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SAMMENDRAG 

På Myrdal stasjon skal det gjennomføres utbedringsarbeider på stasjonen, og 
Rambøll bistår Bane NOR i utarbeidelse av teknisk detaljplan og reguleringsplan for 
dette arbeidet. Arbeidene omfatter i hovedsak etablering av ny planfri kryssing av 
spor via ny undergangskulvert og fornyelse/utskiftning av kontaktledningsanlegg med 
tilhørende master.  
 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som 
vedlegg til reguleringsplanen.  
 
Bakgrunnen for gjennomføring av denne ROS-analysen er plan- og bygningslovens § 
4-3 som stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse 
av planer for utbygging (1). 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. Videre er det også et krav i plan- og 
bygningslovens §3-1 om at planer skal; ”..h) fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle 
verdier mv.”. 
 
Det er i denne ROS-analysen vurdert 9 mulige uønskede hendelser aktuelle for 
anleggsfasen, og 13 mulige uønskede hendelser aktuelle for driftsfasen. Hendelsene 
er vurdert mot tre risikostyringsmål; Liv og helse, samfunnsverdier og ytre miljø. 
 
Merk at enkelte hendelser vurdert for driftsfasen også vil kunne være aktuelle i 
anleggsfasen, men de hendelser og tiltak beskrevet for anleggsfasen er vurdert som 
spesielle for dette. 
 
Følgende hendelser er vurdert i ROS-analysen, for henholdsvis anleggs- og 
driftsfasen: 
 
Hendelser som er vurdert som spesielle i forbindelse med anleggsgjennomføringen: 

• Skredfare 

• Spredning av forurenset grunn 

• Akutt forurensning 

• Nedfall av kontaktledningsanlegg 

• Brann i anleggsfase 

• Personer i spor 

• Bortfall av energiforsyning 

• Bortfall av IKT/ Telekom 

• Støy fra anleggsarbeider 
 
Hendelser som er vurdert som aktuelle i forbindelse med driftsfasen: 

• Snøskred 

• Jordskred 

• Steinsprang 

• Flom 

• Ekstrem vind og skader forårsaket av flygende/fallende gjenstander 

• Lyng-/ skogbrann 

• Brann på stasjonsområdet 
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• Brann i tog 

• Ulykker med farlig gods 

• Manglende adkomst for nødetater 

• Ulykker med gående og syklende 

• Togavsporing 

• Avrenning fra forurenset grunn 
 
I anleggsfasen er det vurdert to hendelser som innebærer et høyt risikonivå (for 
risikostyringsmålet liv og helse). Hendelser som innebærer et slikt risikonivå krever 
normalt at det gjennomføres avbøtende tiltak for å sikre et akseptabelt risikonivå. 4 
hendelser medfører et betydelig risikonivå (enten for et eller flere risikostyringsmål). 
For hendelser som innebærer et betydelig risikonivå bør det normalt sett vurderes å 
implementere ytterligere avbøtende tiltak for å sikre et akseptabelt risikonivå slik at 
man reduserer risiko til «et så lavt som praktisk mulig nivå» (ALARP-prinsippet).  
 
De to hendelsene som medfører et høyt risikonivå i anleggsfasen omfatter skader 
ved nedfall av kontaktledningen (strømgjennomgang) og personer som oppholder 
seg i eller forsøker å krysse spor i plan. Disse hendelsene er også risikomomenter 
som kommer som følge av planlagt tiltak, og vil kreve videre oppfølging både i 
detaljplanlegging og anleggsgjennomføring. Det er foreslått tiltak som vil kunne bidra 
til å redusere risiko til et akseptabelt nivå dersom man følger disse opp i videre 
planer. Tiltakene (T7 og T9) er redegjort for i kapittel 6. Det er også redegjort for 
foreslåtte aktuelle avbøtende tiltak for alle øvrige vurderte hendelser. 
 
I driftsfasen er det to hendelser som vurderes å innebære et høyt risikonivå (for 
risikostyringsmålet liv og helse). Disse hendelsene omfatter utfordringene med vind 
og fallende/flygende gjenstander (ID 5D - Ekstrem vind og skader forårsaket av 
flygende/fallende gjenstander) og adkomstmuligheter til Myrdal stasjon for 
nød/redningsetater (ID 10D – Manglende tilgjengelighet for nød- og redningsetater). 
Hendelsene er generelle risikomoment for hele planområdet, og risikonivået påvirkes 
ikke av den planlagte utbyggingen. Hendelsen er tatt med i analysen for å belyse 
utfordringen med dette som følge av den store trafikkstrømmen til stasjonsområdet 
særlig i høysesong. Det er anbefalt at det gjennomføres tiltak for å bedre denne 
situasjon i forbindelse med oppfølging av drift for stasjonsområdet.  
 
8 hendelser er vurdert å medføre betydelig risiko (enten for et eller flere 
risikostyringsmål), 3 hendelser er vurdert som akseptabel risiko. For hendelser som 
innebærer et betydelig risikonivå bør det normalt sett vurderes å implementere 
ytterligere avbøtende tiltak for å sikre et akseptabelt risikonivå slik at man reduserer 
risiko til «et så lavt som praktisk mulig nivå» (ALARP-prinsippet). Tilsvarende 
vurdering bør også gjøres for hendelser som også allerede har et akseptabelt 
risikonivå, dersom man kommer opp med gode avbøtende tiltak. 
 
Det er foreslått aktuelle tiltak for alle hendelser med betydelig risiko, som enten må 
følges opp gjennom forankring i planbestemmelser eller videre kartlegging, eller som 
bør følges opp som separate prosesser i forbindelse med drift av stasjonen. Tiltakene 
er redegjort for i kapittel 6, i underkapitlene 6.1 og 6.3. 
 
Hele stasjonsområdet ligger i et område som er særdeles utsatt for ulike typer 
skredhendelser (snøskred, jordskred og steinsprang), og det finnes flere eksempler 
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på slike hendelser som har forekommet i nyere tid. Norges vassdrags- og 
energidirektorat har utarbeidet egne retningslinjer for kartlegging av skred i utsatte 
områder, og i forbindelse med prosjektet er det planlagt at det gjennomføres en egen 
skredfarekartlegging av området i henhold til disse. Dette innebærer at planområdet 
og relevante utløsningsområder kartlegges og faresoner utarbeides. Faresoner 
utarbeides iht. TEK17 §7.3.  Kartleggingen skal beskrive hvilke avbøtende tiltak som 
må gjennomføres for å sikre tilstrekkelig sikkerhet ved utbygging. Det anbefales at 
dette arbeidet gjennomføres, og aktuelle tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot 
skred implementeres i forbindelse med prosjektet. 
 
Planlagt utbedring på stasjonsområdet har som formål å forbedre sikkerheten på 
stasjonen, gjennom fornyelse/forsterkning av kontaktledningsanlegg og etablering av 
planfri sporkryssing mellom stasjonsområdet, Flåmsbana og Rallarveien som 
benyttes av et høyt antall personer hvert år. Det vurderes således at 
utbyggingstiltaket vil ha en positiv effekt på risikonivået og sikkerheten for brukere av 
stasjonsområdet, samtidig som at etablering av undergangskulvert innebærer noen 
utfordringer. Stasjonsområdet har begrenset plass, og benyttes i dag på det meste av 
opptil 900 personer samtidig. Ny undergangskulvert vil være plasskrevende og kunne 
medføre økt trengsel for de som oppholder seg på plattformen (spesielt med tanke 
på gjennomføring av sikker, planfri evakuering fra plattform ved uønskede 
hendelser). Det er planlagt at det skal gjennomføres en simulering av trafikkstrømmer 
i ny situasjon. Det vil være viktig å vurdere aktuelle tiltak for å kunne gjennomføre 
sikker evakuering når resultatene fra denne foreligger.  
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1 INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn og formål 

 
Rambøll bistår Bane NOR med utarbeidelse av reguleringsplan for Myrdal stasjon i 
Aurland kommune. Bane NOR har tidligere utarbeidet hovedplan for oppgradering av 
Myrdal stasjon. Av tidligere arbeid ble det i 2009 utarbeidet og godkjent en utredning 
for å forbedre sikkerheten på stasjonen. Denne risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-
analysen) inngår som en del arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan. 
Hensikten med prosjektet er å øke sikkerheten for de reisende på stasjonen gjennom 
å øke kapasiteten på plattformen for de reisende gjennom etablering en planfri 
kryssing av spor. I tillegg skal det etableres en ny sideplattform for spor 2 på ca. 
275m.  
 
Bakgrunnen for gjennomføring av denne ROS-analysen er plan- og bygningslovens § 
4-3 som stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse 
av planer for utbygging (1). 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. Videre er det også et krav i plan- og 
bygningslovens §3-1 om at planer skal; ”..h) fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle 
verdier mv.”. 

1.2 Omfang og avgrensninger 

Følgende omfang og avgrensninger ligger til grunn for ROS-analysen: 
 

• Risikoanalysen er overordnet og kvalitativ. 

• Risikovurderingen gjennomføres i henhold til NS 5814 Krav til risikovurderinger 
(2) og Direktoratet for samfunnssikkerhet sin temaveileder «Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging» (3). 

• ROS-analysen omfatter planlagt utbygging og planområde slik det er beskrevet i 
kapittel 3.  

• ROS-analysen vurderer risiko både for drifts- og anleggsfasen. 

• Analysen omfatter ikke uavhengige, sammenfallende hendelser. 

• Analysen vurderer konsekvenser i henhold til følgende risikostyringsmål:  
o Liv og helse (Helseskader og dødsfall) 
o Samfunnsverdier (Vurderes ut ifra direkte skade på eiendom eller 

konsekvenser for viktige i samfunnsfunksjoner eller -verdier) 
o Ytre miljø (Vurderes ut ifra skader på ytre miljø) 
 

  



MIP-00-Q-00698 Dato: 16.04.2018 
Bergensbanen, (Finse) – Reimegrend, Revisjon: 00A 
Myrdal stasjon Side: 8 av 65 

 

 

 

1.3 Terminologi 

 
ALARP As Low As Reasonably Practicable. Prinsipp for risikostyring. 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 

RAMS Reliability, Availability, Maintainability and Safety. På norsk: 
pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. Et 
uttrykk hentet fra RAMS-standarden EN50126 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
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2 AKSEPTKRITERIER OG METODE 

 

2.1 Metode og gjennomføring 

ROS-analysen er gjennomført i henhold til NS 5814 Krav til risikovurderinger (2) og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin temaveileder 
Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging (3). Analyseprosessen har 
foregått i følgende trinn: 

1. Beskrivelse av analyseobjekt 
2. Identifisere farer og mulige hendelser 
3. Vurdering av årsak og sannsynlighet 
4. Vurdering av konsekvenser 
5. Systematisering og risikovurdering – beskrivelse av samlet risiko og 

sårbarhet 
6. Forslag til avbøtende tiltak og oppfølging 

2.2 Organisering av arbeidet 

Rambølls avdeling Risk Management har stått for gjennomføring av ROS-analysen 
og utarbeidelse av rapport. 
 
Den 14.03.2018 ble det gjennomført et eget analysemøte i Aurland kommune, med 
deltakere fra Rambølls prosjektorganisasjon, Bane NOR, Aurland kommune, 
Flåmsbana og nødetatene i Aurland kommune. Hensikten med analysemøtet var å 
kartlegge alle aktuelle risikoforhold, og identifisere aktuelle risikoreduserende tiltak 
som bør følges opp videre i prosjektet. En oversikt over deltakere på analysemøtet er 
vist i Tabell 1. 

Tabell 1: Oversikt over deltakere på analysemøte 14.3.2018. 

Navn Fag/Rolle Organisasjon 

Morten Ødegård Prosjektleder Bane NOR 

Erling M. Nesbø Byggeleder, prosjekt vest Bane NOR 

Knut Oddvar Stene Rådgiver, arealplan Bane NOR 

Ingunn B. Skjerdal Plansjef Aurland kommune 

Reinhardt Sørensen Tjenesteleder, Teknisk/Brann Aurland kommune 

Are Grande Rådgiver Aurland kommune 

Sivert Bakk Daglig leder Flåm Utvikling 

Knut Arne 
Klingeberg 

Tjenestestedsleder, Aurland 
kommune 

Politiet 

Dagfinn Hårstad Prosjekteringsleder Rambøll Norge AS 

Signe Oma Engevik Fagansvarlig, ROS-analyse Rambøll Norge AS 

Alexander Ekren Medarbeider, ROS-analyse Rambøll Norge AS 

 



MIP-00-Q-00698 Dato: 16.04.2018 
Bergensbanen, (Finse) – Reimegrend, Revisjon: 00A 
Myrdal stasjon Side: 10 av 65 

 

 

2.3 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

 
I kartleggingen av farer og aktuelle risikoforhold er det benyttet en egen sjekkliste for 
ROS-analyser, sjekklisten er presentert i vedlegg 1.  

Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold vurderes i forhold til tre 
samfunnsverdier og konsekvenstyper:  

 

• Liv og helse (Helseskader og dødsfall) 

• Samfunnsverdier (Vurderes ut ifra direkte skade på eiendom eller 

konsekvenser for viktige i samfunnsfunksjoner eller -verdier) 

• Ytre miljø (Vurderes ut ifra skader på ytre miljø) 
 
Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens, med tilhørende 
usikkerhet. For alle identifiserte uønskede hendelser settes en sannsynlighet og en 
konsekvens. Det benyttes en risikomatrise til å presentere og rangere identifisert 
risiko. Eksempel på risikomatrisen som benyttes er vist i Figur 1. 
 

 

Figur 1:Eksempel på risikomatrise. 
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Vurdering av sannsynlighet for om en aktuell uønsket hendelse inntreffer er vurdert 
etter skalaen som er presentert i Tabell 2.  

Tabell 2: Kategorisering av sannsynlighet. 

  Kategori Beskrivelse 

1 Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000. år 

2 Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 - 1000. år 

3 Sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 - 100. år 

4 Meget sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 - 10. år 

5 Svært sannsynlig En hendelse pr. år eller oftere 

Vurdering av alvorlighetsgraden av konsekvensene for aktuelle uønskede hendelser 
er vurdert etter skalaen som er presentert i Tabell 3. 

Tabell 3: Kategorisering av konsekvenser. 

  Kategori Beskrivelse 

1 Svært liten konsekvens 

- Ingen eller små personskader 
- Materielle skader < 100.000 kr / ubetydelige skader på eller tap 
av samfunnsverdier 
- Ingen eller ubetydelige konsekvenser for miljø 

2 Liten konsekvens 

- Personskader 
- Materielle skader 100.000 - 1.000.000 kr / ubetydelige skader 
på eller tap av samfunnsverdier 
- Lokale miljøskader 

3 Middels konsekvens 

- Alvorlige, men ikke varige personskader 
- Materielle skader 1 - 10 mill. kr / kortvarige skader på eller tap 
av samfunnsverdier 
- Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år 

4 Stor konsekvens 

- Dødelig skade, 1 person 
- Store materielle skader 10 - 100 mill. kr / skader på eller tap av 
samfunnsverdier med noe varighet 
- Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 10 år 

5 Svært stor konsekvens 

- Dødelige skader, flere personer 
- Svært store materielle skader > 100 mill. kr /varig skade på eller 
tap av samfunnsverdier 
- Irreversibel miljøskade 

 

2.4 Akseptkriterier 

Følgende akseptkriterier ligger til grunn for risikovurderingen: 
 

 

 Risiko er akseptabel, men finnes det enkle forbedringer som redusere risiko 

ytterligere så gjennomføres disse. 

 Risiko er ikke akseptabel. Ut ifra en kost/nytte vurdering skal det søkes tiltak 

som reduserer risiko til akseptabelt område. 

 Risiko er ikke akseptabel og man kan ikke fortsette aktivitet/avdekket forhold 

uten å gjennomføre tiltak.  
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3 SYSTEMBESKRIVELSE 

 

3.1 Dagens situasjon 

Myrdal stasjon ligger 866,8 moh. i Aurland kommune. Den ligger ved km 335,800 på 
Bergensbanen regnet fra Oslo S over Roa. Stasjonen ble åpnet i 1908 og ligger 
værutsatt til på et begrenset areal mellom to tunneler. Flåmsbana ble åpnet i 1940.  
 

Stasjonen knytter sammen Bergensbanen og Flåmsbana og er i sommerhalvåret et 
av de største knutepunktene på det norske jernbanenettet. Det er ikke vegforbindelse 
til Myrdal. 
 
Flere tusen passasjerer bytter tog eller benytter stasjonen som utgangspunkt for 
fjellturer og for sykkelturer langs Rallarvegen. I turistsesongen med fullt belegg på 
Flåmsbana kan det oppholde seg opptil 900 personer på stasjonen samtidig. 
Sykkelturismen langs Rallarvegen medfører på- og avlasting av sykler. Stasjonen 
ligger i kurve og har en hovedplattform mellom togspor 11 (Flåmsbanesporet) og 
spor 1 og en smal, lav mellomplattform til togspor 2 som er i bruk. Det er kryssing i 
plan over alle spor og noen avganger med samtidig passasjerutveksling. Det er 
etablert en særskilt prosedyre for på- og avstigning for regiontogene 609 og 602 
under kryssing på Myrdal stasjon.  
 
Det har i de siste årene vært iverksatt ”sikthastighet” ved gjennomkjøring av 
stasjonen i turistsesongen, og fra 2008 er hastigheten nedsatt til 40 km/h både i spor 
1 og 2. Det er i tillegg utført flere tiltak på stasjonen for å informere og hindre 
passasjerer i å krysse og gå i sporet.  
 

 

Figur 2 Oversiktsbilde, Myrdal stasjon.  
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Figur 3 Myrdal stasjon. Spor 11 til venstre og spor 1 til høyre for asfaltert 
mellomplattform. Spor 2 ligger til høyre for smal mellomplattform i tre.  

 
3.1.1 Naturfarer 

Norges vassdrags- og energidirektorat har utarbeidet aktsomhetskart- og 
faresonekart for flere typer naturfarer som krever særlig aktsomhet og 
oppmerksomhet i forbindelse med arealplanlegging. Der hvor det er avmerket 
aktsomhetsområder kreves det at reell fare utredes nærmere. 
 
Myrdal stasjon ligger i område hvor både flom og skredfare vurderes som særlig 
aktuelt. En oversikt over aktsomhetskart fra NVE for området er vist i Figur 4, Figur 5, 
Figur 6 og Figur 7. 
 

 

Figur 4: Aktsomhetskart for flom (NVE). 
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Figur 5: Aktsomhetskart for snøskred (NVE). Mørk rød skravur viser mulige 
utløsningsområder for skred, lys rød skravur viser aktuelle utløpsområder for skred. 
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Figur 6: Aktsomhetskart for steinsprang (NVE). Mørk grå skravur viser mulige 
utløsningsområder for steinsprang, lys grå skravur viser aktuelle utløpsområder for 
steinsprang. 

 

Figur 7: Aktsomhetskart for jord- og flomskred (NVE).  

 
27.11.2011 ble det utløst et skred ved stasjonen som medførte at jord- og 
steinmasser traff snøoverbygget på stasjonen, og knuste deler av veggen til 
overbygget. Skredet fortsatte videre og passerte spor 1 og 2 på stasjonen før det 
stoppet ved det sydligste stasjonsbygget (Figur 8). 
 

 

Figur 8: Flyfoto av Myrdal stasjonsområde. Området berørt av skredet er vist med 
stiplet linje (Teknisk notat "Steinsprang/Jordskred ved Myrdal" JBV, 2011). 
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3.2 Planlagt tiltak 

 
Det planlagte tiltaket omfatter: 

 
• Fjerning av dagens seks plattformoverganger  

• Ny plattform til spor 2, samt forlengelse av kulvert til Flåmselva og fylling 

• Fornyelse av KL-anlegg til spor 1 og 2 

• Ny kulvert med adkomst til spor 2, hovedplattform og til Rallarvegen.  

• Ombygging av stasjon for å tilfredsstille krav til universal utforming som omfatter: 

 Tiltak for bevegelseshemmede. trinnfri adkomst, rampe  

 Tiltak for synshemmede: ledelinjer, taktil merking og skilting 

 Tiltak for hørselshemmede: informasjon på høyttalersystem, teleslynge 

 Tiltak for alle: ryddig og oversiktlig stasjonsområde hvor det er lett å orientere 

seg. 

 

 

Figur 9: Oversiktsskisse over mulig ny kulvert løsning.  
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Figur 10: Skisse over ny Myrdal stasjon fra 3D modell. 
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Figur 11: Skisse over ny Myrdal stasjon fra 3D modell. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MIP-00-Q-00698 Dato: 16.04.2018 
Bergensbanen, (Finse) – Reimegrend, Revisjon: 00A 
Myrdal stasjon Side: 19 av 65 

 

 

4 FAREIDENTIFISERING 

 
I oppstartsfasen av prosjektet ble det gjennomført en grov kartlegging av aktuelle 
tema for ROS-analysen. Følgende tema ble da vurdert som aktuelle: 
 

• Steinskred 

• Snøskred 

• Isnedfall 

• Jordskred 

• Vind 

• Utrykningstid nødetater 

• Støy 

• Forurenset grunn 

• Vernet vassdrag (Flåmselvi) 

• Inngrep i plante- og dyreliv (Raudafjell villreinområde + ulike arter) 

• Inngrep i verdifulle kulturmiljø/bygninger (SEFRAK-registrerte bygg) 

• Ulykke med farlig gods 

• Ulykke med gående/syklende 
 
 
I forkant av analysemøtet som ble gjennomført i Aurland den 14.03.18 ble det gjort 
ytterligere en vurdering av aktuelle hendelser. Det ble da gjennomgått en egen 
sjekkliste (Vedlegg 1) hentet fra DSBs temaveileder, for å kartlegge aktuelle farer og 
risikoforhold. Sjekklisten skiller mellom risiko tilknyttet naturhendelser og andre 
uønskede hendelser (menneske- og virksomhetsbaserte eller beredskapsmessige 
forhold).  
 
Sjekklisten er generell, veiledende og ikke uttømmende. Sjekklisten er ment som et 
støtteverktøy for fareidentifiseringen. Sjekklisten ble også gjennomgått på 
analysemøtet for nærmere kartlegging av aktuelle uønskede hendelser, risiko og 
eventuelle risikoreduserende tiltak.  
 
Enkelte risikoforhold ble etter dette ikke risikovurdert videre, enten fordi de ble 
vurdert som ikke spesielt aktuelle, fordi de ble ivaretatt i andre vurderinger eller fordi 
de inngår som en del av andre hendelser. Isnedfall ble vurdert som ikke spesielt 
aktuelt for dette aktuelle utbyggingstiltaket, støy, inngrep i plante- og dyreliv og 
kulturmiljø ble heller ikke vurdert videre, da dette ivaretas i andre utredninger i 
planbeskrivelsen og denne analysen får input fra disse utredningene. Utrykningstid 
for nødetater og vernet vassdrag inngår i vurderingene av andre hendelser i 
analysen. 
 
Tilsiktede handlinger vurderes ikke som en del av ROS-analysen, men i prosjektet vil 
det gjennomføres en egen sikringsrisikoanalyse som vurderer behov for tiltak i 
forbindelse med forebygging av tilsiktede handlinger. Temaet vil bli gjennomgått på 
analysemøtet med formål om å hente innspill fra deltakerne på sårbarhet i dagens 
situasjon og input til aktuelle scenarier i sikringsrisikoanalysen.  
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4.1 Kartlegging av aktuelle uønskede hendelser 

Etter de innledende farekartleggingene er følgende hendelser vurdert videre i ROS-
analysen: 
 
Hendelser som vurderes spesielt i forbindelse med anleggsgjennomføring: 

• Skredfare 

• Spredning av forurenset grunn 

• Akutt forurensning 

• Nedfall av kontaktledningsanlegg 

• Brann i anleggsfase 

• Personer i spor 

• Bortfall av energiforsyning 

• Bortfall av IKT/Telekom 

• Støy fra anleggsarbeider 
 
Hendelser som vurderes som aktuelle i forbindelse med driftsfase: 

• Snøskred 

• Jordskred 

• Steinsprang 

• Flom 

• Ekstrem vind og skader forårsaket av flygende/fallende gjenstander 

• Lyng-/skogbrann 

• Brann på stasjonsområdet 

• Brann i tog 

• Ulykker med farlig gods 

• Manglende adkomst for nødetater 

• Ulykker med gående og syklende 

• Togavsporing 

• Avrenning fra forurenset grunn 
 
Merk at enkelte hendelser vurdert for driftsfasen også vil kunne være aktuelle i 
anleggsfasen, men de hendelser og tiltak beskrevet for anleggsfasen er vurdert som 
spesielle for denne fasen. 
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5 RISIKOVURDERING 

 

5.1 Vurdering av aktuelle hendelser – anleggsfase 

5.1.1 Skredfare 

 
Årsak 
Steinsprang, Snø- eller jordskred utløst av anleggsarbeider. 
 
