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Sammendrag
NGI har i rapport 904025-1 av 15.02.1991 per:t på at det primært bor etableres
permanent sikring mot sorpeskred for bebvg)2elsen omkring Vannledningselva.
Det er antydet at atkomsten til bebyggelsen i Vei 220 og 222 må legges om. at
eksisterende ledevoll langs vestsida av Vannledningselva forlenges og skyves inn
mot bolig 4 og at det bygges ledevoll(er) for å sikre den skredutsatte bebyggelsen
i Vei 222. Problemet med sorpeskred ble nærmere belyst i NGI-rapport 944079-1.
De seinere års klimaendringer i Arktis har fort til at kritiske sorpeskred nå kan
forekomme nar som helst på vinteren og ikke bare i avsmeltningssesonuen i maijuni. Dermed er det i realiteten ikke lenger mulig å garantere den eksisterende
bebyggelsen full sikkerhet mot sorpeskred ved hjelp av beredskapstiltak for å åpne
dreneringslopet i skredkritisk perioder.
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Dette må nodvendigvis aktualisere etablering av permanente sikringstiltak i
eventuelt supplert med åpning av
utlopsområdet for Vannledningselva,
dreneringslopet i kritiske perioder for å begrense faren for infrastrukturen i
utlopsomradet.
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Innledning

Norges Geotekniske Institutt (NGI) viser til henvendelse pr. telefon fra leder av
Longyearbyen lokalstyre, Christin Kristoffersen, den 30.01.2012, der vi anmodes
om bistand i forbindelse akutt fare for sorpeskred i Longyearbyen og omegn. NGI
ved E. Ilestnes vurderte skredfaren på basis av telefonisk kontakt med lokale
informanter den påfolgende dagen ettersom flyet ikke fikk klarsiLmal for å lande i
Longyearbyen den 31.01.

•
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I forbindelse med den muntlige oppsummeringen omkring den akutte skredsituasjonen foreslo NGI å oversende Bydrift FK en bearbeidet versjon av en
tidligere
utarbeidet
oppsummeringsrapport
om
forhold
knyttet
til
sorpeskredproblematikken
i Vannledningsdalen
(ref. NGI Teknisk notat
20120153-00-1-TN).
NGI har ved fiere anledninger vurdert faren for skred i tilknytning til bebyggelsen
ved utlopet av Vannledningsdalen. Longyearbyen. Problemstillingene er primært
behandlet i NGI-rapportene 904025-1 og 944079-1. begge utarbeidet for Svalbard
Samfunnsdrift AS. Utdrag av disse rapportene ble ujengitt i rapport til
Barlindhaug Consult AS i forbindelse med deres arbeid med forslag til "Delplan
for Hau2,en" i 2006 (NOI-rapport 20061594-1).
Informasjon om klimaendring i Arktis skjot fart i 2006. Sporsmålet om hvilke
endringer dette kan medfore for skredfrekvens og rekkevidde ble berort i NGI
Teknisk notat 20061834 av 06.03.2007 til I3arlindhaug Consult AS. To vedlegg
til notatet dokumenterte godt de endrede betingelsene for sorpeskred på Svalhard.
Det etterfolgende gir en oversikt over det som ble framlagt om sorpeskred og
sikringsproblematikk i tilknytning til Vannledningselva i de nevnte dokumentene.
Dette er m.a.o. ikke en rapport basert på faglige erfaringer tilegnet ljennom de 5
siste årene.

•
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NGI-rapport 904025-1

Henvendelsen fra Svalbard Samfunnsdrift A/S (SSD) i mars 1990 var foranlediget
av sorpeskredet i Vannledningsdalen i juni 1989. Som folue av de undersokelser
som NGI gjennomforte ble det blant annet konkludert med at:
Farenforsørpeskred
De meteorologiskeopplysningerom værforholdenevåren 1989 viser at den intense
smelteperiodenvarkort og vanntilgangenikkespesieltstor veddenanledningen(Vedlegg
1). Fotografienei rapportentil K. Onarheimviserdessutenat det varlite snøi elveløpetog
spesielti de nedre2/3-deler. Hvordanoppbygningenav snømassenevar,sett i forholdtil
andresituasjonermedmuligskredfare.er derimotikkekjent.

•
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Opplysningersomble innhentetav G. Ramslii 1953tyderpå at det har gåttminst5 større
sørpeskred i Vannledningsdaleni første halvdel av dette århundre. I henhold til
beskrivelseneskal noenha værtadskilligstørreenn skredenei 1953(og 1989). NGI har
fått opplystat lufttrykketfra et stort sørpeskreden gang skal ha knust ruter i en av de
bygningenesom står på andresida av Longyearelva(Bakeriet,FjøseUMuseet,Foto 5 &
7).
Både de meteorologiskeog historiskeopplysningerviser at man kan forvente
adskilligstørresørpeskredetter Vannledningselva
ennde to daterteskadeskredene
fra 1953og 1989. Ved vurderingav sikringstiltaker det nødvendigå ta hensyntil
dette.

Sikringstiltak
For fastlands-NorgesetterByggeforskriftenkrav til sikkerhetmot skred ved etableringav
ny og rehabiliteringav eldre bebyggelse(Vedlegg2). Ved sikring av eksisterende
bebyggelse er det vanlig å bruke de krav som gjelder ved rehabilitering som
minimumsnormer
dersomdeter muligå oppnåen sliksikkerhetforsikringsobjektet.
Sikringsvolleni sin nåværendeutformingansesikkealenefor å gi en slik sikkerhet
for bebyggelsenpå Haugen. NGI mener imidlertidat sikringsvollener så stor at
sørpeskredpå størrelsemedskredene11953og 1989ikkevilgå overvollen. (Foto7
& 13).
Udievelsene i den ovenslaende sherle lekslen er gforl far anledningen for a
undersfreke det soni star i avsninene.)
Sikringsvollen pa Ilaugen ble pabygd noe hosten 1989. Så vidt NGI kjenner til er
det imidlertid ikke giort endringer av vollens utforming siden NGIs forste
befaring i området varen 1990.
Som det framgår av NGI-rapport 904025-1 er NGI skeptiske til dimensjonering
og utforming av eksisterende sikring mot sørpeskred fra Vannledningsdalen (jfr.
Vedlegg A). NGI har for ovrig aldri vært anmodet om å gjøre noen nærmere
vurdering av hvilken sikkerhet den nåværende sikringsvollen Lrir for den
eksisterende bebyggelsen på 1laugen. ei heller sannsynligheten for skred mot
bebyggelsen på motsatt side av Vannledningsdalens utlop (Vei 222).
Om de kildene som informerte skredkonsulent G. Ramsli om historiske skredhendelser i 1953 anses som etterrettelige. så kan man ikke se bort ifra at sannsynligheten for sorpeskred som er storre enn skredet i 1953 kan være av storrelsesorden 10-1pr. år ved naturlige snolbrhold i skredbanen.
Med dagens ledevoll, men uten andre tiltak mot sorpeskred i Vannledningsdalen, vil derfor NGI ansla at sannsynligheten for sorpeskred mot
bebyggelsen på Haugen er mellom 101-10-2 pr. ar.
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Siden ulykkesskredet i 1953 har det imidlertid vært tatt forholdsregler mot
sorpeskred fra Vannledningsdalen ved at ledevoll ble etablert og snodekket på
elvesletta overst i dalen og i selve dalforet skulle åpnes med bulldoser for kritisk
vanntilforsel til snødekket inntraff Sorpeskredene i 1960 (gutt skadet) og 1989
(hus skadet) skjedde imidlertid som en følge av at prosedyrene med åpning av
løpet sviktet. Om tilsvarende svikt har skjedd andre år vet vi ikke.

