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1.

INNLEDNING
I forbindelse med ny delplan (reguleringsplan) for Bykaia i Longyearbyen, har Rambøll avd. Geo
og Miljø fått i oppdrag å utarbeide skredvurdering for aktuelle område.

2.

OMRÅDE OG TERRENG
Planområdet «Bykaia» ligger nordvest for Longyearbyen sentrum, mellom Vei 600 og
Adventfjorden.

Bykaia

Platåfjellet
Adventdalen

Figur 1: Oversiktskart

Figur 2: Forslag til delplankart Bykaia, mai 2013
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Bykaia er et relativt flatt område ved Adventfjorden med terreng mellom ca kt 1-3. Området
strekker seg ca 700 m i retning NV-SØ og ca 200 m i retning SV-NØ. Området ligger nordøst for
Vei 600, som er hovedveien fra Longyearbyen og ut til blant annet flyplassen.
Bykaia ligger ved foten av Sverdruphammeren som er en del av Platåfjellet. Fjellsida har sitt
høyeste punkt på ca kt 480 og har helning ned mot nordøst og Adventfjorden. Fjellsida har i all
hovedsak helning ≤ 28°. I øvre del av fjellsida finnes noen områder med helning 28-35°, samt
noen begrensede områder med helning 35-45°, se figur 3.

Figur 3: Helningskart i grader
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I fjellsidas nedre del, like ved Vei 600, finnes en inntil ca 50 m høg bratt skrent med svært bratt
helning.

Figur 4: Skrenten ovenfor Vei 600 sett fra Bykaia

Fjellsida krysses med jevne mellomrom av forholdsvis dype renner/bekkedaler. I området
ovenfor Bykaia er det to slike daler.
Et stykke ovenfor Vei 600, omtrent på ca kt 50-68, ligger Burmaveien – den gamle veien ut mot
Hotellneset og flyplassen. Veien ligger i hovedsak i terreng, og på fylling eller bru over
elvedalene. Det finnes stikkrenner gjennom fyllingene. Nedenfor Burmaveien finnes den gamle
taubanetraséen ut til Hotellneset.

Figur 5: Burmaveien krysser bekkedal ovenfor Bykaia, mars 2013
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3.

KLIMA
Longyearbyen ligger på 78°N og har en årsmiddeltemperatur på rundt - 6 °C [1]. Svalbard har
sammenliknet med fastlandet lite nedbør. Målinger fra Svalbard Lufthavn viser en gjennomsnittlig
årsnedbør for tidsperioden 2003-2012 på 186 mm. Til sammenlikning definerer Meteorologisk
Institutt en ørken som et område hvor det kommer mindre enn 250 mm nedbør i året.
Følgende gjennomsnittlige nedbørsmålinger finnes for Svalbard Lufthavn, tabell 1:
Tabell 1: Nedbørsmålinger Svalbard Lufthavn [1]

Gjennomsnittlig
nedbør
2003-2012
[mm]

Midlere snødybde

Januar
Februar

21,8
14,7

105
113

170
165

Mars
April

17,7
8,9

135
160

208
210

7,4
7,0

65
0

200
0

Juli
August

18,8
16,4

0
0

0
0

September
Oktober

18,8
18,6

3
33

15
118

November
Desember

15,2
20,7

88
110

165
210

Mai
Juni

2009-2012
[mm]

Gjennomsnittlig
største snødybde
2009-2012
[mm]

Nedbør og vindretning påvirkes i stor grad av topografi. Fjellene og dalene rundt Longyearbyen
gjør at det i området i hovedsak blåser i retning av Adventdalen.

Figur 6: Vindretning Adventdalen [2]
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4.

SKREDTYPER

4.1

Løssnøskred
Løssnøskred oppstår i snø med liten kohesjon, og oppstår vanligvis i nyfalt snø. Løssnøskred
starter ofte fra et punkt hvor det skjer en lokal utglidning, og utvikler seg etter hvert som nye
snøkorn blir revet med i skredet. Skredet får dermed pæreform. Løssnøskred forekommer oftest i
bratt terreng med helning ≥45-50 ° og kan ha varierende størrelse. [3]

4.2

Flakskred
Ved flakskred løsner en større del av snødekket samtidig langs et glideplan. Skredtypen
karakteriseres av en markert bruddkant normalt på snøoverflaten. Bruddkantens høyde kan
variere mellom 0,2-4,0 m [3]. Kort tid etter at skredet har løsnet brytes flakstrukturen opp og
massene beveger seg som et granulært materiale. Skredet kan få en hastighet på inntil 60-70
m/s. De fleste flakskred løsner i terreng med helning ≥35°. [3]