Sannsynlighet 
Hele planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred (Figur 5), og store 
deler av planområdet er også utsatt for risiko for jordskred og steinsprang 
(utløpsområde i aktsomhetskart - Figur 6 og Figur 7). Hendelsene vurderes detaljert i 
forbindelse med driftsfase, men kan også være aktuelt i anleggsfasen.  
 
Snøskred vurderes som lite sannsynlig ettersom mesteparten av anleggsarbeider 
som er utløsende faktorer gjennomføres utenfor tidsperioden med størst 
snøskredfare.  
 
Graving, spunting eller evt. sprengning kan skape rystelser eller andre forhold som 
påvirker massestabilitet eller utløser steinsprang, men det er allerede gjennomført 
noen tiltak for å sikre de mest utsatte områdene (fangvoller/bolting av steinblokker). 
Det er ikke planlagt omfattende spuntearbeider (boret rørspunt- påvirker mindre 
sannsynlig at det vil påvirke rasfare), og det skal i utgangspunktet heller ikke være 
behov for sprengningsarbeider.  
 
Vær eventuelt kombinert med gravearbeider vurderes som mest sannsynlig årsak. 
Hendelsen vurderes til å ha moderat sannsynlighet. 
 
Konsekvens 
Konsekvensene ved jordskred eller steinsprang vurderes i ytterste konsekvens å 
kunne medføre skade på konstruksjoner i området eller alvorlige personskader. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1A - Skredfare 

Liv og helse 

Moderat 
sannsynlig 

Middels 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Stor 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Ingen 
 
Planlagte tiltak 
I forbindelse med prosjektet må det gjennomføres en egen skredfarekartlegging iht. 
retningslinje fra NVE 2/2011. Planområdet og relevante utløsningsområder 
kartlegges og faresoner utarbeides. Faresoner utarbeides iht. TEK17 §7.3.  
Kartleggingen skal beskrive hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres. 
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Forslag til risikoreduserende tiltak 
I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal det gjennomføres en egen 
risikovurdering for anleggsarbeidere og utarbeides en SHA-plan (plan for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø). I forbindelse med dette arbeidet vil det være viktig å ha fokus 
på skredfaren og kartlegge/beskrive aktuelle tiltak som kan redusere risiko for 
anleggsarbeidere ved risikofylte arbeidsoperasjoner. Det vurderes at disse 
antageligvis også vil kunne ha en positiv effekt for øvrig publikum mot 
risikoeksponering. Eksempler på tiltak kan være å gjennomføre spunt- eller 
sprengningsarbeider på tidspunkt da det er lite øvrig aktivitet/publikum på området, 
lokale midlertidige sikringstiltak eller krav til rystelser/målinger. 

5.1.2 Spredning av forurenset grunn 

 
Årsak 
Mangelfull/feil håndtering av forurensede masser 
 
Sannsynlighet 
Det planlagte tiltaket innebærer fjerning og utskiftning av masser for å etablere ny 
undergangskulvert. Det er gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser av 
Multiconsult i 2011 (4). Det ble prøvetatt 11 punkter på planområdet, hvorav 10 av 
disse ble sendt til videre analyse. Undersøkelsene har vist noe forurenset grunn i 
dypereliggende masser (tilstandsklasse 4) ved to prøvepunkter, og noe forurenset 
grunn i tilstandsklasse 5 (benzo(a)pyren og sumPAH16) i toppmasser ved et 
prøvepunkt. Øvrige prøver viste konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse 1-3. I 
forbindelse med prøvetaking ble det gjennomført en egen risikovurdering av 
massene som konkluderte med at påvist forurensning vil kunne bli liggende eller 
gjenbrukes på eiendommen ved oppgraving og at påvist forurensning var innenfor 
fastsatte stedsspesifikke akseptkriterier. Rambøll har i 2017 gjennomført en ny 
miljøteknisk undersøkelse som har påvist konsentrasjoner i tilstandsklasse 1-4. Det 
skal også utarbeides en tiltaksplan i forbindelse med de miljøtekniske 
undersøkelsene som beskriver hvordan forurensede masser skal håndteres.  
 
I forbindelse med miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan er det også gjennomført 
en enkel risiko- og spredningsanalyse for anleggsarbeider. Analysen viser aktuelle 
hendelser som kan medføre spredning av forurenset grunn - og beskriver aktuelle 
avbøtende tiltak for å forhindre dette.  
 
Dersom ingen av de foreslåtte tiltakene gjennomføres vurderes sannsynligheten for 
avrenning og spredning som sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Konsekvensene vurderes for liv og helse og ytre miljø. Forurensende stoffer kan 
medføre helserisiko - først og fremst ved eksponering for anleggsarbeidere (ivaretas i 
egen SHA-plan). Planområdet inneholder verdifulle naturområder, og elven Myrdøla 
som renner gjennom planområdet leder videre til Flåmselvi som er et vernet 
vassdrag. Økte forurensningskonsenstrasjoner i vassdraget vurderes som regional 
miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år. 
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Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

2A – Spredning av 
forurenset grunn 

Liv og helse 

Sannsynlig 

Middels 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø Middels 
konsekvens 

 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Risikonivået vurderes som økt. 
 
Planlagte tiltak 
Det er gjennomført egne miljøtekniske undersøkelser og utarbeides tiltaksplan som 
beskriver spesifikke tiltak for håndtering av forurenset grunn. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Aktuelle tiltak beskrevet i miljøtekniske undersøkelser/tiltaksplan bør følges opp 
videre i prosjektet og forankres i planbestemmelser. 
 
Risiko ved eksponering for forurensende stoffer for anleggsarbeidere må ivaretas i 
egen SHA-plan. 

5.1.3 Akutt forurensning  

 
Årsak 
Utilsiktet utslipp til natur fra anleggsvirksomhet (f.eks. bruk av diesel e.l.) 
 
Sannsynlighet 
Det er gjennomført en egen risikovurdering ytre miljø i forbindelse med egen 
miljøoppfølgingsplan (MOP). Risikovurderingen vurderer aktuelle risikomomenter og 
farer for ytre miljø som kan oppstå i forbindelse med anleggsgjennomføringen. 
Risikovurderingen anbefaler også aktuelle avbøtende tiltak. 
 
I risikovurderingen er spesielt utslipp av diesel ved drift/vedlikehold av maskiner som 
vurderes som høyest risiko mtp. akutt forurensning. At det inntreffer omfattende akutt 
forurensning vurderes i ROS-analysen som sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Akutt forurensning fra anleggsvirksomhet vurderes å kunne medføre mulighet for 
personskader ved eksponering for miljøgifter (vil primært være gjeldende for 
anleggsarbeidere). Utslipp til natur og vassdrag vil også kunne medføre miljøskader. 
Myrdøla renner videre ned mot Flåmselvi som er et vernet vassdrag. Konsekvenser 
for miljø vurderes som regionale miljøskader med restitusjonstid inntil 1 år. 
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Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

3A – Akutt forurensning 

Liv og helse 

Sannsynlig 

Middels 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø Middels 
konsekvens 

 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Risikonivået vurderes som økt. 
 
Planlagte tiltak 
Det er foreslått avbøtende tiltak i MOP.  
Dieselutslipp har følgende foreslåtte tiltak: Det må foreligge en beredskapsplan for 
utslipp. Absorbent må finnes i umiddelbar nærhet til maskiner i drift. Krav i kontrakt 
om standard på maskiner samt dokumentasjon på at maskiner er vedlikeholdt. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Foreslåtte tiltak og oppfølging av MOP legges inn i planbestemmelser for å sikre at 
dette følges opp i videre planlegging. 

5.1.4 Nedfall av kontaktledningsanlegg 

 
Årsak 
KL-master skal flyttes og kjøreledning skal fornyes. Skader/anleggsarbeider eller 
vær/vind kombinert med mangelfull sikring kan medføre nedfall av ledninger. 
 
Sannsynlighet 
Hendelsen vil sannsynligvis være mest aktuell i forbindelse med flytting av master, 
som vil skje over en kortere periode. Risikoen skal være mulig å håndtere gjennom å 
implementere avbøtende tiltak i forbindelse med utarbeidelse av fase- og 
anleggsplaner (f.eks. avsperring av områder, gjennomføre arbeider på tider med lite 
publikum på området e.l.). Hendelsen vurderes til å ha moderat sannsynlighet. 
 
Konsekvens 
Konsekvenser vurderes som midlertidig driftsstans for togfremføring (kortvarig 
skader). Nedfall av kjøreledning vil også kunne medføre risiko for alvorlige 
personskader, dersom denne treffer anleggsarbeidere eller publikum på 
stasjonsområdet. Ledningen står i spenn, slik at ved nedfall/om den ryker vil den 
kunne fly over stasjonsområdet der det tidvis oppholder seg svært mange personer 
(opptil 900 personer sommerstid). 
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Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

4A – Nedfall av 
kontaktledningsanlegg  

Liv og helse 

Moderat 
sannsynlig 

Svært stor 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Risikonivået vurderes som økt. 
 
Planlagte tiltak 
Ingen. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Det må vurderes og planlegges avbøtende tiltak i forbindelse med utarbeidelse av 
faseplaner for anleggsgjennomføring. Vurdere aktuelle tiltak som avsperring av 
sårbare områder under risikofylte arbeidsoperasjon eller utføre risikofylte operasjoner 
på tider der det er lite trafikk på strekningen. 

5.1.5 Brann i anleggsfase 

 
Årsak 
Gnister/spredning fra anleggsarbeider (f.eks. fra sveising). 
Håndtering av brennbare materialer. 
 
Sannsynlighet 
Det har tidligere vært lyngbrann i fylling skråning, som antageligvis startet grunnet 
menneskelig aktivitet (påtent eller fra noen som kastet noe brennende (sigarett e.l. i 
skråning). Ved denne hendelsen stod egen brannvogn på stasjonsområdet og fikk 
slukket brannen. I anleggsfasen vurderes det at anleggsarbeider slik som sveising 
o.l. kan gi øk brannrisiko.  
 
Hendelsen vurderes som sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Skråningene langs jernbanefyllingen er preget av noe lavere voksende vegetasjon. 
Brann i vegetasjon i fyllingsskråninger vurderes å begrense seg til et mindre område, 
og vil først og fremst få lokale konsekvenser for miljø. 
 
Brann kan også skje i forbindelse med arbeider med/nært teknisk infrastruktur for 
togfremføring. Hendelsen kan også medføre kortvarig togstans (inntil brann er 
slukket) eller personskader. 
 
Lang innsatstid for nødetater gjør at det bør vurderes behov for ekstra sikkerhetstiltak 
under anleggsgjennomføring, slik som f.eks. fast stasjonering av brannvogn på 
stasjonsområdet under anleggsperioden (tiltak må vurderes/fastsettes i forbindelse 
med detaljplanlegging). 
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Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

5A – Brann i 
anleggsfase 

Liv og helse 

Sannsynlig 

Liten 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Risikonivået vurderes som økt. 
 
Planlagte tiltak 
Ingen. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Det må utarbeides beredskapsplan for anleggsfasen som også ivaretar brann (må ta 
høyde for innsatstid o.l.) 
 
Lang innsatstid for nødetater gjør at det bør vurderes behov for ekstra sikkerhetstiltak 
under anleggsgjennomføring, slik som f.eks. fast stasjonering av brannvogn på 
stasjonsområdet under anleggsperioden (tiltak må vurderes/fastsettes i forbindelse 
med detaljplanlegging). 

5.1.6 Personer i spor 

 
Årsak 
Anleggsvirksomhet fører til avsperrede områder og kan gjøre det uoversiktlig for 
publikum å orientere seg. Dersom sperrer i forbindelse med anleggsvirksomhet fører 
til lengre omveier for publikum på området, vil det være mer sannsynlig at de vil 
prøve å finne snarveier f.eks. via spor. 
 
Sannsynlighet 
Det vil være behov for å plassere ut minst to spuntrigger. Periode med spunting vil 
antageligvis gå over flere uker, og det vil da være behov for å avsperre deler av 
området. Mye av anleggsarbeider vil pågå parallelt med togtrafikk og mange reisende 
på området. Det vil være utfordringer med plass og begrensninger på 
stasjonsområdet som gjør at det vurderes som sannsynlig at enkelte 
reisende/publikum vil kunne forsøke å passere/ferdes i spor. 
 
Konsekvens 
Ferdsel i spor medfører risiko for påkjørsel av tog eller eksponering for strømførende 
ledninger (strømgjennomgang). Begge hendelser vurderes å kunne medføre risiko 
for alvorlige skader/dødsfall. 
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Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

6A – Personer i spor 

Liv og helse 

Sannsynlig 

Stor 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Risikonivået vurderes som økt. 
 
