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Lia, Longyearbyen
Tiltak mot skredulykker

Sammendrag
Norges Geotekniske Institutt har på oppdrag fra Svalbard Samfunnsdrift
A/S ved brev av 24 mars d.å. vurdert snøskredfare og alternative
sikringstiltak for bebyggelsen i veg 226-230. Tiltak for å sikre området
mot allmenn ferdsel i perioder med fare for selvutløste skred er også
vurdert. Problemet ble forelagt NGI ved K. Lied/E. Hestnes ved
befaringene i Longyearbyen i 1990 og 1991, og vurdert nærmere i april
d.å ved S. Bakkehøi/E. Hestnes, NGI.
Fjellsida ovafor veg 226-230 ligger i le for framherskende vindretning.
I den lavereliggende nordlige delen ligger forholdene særlig godt til rette
for hyppig skredutløsning.
Skred med relativt liten hastighet vil kunne nå det sørlige rekkehuset i
veg 230 med et antatt gjennomsnittlig gjentakelsesintervall på 20-30 år.
De øvre husa i veg 228 og det nordligste i veg 226 kan nås av skred med
omlag samme frekvens. Dimensjonerende skredhastighet ved huset
sørligst i veg 228 og nordligst i veg 226 er beregnet til 15 m/s.
Beboerne i de skredutsatte husa kan gis en høg grad av sikkerhet ved å
etablere evakueringsrutiner.
Bebyggelsen kan sikres helt eller delvis med ulike fysiske tiltak.
Slike tiltak er kostbare. Følgende muligheter er vurdert:
Støtteforbygninger i skredenes potensielle løsneområder vil kunne gi all
bebyggelse full sikkerhet, men er mest aktuelt for de to nordligste husa.
Sikringsnett eller fangvoller er aktuelle alternativ ved de samme husa.
Ledevoller og murer av ulik utforming vil kunne gi de to sørligste husa
i undersøkelsesområdet en antatt tilfredstillende sikkerhet.
Snøskjerm plassert ovafor det mest skredutsatte området kan redusere
hyppigheten av skadeskred, først og fremst mot rekkehuset i veg 230.
En kombinasjon av flere tiltak kan være aktuelt for å redusere problemet
med ferdsel i fareområdet i perioder med fare for liten stabilitet i
snødekket.
Følgende tiltak er vurdert:
Allmenn opplysning gjennom skole, frivillige organisasjoner og media.
Opplysningsskilt plassert langs grensa for fareområdet.
Ferdselsregulering ved hensiktsmessige tiltak.
Fysisk avsperring av fareområdet med gjerde i vintersesongen eller
permanent.
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1.

INNLEDMNG

I den lavereliggende fjellsida ovafor bebyggelsen i veg 228 og 230 i
Longyearbyen utløses det i følge Svalbard Samfunnsdrift A/S snøskred
nesten hver vinter (Fig. 1-3, Foto 1-2). De fleste skredene har stanset
40 meter eller mere ovafor bebyggelsen, men det er også kjent at skred
minst en gang har nådd helt ned mot den ene husrekka. Naturlig utløste
snøskred kan således representere en fare både for ferdsel i området og
bebyggelse.
Et annet og bekymringsfullt problem er at barns leik, ferdsel på ski og
snøscooterkjøring i skråningen, kan utløse snøskred. Ved slike skred vil
det alltid være fare for skade på involverte personer.
Norges Geotekniske Institutt er ved flere anledninger orientert om de
forannevnte problem, både ved representanter for Svalbard Samfunnsdrift
A/S, via Svalbardposten og ved kontakt med Sysselmannens kontor.
SSD A/S har ved brev av 24.03.1992 anmodet NGI om å vurdere
skredfaren og alternative sikringstiltak i området.

2.