4.3

Sørpeskred
Sørpeskred består av vannmettet snø, og oppstår oftest i terreng med helning 5-25°. Skredtypen
opptrer typisk i forbindelse med spesielle værsituasjoner, og forutsetter et større tilsig av vann til
eksisterende snødekke. Sørpeskred utløses der tilsiget av vann er størst, dvs i bekkeløp og
forsenkninger med lite permeabel grunn. I noen tilfeller er løsmassetransporten i sørpeskred så
stor at det er vanskelig å skille dem fra flomskred (løsmasser og vann). Større skred kan få en
hastighet opp til 20-30 m/s. [3]

4.4

Steinsprang
Steinsprang oppstår i bratte fjellskjæringer, ofte med terrenghelning brattere enn 50°.
Oppsprekkings- og forvitringsgrad av fjellet fører til at det dannes enkelte definerte blokker som
ligger løst i fjellsiden. Ved progressiv forvitring, fryse/tineprosesser og/eller økning av vanntrykk
langs sprekkene løsner blokkene gradvis. Avhengig av sprekkeretning og utforming på
skjæringen faller blokkene ut av skjæringen.

4.5

Løsmasse
Det finnes tre forskjellige typer løsmasseskred – leirskred (herunder også kvikkleireskred),
flomskred og jordskred.
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5.

SKREDVURDERING

5.1

Tidligere skredhendelser
30. januar 2012 skrev Svalbardposten at et sørpeskred stengte Vei 600 ca 300 m vest for
Bykaia. Skredet ble etterhvert ryddet, og snøen i rennene på nedsiden av Burmaveien ble fjernet
– før veien åpnet igjen. Det gikk i samme tidsrom en rekke skred i området i og ved
Longyearbyen. Følgende værdata ble registrert ved Svalbard Lufthavn i perioden, figur 8.

30
Temp. Svalbard Lufthavn [°C]

25

Nedbør Svalbard Lufthavn [mm]
20

Skred

15
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5
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26.01.2012

25.01.2012

24.01.2012

Figur 7: Værdata ved skred [1]

Det er for Rambøll ikke kjent at det har gått skred av andre typer enn sørpeskred i fjellsida
ovenfor Bykaia.

5.2

Vurdering av topografi, klima og snøskred
Hovedvindretningen i Adventdalen blåser i retning SØ-NV – i retning langs fjellsida ovenfor
Bykaia – og på tvers av de omtalte dalene/rennene. Dette fører til at snøen i selve fjellsida
eroderes av vinden. Bekkedalene/rennene derimot, blir liggende i le, og snøen legger seg dermed
der. Dette stemmer godt overens med befaring utført i området gjennom vinteren 2012-2013.
Ut fra dette, samt tidligere skredhendelse, vurderes sørpeskred i rennene ovenfor Bykaia å være
eneste aktuelle snøskred som kan ramme kaia.
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Figur 8: De to dalene/rennene ovenfor Bykaia, februar 2013

Figur 9: Fjellsida sett fra lang avstand
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5.3

Vurdering av skredutløp for sørpeskred
Rambøll har gjennomført RAMMS-analyse av snøskred for de to omtalte dalene og tilpasset
parameterne til sørpeskred. Det er utført innledende beregninger med variabel densitet, for
deretter å gå videre med densitet for snøen lik 600 kg/m3. Gjentaksintervall er hhv 100, 1000 og
5000 år. Terrengmodell over området, befaring og klimadata er lagt til grunn for analysen.
Skredsimuleringsprogrammet RAMMS er utviklet av det sveitsiske institutt for snø- og snøskred
forskning (Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF) og det sveitsiske forskningsinstitutt
for skog, snø og landskap (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
WLS). RAMMS er anbefalt som modelleringsverktøy i NVE [4]. Programmet er basert på
Voellmys modell for skreddynamikk og beregner utløpsdistanser, hastigheter og skredvolum.
Parameterne som går inn i programmet er utløsningsområde med snødybde, terrengruhet og
friksjonsparametere.
Aktuelle løsneområder er valgt iht kapittel 5.2.
Beregningene viser skredutløp som krysser vei 600 og går inn på planområdet for Bykaia, figur
10. Blått område viser sørpeskred med gjentaksintervall 1000 år. Faresonekartet foreligger som
vedlegg 1.

Figur 10: Faresonekart

5.4

Steinsprang
Det er gjennomført en modellering av steinsprang fra skrenten mellom Burmaveien og Vei 600.
Modelleringen er gjennomført med programmet Rocfall. Ut fra observasjoner i felt ble det
modellert med steinblokker i størrelsesorden 0,02 m3.
RocFall leveres av det kanadiske firmaet Rocscience inc. Dette er et analyseprogram
som brukes for beregninger av energimengder, utløpsdistanser og spranghøyder som kan oppstå
under ras og steinsprang.
Fareområde for steinsprang er merket på faresonekartet (vedlegg 1) og viser at det ikke er
sannsynlig at steinsprang har utløp inn på Bykaias planområde.