Planlagte tiltak 
Det vil utarbeides egne trafikk/faseplaner for anleggsgjennomføring og deler av 
området vil gjerdes inn. Normalt tar disse også hensyn til og tilrettelegger for sikker 
trafikkflyt for publikum. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Det må vurderes og utarbeides tiltak for å unngå økt ferdsel i spor i anleggsfasen. 
F.eks. lede trafikanter med gjerder eller lignende. Det vil være svært viktig at dette 
ivaretas i trafikk/faseplaner for anleggsgjennomføring. 

5.1.7 Bortfall av energiforsyning 

 
Årsak 
Overgraving av elektriske kabler eller skade på kontaktledninger. 
 
Sannsynlighet 
Det skal graves og benyttes spuntrigg nært KL-anlegg og stasjonsområdet hvor det 
finnes strømtrafo og teknisk rom for drift. Tiltaket vil kreve endringer i lavspent og 
kontaktledningsanlegg (inkl. flytting av master og fornying av kjøreledninger). Skader 
på kabler/ledninger vurderes som moderat sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Konsekvensene av overgraving av kabler eller skade på KL-ledninger vurderes som 
kortvarige skader på samfunnsverdier (stans i togtrafikk inntil feil er fikset). 
Hendelsen vil også kunne medføre risiko for kontakt med strømførende materiell og 
strømgjennomgang for personer (primært anleggsarbeidere). Dette vurderes som 
alvorlige personskader.  
 
Risiko for anleggsarbeidere vurderes ytterligere i egen risikovurdering i plan for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

7A – Bortfall av 
energiforsyning 

Liv og helse 

Moderat 
sannsynlig 

Middels 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 
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Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Risikonivået vurderes som økt. 
 
Planlagte tiltak 
Ingen. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Risiko for anleggsarbeidere vurderes ytterligere i egen SHA risikovurdering, og tiltak 
blir ivaretatt i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). 
 
Aktuelle tiltak for å sikre togfremføring og unngå skader på kabler/ledninger bør 
vurderes i forbindelse med RAMS-vurderinger før byggestart. 

5.1.8 Bortfall av IKT/Telekom 

 
Årsak 
Overgraving av tele/IKT-ledninger. 
 
Sannsynlighet 
Det skal graves og benyttes spuntrigg nært stasjonsområdet hvor det finnes tele/IKT 
kabler i bakken. Skader på kabler vurderes som moderat sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Konsekvensene av overgraving av kabler vurderes som kortvarige skader på 
samfunnsverdier (stans i togtrafikk inntil feil er fikset). 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

8A – Bortfall av 
IKT/telekom 

Liv og helse 

Moderat 
sannsynlig 

  

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Risikonivået vurderes som økt. 
 
Planlagte tiltak 
Ingen. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Aktuelle tiltak for å sikre togfremføring og unngå skader på kabler/ledninger bør 
vurderes i forbindelse med RAMS-vurderinger før byggestart. 

5.1.9 Støy fra anleggsarbeider 

 
Årsak 
Støy fra anleggsarbeider - f.eks. sprengning, graving eller spunting. 
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Sannsynlighet 
Det vil være en del grave- og spuntarbeider parallelt med at det foregår trafikk på 
strekningen. Sommerstid er det svært mange reisende på strekningen (Myrdal er den 
tredje mest trafikkerte stasjonen på Bergensbanen). Støyende arbeider vurderes som 
sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Støyende anleggsarbeider medfører risiko for personskader. Alvorlige personskader 
har vanligvis sammenheng med langvarig eksponering og vil først og fremst være 
aktuelt for anleggsarbeidere (ivaretas i egen plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø). Støy vil være sjenerende for publikum og driftsarbeidere på 
stasjonsområdet. Konsekvenser vurderes som personskader. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

9A- Støy fra 
anleggsarbeider 

Liv og helse 

Sannsynlig 

Liten 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Risikonivået vurderes som økt. 
 
Planlagte tiltak 
Risiko for helseskadelig eksponering for støy for anleggsarbeidere vurderes i 
forbindelse med egen SHA-plan. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Aktuelle tiltak for å redusere støybelastning bør vurderes i forbindelse med 
utarbeidelse av faseplaner og planer for anleggsgjennomføring. Aktuelle tiltak kan 
eksempelvis være å fastsette restriksjoner på tidspunkt for gjennomføring av 
støyende arbeider, støymålinger e.l. 

5.2 Vurdering av aktuelle hendelser - driftsfase 

5.2.1 Snøskred 

 
Årsak 
Snøskred inntreffer som regel der store snømengder samles i kombinasjon med 
temperatursvingninger og bratt terreng (over 30 grader helning).  
 
Snøskred oppstår når tyngden av de øvre snølagene blir større enn bindekraften 
mellom de forskjellige snølagene. Å avgjøre den kritiske vekta som må til for å utløse 
et snøskred er komplisert og involverer mange faktorer som terreng, snøtilstand og 
vær. 
 
Sannsynlighet 
De fleste skred oppstår spontant under stormer grunnet økt belastning på grunn av 
snøfall. Den nest største årsaken til naturlige ras er endringer i snølagene, som 
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smelting på grunn av solstråling. Andre naturlige årsaker er regn, jordskjelv og 
jordras. Snøskred kan også utløses av menneskelig aktivitet som skiløpere, 
snøscootere, og kontrollert sprengningsarbeid. 
 
Hele området ligger i aktsomhetsområde for skred i NVE sitt aktsomhetskart for 
snøskred (Figur 5).  
Det er registrert flere tidligere skred i området, bla i 2016 da det gikk et skred i 
fjellsiden ved tunnelportal mot Bergen (vest) og i 2001 gikk det snøskred ved utløpet 
av snøoverbygget til Bergensbanen mot Oslo. Det er ikke registrert noen 
personskader som følge av disse hendelsene. 
 
Større snøskred med påvirkning på planområdet vurderes som moderat sannsynlig. 
 
Vurdering av sikkerhetsklasse skred i TEK 17:  
Planlagt tiltak vurderes som S3 - byggverk der det normalt oppholder seg over 25 
personer. Tilfredsstillende sikkerhet vurderes da når største nominelle sannsynlighet 
ikke overstiger 1/5000 eller alternativt som S2 (1/1000) dersom dette gir 
tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. 
 
Konsekvens 
Hele stasjonsområdet ligger innenfor potensielt utløpsområde for snøskred i NVE 
sine aktsomhetskart for snøskred.  
Både øst og vest for stasjonsområdet er skinnegangen delvis overbygget med 
snøoverbygg.  
 
Konsekvensene ved større snøskred vurderes å kunne medføre skade på 
konstruksjoner i området eller dødelige/ alvorlige personskader. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1D - Snøskred 

Liv og helse 

Moderat 
sannsynlig 

Stor 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. Reduseres med foreslått tiltak. 
 
Planlagte tiltak 
I forbindelse med prosjektet må det gjennomføres en egen skredfarekartlegging iht. 
retningslinje fra NVE 2/2011. Planområdet og relevante utløsningsområder 
kartlegges og faresoner utarbeides. Faresoner utarbeides iht. TEK17 §7.3.  
Kartleggingen skal beskrive hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Eksempler på tiltak er å etablere fangvoller eller snøarmering. Detaljerte løsninger 
foreslås i forbindelse med skredfarekartlegging. 
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5.2.2 Jordskred 

 
Årsak 
Rask utglidning og bevegelse av vannmettede løsmasser i bratt terreng utenfor 
definerte vannveier, f.eks. på grunn av utglidning langs et glideplan eller som følge 
av steinsprang. Jordskred utløses i bratte fjellskråninger der det ligger løsmasser. 
Jordskred utløses normalt i skråninger brattere en 30 grader, men kan også 
forekomme i helninger ned til 20-25 grader.  
 
Jordskred kan utløses i perioder med mye nedbør, når morenejord og stein i bratte 
skråninger løsner. 
 
Sannsynlighet 
Jordskred utløses i bratte fjellskråninger der det ligger løsmasser, ofte i kombinasjon 
med mye nedbør.   
 
En større del av stasjonsområdet ligger innenfor potensielt utløpsområde for 
jordskred i NVE sine aktsomhetskart for jord- og flomskred, og det er registrert 
tidligere hendelser (Figur 7).  
Høsten 2011 gikk et større stein- og jordskred ved stasjonen (Figur 8). Skredet gikk 
omlag 100 m ovenfra fjellsiden øst for stasjonsområdet og knuste vogn-/lagerhallen 
og gikk videre helt til veggene på stasjonsbygningen. Skredet var ca. 100 bredt og 3 
m høyt, og la seg over jernbanelinjen. Ingen personer kom til skade, men 
jernbanetrafikken var stengt i flere dager.  Kostnadene for skadeoppretting etter 
skredet beløp seg til ca. 15 M.NOK. Etter skredet ble det gjennomført en del tiltak for 
å sikre området, bla. bolting av en større steinblokk og opparbeidet fangvoller mot 
øst. 
 
At hendelsen inntreffer med påvirkning mot planområdet vurderes som lite 
sannsynlig. 
 
Vurdering av sikkerhetsklasse skred i TEK 17:  
Planlagt tiltak vurderes som S3 - byggverk der det normalt oppholder seg over 25 
personer. Tilfredsstillende sikkerhet vurderes da når største nominelle sannsynlighet 
ikke overstiger 1/5000 eller alternativt som S2 (1/1000) dersom dette gir 
tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. 
 
Konsekvens 
En større del av stasjonsområdet ligger innenfor potensielt utløpsområde for 
jordskred i NVE sine aktsomhetskart for jord- og flomskred. Dette gjelder primært øst 
for lagerhall og snøoverbygg mot Oslo (øst). 
 
Konsekvensene ved jordskred vurderes å kunne medføre skade på konstruksjoner i 
området eller alvorlige personskader. 
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Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

2D - Jordskred 

Liv og helse 

Lite sannsynlig 

Stor 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Stor 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. Reduseres med foreslått tiltak. 
 
Planlagte tiltak 
I forbindelse med prosjektet må det gjennomføres en egen skredfarekartlegging iht. 
retningslinje fra NVE 2/2011. Planområdet og relevante utløsningsområder 
kartlegges og faresoner utarbeides. Faresoner utarbeides iht. TEK17 §7.3.  
Kartleggingen skal beskrive hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Eksempler på tiltak er å etablere fangvoller eller sikring av fjellskråninger. Detaljerte 
løsninger foreslås i forbindelse med skredfarekartlegging. 

5.2.3 Steinsprang 

 
Årsak 
Steinsprang er hendelser der en eller flere stein-/fjellblokker raser nedover bratt 
terreng. Steinsprang inntreffer vanligvis i bratte fjellklipper (helningsvinkel over 40 
grader). De starter vanligvis med at en steinblokk løsner, og deretter beveger 
blokkene seg raskt nedover ved å falle, sprette eller rulle til terrenget flater ut.  
 
Deformasjonen som inntreffer før kollaps, er vanligvis mindre og starter kortere 
tid før kollapsen enn i store ustabile fjellsider, og dette gjør det vanskelig å forutsi 
nøyaktig sted og tidspunkt hvor steinsprang og steinskred kan inntreffe. 
Blant indikatorene for høy fare for at det skal utløses steinsprang eller steinskred, er 
overhengende skrenter og bratte skråninger i oppsprukken berggrunn. 
 
Sannsynlighet 
En større del av stasjonsområdet ligger innenfor potensielt utløpsområde for 
steinsprang i NVE sine aktsomhetskart. Det er også registrert flere tidligere hendelser 
med steinsprang.  
Sommeren 1999 førte steinsprang til skader på snøoverbygget over spor på 
Bergensbanen mot Oslo.  
 
Etter jordskredet i 2011 ble det gjennomført en del tiltak for å sikre området, bla. 
bolting av en større steinblokk og noen fangvoller, men det kan fortsatt være aktuelt 
med steinsprang nedover mot jernbaneområdet. 
 
At hendelsen inntreffer med påvirkning mot planområdet vurderes som moderat 
sannsynlig. 
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Konsekvens 
En større del av stasjonsområdet ligger innenfor potensielt utløpsområde for 
steinsprang i NVE sine aktsomhetskart (Figur 6). Både øst og vest for 
stasjonsområdet er skinnegangen delvis overbygget med snøoverbygg som også vil 
kunne fungere delvis som buffer mot at mindre steinblokker skal kunne rase videre 
mot områder med personopphold (I øst også lagerhall). 
 
Konsekvensene ved steinsprang vurderes å kunne medføre skade på konstruksjoner 
i området eller alvorlige personskader. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

3D - Steinsprang 

Liv og helse 

Moderat 
sannsynlig 

Stor 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. Reduseres med foreslått tiltak. 
 
