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Informasjonsstrategi som følge av skredrisikoen i Longyeardalen
Bakgrunn:
Etter det tragiske snøskredet 19.12.15 ønsker Longyearbyen lokalstyre (LL) å være
tydelig i sin formidling om faren for skred i Longyeardalen samt informere om
hvordan LL ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet på best mulig måte. Jfr. også
§ 2 i Forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om
beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre.
Formål med informasjonsstrategien:
 Å informere om skredrisikoen og hvordan LL arbeider for å ivareta befolkningens
sikkerhet og trygghet på best mulig måte i forhold til skredrisikoen i
Longyeardalen, herunder varsling, evakuering og arbeid med sikring. Med skred
menes snøskred, sørpeskred, flomskred, jordskred.
 Å etablere rutiner som på best mulig måte sikrer at innbyggere og bedrifter i
Longyeardalen blir kjent med denne informasjonen
Informasjonsstrategien skal ivareta at LL har to roller:
 Som lokal myndighet (kommune) har LL ansvaret for å ivareta befolkningens
sikkerhet og trygghet
 Som arbeidsgiver har LL via arbeidsrettslige prinsipper et særskilt ansvar for egne
ansatte
Informasjonens form og innhold må ivareta begge disse rollene.
Informasjonens form:
Informasjonen må gis i en slik form at LL med stor sannsynlighet er trygg på at
informasjonen når fram til innbyggere og bedrifter. Samtidig må det for LL være mulig
å vedlikeholde og spre informasjonen på en hensiktsmessig måte. I Longyearbyen er
det en turn-over på ca 20 % hvert år, dette stiller krav til jevnlig formidling av
informasjonen. Internettbasert informasjon anses å være den beste måten for LL å
holde befolkningen oppdatert på samtidig som de aller fleste i dagens samfunn er
vant med / forventer å finne informasjon på nettet.
Egen skred-fane på LL sin nettside som inneholder
 Skredkart
 Skredrapporter
 Generell info om LL sitt arbeid med beredskap
 Arealplanlegging
 Arbeid med sikringstiltak

Side 2 av 2












Lokal skredvarsling – regional skredvarsling
Hvordan LL og sysselmannen jobber under en beredskapssituasjon
LL sine evakueringsrutiner og forventninger til den enkelte beboer
LL sine forventninger til bedrifter som har boliger i Longyeardalen:
o Ved evakuering
o Informasjon som bedriften som arbeidsgiver bør gi til ansatte
LL sine forventninger til bedrifter som har hoteller/overnattingsplasser i
Longyeardalen
Rutiner / Informasjon som LL gir til sine ansatte i egenskap av å være
arbeidsgiver og en organisasjon med beredskapsplikt
o Informasjon i fbm jobbintervju og ansettelse
o Informasjonsskriv som følger husleiekontrakten
Link til NVE sine sider
Informasjon / annonse i Svalbardposten hvert år i mars og oktober
Folkemøte årlig i oktober

I forbindelse med at det etableres egen skred-fane på LL sine nettsider sendes det
brev til alle boenheter i Longyearbyen planområde der det informeres om og
henvises til LL sine hjemmesider.
Informasjonens innhold:
Informasjonen skal være lik, uavhengig av hvem mottakeren er. Informasjonen skal
være saklig og faglig og bidra til å trygge befolkningen. Samtidig skal den være
tydelig på at det ikke er mulig å sikre seg 100 % mot naturkreftene. Det skal
informeres om at skredfare ikke er unik for Longyeardalen. NVE bidrar med en tekst
som omtaler dette.
LL støtter seg på NVE som er nasjonal fagmyndighet innen skred. NVE bidrar med
en tekst om hvorfor det anses forsvarlig å bo i skredutsatte områder i Longyearbyen.
Som en følge av skredfaren må det påregnes evakuering av (deler av) bosettingen,
og informasjonen skal fokusere på grunnlaget for beslutningen om å iverksette en
evakuering, evakueringsrutiner, forventninger til den enkelte i en slik situasjon,
konsekvenser av en evakuering og grunnlaget for beslutningen om å oppheve
evakueringen.
Stortingsmelding: Hvordan leve med farene – om flom og skred:
https://www.regjeringen.no/contentassets/65e3e88d0be24461b40364dd61111f21/no/
pdfs/stm201120120015000dddpdfs.pdf

