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MERÅKERBANEN - RAS I FORBINDELSE MED FLOM I MARS 2012
BEFARINGER OG GEOTEKNISKE VURDERINGER
Vi viser til henvendelser pr. telefon fra oppsynsmann Steinar Lundberg, 23.03.2012
og 26.03.2012, ang. befaring og geoteknisk vurdering av flere utglidninger på
Meråkerbanen, i forbindelse med store nedbørsmengder og snøsmelting.
Befaring lørdag 24.03.2012
Lørdag 24.03.2012 var Sivilingeniør Odd Musum, Rambøll, på befaring langs Meråkerbanen,
sammen med oppsynsmann Steinar Lundberg og strekningsansvarlig oppsynsmann Pål Stene,
Jernbaneverket.
Det ble sett på utglidninger på to steder, ved Sona, ca km 49, og ved Flornes, ca km 54,06.
Befaring mandag 26.03.2012
Mandag 26.03.2012 var Sivilingeniør Odd Musum, Rambøll, på befaring langs Meråkerbanen,
sammen med oppsynsmann Steinar Lundberg, Jernbaneverket. Det ble sett på utglidning i en
sidedal til jernbanen, ca km 54,9 (usikker angivelse, anslått ut fra kart), som medførte
oppfylling av dal sør for jernbanen og tetting av stikkrenne.
Observerte utglidninger og geoteknisk vurdering av situasjonen
Flere partier med mindre utglidninger og lokal utvasking i fyllinger ble observert, men tre partier
ble spesielt sett på og vurdert, ved de to befaringer.
1.

Utglidning av ytre del av jernbanefyllingen, ved ca km 49

Jernbanen ligger på en liten fylling, med høyde ca 2,5 m, mot et flatt jorde på nordre side.
Utglidning i fyllingsskråningen over en lengde på ca 30 m. Utglidningen skyldes
nokså sikkert en kombinasjon av oppbløting, og muligens oppbygging av
vanntrykk i fyllmassene, kombinert med litt for bratt fyllingsskråning.
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