•
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NGI-rapport 944979-1

Da det ble planlagt ny bebyggelse mellom vei 217 og vei 221 (og seinere
fortettinå langs vei 222). innskjerpet Svalbard Samfunnsdrift rutinene for rydding
av snøen i Vannledningsdalen.
I NGI-rapport 944079-1 datert 13.10.1994 er det tatt inn folgende orientering ved
Svalbard Samfunnsdri ft (jfr. Vedlegg B):
Nårdetgjeldertiltaki selveelveløpetså har SvalbardSamfunnsdriftA/Snå fastlagt
følgenderutiner(ref.:overing.0.1.Reistad):
a) Dreneringsløpet
i Vannledningsdalen
åpnesmeddoserhvervår.
b) Doserenkjøresopptil toppenprimomai.
c) Brøytingenvil normaltstarteumiddelbart,dvs,seinestca. 10mai. Detdoses
kontinuerligtil maner kommetheltned.
d) Dersomdetseinerekommersnøfokksomdelvisfyllerigjenløpet.vil løpetbli
dosetpå nytt.
(Deter i 1993sattnedforankringsstag
på toppenog et stykkenedaforvarden,som
kanbenyttestil å trekkeoppdoseren. Derveder mantil enhvertid sikretå kunne
få oppdoseren.)
e) Dersomværforholdeneskulletilsiat deter behovforå startebrøytingtidligere
ennførsteukaav mai,viltilkjøringog brøytingbli igangsatttidligere.

NGI har i rapporten gitt uttrykk for at dersom de forannevnte Ibrutsetninger til
enhver tid følges så ville de da planlagte utbyggingsområdene få en sikkerhet mot
skred som tilfredstilte byggeforskriftens krav til ny bebyggelse.
NGI har imidlertid i samme rapport understreket at den beskrevne sikkerhetspraksis er svært sarbar og at den krever kontinuerlig oppfolgim2 av de ansvarlig.e
myndigheter i Longyearbyen. Arsaken er at faren for en skredkritisk hendelse i sa
fall vil Dlisvært hog.

•

Dersom den fastlagte rutinen fravikes en vinter så vil sannsynligheten for
skred mot bebyggelsc ved Vannledningsdalen
den aktuelle vinteren
anslagsvis være av storrelsesorden 10-1pr. ar.
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Det sistnevnte var hovedårsaken til at NGI allerede i rapport 904025-1 pekte på at
SSD primært burde etablere full sikring av bebyggelsen omkring utløpet av
Vannledningsdalen med passive tiltak. Dertil kunne man supplere med åpning av
snødekket langs dalen for å redusere sannsynligheten for skred mot infrastruktur
og ferdsel i det området som blir liggende ubeskyttet.
Alternativt - eller som et supplement - har man i dag også mulighet for sikre
ferdsel ved å installere automatisk varsling av eventuelle skred ved bruk av lysou/ellerlydsignal.

4

Klimaendring har medfort okt skredfare

Mange klimaseenarier fra de seineste årene peker på at det området som Svalhard
ligger i kan få en betydelig temperaturokning. mer nedbør og tidvis betydelig
nedbør som regn om vinteren. Alt tvder på at denne endringen allerede er på
gang. og at den bor tas hensyn til ved planlegging for framtida.

•

For eksempel viser værdata fra Svalbard Lufthavn at man de seinere år har hatt
framtredende mildværsperioder midtvinters. noe som ikke forekom i den perioden
NGI analyserte i rapport 944079-1. dvs. perioden 1957-1994.
En slik endring til mildere og mer nedbørrike vintre vil føre til at potensielle
sorpeskredsituasjoner vil kunne inntreffe når som helst gjennom enhver vintersesong slik som i kystdistriktene i Sør- og Nord-Norge. Det vil ikke lenger være
slik at sorpeskred bare vil forekomme i avsmeltingssesorazen i mai - juni.
Etter NGIs vurdering aktualiserer dette sporsmalet om permanent sikring mot
sorpeskred fra Vannledningsdalen, sannsynligvis kombinert med automatisk
varsling av skred for vegfarende. Eventuelt også kombinert med fortsatt åpning
av dreneringslopet med bulldoser om våren.
Årsaken er at lokalsamfunnet sannsynligvis vil ha vanskelig for a opprettholde en
helkominuerlig vinterberedskap med bulldoser som kan åpne Vannledningsdalen
når værsituasjonen tilsier at det er behov for det.
Når det iljelder hvilke klimaendringer forskere ser for seu. at Arktis kan bli utsatt
for så hadde Svalbardposten en oppsummering den 21.02.2007 som antas å gi en
relativt nøktern framstilling. Den var tilgjengelig på
\v.svalhard Twsten
.no n\ het.cfm?n\hetids30()
(Vedlegg C).
Når det gjelder klimaprognoser lbr norsk Arktis har Meteorologisk Institutt en
oppsummering
datert 12.12.2006 som gjenspeiler grunnlaget for NGIs
vurderinger.
Den var tilgjengelig på http://met.no/aktueltInvhetsarkiv/2006
noracia.html (Vedlegg D).

•
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NGI mener m.a.o. at den klimaendring som er pa gang krever etablering av
permanente fysiske sikringstiltak mot sorpeskred fra Vannledningsdalen (jfr.
Vedlegg C-D). Tiltakene må utformes og dimensjoneres slik at eksisterende
bebyggelse får en sikkerhet mot skred som samsvarer med lovverkets krav
den gang bebyggelsen ble etablert eller bedre. Planlagt bebyggelse: den
sikkerhet som det til enhver tid gjeldende lovverk krever.

5

Vedr. sikringslosninger

NGI har i rapport 904025-1 pekt pa at full sikring blant annet vil kreve at den
eksisterende ledevollen vil måtte okes i hogde og nedre delen av vollen forskyves
over mot husa i vei 220 slik at skredmassene får mest mulig fritt utlop mot den
store elyesletta nedafor. Det ble videre pekt på at det vil bli behov for omlegging
av både vei 220 og vei 222.
Ogsa ved seinere anledninger er det gitt klart uttrvkk for at behyln2elsen langs de
nevnte vegene vil måtte få atkomst fra alternative veger dersom det blir aktuelt
med full sikring mot sorpeskred. Konsekvensen av at det er etablert bebyggelse
langs vei 217 påvirker dette faktum.

