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Informasjonsbrev til innbyggere etterfulgt av NVE rapporten desember 2016
Longyearbyen lokalstyre (LL) ønsker å gjøre innbyggere kjent med hvordan Longyearbyen lokalstyre
håndterer aktuelle spørsmål og tema knyttet til oppfølging av skredfarekartleggingen som er
gjennomført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samt videre arbeid på relevante
områder, på en god og forsvarlig måte.
Etterfulgt av snøskredet desember 2015, ble det umiddelbart etablert et skredvarslingssystem i regi
NVE. NVE har i tillegg gjennomført undersøkelser av skred- og rasfaren i Longyearbyen. Resultatet av
undersøkelsene fremgår av rapporten «Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard» heretter
omtalt som NVE rapporten. Rapporten ble offentliggjort torsdag 15.12.2016 og gjennomgått på
folkemøte på UNIS samme kveld. Vi redegjør i dette brevet for de viktigste punktene fra rapporten og
oppfølgingen av dette.
Hvilke myndighet og ansvar har Longyearbyen lokalstyre
Beredskapsforskriften ble gjort gjeldende i Longyearbyen 18. desember 2012. Dette innebærer at
Longyearbyen lokalstyre har fått et større overordnet ansvar for å ivareta innbyggerne og besøkende i
en krisesituasjon. I beredskapsplikten følger å ha en oppdatert beredskapsplan. Hensikten med å ha
en overordnet beredskapsplan er at alle vet hvem som gjør hva i en krisesituasjon. At vi er trygg på at
alle tenkelige oppgaver blir tatt tak i og løst på en god måte slik at innbyggerne og tilreisende føler seg
godt ivaretatt.
Longyearbyen lokalstyre har utarbeidet beredskapsplaner med detaljerte tiltakskort knyttet til ulike
hendelser, inkludert værsituasjoner der det kan oppstå skredfare. Vi har jevnlige øvelser og vi er
forberedt på å håndtere mulig stenging av områder eller veistrekker, samt evakuering av
boligområder.
Undersøkelser som er gjort og «NVE rapporten»
NVE rapporten «Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard» inneholder detaljert kartlegging
av skredfaren i Longyearbyen planområde. Kartene i rapporten viser at snøskred, sørpeskred, jord- og
flomskred er de skredtypene som utgjør fare for bebyggelsen. Det er til sammen 154 boenheter og to
vandrerhjem som ligger innenfor 100-årsfaresonen, som innebærer at den årlige faren for skred er
1/100. Innenfor 1000-årsfaresonen ligger i underkant av 180 boenheter, samt flere andre typer
bygninger. Sonene brukes videre i forbindelse med arealplanlegging og byggesaksbehandling.
Kartene i skredrapporten dekker områdene Vestpynten-Bykaia, Longyearbyen, ett område ved
inngangen til Todalen og tre områder i Bolterdalen-Foxdalen. Grunnlaget for faresonekartene er
studier av kart og flyfoto, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, feltbefaringer
og modellering av skreddynamikk. Rapporten, inkludert skredkartene, ligger i sin helhet tilgjengelig på
våre nettsider www.lokalstyre.no
Hva innebefatter skredvarslingen?
I tillegg til regional snøskredvarsling for Nordenskioldland, videreføres den lokale snøskredvarsling og
sørpeskredvarsling i Longyeardalen.
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NVE’s lokale skredvarsling innebærer en overvåkning av skredfare mot bebyggelse, og er viktige tiltak
for at sikkerheten for skredutsatt bebyggelse skal være god. Denne type kartlegging av skred i bratt
terreng utfører NVE i de mest utsatte kommunene i landet. Det er mange som bor skredutsatt til i
Norge og NVE bistår med både flom- og skredsikring på landsbasis.
Skredvarslingen gir de lokale myndighetene et godt grunnlag for å ta sine beslutninger om hva som
skal gjøres. Man kan aldri gi garantier om naturfarer, men vi vurderer at den gode kunnskapen om
skredfaren, skredvarsling og beredskapsrutiner gir en god trygghet for utsatt bebyggelse.
I situasjoner hvor været tilsier at det er fare for at skred kan gå mot bebyggelse, vil NVE ta kontakt
med Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre. Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre vil utfra
rådene fra NVE vurdere videre tiltak. Det vil kunne være økt overvåkning, stenging av vei, eller
evakuering av bebyggelse. Det er viktig å presisere at Longyearbyen lokalstyre ikke innehar
skredkompetanse og vil derfor støtte seg på vurderinger gjort av NVE eller andre skredkyndige
eksperter. Fremtidig varsling vil være en ordning Longyearbyen lokalstyre kjøper av andre.
Det vil bli foretatt en vurdering og prosjektering av skredsikringstiltak. Om skredsikring blir aktuelt vil
NVE se behovet for skredsikring i Longyearbyen i sammenheng med andre skredutsatte steder på
fastlandet og prioritere deretter.
Hva skjer ved en eventuell evakuering
Hvis Sysselmannen beslutter at bebyggelsen skal evakueres, vil beboere få all nødvendig informasjon
på nettsidene til Longyearbyen lokalstyre. Det vil bli etablert et boligkontor med venterom ved
evakuering. Mest sannsynlig vil dette være på Rabalder kafe på Kulturhuset. Hvis det er behov vil det
også bli etablert et evakuering- og pårørendesenter (EPS senter). Både etablering av boligkontor og
EPS senter vil avhenge av hvilken bebyggelse som er truet og hvor mange mennesker som må flytte
fra området. Når skredfaren er over vil man kunne flytte tilbake.
NVE rapporten forteller oss ingen ting om sannsynligheten (hyppigheten) på mulige evakueringer.
Siden LL har begrenset med boliger, anmoder LL beboere i de skredutsatte områdene å gjøre avtale
om overnatting med en kollega eller venn, som ikke bor i disse områdene. Uten hjelp fra innbyggere,
og hvis omfanget blir av en viss størrelse, vil alternativet for evakuering for eksempel være feltsenger
eller lignende i Svalbardhallen.
Trygt å bo
I Longyearbyen er det enkelte områder som under spesielle værforhold kan innebære en risiko for
skred. Den statlige farekartleggingen har avdekket at mer enn 150 000 mennesker i Norge bor i
områder utsatt for flom eller skred (Meld. St. 15 (2011-2012). Med etableringen av den lokale
skredvarslingen er Longyearbyen lokalstyre av den oppfatning at det er trygt å bo også innenfor de
skredutsatte områdene i Longyearbyen.
Kontakt og ytterligere informasjon
Longyearbyen lokalstyre har ansatte som kan svare på eventuelle spørsmål du har. Disse kan nås
ved å ringe infotorget på telefon 79 02 21 50. Infotorget vil sette deg over til riktig person ut i fra hvilke
spørsmål du måtte ha. Det jobbes også i disse dager med å legge all tilgjengelig informasjon på en
egen skred-fane på LL sin nettside www.lokalstyre.no som inneholder skredfarevurderingen og
informasjon om skredvarsling, evakuering og beredskap.
Version of letter will at a later stage be published on our webpages in English and Thai.

