme. Basert på 
observerte blokker i terrenget kan det ikke utelukkes at nedfall kan få utløp til bunnen av 
skråningen. Det vurderes som sannsynlig at steinsprang fra berghamrene over 1000 moh. kan få 
lang fallbane. Med tanke på forventede størrelser på steinsprangblokker, er det potensiale for 
betydelige hastigheter og energier nedover utløpsbanene. Dersom nedfall treffer kanter på 
bergblotinger og på toppkant av blokker i terrenget, vil dette føre til betydelig sprettbevegelse og 
lange utløp. Resultatet fra simuleringen indikerer tilsvarende. På bakgrunn av dette vurderes det 
at det er fare for steinsprang innenfor stasjonsområdet i sørligste del av planområdet.  

Det er ikke kartlagt forhold som tilsier at det er fare for større fjellskred, det vil si en hendelse der 
et volum over 100 000 m3 utløses. Det er ikke observert forhold som tilsier at dette har skjedd 
tidligere i området.  

Fjellside vest (til Urshovd) 
Berghammere fra omtrent 930-1000 moh. og fra omtrent 1100 og mot toppen av Urshovd er 
sannsynlige løsneområder for steinsprang. Det er hovedsakelig svaflater, men det er fra avstand 
observert at bergmassen er oppsprukket. I tillegg er det observert parti uten støtte i fot som 
framstår som avløste. I området over portalområdet er det et flatt parti mellom omtrent 1000 
moh. til overliggende vertikale berghammere. Det er spredt med blokker i området, som kan 
være steinsprangblokker. Det er ingen ansamling av ur, noe som kan indikere at 
steinsprangaktiviteten har vært lav. På bakgrunn av dette vurderes det at steinsprang fra 
berghamrene mot toppen av Urshovd vil stoppe på det flate partiet i dette området. Utført 
modellering viser tilsvarende.  

I foten av fjellsiden er det tykk uravsetning, der en betydelig andel sannsynligvis er tidligere 
steinsprangblokker. På grunn av vanskelig framkommelighet i terrenget ble det ikke kartlagt 
nyere steinsprangblokker i felt. Bilder tatt med drone viser at finnes blokker som tilsynelatende 
kan være nedfall som har fått de siste årene. I felt ble det observert en blokk på ca. 0,1 m3 på 
portalbygget, som sannsynligvis er fra steinsprang.  

Uravsetningene vil ha god fangevne og dempe nytt nedfall, men blokker som treffer kanter kan få 
lange utløp. Over portalen er det en betongkant på ca. 1 m høyde, som bidrar til å lede nedfall 
bort fra portalområdet. Denne effekten er tydelig i utført modellering. Registrerte rasblokk på 
portalen, samt modellerte spretthøyder, tilsier at muren ikke er høy nok til å fange alt nedfall. 
Utvalgt modelleringsresultat (Vedlegg 7) viser fallbaner over portalbygget og ned på sporet. 
Basert på fullstendig tolking av alle utførte modelleringer og andre kartlagte faktorer, vurderes 
det likevel at steinsprang vil stoppe på portalen og eventuelt ledes til sidene. 

Det er ikke kartlagt forhold som tilsier at det er fare for større fjellskred. Det er ikke observert 
forhold som tilsier at dette har skjedd tidligere i området.  
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Konklusjon 
Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for steinsprang er større enn 1/5000 innenfor 
planområdet, og det er ikke tilfredsstillende sikkerhet i henhold til krav gitt i TEK 17.  

4.3 Snøskred 
Det er registret flere snøskred i området rundt Myrdal stasjon og snøskred er en kjent 
problemstilling på Hardangervidda. Klimaanalysen viser at for et 1000-års gjentaksintervall kan 
det komme 1,3 meter snø per døgn, som erfaringsmessig kan føre til ustabil lagdeling i 
snødekket.  Dominerende vindretning følger dalens fall fra sør mot nord, mens dominerende 
vindretning på fjellplatået over dalen er fra vest.  Følgelig er fjellsiden vest for Myrdal stasjon 
mest utsatt for vindavsatt snø og skavldannelse.  

Fjellsidene på begge sider av stasjonen vurderes som sannsynlige løsneområder, da dette er 
sammenhengende områder med jevn helning mellom 30 og 55° uten betydelig vegetasjon. I 
tillegg tilsier skredhistorikk, klimastatistikk og egne observasjoner under utført vinterbefaring at 
dette er sannsynlige løsneområder for snøskred. I begge fjellsidene kan også steinsprang, 
isnedfall og nedfall av skavler utløse snøskred. 