•

6

Skredvurdering for utbygging Haugen (2006)

De planlagte bygninger horer til sikkerhetsklasse 3. Sannsynligheten for skred
mot bygninger i sikkerhetsklasse 3 skal være mindre enn lx 10-3pr. år. Kravet til
sikkerhet mot skred for bygninger i sikkerhetsklasse 3 skal fastsettes i hvert enkelt
tilfelle av de lokale myndigheter.
Del kom enclrede sikkerheiskrav i 2010.)

41>

•

•
•

Den planlagte bygningen som er lokalisert nærmest Vannledningsdalen er plassert
innen det området som NGI i medhold av rapport 904025-1 anser som en del av
det naLirlige utlopsområdet for sorpeskred etter at permanente sikringstiltak er
etablert (Fig. 1). Etter utbyggingen mellom Vei 217 og Vei 221. samt fortettingen
ved Vei 222. er behovet for å kunne la skredmasser få fritt utlop over dette
området blitt enda storre.
Hastigheten på sorpeskred av begrenset storrelse vil avta relativt hurtig når
gradienten på skredhanen avtar som her mot llilmar Rekstens veg og videre mot
elvesletta dersom de kan spre seg naturlig utover. Store (dimensjonerende) skred
vil også bremses raskere når de kan spre seg utover. En framtidig ledevoll bor
derfor avsluttes ved naværende innkjoring til det nedre huset i Vei 220. Videre
nedover ljernes denne vegen. Langs ostsida av Vannledningselva vil det være
behov for en ledevoll som dimensjoneres slik at kravet til sikkerhet for
bebyggelsen i Vei 222 og Vei 217 blir opprettholdt.
Det er forelopig ikke gjort noen vurdering av hva dimensjonerende skredvolum vil
kunne være. Medrivningsområdet for sno er imidlertid anslagsvis 1500 m langt
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Fig. 1 Behvggelsen omkring utlopel av I"annledningselva.
Tilmertnet lokalisering av planlagt behyggelse.

så volumet vil kunne bli betydelig. Det ville derfor være vanskelig å dimensjonere og kostbart å bygge. en kanal med begrenset bredde som man med
sikkerhet kan si ikke vil få -overflow- ved opphopning av skredmasser i kanalen.
NGI har forelopig vurdert det slik at grensa for det arealet som et forventet
dimensjonerende skred bor ha vest for Vannledningselva. strekker seg fra ostre
hjornet på det nedre huset i Vei 220 i retning mot vestenden på den gjenstående
rorkassa (?) på nedsida av I lilmar Rekstens veg (Fig. 1). Vi ser for oss at en ny
bygning kan stå pa en fylling som avsluttes med en forholdsvis bratt skråning mot
nordost langs en slik linje.
NGI er naturligvis usikker pa om det vil være rom for begge de planlagte
bygningene innen det gjenværende planarealet vest for linja. Det vil imidlertid
være mulig å utnytte (deler av) arealet mellom sistnevnte fyllingsfot og Vannledningselva som parkeringsplass og leikeareal. men området ma påregnes stengt
anslagsvis 1-3 dogn pr. vinter/vår. dvs, under spesiell skredkritiske situasjoner.
En slik losning kan kanskje ujore det mulig a innpasse to bygninger på det ovrige
arealet. dvs, uten at disse kommer i konflikt med det arealet som trengs for a få en
god sikringsmessig losning på et okende problem med sorpeskred fra Vannledningsdalen. Kanskje kan også reguleringsgrensa nedafor nr. 2 (22/21) justeres
noe?

•
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Oppsummering

Teoretisk sett gir faste rutiner for Ijerning av sno langs dreneringslopet i
Vannledningsdalen sammen med den eksisterende ledevoll. den nodvendig.e
sikkerheen mot skred for eksisterende bebyggelse.
Ved etablering av ny
bebyggelse aksepteres normalt bare permanente sikringstiltak.
Den okende temperaturen i Arktis gir Svalbardområdet mer sno og mildere vintre.
Sorpeskred vil kunne forekomme vilkarlig gjennom hele vinteren. Det betyr at
sikkerheten for bebyggelsen omkring utlopsområdet til Vannledningsdalen krever
en kont:nuerlig beredskap for åpning av dreneringslopet i Vannledningsdalen
gjennom hele vinteren.

•

•
•
•

Et slikt opplegg er svært sårbart. NGI mener derfor at det er behov for å etablere
permanent sikring av den skredutsatte bebvggelsen omkring utlopet av Vannledningsdalen slik som beskrevet i NG1-rapport 904025-1 av 15.02.1991.
Tilfredsstillende tiltak forutsetter imidlertid blant annet at Vei 220 og 222
nedlegges. Sorpeskred må får fritt utlop på arealet vest for Vannledningselva
nedafor nr. 2 (22/21). Bebyggelsen i Vei 220 gis atkomst via Haugenbakken/Vei
212. Vegutlosning for bebyggelsen som sokn er til vei 222 kan etableres via Vei
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RAPPORT
LONGYEARBYEN
VURDERINGAV TILTAKMOTSNØSKRED,
SØRPESKREDOG DRIVSNØI LONGYEARBYEN
Oppdragsgiver:SvalbardSamfunnsdriftA/S
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904025-1

15FEBRUAR1991

Norges GeotekniskeInstitutt har på oppdrag fra SvalbardSamfunnsdriftA/S ved brev av
28.03.90vurderttiltak for å redusereproblemenemed sørpeskredfra Vannledningsdalen
(ref.
KO/jha103). Ved befaringeneble dessutentiltakfor å begrenseskavInedfallog snøskredmot
Nybyen,og drivsnøproblemi bebyggelsenog etterFlyplassvegen,vurdert.
Valg og dimensjoneringav tiltak mot skred og drivsnø vil være betinget av hvilke
risikonivå/ulempe som aksepteres for sikringsobjektene og kostnaden ved
etablering/vedlikehold
av de alternativetiltakene.
Forfastlands-NorgesetterByggeforskriftenkravtil sikkerhetmotskredved etableringav ny og
rehabiliteringav eldre bebyggelse.Ved sikring av eksisterendebebyggelseer det vanlig å
bruke de krav som gjelder ved rehabiliteringsom minimumsnormerdersomdet er mulig å
oppnå en slik sikkerhet for sikringsobjektet. Dersom ikke SvalbardSanmfunnsdriftA/S i
henholdtil andreretningslinjerønskeret annetsikkerhetsnivå,foreslårNGIat manleggerdette
sikkerhetsnivåettil grunnvedvurderingav sikringmotskredi Longyearbyen.

