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Og hva gjør vi for å tilpasse oss?



Kilde: TV2.no

Veikleåa i flom gjennom Kvam, 
Gudbrandsdalen, 2011



Flom og flomskred ved Langhelle, 
Bergensbanen, 2005

(Foto. Jernbaneverket)

Flom/flomskred ved Langhelle, 
Bergensbanen, 2005 



Notodden 2013
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Soknedalen, mars 2012

Adressa 18.03.2012

Foto: Ole Jørgen 

Kjellmark, 



Soknedalen – utrasing av fylling



Skred – en stor utfordring!

Antall skred mot banen Dager stengt av skred/flom

Ingen omkomne relatert til skred/flom!



Kvam 1885
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Når er banene bygget?



Drenering
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Vedlikeholdskrav?

Rens anbefales når 

stikkrenna har mistet mer enn 

20% av opprinnelige 

kapasitet!!



Utfordringer med sideterreng
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Reell situasjon 2013
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Kvitfjellsveien etter flommen



Hvilke strategier har vi?

• Værberedskap

• Skred og flomfarekartlegging

• Oppgradering og utbedring av eksisterende anlegg

14



Værberedskap
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Innføring av 
begrensninger

Overvåke situasjonen.
Banen stenges, vurdere 

sikthastighet eller senke beredskap

Aksjonsfase

Økende antall visitasjoner med bakgrunn i 
lokførerobservasjoner, værprognose og/eller målt 
vær, utluking av tog for arbeidstog om nødvendig, 
analysere innkommen informasjonen, kontakt med 

fagekspertise intensiveres. Vurdere sikthastighet, økt 
beredskap eller senke beredskap

Mobiliseringsfase

På bakgrunn av prognoser og/eller målt vær, observasjoner langs linjen fra 
lokførere og enkelte ekstravisitasjoner, blir informasjon om ressurser 

(material og personal) innhentet, samt disponeringer og bestillinger blir 
gjort. Kontakt med fagekspertise etableres ved behov for avklaring. 

Vurdere økt beredskap eller avslutte beredskap

Normal driftsituasjon

Være bevisst om været som er og kommer, gjennomføring av ordinære visitasjoner. 
Vurdere om beredskapsnivå bør innføres



Skred og flomfarekartlegging
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NGI, 2014



Oppgradering av anlegg
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Kilde: Holland Boring as



Vi trenger smarte løsninger

18

Bunnlastsperre, Flomsbanen Bunnlastsperre og selvrensende 

system, Langhelle, Bergensbanen.



Stikkrenne på Meråkerbanen 

(Foto: Sweco)

Ingenting er vedlikeholdsfritt!
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Er Hyperloop løsningen på sikt ? 