LØSNEOMRÅDER

Det utpekte løsneområdet i den lavereliggende skråningen ligger i le for
framherskende vindretning som er fra sektoren ØSØ-S vinterstid. Snø
som driver ut fra de slakere partier omkring foten av den bratte NØvendte fjellsida til Gruvefjellet vil naturlig akkumulere her.
Terrenghelningen i de sentrale deler av løsneområdet for skredet 5. april
1991 ble målt til mellom 30-35° i juni s.å. Lengst nord var terrenghelningen omkring bruddkanten lavere enn 30° (Fig. 4, Foto 1).
I hele løsneområdets lengde er sannsynligvis terrenget litt brattere enn
det som framgår av profillinjene på figur 4. De observerte
gjennomsnittsgradienter fra de avre husrekkene til hhv. topp løsneområde
for skredet og enkelte andre terrengpunkter, samsvarer imidlertid godt
med de gradientverdier som er tatt ut av kartet.
Som det framgår av foto 2 akkumuleres det drivsnø i en noe større del
av fjellsida enn der hvor det er opplyst om at snoskred har løsnet.
Videre viser terrengprofilene P5 og P6 på figur 5 at terrenghelningen
stort sett er litt brattere i dette området. De forannevnte forhold tilsier at
det også her kan løsne snøskred. Vi antar imidlertid at det sørligste
hovedskredløpet er forsenkningen som når ned på vifta mellom sørligste
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hus i veg 228 og nordligste i veg 226 (Fig. 3).
Det kan i denne sammenhengen nevnes at det ved befaringen i juni 1991
ble observert at snødekket i forbindelse med skredet i april s.å. hadde
sprukket opp videre sørover, men uten at snødekket her hadde kommet
på gli. På grunn av avsmeltingen var det imidlertid ikke mulig å fastslå
hvor stor utstrekning disse sprekkene hadde hatt (Fig. 3, Foto 1).

3.

SKREDFREKVENS

Den høge frekvensen av naturlig utløste skred i den relativt slake
skråningen ovafor veg 228-230, må tilskrives en kombinasjon av en nær
optimal lokalisering og form på skråningen i forhold til framherskende
vindretning, og at rimkrystaller og lett snø ofte gir opphav til særlig
ustabile sjikt i snødekket under de rådende klimaforhold på Svalbard.
(Jfr. NGI-rapport 924004-1, Longyearbyen - Gruvedalen.) Som nevnt er
det gitt uttrykk for at det forekommer naturlig utløste skred nesten årlig i
dette området.
De observerte forholdene indikerer at skred også omkring profilene P5
og P6 forekommer hyppigst fra de lavestliggende løsneområdene, dvs.
nedafor ca kote 130. Ved profil P6 er det dessuten gode betingelser for
skredutløsning opp mot ca kote 170 og videre opp mot kote 210 (Fig. 3).
Naturlig utløste skred som omfatter deler av disse områdene, antas å
forekomme hyppigere enn en gang pr 10 år i gjennomsnitt.
Skred fra de høgereliggende områdene omkring profil P6 vil
sannsynligvis forekomme forholdsvis sjelden, selvom det er relativt bratt
og akkumuleres betydelige mengder drivsnø i le for f.jellryggen.
Vindforholdene her vil pakke snøen godt, samtidig som gode glisjikt vil
ha vanskelig for å utvikle seg på grunn av vindpåvirkningen. Man kan
likevel ikke se bort ifra at snøskred kan løsne her oppe. Det mest
sannsynlige løsneområdet er mellom kotene 250 og 280, på høgde med
den gamle tippen ved Gruve 2 (Fig. 3, Foto 1-2). NGI antar at
frekvensen på naturlig utløste snøskred fra denne høgda forekommer
oftere enn en gang pr 100 år i gjennomsnitt.
Vanligvis vil snødekket i de omtalte løsneområdene være så stabilt at det
tåler påkjenningene ved scooterkjøring, skiaktiviteter og barns leik. I
blant vil imidlertid de belastninger slik aktivitet medfører kunne utløse
skred. Slike labile forhold vil høgst sannsynlig forekomme fiere ganger
hver vinter.
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4.