Vannledningselva.
Det er mulig å gi bebyggelsenpå Haugenog i Veg 222 en sikkerhetmot sørpeskredsom
oppfyllerde krav til sikkerhetsom brukesved sikringmot skredi fasthands-Norge.Følgende2
alternativansesmestaktuelle:
1. Fullsikringmedledevolleri utløpsområdet.
Stabiliseringav snødekketpå slettaøversti dalenmedståltaunetti utløpsområdet.
Ingenbrukav doserfor å fiernesnø i løpet.
2. Delvissikringmedledevolleri utløpsområdet.
Brukav doseretc.til å fjernesnø i løpet.

11,

Valg av første alternativvil gi en ulempemed hyppigeresørpeskredned i trafikkertområde.
Det andre alternativeter i prinsippetdet samme som man arbeider etter i dag, men en
optimaliseringav løsningener skissert.
Uansett valg av sikringsløsningmå elveløpet i sikringsområdetjevnlig renskes for tilførte
løsmasser. Dumpingav snø i elveløpetnederstpå vifta vil være uforeneligmed det første
sikringsalternativet.
osv.)

•
•

•
NGI
Dokumentnr.: 20120153-00-2-R
Dato: 2012-02-07
Side: 3
Vedlegg: A

411/

•

NGI ser fram til en nærmerekontakt omkringde praktiskesider ved videreføringenav de
presenterteforslagene.
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Sørpeskredfra Vannledningsdalen
i Longyearbyenhar forekommetfleregangeri dette
århundre. Etterulykkesskredeti 1953ble det bygden ledevollfor å sikrebebyggelsen
på Haugenmot framtidigeskred. Dessutener snøeni elveløpetblitt doset vekk før
vårløsningaog elveløpetrensketfor akkumulerteløsmassermedvissemellomrom.
(Foto1-2).
I 1989ble bare snøenpå elveslettaøversti Vannledningsdalen
doset vekkfør varmt
vær og høg luftfuktighetresultertei sterksnøsmeltingog sørpeskred14.juni. Skredet
slo delvis over sikringsvollen,skadet bolighusog ødela bl.a. hovedvannledningog
fjernvarmeledning.(Foto3-6).Hendelsener beskrevetog dokumentertmedfoto bl.a.i
Svalbard-posten16.06.89,PolitirapportSMSJ 33/89og rapportved K. Onarheimdatert
22.11.89.
I sistnevnte rapport er det også skissert tiltak for å forebygge mot framtidige
skadeskred,herunderbefaringav skred-/snøkyndigpersonmedioapril. Høsten1989
ble dessutensikringsvollenpå Haugenpåbygdca 4 m og elveløpetrensketopp. I følge
K. Onarheimble man imidlertidikke helt ferdig med dette arbeidetfør vinterenkom.
(Foto7).

•

NorgesGeotekniskeInstitutttilbødå stillesin kompetansepå skredtil rådighetvedbrev
av 02.08.89.Formelt ble vi engasjertav SvalbardSamfunnsdriftA/S ved brev av
28.03.90(ref.KO/jha103).
Befaringbleforetatti tidsrommene02.05-04.05.90
og 19.06-21.06.90.
VernelederK. Onarheimorienterteom de problemlokalsamfunnethar medsørpeskred
fra Vannledningsdalenog hva som er gjort for å begrensedisse. Videre ble NGI
forelagtde problemman har med skavl-nedfallog snøskredmot Nybyen,snøskredi
skibakkeområdet,
og drivsnøi bebyggelsenog etter Flyplassvegen(Foto8-9). Foruten
å vurderetiltak mot sørpeskredfra Vannledningsdalen
ble NGIanmodetom å komme
medforslagtil tiltakfor å begrensede øvrigeomtalteproblem.

•
Ved befaringeni mai deltok E. Hestnes,NGI og S. Lægereidfra oppdragsgiver.De
tilgjengeligeproblemområdeneble befart og akkumulasjonsforhold
og snøkonsistens
ble undersøkt. I juni gjennomførteK. Liedog E. Hestnes,NGIen nærmerevurdering
av aktuelletiltak i de enkelteområdene. Drivsnøproblemene
etter Flyplassvegenble
diskutertpå stedetmedK. Onarheim.NGIhaddedessutenkontaktmeddoserkjørerne
S. Lian og A. Bakkland. NGI har videre innhentet opplysningerom tidligere
skredhendelseriVannledningsdalen
fra tidligereskredkonsulentG. Ramsli(Notat1953)
og pensjonistR. Knutsen.
Andre hjelpemidlerbenytteti prosjektethar vært klimadatafra DNMI,flyfotoog kart i
målestokk1:1000(Fig.2, 5, 7-10).
•
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SØRPESKRED
VANNLEDNINGSDALEN
Undersøkelsesområdet
FraHilmarRekstensveipåca kote45 til elveslettapå ca kote430er det 1800meter.
411
411

Elveløpethar en gradientpå ca 50 fra HilmarRekstensvei og 200 meter oppover.
Videreopp til toppenav vifta på ca kote 100økergradiententil ca 90. Fratoppunktet
av elveviftaer gradienten9-100over en strekningpå ca 180 meter. Herfraog opp til
elveslettaer løpetrelativtjevntog medfall somvarierermellom13og 180(Fig.1-3).
Vannledningsdalener markert V-formet med blokkrike skråninger i rasvinkel.
Materialtilførselen
til elveløpeter ganskestor. Elveslettaøversti dalener ca 300meter
langmedsvakhelning. I ytredel er slettagjennomsnittlig25 meterbrei,mensbredden
videreinnoverer mindreenn 15 meter. Slettaer omgittav bratteskråningersomhever
segoppmotde omliggendefjellplatå(Foto1, 3-4)
Skadeskredeti 1953og skredeti 1989ble utløstpå sammested eller omlagsamme
sted,30-40meternedaforder elveløpetfallerav fra utløpetav sletteområdet.Herstår
deten varde,sannsynligvissattoppi 1953.
Deter fortaltat det herer en litenfoss i elva. Sommeren1990var imidlertidløpethelt
utjevnetav løsmaterialepådettestedet,og noenfjellterskelvar ikkesynlig. (Foto10).

41
Vollensomskalsikrebebyggelsenpå Haugenmotsørpeskreder omlag400meterlang
og i henholdtil de nye kartenei målestokk1:1000,15 meter høg i det mest kritiske
områdetomkringprofilP4.Vollhøgdaavtarbådeoppoverog nedoverfra detteområdet.
Tverrprofilettil løpet er minst i det kritiskeområdetomkringprofil P3. Nedredel av
vollsidahardessutenen ujevnavsatsi det kritiskepartiet (Fig.2 & 4, Foto7).