5.5

Løsmasse
Vi vurderer Bykaia til ikke å kunne bli rammet av løsmasseskred.
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6.

KRAV TIL SIKKERHET
Byggteknisk forskrift (TEK 10) [5] sier følgende:
«§ 7-3. Sikkerhet mot skred
(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig
stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område.
(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og
tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder
sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor
ikke overskrides.»
Tabell 2: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde [5]

Sikkerhetsklasse skred

Konsekvens

Største nominelle årlige
sannsynlighet

S1
S2

Liten
Middels

1/100
1/1000

S3

Stor

1/5000

Iht Veiledning om tekniske krav til byggverk [6] vurderer vi Bykaia til å ligge i sikkerhetsklasse
S2.
Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvens. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 10 personer
og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er enebolig, tomannsbolig,
fritidsbolig med inntil to boenheter, små bygg for næringsdrift, mindre driftsbygninger i
landbruket, samt mindre kaier og havneanlegg.
For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse 2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal
reduseres til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi
eksponeringstiden for personer og dermed faren for liv og helse normalt vil være vesentlig lavere
utenfor bygningene. [6]
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7.

MULIGE TILTAK
Sikring mot skred kan enten utføres på en slik måte at skredet ikke utløses, eller på en slik måte
at skredet ikke medfører skade på tidligere berørte område.
For Bykaia vil det være naturlig å også sikre Vei 600 dersom det skal etableres en sikring. For
skredutløp lengst vest er det da svært begrenset med plass mellom skrenten og veien, mens det
for utløpet i øst er bedre plass. Med dagens plassering av Vei 600 vil det trolig ikke være plass til
å etablere en fangvoll som fanger opp skredmassene. Et tiltak bør derfor være en kombinasjon
av forebygging i løsneområdet og sikring av vei og bygg mot skredmaterialet.
Et mulig tiltak kan trolig være å fordype grøften som går mellom Vei 600 og skrenten i tillegg til
å etablere en liten voll sør for veien. Dette kan kombineres med støtteforbygninger - rasgjerder –
i deler av rennene/bekkeløpene.

Figur 11: Eksempel på støtteforebygning med nett mot snøskred

Tiltak mot skred må detaljdimensjoneres og plasseres av ingeniørgeolog og geotekniker.
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8.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
I forbindelse med ny delplan for Bykaia i Longyearbyen, har Rambøll fått i oppdrag å utarbeide
skredvurdering for aktuelle område.
Bykaia ligger ved foten av Platåfjellet. Fjellsida har sitt høyeste punkt på ca kt 480 og har helning
ned mot nordøst og Adventfjorden. Fjellsida har i all hovedsak helning ≤ 28°. I øvre del av
fjellsida finnes noen områder med helning 28-35°, samt noen begrensede områder med helning
35-45°. Det finnes ovenfor Bykaia to renner/bekkedaler som har utløp mot kaiområdet.
Det er utført vurdering av snøskred, steinsprang og løsmasseskred.
Hovedvindretningen i Adventdalen blåser i retning SØ-NV – i retning langs fjellsida ovenfor
Bykaia – og på tvers av de omtalte rennene. Dette fører til at snøen i selve fjellsida eroderes av
vinden. Bekkedalene derimot, blir liggende i le, og snøen legger seg dermed der. Dette stemmer
godt overens med befaring utført i området gjennom vinteren 2012-2013.
Ut fra dette, samt tidligere skredhendelse, vurderes sørpeskred i/fra rennene ovenfor Bykaia å
være eneste aktuelle snøskred som kan ramme kaia. RAMMS-analyse for vurdering av skredutløp
viser at sørpeskred med største nominelle årlige sannsynlighet på hhv 1/100, 1/1000 og 1/5000
fra de to dalene vil ha utløp inn på planområdet til Bykaia. Resultatene er vist på faresonekart i
vedlegg 1.
Planområdet vurderes å ligge i sikkerhetsklasse S2 iht krav i TEK10, og får dermed krav til
største nominelle årlige sannsynlighet for å bli truffet av skred lik 1/1000. For områder som
ligger innenfor faresonen, bør det iverksettes sikringstiltak om det skal reguleres inn bygninger
eller menneskelig aktivitet i området. Sikringstiltak må detaljdimensjoneres og plasseres.
Simulering av steinsprang fra skrenten mellom Burmaveien og Vei 600, viser at det ikke er
sannsynlig at steinsprang når inn i planområdet for Bykaia.
Vi vurderer Bykaia til ikke å kunne bli rammet av løsmasseskred.
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