REKKEVIDDE
Etter det NGI har fått opplyst er det det sørligste rekkehuset i veg 230
som har hatt skred nesten inn på veggen (Foto 3). Det betyr at skredet
har nådd omlag 21° ut fra topp løsneområde. (Jfr. P3 og P4 Fig. 4.)
NGI's beregningsmodeller for rekkevidde av snøskred viser at skred kan
nå enda noe lengre etter skredbaneprofil som er så slake og jevne som
disse profilene (Vedlegg 1). Frekvensen på skred som vil nå rekkehuset
anslås til å være ca en gang pr 20-30 år i gjennomsnitt. Forventet
skredhastighet nede ved husa vil være lav og snømengdene relativt små.
Det nordligste rekkehuset i veg 230 vil ikke kunne nås av skred. Her er
løsneområdet for lite og terrenget slakere.
De øvre husa i veg 228 og nordligst i veg 226 kan derimot nås av
snøskred fra løsneområdene sørover fra profil P4. Langs profilene P5 og
P6 vil skredhastigheten nede ved husa kunne bli opptil hhv. 11 m/s og
15 m/s. Skred mot husa i dette området vil derfor kunne gjøre betydeli2
skade. Frekvensen på skred mot husa i veg 228 anslås også til å være ca
en gang pr 20-30 år i gjennomsnitt, mot huset i veg 226 noe sjeldnere
(Fig. 3 og 5).

5.

SIKRING AV BEBYGGELSE
Ulike tiltak kan være aktuelle for å sikre mot snøskred eller redusere
konsekvensene av slike skred, i de ulike deler av bebyggelsen. Felles
for fysiske tiltak er at de er kostbare. Noen tiltak vil også være
iøynefallende i terrenget og til ulempe for ferdsel i området.
NGI har nedafor pekt på noen sikringstiltak vi mener kan være aktuelle.
Vi finner det naturlig at Svalbard Samfunnsdrift A/S vurderer løsningene
og at vi eventuelt sammen diskuterer hvilke tiltak eller kombinasjoner av
tiltak NGI bør spesifisere nærmere.

5.1

Evakueringsrutiner

Gjentakelsesintervallet for snøskred med fare for skade på bebyggelse 02
de som oppholder seg i denne, er som nevnt vurdert til å være 20-30 år i
gjennomsnitt. Det er da rimelig å anta at værsituasjoner som skulle tilsi
potensiell fare for skadeskred vil inntreffe med gjennomsnittlig ca 5 års
mellomrom.
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Etablering av evakueringsrutiner kan være et aktuelt alternativ for å øke
sikkerheten til de som bor i den skredutsatte bebyggelsen i Lia. Dette
kan planlegges som permanent ordning, eller som midlertidig ordning
inntil andre og bedre løsninger er etablert.
En slik løsning innebærer at en eller flere personer delegeres et ansvar
for å holde øye med vær- og snøforholdene gjennom vinteren, og dersom
forholdene tilsier det foreta nærmere spesifiserte observasjoner. På
grunnlag av observasjonene vurderer vedkomende om et nærmere
definert ansvarlig organ bør ta stilling til om det er potensiell fare for
snøskred som kan nå bebyggelse, og hvilke tiltak som eventuelt skal
settes i verk.
Både observatør og ansvarlig organ bør ved behov konsultere NGI. NGI
vil formode at både øverste politimyndighet på Svalbard og verneleder i
Svalbard Samfunnsdrift A/S bør være med i det organ som tar
avgjørelser. Flere kommuner i Norge har en eller annen form for slike
beredskapsrutiner (bl.a. Ørsta kommune).