•
111

Farenfor sør eskred
Nedbøreni Longyearbyener sværtliten (Vedlegg1). På grunnav vindforholdeneblir
det likevelakkumulertmyesnø i bunnenav Vannledningsdalen
mensdet blir liggende
lite i de tilstøtendedalsider.De bratte skråningeneomkringelveslettai øvre del av
dalen får på sin side betydeligesnømengderfra de omkringliggendefjellplatå.Om
vårenfår derforelva tilførtstore smeltevannsmengder
fra de høgestliggendedeler av
nedslagsfeltet.Snømengdeni akkumulasjonsområdene
vil variere noe fra år til år
avhengigav vind,temperaturog nedbørforhold(Foto11-12).
Sørpeskredi Vannledningsdalen
er knyttettil periodermed kraftig avsmelting. Om
skredvil bli utløst,hvorstortet skredvil bli og hvorlangtskredmassenevil nå, vil både
avhengeav snøforholdenei elveløpetog intensiteteni smeltevannstilførselen.Etter
NGIs vurderingav de foreliggendemeteorologiskeopplysningerfra Longyearbyenvil
større eller mindresørpeskredsannsynligvisopptre relativtofte i Vannledningsdalen
dersomikkesnøeni elveløpetblirdosetbort.
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De meteorologiskeopplysningerom værforholdenevåren 1989 viser at den intense
smelteperiodenvar kort og vanntilgangenikke spesielt stor ved den anledningen
(Vedlegg1). Fotografienei rapportentil K. Onarheimviserdessutenat det var litesnø i
elveløpetog spesielti de nedre2/3-deler.Hvordanoppbygningenav snømassenevar,
sett i forholdtil andresituasjonermedmuligskredfare,er derimotikkekjent.
Opplysningersom ble innhentetav G. Ramslii 1953tyder på at det har gått minst5
størresørpeskredi Vannledningsdalen
i førstehalvdelav dette århundre.I henholdtil
beskrivelseneskal noen ha vært adskilligstørreenn skredenei 1953(og 1989). NGI
har fått opplystat lufttrykketfra et stortsørpeskreden gangskal ha knustruteri en av
de bygningenesomstår på andresidaav Longyearelva(Bakeriet,Fjøset/Museet,Foto
5 & 7).
Bådede meteorologiskeog historiskeopplysningerviser at mankan forventeadskillig
størresørpeskredetterVannledningselva
ennde to daterteskadeskredenefra 1953og
1989. Vedvurderingav sikringstiltaker det nødvendigå ta hensyntil dette.

Sikringstiltak
For fastlands-NorgesetterByggeforskriftenkrav til sikkerhetmot skredved etablering
av ny og rehabiliteringav eldre bebyggelse(Vedlegg2). Ved sikringav eksisterende
bebyggelseer det vanlig å bruke de krav som gjelder ved rehabiliteringsom
minimumsnormer
dersomdeter muligå oppnåen sliksikkerhetfor sikringsobjektet.
Sikringsvolleni sin nåværendeutformingansesikkealenefor å gi en slik sikkerhetfor
bebyggelsenpå Haugen.NGImenerimidlertidat sikringsvollener så storat sørpeskred
på størrelsemedskredenei 1953og 1989ikkevil gå overvollen. (Foto7 & 13).
De nærmestehusai veg222kanogsårammesav sørpeskred.
Tiltak mot sørpeskred fra Vannledningsdalenkan i utgangspunktetdeles i to
hovedtyper:
Tiltaksomtar siktepå å sikremotskredsominntreffer
Tiltakfor å hindreskredutløsning/redusere
skredstørrelse
Beggetyperav tiltaker i bruk,hhv.sikringsvollog dosingav snøfra elveløpet.

Full sikringmed ledevoller. NGI menerdet er muligå dimensjoneresikringsvoller
ovafor Hilmar Rekstensvei som er store nok til å gi den potensieltskredutsatte
bebyggelsenfull sikkerhetmot sørpeskreduten bruk av andre tiltak. Høgdapå den
eksisterendevollenvil måtteøkesog nedredelenav vollenforskyvesover mot husai
veg 220slik at skredmassenefår mestmuligfritt utløpmotdenstoreelveslettanedafor.
Det må videre byggesvoll(er)for å sikre den skredutsattebebyggelseni veg 222.
Omleggingav bådeveg220og 222kanværeaktuelt(Fig.2 & 4, Foto7 & 13).
For å bestemmeden nødvendigehøgdepå volleneveden slik definitivsikringsløsning
vil det være nødvendigå innhentenærmereopplysningerom hvilkesnømengdersom
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kan tenkes å være akkumulerti elveløpetpå det tidspunktsnøsmeltingastarter,og
hvilkenhastighetog overhøgdedissekantenkeså få nårde treffersikringsvollene.Det
er med andre ord behov for noen års snøregistreringi Vannledningsdalenog en
analyseav tilgjengeligedatafra skredhendelser
observertandresteder.
Ulempenved en sikringsløsningsom beskreveter at flere sørpeskredvil nå ned i
trafikkertområdeennvedandretiltak. Risikoenfor menneskervil likevelværelitenhvis
man forutsetterat disse er kjent med den potensiellefaren. Sørpeskredav noe
størrelsevil ogsåhøresen visstid før de kommernedi det trafikkerteområdet. Vann-,
fjernvarme-ledning
etc.er det naturligvismuligå sikremotskader(Foto6-7).
41
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111
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Delvissikringmedledevoller.Nåværendeledevollpå Haugenharen adskilligbedre
sikringseffektenn da skredetkom 14.juni 1989.Ved å omformeinnløpetmot vollen,
fjernede markerteujevnhetenei vollsidaog gjøreskredsidaav vollenbrattereog løpet
breierei svingenøverstpå vifta, kan sikringseffektenøkes ytterligeremed en relativt
beskjedenarbeidsinnsats(Fig. 2, Foto 7 & 13). Tverrfalletned vollsida bør være
minimum1:1,5og breddenpå løpetformesslik at det ikkebliren innsnevringi svingen.
Jo bedresikringsvollenpå Haugenfungererdestomereskredmasservil bli ledet ned
ved veg 222. Det er derfor viktig at vollen utformesslik at faren for skred mot
bebyggelsender blir minstmulig.Forholdenekanbedresvedå retteut kurvaturennoei
nedredel av svingenog strammeoppvollsidaviderenedover,samtidigsommanretter
ut vollenog økerbreddenpå løpet(Fig.2).
Deter sannsynligat risikoenfor sørpeskredmotto av husai veg 222 nå er størreenn
mot bebyggelsenpå Haugen. Husnr. 5 kansikresmedledevollav løsmasserplassert
ovaforvegen. Å sikrehus nr. 1 med ledevollutenå kommei konfliktmedvegtrasen
kan kanskje være vanskelig.Sikring av de to husa må sees i sammenheng,og
plasseringog utformingav tiltak vurderesmed hensyntil potensielledrivsnøproblem.
Det kanf.eks.væreaktueltå studeredrivsnøproblemene
ved hus nr. 1 ved hjelpav en
snøskjerm,for å kunnevurderedettenærmere(Fig.2, Foto13).