Planlagte tiltak 
I forbindelse med prosjektet må det gjennomføres en egen skredfarekartlegging iht. 
retningslinje fra NVE 2/2011. Planområdet og relevante utløsningsområder 
kartlegges og faresoner utarbeides. Faresoner utarbeides iht. TEK17 §7.3.  
Kartleggingen skal beskrive hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Eksempler på tiltak er å etablere fangvoller, sikring av fjellskråninger eller 
rensk/pigging av stein. Detaljerte løsninger foreslås i forbindelse med 
skredfarekartlegging. 

5.2.4 Flom 

 
Årsak 
Ekstrem nedbør eller omfattende snøsmelting fra omkringliggende områder kan føre 
til flom i Myrdøla.  
Overvannsflom i kulvert - Stasjonsområdet ligger på opphøyning i terrenget og 
overvann vil renne mot vassdrag eller kulvert.  
 
Skredhendelser utenfor planområdet kan medføre oppdemming av Myrdøla som 
igjen medfører flom dersom større mengder vann samles opp og oppdemming 
brister. 
 
Sannsynlighet 
Aktsomhetsområde for flom i Myrdøla går gjennom planområdet (Figur 4).  
Elven går i kulvert under jernbanen mellom Myrdal fjellstove og den vestlige 
plattformenden på stasjonsområdet. I aktsomhetskartet for flom er det oppgitt en 
maksimal vannstandsstigning på 4-5m.  
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Det er i dagens situasjon muligheter for å gå gjennom kulverten på en sideveg 
parallelt med kulverten. Stasjonsområdet der ny undergangskulvert plasseres og 
fylling med jernbanespor ligger ca. 10-20 m høyere enn elven. 
 
Det er ikke kjent noen tidligere hendelser med flom i Myrdøla eller noen utfordringer 
tilknyttet høy vannstand på området. Kulverten berøres i utgangspunktet ikke av 
planlagte arbeider.  
 
At hendelsen inntreffer med påvirkning mot planområdet vurderes som lite 
sannsynlig. 
 
Vurdering av sikkerhetsklasse flom i TEK 17:  
Ny undergangskulvert vurderes som sikkerhetsklasse F2 - som omfatter de fleste 
byggverk for personopphold. Økonomiske konsekvenser ved skader kan være store, 
men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill. Største nominelle årlige 
sannsynlighet 1/200.  
 
Dersom det skal gjøres endringer på dagens kulvert for Myrdøla bør sikkerhetsklasse 
F3 legges til grunn (1/1000). F3 omfatter byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner 
og byggverk der oversvømmelse kan gi stor forurensning for omgivelsene. 
 
Konsekvens 
Overvannsflom i undergangskulvert vurderes å kun medføre redusert tilgjengelighet 
til stasjonsområdet. Kulverten skal dimensjoneres for å kunne håndtere overvann. 
 
Flom i elven Myrdøla vil kunne medføre erosjon i terrenget, og i ytterste konsekvens 
medføre skader på fyllingen som jernbanesporene ligger på. Dette vurderes som lite 
sannsynlig, men vil kunne medføre stans i togtrafikk dersom det inntreffer. 
 
Konsekvenser vurderes som middels for samfunnsverdier (kortvarige skader på eller 
tap av samfunnsverdier), og liten for miljø (lokal miljøskade). 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

4D - Flom 

Liv og helse 

Lite sannsynlig 

- - 

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø Liten 
konsekvens 

 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. 
 
Planlagte tiltak 
Ingen. 
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Forslag til risikoreduserende tiltak 
Dersom det skal gjøres omfattende endringer/tiltak på elvekulverten under 
jernbanefyllingen bør det gjennomføres en mer detaljert kartlegging av flomrisiko iht. 
til NVE sin veileder 3:2015 "Flaumfare langs bekker - råd og tips om kartlegging".  
Kulvert bør prosjekteres iht. sikkerhetsklasse F3 Tek 17 §7-2. 

5.2.5 Ekstrem vind og skader forårsaket av flygende/fallende 
gjenstander 

 
Årsak 
Ekstrem vind og mangelfullt sikret/løse gjenstander. 
 
Sannsynlighet 
I forbindelse med kartlegging av snødrift (Snødriftsanalyse MIP-00-A-02211) er det 
gjennomført en vindanalyse som beskriver vindforholdene i området. I vindanalysen 
er det utarbeidet en vindrose som beskriver målt vind ved Myrdal stasjon i perioden 
2003 - 2016.  Analysen viser at vinden i hovedsak følger topografien og fallet i dalen 
fra sør-sørøstlig retning, men vindstyrke over liten kuling er sjeldent registrert.  
 
Under analysemøtet ble det vurdert at Myrdal stasjon var tidvis utsatt for mye vind, 
og det ble oppgitt at det tidligere har vært en hendelse der en kontaktledning hadde 
blåst ned (80-90-tallet), og at det da hadde vært orkanstyrke i vindkastene.  
Vinterstid følger det mye snøfokk med vinden som legger på spor - og spor ryddes 
omtrent daglig vinterstid for snø.  
 
At ekstrem vind forårsaker skader fra flygende eller fallende gjenstander vurderes 
som moderat sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Deler av området benyttes til lagring av gammelt materiell og gjenstander (gjelder 
særlig for området på sydsiden av sporet). Dersom dette ikke er sikret godt nok vil 
det kunne blåse av gårde med vinden og skade mennesker eller annet materiell. 
Fallende kontaktledninger vil kunne skade personer eller materiell. 
 
Konsekvenser vurderes som svært stor for liv og helse og middels for 
samfunnsverdier. Skader på kontaktledninger vil medføre midlertidig driftsstans for 
jernbane. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

5D – Ekstrem vind og 
skader forårsaket av 

løse gjenstander 

Liv og helse 

Moderat 
sannsynlig 

Svært stor 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. Risikonivået vurderes å ikke påvirkes som følge av planlagt tiltak. 
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Planlagte tiltak 
Det benyttes i dag høyeste klassifisering på KL-master og ledninger for å sikre de 
mot påkjenninger fra vind.  
 
Togselskap har egne rutiner for å håndtere/sikre passasjerer ved togstans. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Ny rampe og kulvert bør planlegges slik at den best mulig kan skjerme for vind, og at 
man unngår oppstuving av snø. Et tiltak som først og fremst planlegges mtp. på 
brøyting, men som også vil å positiv effekt for passasjerers eksponering for vind.  
 
Det bør i forbindelse med drift vurderes aktuelle tiltak for å sikre løse gjenstander 
som oppbevares på området.  
 
I forbindelse med anleggsgjennomføring må SHA plan ha fokus på sikring av løse 
gjenstander mot vind. 

5.2.6 Lyng-/skogbrann 

 
Årsak 
Tørke/tørr vegetasjon kombinert med gnistspredning fra tog/jernbanevirksomhet, 
kasting av brennbare materialer/sigarsneiper o.l. fra passasjerer eller andre på 
området. 
 
Sannsynlighet 
Det har tidligere vært lyngbrann i fyllingskråning, som antageligvis startet grunnet 
menneskelig aktivitet (påtent eller fra noen som kastet noe brennende (sigarett e.l.) i 
skråning). Ved denne hendelsen stod egen brannvogn på stasjonsområdet og fikk 
slukket denne.  
 
Hendelsen vurderes som sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Skråningene langs jernbanefyllingen er preget av noe lavere voksende vegetasjon. 
 
Brann i vegetasjon i fyllingsskråninger vurderes å begrense seg til et mindre område, 
og vil først og fremst få lokale konsekvenser for miljø. Hendelsen kan også medføre 
kortvarig togstans (inntil brann er slukket). 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

6D – Lyng-/skogbrann 

Liv og helse 

Sannsynlig 

Svært liten 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Liten 
konsekvens 

 

Ytre miljø Liten 
konsekvens 

 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. Risikonivået vurderes å ikke påvirkes som følge av planlagt tiltak. 
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Planlagte tiltak 
Om sommeren da risikoen for at hendelsen skal inntreffe vurderes som mest aktuelt, 
er normalt brannvogn plassert på stasjonsområdet. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Ingen ytterligere tiltak foreslått. 

5.2.7 Brann på stasjonsområdet 

 
Årsak 
Feil med el-anlegg, gnistspredning fra tog/jernbanevirksomhet, kasting av brennbare 
materialer/sigarsneiper o.l. fra passasjerer eller andre på området. 
 
Sannsynlighet 
 
Det er ikke registrert noen tidligere hendelser som har omfattet brann i bygninger 
eller konstruksjoner. Hendelsen vurderes som lite sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Stasjonsområdet består av flere eldre bygninger. Området rundt planområdet 
(utenfor planområdet) omfatter også flere eldre bygg/verneverdig bebyggelse. Brann 
vurderes å kunne medføre materielle skader (opptil 1 M.NOK).  Brann som spres 
eller påvirker infrastruktur som benyttes ifm. togfremføring (kontaktledningsanlegg, 
tele/IKT, trafo o.l.) vurderes å kunne medføre kortvarig togstans. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

7D – Brann på 
stasjonsområdet 

Liv og helse 

Lite sannsynlig 

Liten 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. Risikonivået vurderes å ikke påvirkes som følge av planlagt tiltak. 
 
Planlagte tiltak 
Brann i kulvert vurderes som lite sannsynlig - Ytelseskrav til elektriske/tekniske 
installasjoner i kulvert er spesifisert i F-RAP-001 Brannkonsept. Inkl. krav til rømning 
og ledelys, samt tilrettelegging for slukking. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Ingen ytterligere tiltak foreslått. 

5.2.8 Brann i tog 

 
Årsak 
Brann i lok (arbeids, gods- eller passasjertog). Brann i passasjervogn fra bagasje e.l. 
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Sannsynlighet 
Brann kan inntreffe ved feil/skader e.l. i lokomotiv, som følge av skader/feil på 
elektriske anlegg i tog eller ved branntilløp i passasjervogner fra bagasje o.l. Togene 
kjører i lav hastighet gjennom stasjonsområdet. Det er flere tunneler på strekningen, 
noe som gjør at ved brann i tog utenfor planområdet vil Myrdal stasjon være et 
naturlig sted å stanse tog ved brann slik man kan slukke/evakuere. Det er ikke 
registrert noen hendelser med brann i tog i dagens situasjon for Myrdal stasjon. 
Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig. 
 
Konsekvens 
I høysesong vil det kunne befinne seg opp 900 mennesker ved stasjonsområdet, og 
disse vil kunne måtte benytte kulvert for å evakuere vekk fra plattform og 
stasjonsområdet. Størst risiko da vil være klemfare og trengsel i kulvert. Sommerstid 
er egen brannvogn normalt stasjonert på Myrdal stasjon, men ikke om vinteren. 
Lokalt brannvesen i Aurland kommune er stasjonert i Aurland (26 km unna), og vil ha 
forholdvis lang innsatstid opp til stasjonen ved brann. Avvik fra krav til innsatstid i 
forskrift om dimensjonering av brannvesen (30 min i forskrift - nærmere 45 min i reell 
innsatstid ved uttrykning fra Aurland).  De vil da også måtte benytte Rallarvegen som 
ikke er dimensjonert for store brannkjøretøy. Alternativ brannberedskap for 
Bergensbanen vil være å kunne rykke ut fra Voss med egen beredskapsvogn - men 
pga. høy stigning og lav hastighet på vogn vil innsatstiden her også kunne bli opp 
mot 1-2 timer. 
 
Brann i tog vurderes å kunne medføre risiko for alvorlige personskader eller 
materielle skader for opp mot 10 M.NOK. Hendelsen vil også medføre kortvarig stans 
i togtrafikk på strekningen. Ved brann i tunneler inn/ut av planområdet vil røyk- og 
varmeutvikling kunne medføre potensiale for omfattende konsekvenser og dødsfall. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

8D – Brann i tog 

Liv og helse 

Moderat 
sannsynlig 

Middels 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. Risikonivået vurderes å ikke påvirkes som følge av planlagt tiltak. 
 
Planlagte tiltak 
I forbindelse med prosjektering av kulvert er det planlagt at det skal gjennomføres en 
simulering av rømningsveier/kulvert. Avhengig av resultatet for denne bør det 
vurderes behov for aktuelle tiltak, slik som f.eks. utvidelse av kulvert eller kartlegging 
av alternative rømningsveier. 
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Forslag til risikoreduserende tiltak 
Aktuelle tiltak bør vurderes videre etter simulering av kulvert for å vurdere om denne 
vil ha kapasitet til å håndtere evakuering av maks. antall personer som oppholder seg 
på plattform/ stasjonsområdet av gangen. 
 
I tillegg bør det gjennomføres en gjennomgang/ oppdatering av dagens 
beredskapsplaner for evakuering av plattform/ håndtering av brann i tog. I dette 
arbeidet bør alle aktører som benytter stasjonsområdet (NSB, Flåmsbana, Bane 
NOR) samt nødetater inkluderes. 