5.2

Støtteforbygninger

Støtteforbygninger i skredenes løsneområder kan hindre skred i å bli
utløst. Slike forbygninger må dimensjoneres for snøens sigebelastninger
parallelt med bakken. Dersom de skal eliminere skredfaren må alle
aktuelle løsneområder sikres og forbygningene må ha en høgde som
tilsvarer maksimal snødybde på stedet.
Støtteforbygninger settes opp i rader med øvre rad 10 - 20 meter fra
toppen av løsneområdet. Avstanden mellom radene er vanligvis 15 - 25
meter. Begge de nevnte avstander er avhengig av terrenghelning,
snøhøgde og terrengets ruhet. En hovedregel er at helningen fra foten av
en rad til toppen av neste rad er 30 - 35°.
Forbygninger har tradisjonelt vært laget av stålbjelker, og i enkelte
tilfeller med tverrliggere av tre. De seinere åra har nettforbygninger
stort sett overtatt markedet fordi de er noe rimeligere, og ikke så
dominerende i terrenget (Foto 4).
Fundamenteringen av forbygningene er av vesentlig betydning for totalkostnaden. I fast fjell er fundamenteringen enkel, mens det i losmasser
kan være vanskelig å ta opp de store forankringskreftene. Pris pr.
løpemeter ferdig oppsatt 3 meter høg nettforbygning har i Nord-Norge
variert fra 7000-9000 kroner.
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Det skredutsatte rekkehuset i Veg 230 kan sikres med støtteforbygninger.
Det vil sannsynligvis være behov for to rader i det bratteste området
mellom profil P3 og P4. Den nordlige boligblokka i veg 228 vil kunne
sikres med to til fire rader med støtteforbygninger, alt etter i hvilken
grad skred kan løsne ovafor kote 130 mellom profil P4 og P5. Snehøgda
i løsneområdet må undersøkes nærmere før høgda på forbygningene kan
avgjøres.
Skal de to husa på hver side av profil P6 sikres med forbygninger, må
alle potensielle løsneområder i fjellsida ovafor sikres, fordi
støtteforbygninger normalt ikke vil tåle påkjenninger av større skred eller
skred med stor hastighet.

5.3

Sikringsnett ved bebyggelsen
Det er gjort forsøk med bruk av sikringsnett for å fange mindre snøskred
i bevegelse. Erfaringene er foreløpig beskjedne, og de viser at tørre
skredmasser til en viss grad trenger gjennom nettene.
Gjennomtrengingen kan imidlertid reduseres ved bruk av et mer
finmasket innernett enn normalt. Bruk av to parallelle rader med nett er
et annet alternativ.
Denne sikringsmetoden anses for å være et aktuelt alternativ for
beskyttelse av rekkehuset i veg 230, kanskje også for det nordlige huset i
veg 228. Metoden er ikke aktuell der det kan forekomme skred som kan
ødelegge sikringsnettet.

5.4

Fangvoll, fangmur e.1. ved bebyggelsen
Fangvoller og fangmurer av ulik utforming er de mest brukte tiltak for å
stanse skred før de når fram til bebyggelse. Slike tiltak benyttes både til
å avlede og til å stanse skred.
Nødvendig høgde på slike tiltak er avhengig av skredets hastighet når det
treffer vollen, skredets flytehøgde og volum, terrengforholdene ovafor
vollen og skredsnøens konsistens. Skredhastigheten er den dominerende
faktor ved dimensjonering.
Rekkehuset i veg 230 og det nordlige huset i veg 228 vil kunne sikres
med fangvoll eller mur på tvers av skredretningen. Nødvendig høgde på
tiltakene vil variere fra 4-6 meter, avhenge av utformingen og hvor nær
de plasseres husa.
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Det skredutsatte huset i veg 226 vil kunne sikres med betongforsterket
endevegg og en ca 30 meter lang og 4-5 meter høg ledevoll eller
tilsvarende med bratt støtside (Fig. 3). Et slikt tiltak vil imidlertid til en
viss grad lede mer skredsnø i retning av det sørlige huset i veg 228.
Plassering og utforming av tiltaket bør derfor sees i sammenheng med
sikring av dette huset.
Største forventet skredhastighet i det aktuelle sikringsområdet ovafor
sistnevnte hus er 11 m/s. Et sikringstiltak på tvers av skredretningen
vil derfor måtte være mer enn 8 meter høgt for å stanse skred med denne
hastighet. Dette er rimeligvis et urealistisk høgt tiltak på dette stedet.
Den sikringsløsning som NGI mener kan være aktuell er et plogformet
sikringstiltak med tilnærmet loddrette sider og bakfylling av løsmasser.
Spissen på plogen må være minimum 5 meter høg. Sidene kan gradvis
reduseres til minimum 4 meter (Fig. 3). Plogen må støpes eller bygges
opp på annen hensiktsmessig måte. Et slik tiltak vil kanskje ikke gi
huset full sikkerhet, men vi antar at skredsannsynligheten da kan bli
redusert til 3 x 10-3pr år i gjennomsnitt eller lavere.