Skredreduserendetiltak uten bruk av doser. Snødekketpå elvesletta øverst i
Vannledningsdalenvil i særlig intenseavsmeltningsperioder
kunne akkumuleremye
vann. Erfaringviser at sørpeskredkan inntreffesom følge av at hele snødekketpå
slike flate områderplutseligtappesut. Det er sannsynligat de størstesørpeskredi
Vannledningsdalen
vil inntreffei slikesituasjoner.Snødekketpå slettakanstabiliseres
vedå setteoppet ca 25 meterlangtog kraftigstå!taunetttversoverfjellterskelenytterst
på sletta. Da vil bare vannet kunne drenere ut. Tilstrekkelighøgde på nettet over
lavestepunktetvil være 1.5 meter.(Foto 14-15).NGI kan om ønskeligdimensjonere
nettet.
Dersomalt vannetfra denne øvre delen av nedslagsfeltetble samletog ført i lukket
rørsystemned dalen, vil faren for utløsningav sørpeskred i Vannledningsdalenbli
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betydelig redusert. Videre vil størrelsen på skredene bli redusert, fordi de da
hovedsakligvil bli utløstlengrenedei dalen. En slik rørgatevil imidlertidværekostbar,
og til hinderfor eventuelldosingdersomdenleggesetterdalbunnen.
Bruk av svart kalk eller kullstøvkan øke avsmeltingenog reduseresnømengdene.
Metodenvil først og fremst smelte snø i periodermed godt lys. Den vil ikke øke
smeltevannsbidragetnevneverdigi perioder med potensiell fare for sørpeskred.
Metodenkan derforbenyttesnår det ansestjenlig. Ved bruk av svart kalk anvendes
gjerne100g/m2.Detfinnesikkeopplysningerom hvoreffektivdennemetodener under
de lysforholdmanhari smeltesesongen
på Svalbard.
Brukav ulikekonstruksjonerfor å hindresørpeskredå løsnei elveløpeter ogsåvurdert.
Allevilleblittkostbareog til hinderfor eventuellbrukav doserog annenferdsel.

Skredreduserende
tiltakved brukav doser. Brukav doserer det enestetiltaksom
som kan hindre utløsningav sørpeskredinnaforen antatt overkommeligøkonomisk
ramme. Fokksnøeni elveløpetkanaliseresnedtil bakkenivåslik manhar bruktå gjøre.
Snødekketpå elveslettaøversti dalener det ogsåtilstrekkeligå kanalisereomlagetter
dreneringsløpet,
supplertmedenkeltekortesidekanaler.(Foto15-16& 11).
For å bedreatkomstentil toppområdetfor doser kan det etableresforankringspunkter
slik at mankanbenyttevinsjenfor å få oppdoseren.
Bådeensidigforankringog forankringtil ståltauspenttversoverdaleni god høgdeover
drivsnøavsetningene
kanværeaktuelt.
Utførelseav forankringspunktene
må skje om vinterennår det er lettestå kommetil
medborutstyr.Dimensjoneringen
av forankringenemåtilpassesde lokalegrunnforhold
og aktuellepåkjenninger.
Det kan kanskjeværehensiktsmessigå lageforankringerpå et par vanskeligestederi
først omgangog prøveut om de er arbeidsbesparende
og kostnadseffektive,
før man
etablererflere.

Konklusjoner.Valgog dimensjoneringav sikringstiltakvil vanligvisvære betingetav
hvilke risikonivå som aksepteres for sikringsobjektene og kostnaden ved
etablering/vedlikehold
av de uliketiltak.
Det er mulig å oppnå en sikkerhet mot sørpeskredetter Vannledningselvasom
samsvarermed de normer som brukes ved sikring mot skred i fastlands-Norge.
Dersomikke SvalbardSamfunnsdriftA/S i henholdtil andre retningslinjerønskeret
annet sikkerhetsnivå,foreslårNGI at man leggerdette sikkerhetsnivåettil grunn ved
sikringav denaktuellebebyggelsen.
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En kombinasjonav tiltak for å sikre mot skred og å hindre skredutløsning/redusere
skredstørrelseer etter NGIsvurderingmestaktuelt. Følgendeto hovedalternativanses
aktuelle:
Full sikring med ledevolleri utløpsområdetsammen med stabiliseringav
snødekket på sletta øverst i Vannledningsdalenmed ståltaunett i
terskelområdet.Ingenbrukav doserfor å fjernesnø.
Delvissikringmed ledevolleri utløpsområdetsammenmed brukav doseretc.
til å fjernesnø.
Det først alternativter bare aktuelt dersom ulempen med hyppigereskred ned i
trafikkertområdevil være akseptabelt.Når dette er vurdertkan eventueltNGI utrede
tiltaketnærmere.
Det andre sikringsalternativet
er i prinsippetdet sammesom man har arbeidetetter
gjennommangeår. NGImenerimidlertidat løsningenbøroptimaliseresvedat:
sikringseffektentil nåværendeledevoll økes ved å justere vollens lengde-og
tverrprofil
- bebyggelseni veg222gis sammesikkerhetsombebyggelsenpå Haugenved bruk
av ledevoll(er)
- dosingav elveløpetforetashvervårsombeskrevetforan
man prøverut om brukav vinsjvil være arbeidsbesparende,
kostnadseffektivt
og
sikkert
- man prøverut om "molding"kan være arbeidsbesparende
og kostnadseffektivt,
eventueltaktueltsomhjelpemetodeispesiellesituasjoner
Dersommanprimærtønskerå satsepå førstealternativvil manlikevelmåtteforholde
seg til alternativnr. 2 inntil alternativnr. 1 er fullt utbygd.I den situasjonenvil det i
mellomtidavære mindre aktuelt å arbeide med utviklingav mer effektive metoder
relaterttil alternativnr.2.
Uansettvalg av sikringsløsningvil det i framtidavære behovfor jevnlig ettersynog
fjerningav løsmaterialesomtransporteresmedelva ned i sikringsområdetpå elvevifta
(Foto 1). Videre foregår det en dumping av snø i elveløpetsom kan få uheldige
konsekvenserfor et skredforløpnederstpå vifta(Foto13& 17).
osv.)
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Sammendrag
11)

Norges Geotekniske Institutt har på oppdrag fra Svalbard Samfunnsdrift A/S ved
telefon av 18 august 1994, vurdert sannsynligheten for sørpeskred fra
Vannledningsdalen mot det planlagte utbyggingsområdet mellom Vei 217 og 221
i Longyearbyen.
En samlet vurdering av meteorologiske data for perioden 1957-1994 viser at de
tiltak og rutiner for broyting av Vannledningsdalen som Svalbard Samfunnsdrift
A/S nå følger, gir det planlagte utbyggingsområdet en sikkerhet mot skred som
tilfredsstiller byggeforskriftens krav for ny boligbebyggelse.
NGI vil imidlertid understreke at dersom det kommer snøfokk etter forste
brøyting, må ny brøyting skje før en eventuell kritisk situasjon kan oppstå, slik
som forutsatt i rutinene.
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INNLEDNING