5.2.9 Ulykker med farlig gods 

 
Årsak 
Avsporing med godstog på stasjonsområdet. Feil/skader på/med godstog. 
Uhell i forbindelse med håndtering av farlig gods på stasjonsområdet. 
 
Sannsynlighet 
Godstransport på Bergensbanen skjer både dag og nattestid. I snitt passerer ca. 8 
godstog stasjonen i døgnet, hvorav to skjer på dagtid samtidig med at det er 
publikum på stasjonsområdet. Godstransport benytter spor 2 ved passering, og ved 
passering er det begrensninger på tillatt hastighet (maks. 40-50 km/t). 
 
Avsporing med tog har tidligere skjedd ved Hallingskeid stasjon mellom Myrdal og 
Finse, men det er ikke registrert noen hendelser ved Myrdal stasjon. Hendelser med 
farlig gods er heller ikke kjent på Myrdal. 
 
Hendelsen er vurdert som lite sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Ulykker med farlig gods i planområdet vurderes først og fremst å kunne medføre 
følgehendelser i forbindelse med evakuering og rømming fra plattformområdet 
(kryssing av spor eller bruk av kulvert). Godstog stopper i utgangspunktet ikke ved 
stasjonen, men passerer i spor 2. Konsekvenser av ulykker med farlig gods vil være 
avhengig av type hendelse og type/mengde farlig gods.  
 
Det oppbevares noe diesel som benyttes til påfylling av maskiner og utstyr/ 
pumpeanlegg i egen nedgravd tank på området. Denne skal være sikret iht. 
gjeldende krav og forskrifter, og det vurderes at hendelser som vil kunne forekomme i 
forbindelse med denne må være tilsiktede handlinger. Hendelsen vurderes i egen 
sikringsrisikoanalyse.  
 
Konsekvenser er vurdert som dødelige skader på opptil flere personer, store 
materielle skader/tap av samfunnsverdier på opptil 100 M.NOK og lokale miljøskader 
ved utslipp av farlig gods. 
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Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

9D – Ulykker med farlig 
gods 

Liv og helse 

Lite sannsynlig 

Svært stor 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Stor 
konsekvens 

 

Ytre miljø Liten 
konsekvens 

 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. Risikonivået vurderes å ikke påvirkes som følge av planlagt tiltak. 
 
Planlagte tiltak 
I forbindelse med prosjektering av kulvert er det planlagt at det skal gjennomføres en 
simulering av rømningsveier/ kulvert. Avhengig av resultatet for denne bør det 
vurderes behov for aktuelle tiltak, slik som f.eks. utvidelse av kulvert eller kartlegging 
av alternative rømningsveier. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Aktuelle tiltak bør vurderes videre etter simulering av kulvert for å vurdere om denne 
vil ha kapasitet til å håndtere evakuering av maks. antall personer som oppholder seg 
på plattform/ stasjonsområdet av gangen. 
 
I tillegg bør det gjennomføres en gjennomgang/ oppdatering av dagens 
beredskapsplaner for evakuering av plattform/ håndtering av brann i tog. I dette 
arbeidet bør alle aktører som benytter stasjonsområdet (NSB, Flåmsbana, Bane 
NOR) samt nødetater inkluderes. 

5.2.10 Manglende adkomst for nødetater 

 
Årsak 
Stengte veier/redusert fremkommelighet. Begrensninger i landingsmuligheter for 
redningshelikopter 
 
Sannsynlighet 
Myrdal stasjon har utfordringer med adkomst for nødetater/ redningstjeneste. Eneste 
adkomst for kjøretøy er rallarveien som er stengt vinterstid. Sommerstid er denne 
også utfordrende for større redningskjøretøy pga. lav veibredde og krapp svingete 
vei.  
Bergensbanen har eget beredskapsvogntog/ robel med muligheter for å kjøre 
brannkjøretøy på tog, stasjonert på Voss. Innsatstid fra Voss er 1-2 timer med 
jernbanevogn pga. høy stigning. Innsatstid til Myrdal fra Aurland er ca. 45 min.  
Landing for redningshelikopter/ ambulansehelikopter kan også være utfordrende. Det 
er ikke ønskelig med landing nært plattform pga. risiko for kontaktledninger. Område 
sørøst for lagerhall og plattform kan benyttes.  
 
Høsten 2017 var det hendelse der ambulansehelikopteret ikke ønsket å benytte dette 
området pga. lagring av løse gjenstander og risiko for oppvirvling av disse /skader på 
helikopter. Helikopter måtte da lande i terreng. 
 



MIP-00-Q-00698 Dato: 16.04.2018 
Bergensbanen, (Finse) – Reimegrend, Revisjon: 00A 
Myrdal stasjon Side: 41 av 65 

 

 

Vinterstid vil store snømengder også kunne medføre utfordringer med adkomst til 
området. 
 
Hendelsen vurderes som sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Konsekvensene ved manglede adkomst/ tilgjengelighet vurderes å kunne medføre 
risiko for liv og helse, og i ytterste konsekvens dødsfall. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

10D – Manglende 
adkomst for nødetater 

Liv og helse 

Sannsynlig 

Stor 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. Risikonivået vurderes å ikke påvirkes som følge av planlagt tiltak. 
 
Planlagte tiltak 
Etter hendelsen høsten 2017 er det startet en prosess for å vurdere/ sikre aktuelle 
landingsplass(er) for redningshelikopter. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Det bør vurderes utrustning av egen helikopterlandingsplass, som vil være et 
dedikert område som ikke skal brukes til oppbevaring og mellomlagring av andre ting. 

5.2.11 Ulykker med gående og syklende 

 
Årsak 
Ferdsel i spor (Kryssing av spor). Fall fra plattform til spor. Trengsel i kulvert 
 
Sannsynlighet 
Ferdsel i spor er en kjent problemstilling på Myrdal. I dagens situasjon må 
passasjerer krysse spor for tilgang til Rallarvegen som sommerstid er en populær 
sykkelrute. Det er flere kjente hendelser der personer har oppholdt seg i spor. Bl.a. 
har en person tidligere klatret opp på tak av tog og omkommet. Personer har også 
forsøkt å passere under tog når Flåmsbana har stått ved stasjonen og blokkert 
adkomst til Rallarveien. I stasjonsbygningen drives i dag sykkelutleie, og til tross for 
at det er forbudt å sykle på perrong er det flere som benytter denne til å teste sykler. I 
dagens situasjon vurderes hendelsen som svært sannsynlig, men det er etablert 
ekstra sikkerhetstiltak på stasjonen slik som bl.a. redusert hastigheten på tog inn- og 
ut at stasjonsområdet (maks 40/50 km/t).  
 
Etablering av ny undergangskulvert er i utgangspunktet et tiltak som planlegges for å 
bedre situasjonen for de reisende og tilrettelegge for at de ikke skal behøve å krysse 
spor for tilkomst til Rallarveien (planfri kryssing).  
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Etablering av ny undergangskulvert vil samtidig kreve areal fra plattformsområdet, 
som vil medføre at arealet tilgjengelig for opphold for publikum reduseres. Dette kan 
igjen medføre økt trengsel og risiko for fall i spor. Det vurderes allikevel at kulvert vil 
redusere sannsynlighet noe, slik at sannsynligheten for alvorlige hendelser vurderes 
som moderat. 
 
Konsekvens 
Konsekvenser ved ferdsel/ fall mot spor eller klemfare ved trengsel vurderes i ytterste 
konsekvenser å kunne medføre påkjørsel av tog med alvorlige 
personskader/dødsfall. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

11D – Ulykker med 
gående og syklende 

Liv og helse 

Moderat 
sannsynlig 

Stor 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Noe redusert. Etablering av planfri kryssing gjennom undergangskulvert er i seg selv 
et tiltak for å redusere risiko for gående og syklende, men det må sikres nødvendig 
plassbehov. 
 
Planlagte tiltak 
For å unngå ferdsel i spor, utarbeides gjerdeplan (muligheter for å stenge av om 
sommeren, åpne om vinteren pga. snørydding). 
Plattform skal ha sikkerhetssone på 1m (Krav er 0,5m).  
Hastighet gjennom stasjonsområdet er 40 km/t. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Aktuelle tiltak bør vurderes videre etter simulering av kulvert for å vurdere om denne 
vil ha kapasitet til å håndtere evakuering av maks. antall personer som oppholder seg 
på plattform/ stasjonsområdet av gangen. 
 
I tillegg bør det gjøres en vurdering av muligheter for å flytte sykkelutleie ut fra 
hovedplattforms området. 

5.2.12 Togavsporing 

 
Årsak 
Solslyng. Feil med spor, sporveksler. Ekstrem vær, vind og snø 
 
Sannsynlighet 
Det er ikke kjent noen tilfeller innenfor planområdet der avsporing av tog har hatt 
omfattende konsekvenser, men det har vært flere tidligere hendelser på 
Bergensbanen utenfor planområdet der tog har sporet av. I 2001 sporet et tog av 
mellom Myrdal og Finse pga. steinras og i 2007 var det en avsporing mellom Myrdal 
og Hallingskeid som følge av store snømengder i sporet.  
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Gjennom planområdet passerer tog med redusert hastighet (40-50 km/t). Hendelsen 
har også ett grensesnitt mot egen risikovurdering for togfremføring (RAMS). 
Hendelsen vurderes som moderat sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Gjennom planområdet passerer tog med redusert hastighet (40-50 km/t). 
Konsekvenser vurderes som personskader og materielle skader mellom 1 og 10 M. 
NOK. Ved avsporing vil togtrafikken på banen sannsynligvis stoppe opp inntil 
normalsituasjon er gjenopprettet. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

12D - Togavsporing 

Liv og helse 

Moderat 
sannsynlig 

Liten 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier Middels 
konsekvens 

 

Ytre miljø - - 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Uendret. Risikonivået vurderes å ikke påvirkes som følge av planlagt tiltak. 
 
Planlagte tiltak 
Risikonivået vurderes å ikke påvirkes som følge av planlagt tiltak i driftsfase, men kan 
være noe økt risiko i anleggsfasen dersom anleggsarbeider påvirker spor. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Hendelsen bør inngå i egne risikovurderinger for togfremføring (RAMS), og aktuelle 
tiltak i anleggsfasen bør kartlegges/vurderes i forbindelse med dette arbeidet. 

5.2.13 Avrenning fra forurenset grunn 

 
Årsak 
Avrenning fra forurensede masser i fylling til vassdrag. 
 
Sannsynlighet 
Det planlagte tiltaket innebærer fjerning og utskiftning av masser for å etablere ny 
undergangskulvert. Det er gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser 
(Multiconsult, 2011). Det ble prøvetatt 11 punkter på planområdet, hvorav 10 av disse 
ble sendt til videre analyse. Undersøkelsene har vist noe forurenset grunn i 
dypereliggende masser (tilstandsklasse 4) ved to prøvepunkter, og noe forurenset 
grunn i tilstandsklasse 5 (benzo(a)pyren og sumPAH16) i toppmasser ved et 
prøvepunkt. Øvrige prøver viste konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse 1-3. I 
forbindelse med prøvetaking ble det gjennomført en egen risikovurdering av 
massene som konkluderte med at påvist forurensning vil kunne bli liggende eller 
gjenbrukes på eiendommen ved oppgraving- og at påvist forurensning var innenfor 
fastsatte stedsspesifikke akseptkriterier. Rambøll har i 2017 gjennomført en ny 
miljøteknisk undersøkelse som har påvist konsentrasjoner i tilstandsklasse 1-4. Det 
skal også utarbeides en tiltaksplan i forbindelse med de miljøtekniske 
undersøkelsene som beskriver hvordan forurensede masser skal håndteres.  
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Planområdet er definert som industri- og trafikkareal og det er tillatt med 
konsentrasjoner opptil tilstandsklasse 3 i toppjord (0-1 m) og dypereliggende jord. I 
toppjord kan tilstandsklasse 4 aksepteres. 
 
I forbindelse med miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan er det også gjennomført 
en enkel risiko- og spredningsanalyse for anleggsarbeider. Analysen viser aktuelle 
hendelser som kan medføre spredning av forurenset grunn - og beskriver aktuelle 
avbøtende tiltak for å forhindre dette.  
 
Dersom ingen av de foreslåtte tiltakene gjennomføres vurderes sannsynligheten for 
avrenning og spredning som sannsynlig. 
 