NGI vil påpeke at ethvert sikringstiltak som anlegges i nærheten av
bolighusa vil medføre nye lokale vindeffekter. I hvilken grad de
beskrevne tiltakene vil kunne forårsake nye drivsnøproblem er foreløpig
ikke vurdert. På den annen side vil tiltakene ovafor husa i veg 228 sikre
disse mot framtidig skade som følge av flomskred.

5.5

Snøskjermer
Snøskjermer kan brukes som sikringsmetode mot snøskred, der det er
mulig å samle drivsnøen på et f.jellplatåfør snøen når ut i den
skredfarlige fjellsida. En skjerm kan brukes som separat sikring, eller
den kan kombineres med andre metoder, f.eks. støtteforbygninger i
skredenes løsneområder.
Siktemålet med skjermen vil være å redusere drivsnømengden ut i det
potensielle løsneområdet for snøskredene. En snøskjerm brukt alene vil
kunne redusere skredfrekvensen og derved skredrisikoen, men ikke
eliminere skredfaren.
Terrengforholdene ligger til rette for bruk av snøskjerm for å redusere
tilførselen av snø til den lavereliggende skråningen ovafor veg 228-230.
Dersom skjermen plasseres minimum 60 meter øst for toppen av
leområdet, kan den være 4 meter høg, og av vanlig utførelse. (Jfr. NGI-
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rapport 904025-3.) For å redusere skredfrekvensen mot begge de to
nordligste husa må skjermen sannsynligvis være minimum 180 meter
lang (Fig. 3, Foto 1-2 og 5-6). Muligens kan en slik sneskjerm redusere
hyppigheten av skadeskred mot rekkehuset i veg 230 ned mot 10' pr år i
gjennomsnitt. Effekten vil ikke være tilsvarende god for det andre huset.

6.

SIKRING AV FERDSEL

Personer som blir tatt av snøskred utendørs har - med få unntak - selv
utløst skredene. I perioder med ustabile forhold i snødekket, kan et
sammenbrudd av et ustabilt sjikt i foten av en skråning forplante seg
oppover og forårsake utløsning av flakskred høgere oppe i skråningen.
Når det er ustabile skikt i et snødekke bør man derfor hverken bevege
seg i foten av bratte skråninger eller opp i skråningene.
Selv om en skråning er sikret mot skred med støtteforbygninger vil det
kunne skje mindre utglidninger i sikringsområdet. Slike forbygninger er
med andre ord ingen garanti mot hverken naturlig utløste skred eller
selvutløste skred som er store nok til at de kan være livstruende.
De vanligste sikringsmetoder mot selvutløste skred er allmenn
opplysning, skilting av fareområde og anvisning av sikker ferdselsveg.
Fysisk avsperring er også brukt. Det avgjørende for å lykkes er folks
selvdisiplin. NGI mener at en kombinasjon av flere tiltak kan være
aktuelle for å hindre ulykker som følge av selvutløste snøskred i Lia.

6.1

Allmenn opplysning

Gjennom skole, frivillige organisasjoner og media kan man gjøre
befolkningen enda mer bevisst på at det er et spesielt skredproblem i Lia,
og hvordan man bør forholde seg til dette. En innfallsport kan være
formidling av popularisert kunnskap om skred i sin alminnelighet.

6.2

Skilting av fareområdet

Ved fareområdets begrensning i skråningsfoten, mot nord og sør, og
ovafor løsneområdet, kan man plassere skilt slik at både fastboende og
turister blir informert om hvor den potensielle faregrensa er. Skiltene
bør tilnærmet stå på den potensielle faregrensa, slik at de fastboende som
ferdes i området etterhvert opparbeider en forståelse for hvor faregrensa
går, selv om de i dårlig vær ikke kan se skiltene.
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NGI har antydningsvis gitt et forslag til skiltplassering på figur 3. Det
potensielle fareområdet i forhold til selvutløste skred er imidlertid ikke
vurdert i felt. Dersom skilting som beskrevet er aktuelt, bør derfor
forslag til skiltplassering pekes ut av NGI ved befaring i området.