Svalbard Samfunnsdrift A/S (SSD) planlegger utbygging av området mellom Vei
217 og 221 i Longyearbyen (Fig. 1-2, Foto 1). Vann-ledningselva renner tildels
langs foten av vegfyllinga til Vci 217 og deler av utbyggingsområdet vil kunne bli
berort av eventuelle sorpeskred fra Vannledningsdalen (Foto 2).
Forslag til tiltak mot sorpeskred fra Vannledningsdalen er behandlet i NGIrapport 904025-1, datert 15 februar 1991. Nærmere orienterMg om de tiltak og
sikringsrutiner som nå folues av SSD er meddelt NG1 ved
E. Hestnes av overing. 0.1. Reistad og sivark. H. Bokestad i mote den 29 august
d.å., og ved seinere telefonsamtale.
Norges Geotekniske 1nstitutt er anmodet om å vurdere skredfaren og avgrense
planområdet utfra de iverksatte tiltak og rutiner, og eventuelt komme med forslag
til forbedringer. Til hjelp ved vår vurdering er benyttet daglig statistikk for
månedene april-juni for DNMI-stasjonene Longyearbyen (1957-1977) og
Svalbard Lufthavn (1975-1994), samt for Isfjord Radio (mai-juni 1953). Videre
er det benyttet kart i målestokk 1:5000 og 1:1000. Plan- og bygMngslovens krav
til sikkerhet mot skred for ny bebyguelse er lagt til grunn for våre konklusjoner.

2

SIKRINGSTILTAK

OG BROYTERUTINER

De fysiske tiltak mot sorpeskred i utlopsområdet for Vannledningselva
framkommer av figur 2. Langs østsida av elveløpet er det bare kanalsida mot Vei
222, de lave vegfyllingene langs Vei 217 ou Hilmar Rekstens vei, ou Hus 1, 3 ou,
5 i Vei 222 som vil medvirke til å begrense eventuelle skredutlop.
Når det
fastlagt
a)
b)

4111

e)

3

gjelder tiltak i selve elvelopet sa har Svalbard Samfunnsdrift A/S nå
foluende rutiner (ref.: overing. 0.1. Reistad:
Drenerinusløpet i Vannledningsdalen åpnes med doser hver vår.
Doseren kjores opp til toppen primo mai.
Broytingen vil normalt starte umiddelbart, dvs. seinest ca. 10 mai.Det
doses kontinuerlig til man er kommet helt ned.
Dersom det seinere kommer snofokk som delvis fyller igjen løpet, vil
løpet bli doset på nytt.
(Det er i 1993 satt ned forankrinusstau på toppen ou et stykke nedafor
varden, som kan benyttes til å trekke opp doseren. Derved er man til
enhver tid sikret å kunne f opp doseren.)
Dersom værforholdene skulle tilsi at det er behov for a starte brøyting
tidliuere enn første uka av mai. vil tilkjorinu og broyting bli igangsatt
tidligere.
DE KLIMATISKE

FORUTSETNINGER

FOR SORPESKRED

Faren for sorpeskred i Vannledningsdalen er forst og fremst knyttet til perioder
med kraftig avsmelting på forsommeren. Snoforholdene i elvelopet og

•
•
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intensiteten i smeltevannstilforselen
hvor stort et skred vil bli.

er avw'orende for om skred vil bli utlost og,

Det er også en viss sannsynlighet for at sorpeskred av begrenset storrelse kan
inntreffe tidlig på vinteren dersom kraftig regn og smelting etter-folger en periode
med mye snø og snødrift. En værsituasjon med aktuelle regn og
temperaturforhold inntraff i månedskiftet november-desember 1993. Regn og
snosmelting midtvinters anses derimot ikke for å kunne tilfore det kalde
snodekket tilstrekkelig vann til at det oppstår fare for sorpeskred.

1111

Dreneringskanalens lengde- og tverrprofil i utlopsområdet er avglorende for
hvordan skredmassene vil bre seg utover elvesletta.
Smeltevannstilforselen er primært knyttet til faktorene lufttemperatur,
luftfuktighet, vindhastighet og skydekke/stråling. Små endringer i
balanseforholdet mellom disse faktorene kan ofte bety store endringer i
avsmeltningen. Hvor raskt en kritisk situasjon vil kunne oppstå er primært knyttet
til intensiteten i smeltevannstilforselen.

•

Smeltevannstilforselen ved skredsituasjonene i 1953 og 1989 er estimert på basis
av værobservasjonene fra henholdsvis Isfjord Radio og Svalbard Lufthavn (Fig.
3). De viser to helt forskjellige situasjonsforlop.
Skredet i 1953 inntraff ca kl 1720 etter ca 4.5 dogn med relativt konstant
smelting. I 1989 inntraff skredet ca kl 1915 etter et halvt dogn med intens
smelting. Intensiteten i avsmeltingen var spesielt hog i en periode på ca 6 timer
midt på dagen, som folge av kraftig temperaturstigning og vindokning.
For å fa en "statistisk oversikt" over kritiske værfaktorer og potensiell
smeltevannstilgang i Vannledningsdalen. er tilgjengelige meteorologiske data fra
DNMI-stasjonene Longyearbyen (1957-1977) og Svalbard Lufthavn (1955-1994)
dennomgått. De forhold som har storst betydning for å utvikle skredfare på
forsommeren. og som påvirker gjennom-forbarheten av de sikringsrutiner som er
lagt opp, cr vist i figur 4.
Oversikten som dekker månedene april-juni de siste 38 år viser blant annet
folgende:
Forste mildværsdag i Longyearbyen har inntruffet mellom 11.04 og 16.06,
men med storst hyppighet i perioden 15.-20.05.
Oppbløtning av snooverflata har ofte forekommet for 10.05.
Det er vanligvis flere frostperioder etter forste mildvær.
Siste dag i siste frostperiode har inntruffet mellom 10.05 og 29.06.
Hyppigst forekommende i perioden 29.05-06.06.
Begynnende smeltevannsproduksjon har forekommet så tidlig som 18.04,
men bare 4 ganger for den 10.05.
Betydelig smeltevannsproduksjon - med potensiell fare for skred - har
skjedd fra og med 18.05, men bare 7-8 ganger for 10.06.
De meteorologiske data gir ingen informasjon om hvor lenge
kritiske snomengder har ligget i Vannledningsdalen de enkelte år.
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Noe drivsno har forekommet etter datoen 10.05 i ca 70% av de 38 årene.
Det er ikke registrert drivsno av betydning etter 10.06. Det er imidlertid
usikkert hvor ofte drivsno har skapt potensiell skredfare og/eller
broyteproblem.