Konsekvens 
Konsekvensene vurderes for liv og helse og ytre miljø. Forurensende stoffer kan 
medføre helserisiko - først og fremst ved eksponering for anleggsarbeidere (ivaretas i 
egen SHA-plan). Planområdet inneholder verdifulle naturområder, og elven Myrdøla 
som renner gjennom planområdet leder videre til Flåmselvi som er et vernet 
vassdrag. Økte forurensningskonsenstrasjoner i vassdraget vurderes som regional 
miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år. 
 
Risikoanalyse 
 

(ID) Hendelse  Risikostyringsmål Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

13D – Avrenning fra 
forurenset grunn 

Liv og helse 

Sannsynlig 

Middels 
konsekvens 

 

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø Middels 
konsekvens 

 

 
Endring i risiko sammenlignet med dagens situasjon 
Noe redusert, avhengig av god oppfølging av planlagte tiltak. Uten dette vil 
risikonivået være økt.  
 
Planlagte tiltak 
Det er gjennomført egne miljøtekniske undersøkelser og utarbeides tiltaksplan som 
beskriver spesifikke tiltak for håndtering av forurenset grunn. 
 
Forslag til risikoreduserende tiltak 
Aktuelle tiltak beskrevet i miljøtekniske undersøkelser/tiltaksplan bør følges opp 
videre i prosjektet og forankres i planbestemmelser. 
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5.3 Risikoevaluering 

 
De tre matrisene i figurene under viser risikobildet for de tre risikostyringsmålene liv 
og helse, samfunnsverdier og ytre miljø for prosjektet i henholdsvis anleggs- og 
driftsfase. Bokstavkode i ID-nummer henviser til anleggsfase (A) og driftsfase (D).  
 
 

 

Figur 12: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for risikostyringsmålet “Liv 
og helse”. 

 

 

Figur 13: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for risikostyringsmålet 
“Samfunnsverdier”. 

 

Liv og helse
Svært liten 

konsekvens
Liten konsekvens

Middels 

konsekvens
Stor konsekvens

Svært stor 

konsekvens

Svært sannsynlig

Meget sannsynlig

Sannsynlig 6D 5A, 9A 2A, 3A, 13D 6A, 10D

Moderat sannsynlig 12D 1A, 7A, 8D 1D, 3D, 11D 4A, 5D

Lite sannsynlig 7D 2D 9D

Samfunnsverdier
Svært liten 

konsekvens
Liten konsekvens

Middels 

konsekvens
Stor konsekvens

Svært stor 

konsekvens

Svært sannsynlig

Meget sannsynlig

Sannsynlig 6D 5A

Moderat sannsynlig
4A, 7A, 8A, 1D, 3D, 

5D, 8D, 12D
1A

Lite sannsynlig 4D, 7D 2D, 9D
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Figur 14: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for risikostyringsmålet “Ytre 
miljø”. 

 

En oversikt over de uønskede hendelsene med risikonivå for hvert risikostyringsmål 
fordelt på anleggs- og driftsfase er videre presentert i Tabell 4 og  
Tabell 5. 

 

Tabell 4: Uønskede hendelser med risikonivå for hvert risikostyringsmål – 
anleggsfase. 

ID Uønsket hendelse Risikonivå/Risikostyringsmål 

Hendelse i anleggsperioden 
 

1A Skredfare Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

2A Spredning av forurenset grunn Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

3A Akutt forurensning Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

4A Nedfall av kontaktledningsanlegg Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

5A Brann i anleggsfase Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

6A Personer i spor Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø
Svært liten 

konsekvens
Liten konsekvens

Middels 

konsekvens
Stor konsekvens

Svært stor 

konsekvens

Svært sannsynlig

Meget sannsynlig

Sannsynlig 6D 2A, 3A, 13D

Moderat sannsynlig

Lite sannsynlig 4D, 9D
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ID Uønsket hendelse Risikonivå/Risikostyringsmål 

Hendelse i anleggsperioden 
 

Ytre miljø 

7A Bortfall av energiforsyning Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

8A Bortfall av IKT/Telekom Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

9A Støy fra anleggsarbeider 
 

Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

 

Tabell 5: Uønskede hendelser med risikonivå for hvert risikostyringsmål – driftsfase. 

ID Uønsket hendelse Risikonivå/Risikostyringsmål 

Hendelse i driftsfase 
 

1D Snøskred Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

2D Jordskred Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

3D Steinsprang Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

4D Flom Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

5D Ekstrem vind og skader forårsaket av 
flygende/fallende gjenstander 

Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

6D Lyng-/skogbrann Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

7D Brann på stasjonsområdet Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

8D Brann i tog Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

9D Ulykker med farlig gods Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

10D Manglende adkomst for nødetater Liv og helse 

Samfunnsverdier 
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ID Uønsket hendelse Risikonivå/Risikostyringsmål 

Hendelse i driftsfase 
 

Ytre miljø 

11D Ulykker med gående og syklende Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

12D Togavsporing Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 

13D Avrenning fra forurenset grunn Liv og helse 

Samfunnsverdier 

Ytre miljø 
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6 RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

 
I kapittel 6.1 – 6.3 nedenfor listes de identifiserte risikoreduserende tiltakene som er 
kartlagt i analysearbeidet, og som anbefales implementert. Ut ifra de kategoriene 
som er benyttet i vurderingen av aktuelle uønskede hendelser er det vanskelig å si 
noe om effekten av hvert enkelt tiltak isolert, men det vurderes at summen av 
tiltakene vil bidra til å gjøre risikonivået for planområdet som følge av nytt 
utbyggingstiltak til et akseptabelt nivå. 
 
Enkelte foreslåtte tiltak krever ytterligere vurderinger og detaljering, og må følges opp 
videre i forbindelse med detaljprosjektering, selve anleggsgjennomføringen eller som 
separate prosjekter, mens noen tiltak bør innlemmes i planbestemmelser slik at man 
sikrer at disse blir fulgt opp videre i neste planfase. I kapittel 6.1 redegjøres det for 
hvilke tiltak som bør innlemmes med egne planbestemmelser i reguleringsplanen. 

6.1 Foreslåtte risikoreduserende tiltak - planbestemmelser/videre 
kartlegging 

 

Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-1 

I forbindelse med prosjektet må det gjennomføres en egen 
skredfarekartlegging iht. retningslinje fra NVE 2/2011. Planområdet og 
relevante utløsningsområder kartlegges og faresoner utarbeides. 
Faresoner utarbeides iht. TEK17 §7.3.  Kartleggingen skal beskrive 
hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres slik at man oppnår 
tilfredsstillende sikkerhet i henhold til krav i TEK17. 
 
Skredfarekartleggingen bør innlemmes som planbestemmelse. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

1A Skredfare 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

1D 

Snøskred Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

2D 

Jordskred Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

3D 

Steinsprang Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 
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Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-2 

Det er gjennomført egne miljøtekniske undersøkelser og utarbeides 
tiltaksplan som beskriver spesifikke tiltak for håndtering av forurenset 
grunn og akutt forurensning. 
 
Aktuelle tiltak beskrevet i miljøtekniske undersøkelser/tiltaksplan bør 
følges opp videre i prosjektet og forankres i planbestemmelser.  
 
Tiltaket sammen med videre oppfølging vil bidra til at man opprettholder 
krav fra myndigheter og lovverk. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

2A 
Spredning av 
forurenset grunn 

Liv og helse   

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø   

3A 

Akutt forurensning Liv og helse   

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø   

13D 

Avrenning av 
forurensning 

Liv og helse   

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø   

 
 

Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-3 

Dersom det skal gjøres omfattende endringer/tiltak på elvekulverten 
under jernbanefyllingen bør det gjennomføres en mer detaljert 
kartlegging av flomrisiko iht. til NVE sin veileder 3:2015 "Flaumfare 
langs bekker - råd og tips om kartlegging".  
Kulvert bør prosjekteres iht. sikkerhetsklasse F3 Tek 17 §7-2. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

4D Flom 

Liv og helse - - 

Samfunnsverdier   

Ytre miljø   
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Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-4 

Ny rampe og kulvert bør planlegges slik at den best mulig kan skjerme 
for vind, og at man unngår oppstuving av snø, et tiltak som først og 
fremst planlegges mtp. på brøyting, men som også vil ha positiv effekt 
for passasjerers eksponering for vind. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

5D 

Ekstrem vind og 
skader forårsaket 
av 
flygende/fallende 
gjenstander 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

 
 

Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-5 

I forbindelse med prosjektering av kulvert er det planlagt at det skal 
gjennomføres en simulering av rømningsveier/kulvert. Avhengig av 
resultatet for denne bør det vurderes behov for aktuelle tiltak, slik som 
f.eks. utvidelse av kulvert eller kartlegging av alternative rømningsveier. 
 
Aktuelle tiltak bør vurderes videre etter simulering av kulvert for å 
vurdere om denne vil ha kapasitet til å håndtere evakuering av maks. 
antall personer som oppholder seg på plattform/stasjonsområdet av 
gangen. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

8D Brann i tog 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

9D 
Ulykker med farlig 
gods 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø   
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Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-6 
Risiko for avsporing av tog og aktuelle tiltak for dette må vurderes i 
RAMS-planer. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

12D Avsporing tog 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 
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6.2 Foreslåtte risikoreduserende tiltak - anleggsgjennomføring 

 

Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-7 

I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal det gjennomføres en 
egen risikovurdering for anleggsarbeidere og utarbeides en SHA-plan 
(plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). I forbindelse med dette 
arbeidet vil det være viktig å ha fokus på følgende risikoforhold: 

• Skredfare: kartlegge/beskrive aktuelle tiltak som kan redusere risiko 
for anleggsarbeidere ved risikofylte arbeidsoperasjoner. 

• Eksponering for forurensende stoffer: kartlegge/beskrive aktuelle 
tiltak som kan redusere risiko for anleggsarbeidere. 

• Sikring av området mot nedfall av kontaktledninger og 
strømgjennomgang: det må vurderes og planlegges avbøtende tiltak 
i forbindelse med utarbeidelse av faseplaner for 
anleggsgjennomføring. Vurdere aktuelle tiltak som avsperring av 
sårbare områder under risikofylte arbeidsoperasjon eller utføre 
risikofylte operasjoner på tider der det er lite trafikk på strekningen. 

• Risiko for helseskadelig eksponering for støy for anleggsarbeidere 
vurderes i forbindelse med egen SHA-plan. 

• Risiko i forbindelse med vind, løse objekter og KL-anlegg må 
vurderes. Aktuelle tiltak slik som sikring av løse gjenstander mot vind 
beskrives. 

 
SHA-planen brukes som middel for å redusere risikoen for 
anleggsarbeidere, og må følges tett opp av byggherre gjennom 
anleggsgjennomføringen. 
 
 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

1A Skredfare 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

2A 
Spredning av 
forurenset grunn 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

4A 

Nedfall av 
kontaktledning 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

7A 

Bortfall av 
energiforsyning 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

9A 

Støy fra 
anleggsarbeider 
 

Liv og helse   

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø - - 
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5D 

Ekstrem vind og 
skader forårsaket 
av 
flygende/fallende 
gjenstander 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

 
 

Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-8 

Det må utarbeides beredskapsplan for anleggsfasen som også ivaretar 
brann (må ta høyde for innsatstid o.l.). 
Lang innsatstid for nødetater gjør at det bør vurderes behov for ekstra 
sikkerhetstiltak under anleggsgjennomføring, slik som f.eks. fast 
stasjonering av brannvogn på stasjonsområdet under anleggsperioden 
(tiltak må vurderes/fastsettes i forbindelse med detaljplanlegging). 
 
Avbøtende tiltak vil kunne bidra til å redusere konsekvensene dersom 
brann oppstår. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

5A Brann i anleggsfase 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

 
 

Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-9 

 
Det må vurderes og utarbeides tiltak for å unngå at økt ferdsel i spor i 
anleggsfasen. F.eks. lede trafikanter med gjerder eller lignende. Det vil 
være svært viktig at dette ivaretas i trafikk/ faseplaner for 
anleggsgjennomføring. 
 