6.3

Anvise ferdselsområde
Et alternativ til skilting av det potensielle fareområdet for selvutløste
skred, kan være å angi hvor ferdsel skal skje. I prinsippet vil dette
sannsynligvis være enkelt langs fareområdets begrensning i foten av
skråningen, men vanskelig å gjennomføre andre steder.

6.4

Fysisk avsperring av fareområdet
Det vil være mulig å avvise ferdsel i det potensielle fareområdet med
ulike former for gjerder. Før man planlegger et gjerde vil det imidlertid
være naturlig å ta stilling til om et slik tiltak vil representere en større
risiko for ferdselen enn det faren for selvutløste snøskred gjør.
Et gjerde plassert ovafor løsneområdet må for øvrig utformes slik at det
ikke øker snøtilførselen til området. Det betyr at det enten må stå et
stykke fra kanten, eller bare bestå av et eller flere tynne band.
Langs faregrensa mot nord og videre sørover ovafor bebyggelsen vil ikke
selve gjerdetypen spille noen rolle for skredfaren. Ethvert gjerde bør
imidlertid monteres med en minimum bakkeklaring på 0,6 meter, for å
hindre at det samler snø.
Et forhold som vil innfluere på valg av gjerdetype er derimot spørsmålet
om gjerdet skal være permanent, eller bare hindre ferdsel i området i
vintersesongen.
Dersom fysisk avsperring med gjerde er aktuelt vil NGI foreslå at man
velger en enkel løsning som kan settes opp og tas ned hhv. høst og vår.
F.eks. burde tre snorer av 5-8 mm uelastisk tau, fortrinnsvis av lett
synlig farge, være tilstrekkelig. Tauene strammes opp mellom stolper
som plasseres tilnæret etter fareområdets ytre begrensning. Stolper av
borstenger eller kamstål kan f.eks. staures ned i det aktive laget like før
bakken fryser og tas opp igjen når den tiner igjen. Også trestolper kan
være aktuelt, spesielt dersom man velger å ha stolper stående permanent.
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NGI BENYTTERBÅDE EN STATISTISKOG TO DYNAMISKEMODELLER FOR Å BESTEMME
REKKEVIDDENAV SNØSKRED

STATISTISKREGNEMODELL (NGI - MODELL)

Den statistiskemodellener utvikletved NGI og er basertpå at det
hovedsakeliger de topografiskeforholdsom bestemmerrekkeviddenav
skred. I alt er det benyttetdata fra 206 skredbanermed god informasjon
om skred med særlig lang rekkeviddefor å bygge opp modellen.
Størstekjente skredutløpfor hver av skredbaneneer korrelertmed et
utvalg av topografiskeparametre,og ved hjelp av regresjonsanalyse
har
man funnet de likningersom best beskriverutløpsdistansen
for snøskred.

Modellenegner seg best for analyseav skredutløpetter skredbanersom
har typisk konkavt lengdeprofil
med tilnærmetparabolskform. Den
beregnerskredutløpfor skred som vil inntreffenår snøforholdeneligger
til rette for særlig lang rekkevidde.

DYNAMISK REGNEMODELL (PCM - MODELL)

Denne dynamiskeregnemodellen
er utvikleti Canada. Den tar utgangspunkt
i matematiskelikningerfor bevegelsender verdienfor friksjonkan
varieres. Modellenberegnerhastighetenpå fritt valgte steder langs
skredbaneprofilet
og angir dessutenstopp-punktet.Ved å variere
friksjonsverdiene
innaforsannsynligeintervaller,
gir modellenen
indikasjonpå rekkeviddenav snøskredlangsde skredbanersom blir
analysert. Omvendtvil man kunne bestemmehastigheteni gitte punkt på
banen dersomman lar den statistiskemodellenbestemmeskredets
rekkevidde.
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DYNAMISK REGNEMODELL (NIS - MODELL)