Fjellside øst (til Geitanosi) 
I fjellsiden øst for Myrdal stasjon er det forhold som tilsvarer terrenget der snøskredet gikk ved 
Storekleven i februar 2007. Det er utført modelleringer av skreddynamikk i RAMMS AVALANCHE, 
der det er definert 2 m bruddkant i løsneområder i østsiden. Modelleringsresultatet viser 
skredutløp ned til dalbunn og over stasjonsområdet. Hendelsen ved Storekleven, samt 
klimastatistikk, taler for at det er sannsynlig at det kan løsne store flakskred. Det vurderes at 
snøskred kan få utløp godt inn på stasjonsområdet. I forbindelse med snøskred kan det oppstå en 
skredvind med stort ødeleggelsespotensiale, som har lengre rekkevidde en selve skredmassene. 
Dette er tatt hensyn til ved fastsettelse av faresoner.  

Fjellside vest (til Urshovd) 
Det vurderes som sannsynlig at det kan løsne snøskred i fjellsiden vest for Myrdal stasjon. Under 
befaringen 12.12.2017 ble det observert skavler i fjellsiden og klimaanalyse viser også at det kan 
forventes at det avsettes vindtransportert snø her. Skavvelbrudd er en vanlig årsak til at snøskred 
utløses. Det er modellert skreddynamikk over portalen av Gravahalstunnelen, hvor det er definert 
en bruddkant på 3m i løsneområdene. Resultatene av modelleringen viser utløp ned til dalbunn og 
over tunnelportalen.  

Konklusjon 
Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for snøskred er større enn 1/5000 innenfor 
planområdet, og det er ikke tilfredsstillende sikkerhet i henhold til krav gitt i TEK 17. 

4.4 Sørpeskred 
Klimastatistikk viser at det er sannsynlig med nedbørsmengder som kan føre til utløsing av 
sørpeskred. I følge erfaringer fra NVE vil sørpeskred inntreffe når vanntilførselen overstiger 40 
mm i døgnet (NVE, 2014). Store nedbørsmengder i kombinasjon med snøsmelting utgjør særlig 
en fare for utløsing av sørpeskred. Det er renneformasjoner i skråningene og bekker som kan 
fungere som kanaler for sørpeskred, og følgelig må det forventes lange utløp  

Fjellside øst (til Geitanosi) 
Topografien i fjellsiden er jevnt hellende. Over store områder er det grov ur, som vil drenere vann 
bort fra snødekket, og med det redusere faren for sørpeskred. Stedvis er det områder med mye 
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løsmasser, og ved tele i bakken kan drenering hindres og medføre overmetting av snødekket 
under kraftig nedbør. Sannsynlig løsneområder er sammenfallende med kartlagte 
renneformasjoner, hvor det er kartlagt løsmassedekke med mye løsmasser av fine fraksjoner, se 
Figur 16.  

Basert på kjent utløp til tidligere løsmasseskred og modellert skreddynamikk til snøskred, er det 
ikke tvil om at sørpeskred vil kunne få utløp til stasjonsområdet. Sørpeskred har vanligvis lengre 
utløp enn snøskred, og dette er tatt hensyn til ved fastsettelse av faresoner.   

Fjellside vest (til Urshovd) 
I det slake partiet i fjellsiden mellom ca. 1000 moh. og 1080 moh. er terrenget ujevnt, med 
enkelte forsenkninger. Bergblotninger i hele området indikerer at det er grunt til berg, og med det 
lite mulighet for at overfalte vann kan drenere ned i terrenget. Klimastatistikk tilsier at 
nedbørsmengder som kan utløpe sørpeskred kan forekomme. På bakgrunn av dette vurderes 
dette som potensielt løsneområde for sørpeskred.  

Det er ingen markerte terrengsøkk/renner som kan forventes å være naturlige kanaler for 
massene, og hele området over tunnelportalen må anses som sannsynlig utløp for sørpeskred. I 
utløpsområdet kan ytterligere snømasser bli revet med. Det vurderes at 
tunnelportalkonstruksjonen i stor grad vil lede skredmasser til sideterrenget. Det vurderes at 
sørpeskred kan bli så store at de får utløp til dalbunnen. 

Konklusjon 
Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for sørpeskred er større enn 1/5000 innenfor 
planområdet, og det er ikke tilfredsstillende sikkerhet i henhold til krav gitt i TEK 17. 

4.5 Jordskred 
Det er kjente hendelser med jordskred som har utløp til stasjonsområdet. Det er kartlagt områder 
med løsmasser i terreng brattere enn 25°, som er sannsynlige løsneområder for framtidige 
jordskred.  

Fjellside øst (til Geitanosi) 
Det er aktsomhetsområde for jordskred- og flomskred med startpunkt under berghamrene. 
Aktsomhetsområdet er sammenfallende med renneformasjoner, som er tydelig på 
skyggerelieffkartet og vist i Figur 16. Basert på observasjoner i felt kan det ikke utelukkes at det 
er en del løsmasser i denne delen av skråningen. Løsmassekartet viser at det kan forventes både 
morenematerialer og bresjø-/innsjøavsetninger, og jordskred av slike typer materiale er ikke 
uvanlig. Dette området grenser mot rasstedet i 2011. Også her er forholdene slik at steinsprang 
kan føre til utløsing av jordskred, dersom nedfall skjer når jordmassene er mettet med vann.  