Tiltaket vil bidra til å redusere sannsynligheten for at personer 
oppholder seg/ krysser spor. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

6A Personer i spor 

Liv og helse   

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø - - 
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Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-10 

 
Aktuelle tiltak for å sikre togfremføring og unngå skader på 
kabler/ledninger bør vurderes i forbindelse med RAMS-vurderinger før 
byggestart. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

7A 
Bortfall av 
energiforsyning 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

8A 

Bortfall av 
IKT/Telekom 

Liv og helse - - 

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

 
 

Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-11 

 
Aktuelle tiltak for å redusere støybelastning bør vurderes i forbindelse 
med utarbeidelse av faseplaner og planer for anleggsgjennomføring. 
Aktuelle tiltak kan eksempelvis være å fastsette restriksjoner på 
tidspunkt for gjennomføring av støyende arbeider, støymålinger e.l. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

9A 
Støy fra 
anleggsarbeider 

Liv og helse   

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø - - 
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6.3 Foreslåtte risikoreduserende tiltak - driftsfase 

Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-12 

 
Det bør i forbindelse med drift vurderes aktuelle tiltak for å sikre løse 
gjenstander som oppbevares på området. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

5D 

Ekstrem vind og 
skader forårsaket 
av 
flygende/fallende 
gjenstander 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

 
 

Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-13 

 
Det bør gjennomføres en gjennomgang/oppdatering av dagens 
beredskapsplaner ved ny situasjon for evakuering av 
plattform/håndtering av brann i tog. I dette arbeidet bør alle aktører som 
benytter stasjonsområdet (NSB, Flåmsbana, Bane NOR) samt 
nødetater inkluderes. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

8D Brann i tog 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø - - 

9D 
Ulykker med farlig 
gods 

Liv og helse   

Samfunnsverdier   

Ytre miljø   
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Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-14 

Det bør vurderes utrustning av egen helikopterlandingsplass, som vil 
være et dedikert område som ikke skal brukes til oppbevaring og 
mellomlagring av andre ting.  
 
Tiltaket vil bidra til å bedre adkomstmuligheter for redningsetater. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

10D 
Manglende 
adkomst for nød- 
og redningsetater 

Liv og helse   

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø - - 

 
 

Tiltaks 
nr. 

Beskrivelse av tiltak 

T-15 

Det bør gjøres en vurdering av muligheter for å flytte sykkelutleie ut fra 
hovedplattformsområdet.  
 
Tiltaket vil bidra til å redusere sannsynligheten for ulykker med gående 
og syklende. 
 

ID nr. Hendelse Risikostyringsmål Risikonivå 
Før 

Forventet 
Risikonivå 
Etter 

11D 
Ulykker med 
gående og 
syklende 

Liv og helse   

Samfunnsverdier - - 

Ytre miljø - - 
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7 KONKLUSJONER 

 
Det er i denne ROS-analysen vurdert 9 mulige uønskede hendelser aktuelle for 
anleggsfasen, og 13 mulige uønskede hendelser aktuelle for driftsfasen. Hendelsene 
er vurdert mot tre risikostyringsmål; Liv og helse, samfunnsverdier og ytre miljø. 
 
Merk at enkelte hendelser vurdert for driftsfasen også vil kunne være aktuelle i 
anleggsfasen, men de hendelser og tiltak beskrevet for anleggsfasen er vurdert som 
spesielle for dette. 
 
Følgende hendelser er vurdert i ROS-analysen, for henholdsvis anleggs- og 
driftsfasen: 
 
Hendelser som er vurdert som spesielle i forbindelse med anleggsgjennomføringen: 

• Skredfare 

• Spredning av forurenset grunn 

• Akutt forurensning 

• Nedfall av kontaktledningsanlegg 

• Brann i anleggsfase 

• Personer i spor 

• Bortfall av energiforsyning 

• Bortfall av IKT/ Telekom 

• Støy fra anleggsarbeider 
 
Hendelser som er vurdert som aktuelle i forbindelse med driftsfasen: 

• Snøskred 

• Jordskred 

• Steinsprang 

• Flom 

• Ekstrem vind og skader forårsaket av flygende/fallende gjenstander 

• Lyng-/ skogbrann 

• Brann på stasjonsområdet 

• Brann i tog 

• Ulykker med farlig gods 

• Manglende adkomst for nødetater 

• Ulykker med gående og syklende 

• Togavsporing 

• Avrenning fra forurenset grunn 
 
I anleggsfasen er det vurdert to hendelser som innebærer et høyt risikonivå (for 
risikostyringsmålet liv og helse). Hendelser som innebærer et slikt risikonivå krever 
normalt at det gjennomføres avbøtende tiltak for å sikre et akseptabelt risikonivå. 4 
hendelser medfører et betydelig risikonivå (enten for et eller flere risikostyringsmål). 
For hendelser som innebærer et betydelig risikonivå bør det normalt sett vurderes å 
implementere ytterligere avbøtende tiltak for å sikre et akseptabelt risikonivå slik at 
man reduserer risiko til «et så lavt som praktisk mulig nivå» (ALARP-prinsippet).  
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De to hendelsene som medfører et høyt risikonivå i anleggsfasen omfatter skader 
ved nedfall av kontaktledningen (strømgjennomgang) og personer som oppholder 
seg i eller forsøker å krysse spor i plan. Disse hendelsene er også risikomomenter 
som kommer som følge av planlagt tiltak, og vil kreve videre oppfølging både i 
detaljplanlegging og anleggsgjennomføring. Det er foreslått tiltak som vil kunne bidra 
til å redusere risiko til et akseptabelt nivå dersom man følger disse opp i videre 
planer. Tiltakene (T7 og T9) er redegjort for i kapittel 6. Det er også redegjort for 
foreslåtte aktuelle avbøtende tiltak for alle øvrige vurderte hendelser. 
 
I driftsfasen er det to hendelser som vurderes å innebære et høyt risikonivå (for 
risikostyringsmålet liv og helse). Disse hendelsene omfatter utfordringene med vind 
og fallende/flygende gjenstander (ID 5D - Ekstrem vind og skader forårsaket av 
flygende/fallende gjenstander) og adkomstmuligheter til Myrdal stasjon for 
nød/redningsetater (ID 10D – Manglende tilgjengelighet for nød- og redningsetater). 
Hendelsene er generelle risikomoment for hele planområdet, og risikonivået påvirkes 
ikke av den planlagte utbyggingen. Hendelsen er tatt med i analysen for å belyse 
utfordringen med dette som følge av den store trafikkstrømmen til stasjonsområdet 
særlig i høysesong. Det er anbefalt at det gjennomføres tiltak for å bedre denne 
situasjon i forbindelse med oppfølging av drift for stasjonsområdet.  
 
8 hendelser er vurdert å medføre betydelig risiko (enten for et eller flere 
risikostyringsmål), 3 hendelser er vurdert som akseptabel risiko. For hendelser som 
innebærer et betydelig risikonivå bør det normalt sett vurderes å implementere 
ytterligere avbøtende tiltak for å sikre et akseptabelt risikonivå slik at man reduserer 
risiko til «et så lavt som praktisk mulig nivå» (ALARP-prinsippet). Tilsvarende 
vurdering bør også gjøres for hendelser som også allerede har et akseptabelt 
risikonivå, dersom man kommer opp med gode avbøtende tiltak. 
 
Det er foreslått aktuelle tiltak for alle hendelser med betydelig risiko, som enten må 
følges opp gjennom forankring i planbestemmelser eller videre kartlegging, eller som 
bør følges opp som separate prosesser i forbindelse med drift av stasjonen. Tiltakene 
er redegjort for i kapittel 6, i underkapitlene 6.1 og 6.3. 
 
Hele stasjonsområdet ligger i et område som er særdeles utsatt for ulike typer 
skredhendelser (snøskred, jordskred og steinsprang), og det finnes flere eksempler 
på slike hendelser som har forekommet i nyere tid. Norges vassdrags- og 
energidirektorat har utarbeidet egne retningslinjer for kartlegging av skred i utsatte 
områder, og i forbindelse med prosjektet er det planlagt at det gjennomføres en egen 
skredfarekartlegging av området i henhold til disse. Dette innebærer at planområdet 
og relevante utløsningsområder kartlegges og faresoner utarbeides. Faresoner 
utarbeides iht. TEK17 §7.3.  Kartleggingen skal beskrive hvilke avbøtende tiltak som 
må gjennomføres for å sikre tilstrekkelig sikkerhet ved utbygging. Det anbefales at 
dette arbeidet gjennomføres, og aktuelle tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot 
skred implementeres i forbindelse med prosjektet. 
 
Planlagt utbedring på stasjonsområdet har som formål å forbedre sikkerheten på 
stasjonen, gjennom fornyelse/forsterkning av kontaktledningsanlegg og etablering av 
planfri sporkryssing mellom stasjonsområdet, Flåmsbana og Rallarveien som 
benyttes av et høyt antall personer hvert år. Det vurderes således at 
utbyggingstiltaket vil ha en positiv effekt på risikonivået og sikkerheten for brukere av 
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stasjonsområdet, samtidig som at etablering av undergangskulvert innebærer noen 
utfordringer. Stasjonsområdet har begrenset plass, og benyttes i dag på det meste av 
opptil 900 personer samtidig. Ny undergangskulvert vil være plasskrevende og kunne 
medføre økt trengsel for de som oppholder seg på plattformen (spesielt med tanke 
på gjennomføring av sikker, planfri evakuering fra plattform ved uønskede 
hendelser). Det er planlagt at det skal gjennomføres en simulering av trafikkstrømmer 
i ny situasjon. Det vil være viktig å vurdere aktuelle tiltak for å kunne gjennomføre 
sikker evakuering når resultatene fra denne foreligger.  
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Vedlegg 1 – sjekkliste ROS 
 

Hendelse
s-typer 

Kategori Eksempel på 
uønsket 
hendelse 

Aktuelt 

Naturhen
delser 

Ekstremvær Storm og orkan x 

Lyn- og 
tordenvær 

Ikke aktuelt. 

Flom Flom i sjø og 
vassdrag 

x 
Aktsomhetsområde for flom. 

Urban 
flom/overvann 

x 

Stormflo Ikke aktuelt.  

Skred Skred (kvikkleire, 
stein, jord, fjell, 
snø) inkludert 
sekundærvirkning
er 

x 
Aktsomhetsområde for flere 
skredtyper. 

Skog- og 
lyngbrann 

Skogbrann Ikke aktuelt. 

Lyngbrann x 

Radon Langvarig 
eksponering for 
helseskadelige 
radonkonsentrasj
oner 

- 
Plantiltaket omfatter ikke 
etablering av nye bygg 
beregnet på varig opphold. 

Andre 
uønskede 
hendelser 

Transport Større ulykker 
(veg, bane, luft 
og sjø) 

x 

Næringsvirksom
het/ 
industri 

Utslipp av farlige 
stoffer 

x 

Akutt 
forurensning 

x 

Brann- og 
eksplosjon i 
industri 
(tankanlegg, 
oljeterminal, 
LNG-anlegg, 
raffineri etc.) 

x 
Aktuelt med ulykker med 
transport av farlig gods på 
bane. 

Brann Brann i 
transportmiddel 

x 

Brann i bygninger 
og anlegg 
(sykehus, 
sykehjem, skole, 
barnehage, 
idrettshaller/tribun
eanlegg, 
asylmottak, 

x 
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Hendelse
s-typer 

Kategori Eksempel på 
uønsket 
hendelse 

Aktuelt 

fengsel/arrest, 
hotell, store 
arbeidsplasser, 
verneverdig/frede
t kulturminne) 

Eksplosjon Eksplosjon i 
industrivirksomhe
t 

Ikke aktuelt. 

Eksplosjon i 
tankanlegg 

Ikke aktuelt. 

Eksplosjon i 
fyrverkeri- eller 
eksplosivlager 

Ikke aktuelt. 

Svikt i kritiske 
samfunnsfunksj
oner/infrastruktu
rer 

Dambrudd Ikke aktuelt. 

Distribusjon av 
forurenset 
drikkevann 

Ikke aktuelt. 

Bortfall av 
energiforsyning 

x 

Bortfall av 
telekom/IKT 

x 

Svikt i 
vannforsyning 

Ikke aktuelt. 

Svikt i 
avløpshåndtering/
overvannshåndte
ring 

Ikke aktuelt. 

Svikt i 
fremkommelighet 
for personer, 
varer eller 
tjenester 

x  
Adkomst for nødetater 

Svikt i nød- og 
redningstjeneste 

x 
Adkomst for nødetater 

 Forurenset 
grunn 

Spredning av 
forurenset grunn 

x 

Vernet vassdrag Utslipp til vernet 
vassdrag 

x 

Elektromagnetis
k stråling 

Eksponering for 
helseskadelig 
strålingsnivåer fra 
elektromagnetisk 
stråling 

Ikke aktuelt. 

Tilsiktede 
uønskede 
handlinger 

Terror/Massedrap Vurderes i egen 
sikringsrisikoanalyse Sabotasje 

Hærverk 
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Hendelse
s-typer 

Kategori Eksempel på 
uønsket 
hendelse 

Aktuelt 

 Anleggsvirksom
het 

 Risiko for anleggsarbeideres 
liv og helse vurderes i egen 
vurdering (SHA 
risikovurdering). 

 Klimaendringer Ekstrem vær x 
Mulig årsak/påvirkende faktor 
til flere aktuelle hendelser 

Figur 15: Sjekkliste – eksempel på uønskede hendelser som vurderes i en ROS-
analyse 
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