Denne dynamiske regnemodellenbrukes til å beregne hastigheter,
flytehøgder,utløpstidog utløpsdistansefor snøskredi deres
utløpsområder. Den er utvikletpå basis av data fra fullskalaforsøkmed
på Strynefjelletog matematiske
snøskredved NGIs forskningsstasjon
likningerfor kontinuummekanikk. Skredmaterialeter modellert som et
kontinuum. Skredbaneog
ikke-lineærtvisko-elastisk-plastisk
og materialetved parametere
utløpsområdedefineresved koordinatpunkter
som representerersnøensmekaniskeegenskaper.

REGNEMODELLENE- ET HJELPEMIDDEL

Detre regnemodelleneinneholdernødvendigvisen del antakelserog
forenklinger. Det pågår dessutenet kontinuerligarbeid for å gjøre dem
bedre og nøyaktigerei bruk. Både den statistiskeog den dynamiske
regnemodellenegirskredutløpberegnetmed en viss sannsynlighet. Denne
sannsynlighetenmå vurderesfor hver enkelt skredbane. For å vurdere
sannsynlighetentar man blant annet hensyn til de meteorologiske
forholdenepå stedet og hvordanfjellsida ligger i forhold til de
nedbørførendevindretningene.For to tilnærmetlike skredbanervil
sannsynlighetenfor lange skredutløpvære større i den skredbanensom
ligger i lè og samler mye snø, enn i den som ligger i lo og får lite snø.
for skred i de to skredbanene
Den maksimalt tenkeligeutløpsdistansen
sett over en uendelig lang tidsperiode,vil imidlertidvære den samme.
Å fastlegge grense for skredutløpmed en bestemt sannsynlighet,for
eksempel skred med sannsynligheten10-3 pr. år, er derfor vanskelig.
Modelleneer imidlertidet godt hjelpemiddeltil å angi riktig
størrelsesordenbåde på frekvensog rekkeviddefor snøskred.
vil det
Dersom man bygger på nedsida av ei definertskredfaregrense,
fortsatt være mulighetfor skred forbi denne grensa. Dersom ei grense
angir en sannsynlighetpå 10-3 pr. år, så betyr det at skred vil nå forbi
grensa i gjennomsnittèn gang pr. tusen år, med andre ord vil det være 1%
sjanse for at et skred skal nå forbi denne grensa i løpet av en
tiårsperiode. Har man i en kommune 100 bolighussom har dette
risikonivået,vil således i gjennomsnittett av disse husa nås av skred
hvert tiende år.
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Foto og figurer

INNHOLD

Foto

1-6

Figur 1 Kart M 1:100.000
Undersøkelsesområdets beliggenhet

Figur 2

Kart M 1:5.000
Vind- og le-forhold i undersøkelsesområdet

Figur 3

Kart M 1:2.000
Skredforhold og aktuelle sikringstiltak

Figur 4

Terrengprofil P1 - P3.

M 1:2.000

Figur 5

Terrengprofil P4 - P6.

M 1:2.000
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Vedlegg 2

Foto 1

Lia, Longyearbyen 12. juni 1991.
Skredområdet fra 5. april s.å. er godt synlig.

Foto 2

De potensielle løsneområder for snøskred ovafor bebyggelsen i
Veg 226-230. (Foto 24. april 1992.)
Tippområdet ved Gruve 2 er godt synlig i fjellsida.
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Foto 3

Deler av den skredutsatte bebyggelsen.
A - Rekkehuset i veg 230.
B og C - Husa i veg 228.
N.)

prIf
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Nettforbygning med innernett for å oppnå tilstrekkelig tetthet.
Prinsippskisse for nettplassering.
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Foto 5

Det slakere partiet omkring foten av den NØ-vendte fjellsida til
Gruvefjellet. Tilnærmet plassering av eventuell snøskjerm.

Foto 6

Det aktuelle området for skjermplassering sett nedenfra og
oppover.
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