Sannsynlige løsneområder og vurderte skredløp er vist på registreringskartet, og er tolket basert 
på observerte terrengformasjoner i felt, der det er kartlagt skredfarlige løsmasser og gjennom 
kartanalyse. Vurderte skredløp har et større tilførselsområde enn skredhendelsen fra 2011, og 
sannsynlige utløp må forventes å være minst like lange som ved denne tidligere hendelsen, altså 
til stasjonsbyggene. 

Det vurderes at stasjonsområdet ligger innenfor faresone for jordskred. 

Fjellside vest (til Urshovd) 
I bratt terreng er det uravsetninger, vertikale berghamre eller områder med bergblotninger som 
indikerer at det er grunt til berg. Det er med det ikke registrert områder i bratt terreng der det er 
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løsmasser som kan utløses som jordskred, og det vurderes å ikke være fare for jordskred fra 
vestre dalside. 

Konklusjon 
Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for jordskred er større enn 1/5000 innenfor 
planområdet, og det er ikke tilfredsstillende sikkerhet i henhold til krav gitt i TEK 17. 

4.6 Flomskred 
I fjellsidene over planområdet er det ingen elver eller bekker som er sannsynlig løsne- eller ut-
løpsområde for flomskred. 

Myrdøla renner i slakt terreng. Løsmassekartet viser at det kan forventes skredmaterialer i 
elvebunnen, noe som samsvarer med at det er observert mye blokkig materiale i elvebunnen. 
Dette er grovt materiale, og det vil kreve ekstrem vassføring for å transportere slike masser. Det 
er også en del fluviale løsmasser langs elveløpet, men elvas erosjonspotensiale vurderes som liten 
på grunn av slak terrenghelning helning, bredt elveleie og lite meandrering. Det er ikke kjent at 
det har vært flomskredliknende hendelser i området. Det er ikke tolket spor av 
flomskredhendelser i utarbeidet skyggerelieffkart.  

Konklusjon 
Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for flomskred er mindre enn 1/5000 innenfor 
planområdet, og det er tilfredsstillende sikkerhet i henhold til krav gitt i TEK 17. 

4.7 Sekundærvirkninger av skred 
I henhold til TEK 17 skal skredfarevurderingen innebære en vurdering av fare for 
sekundærvirkning av skred. Rambøll har diskutert faren for at snøskred og sørpeskred med utløp 
til dalbunnen kan føre til blokkering av kulverten som går under jernbanen sør for 
stasjonsområdet. Blokkering av kulverten kan medføre oppdemming av Myrdøla og mulighet 
overløp over jernbanesporet.  

Dalbunnen er bred og det må inntreffe skred som møtes i dalbunnen fra begge fjellsidene for at 
hele dalbunnen skal blokkeres. Sannsynligheten for snøskred med utløp ned til dalbunnen er 
vurdert til 1/1000. Sannsynligheten for to slike snøskred skal inntreffe samtidig og fullstendig 
blokkering av dalbunnen blir dermed lavere enn 1/5000. Blokkering av kulverten kan også 
forekomme dersom snøskred eller sørpeskred fra en dalside får utløp som blokkerer 
kulvertåpningen og danner en plugg. Isgang i Myrdøla kan også føre til blokkering, men det er 
ikke kjent for Rambøll at dette har forekommet tidligere. Det er ikke gjort en vurdering av om 
vannføringen i Myrdøla vil være tilstrekkelig til at det er fare for overløp innenfor det 
sannsynlighetskravet som legges til grunn. Da sannsynligheten for snøskred ned til dalbunnen er 
1/5000 og manglede historikk, vurderes det at sannsynligheten for at skred kan blokkere 
kulverten er mindre enn 1/5000.  

På generelt grunnlag anbefales det at kulvertens kapasitet inkluderes i byggeplan og vurderes 
med tanke på fare for overløp ved blokkering som følge av snø og sørpeskred. I dette arbeidet 
anbefales det at NVE involveres.  
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5. FARESONER FOR SKRED FOR PLANOMRÅDET

Planområdet er vurdert å ikke ha tilfredsstillende sikkerhet mot snøskred, sørpeskred, jordskred
og steinsprang. Det er utarbeidet faresonekart som viser vurderte fareområder, der områder med
største nominell årlig sannsynlighet for skred på 1/100, 1/1000 og 1/5000 er vurdert og fastsatt.
Fastsatte faresoner er vist i Figur 24 og Vedlegg 8. Faresonene viser den samlede skredfaren for
alle aktuelle skredtyper, og det vurderes at både snøskred, sørpeskred, jordskred og steinsprang
kan medføre skade innenfor planområdet.

Figur 24: Fastsatte faresoner for skred. Samlet vurdering for alle aktuelle skredtyper. 
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