Smeltevannsproduksjonen

i de 38 årene fordeler seg som vist i Tabell 1.

Tabell1Relativ smeltevannsproduksjon bascrt på foreliggende værobservasjoner
for april-juni i perioden 1957-1994

•

år

år

•

111

111,

•

Sum

Smeltevannsproduksjon

ubetydelig

liten

middels

hog

8

5

11

14

38

De fire klassene kan relateres til potensiell sannsynlighet for sorpeskred.
smeltevannsproduksjon indikerer i den sammenheng 'ingen
skredfare'. For at tallene skal være riktige i denne sammenheng må det imidlertid
ha ligget sno i ovre del av Vannledningsdalen, dvs. nedafor den stor flata, til
slutten av juni måned enkelte av disse årene. Dette vet som nevnt ikke NGI med
sikkerhet, ettersom de meteorologiske data ikke gir slik informasjon.
I flere av de 30 år med en viss skredfare har det vært potensiell fare i mer enn en
periode. Dette er illustrert i Tabell 2. Tabellen viser også hvor raskt faren anses
for å ha bygd seg opp i de enkelte tilfellene.
De 3 skredsituasjonene som er registrert for den 30.05 var av fareurad 'liten',
mens 'stor' skredfare forst er registrert etter 06.06.

Tabell 2Antall dager med smeltevannsproduksjon for skredfare
og skredfaregrad i perioden april-juni 1957-1994
Antall
situasjoner

Skredfare

•
Dager
liten

middels

hou

1
2
3-4
5-7
>7*

0
7
5
0
0

-)
3
7
4
3

4
-)
3
2
3

6
12
15
6
6

Antall dager

12

19

14

45
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Inklusiv 2 perioder med tlere mulige tidspunkt for eventuelle skred

•
4

SIKKERHETEN

I DET AKTUELLE

UTBYGGINGSOMRÅDET

Analysen av de meteorologiske data dokumenterer at den potensielle
skredfrekvensen i Vannledningsdalen er hog. I mangel av særskilte sikringstiltak
langs ostsida av utlopsområdet vil sikkerheten til det planlagte
utbyggingsområdet mellom veg 217 og 221, avhenge av de rutiner som folges for
å fjerne sno langs dreneringslopet.

•

Vår vurdering av de foreliggende meteorologiske data tilsier at:
De rutiner for broyting av Vannledningsdalen som Svalbard Samfunnsdrift A/S
nå folger gir det planlagte utbyggingsområde mellom vei 217 og 221 en sikkerhet
mot sorpeskred som tilfredsstiller byggeforskriftens krav til sikkerhet mot skred
for ny boligbebyggelse (jfr. hovedavsnitt 2).
Det er imidlertid viktig å være klar over at punkt d) i sikkerhetsrutinen er et svært
sårbart punkt. En bevisst oppfolging av dette punktet er en klar forutsetning for
at sikkerhetskravet skal være oppfylt.
Både tilfort snomengde i lopet og forventet værutvikling vil ha betydning for når
ny broyting bor skje. Markerte væromslag med stor smelting kan, som
dokumentert, folge umiddlebart etter snovær.

•

NGI vil derfor understreke at det er viktig å være innforstått med at dette er
forhold som vil opptre, og at man rutinemessig er fore vår. Doseren bor blant
annet kjores opp til toppen for en tvilssituasjon oppstår. 2- og 5-dogns
meteogram fra Det Norske Meteorologisk Institutt i1være et naturlig
hjelpemiddel ved slike vurderinger.
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Vi vil ellers understreke at:
Vi vil ikke utelukke at stor smeltevannsproduksjon og behov for dosing
kan inntreffe for 10.05.
Enkelte år vil det kunne være oppblott sno når doseren skal opp forste
gang.
Meteogram for området gir generelt nyttig informasjon om forventet
værutvikling.
Muligheten for å få sorpeskred tidlig på vinteren er som nevnt også til stede. På
det tidspunktet vil det imidlertid være begrensede snomengder som har
akkumulert i Vannledningsdalen, og snoen har lavere tetthet. Skredvolumet vil
derfor bli forholdsvis lite. NGI mener derfor at det er lite sannsynlig at
sorpeskred tidlig på vinteren vil kunne bli større enn skadeskredet i 1989.
Utlopskanalens lengde og tverrprofil er forbedret siden den gang, og skredet i
1989 berorte ikke området i nevneverdig grad (Foto 2). Dersom utlopskanalens
form opprettholdes mener vi at utbyggingsområdet ikke vil bli berort av
sorpeskred som eventuelt måtte inntreffe tidlig på vinteren.
Ved møtet i Longyearbyen 29 august ble det nevnt at sikrinustiltak nede ved
planområdet kunne være aktuelt. bl.a. justering av veulinja for Vei 217. I
medhold av de vurderinger som na er gjort, finner vi ikke behov for tiltak mot
sorpeskred i dette området. Derimot kan det som nevnt ved samme høve, være en
fordel å utforme vegskraning, vegskuldre og tilstotende terreng slik at
problemene med drivsno blir minst muliu.
NGI vil påpeke at vanntransporterte losmasser også kan forekomme etter
Vannledningsdalen ved ekstreme nedborsituasjoner. Dette skjedde blant annet i
1972. Planområdet ligger utafor den normale rekkevidde av slike
flornskredmasser, men slam og grusholdig vann vil under spesielle forhold kunne
nå området, dersom det kanaliserte elvelopet blir fyllt opp. Faren for skade anses
imidlertid ikke for å være av en slik karakter at dette har betydninu i forhold til
byggeforskriftens krav til sikkerhet mot skred.

•
•
•

•
•
•

Figur 2

Kart M 1:2.000
Vannledningselvas utlopsområde med
planområdets beliggenhet

Figur 3

Dognvariasjonen i kritiske værfaktorer for
sorpeskredene i Vannledningsdalen
11.06.53 og 14.06.89

Figur 4

Innslaget av skredkritiske værfaktorer og
smeltevannstilgang i perioden april-juni
årene 1957-1994
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Oppvarmingen av Arktis fortsetter
13.10.06
Ingen som har oppholdt
seg på Svalbard
i første halvår av 2006
tviler på at det har vært langt varmere
enn normalt
i denne
perioden.
Vinteren
var spesielt varm med januartemperatur
i
Longyearbyen
langt over gjennomsnittet.
Figur 1
Figur 2
Figur 3
Ole Humlum ved UNIS har i artikler i Svalbardposten
både i februar og juni
(nr. 5 og nr. 21) minnet oss om at vi skal være svært forsiktige
med å ta
en så kort periode i et så begrenset område som Svalbard som et tegn på
generelle trender. Han presenterer
i SP nr 5 det som synes å være egenproduserte
temperaturkart
over Arktis fra de fire første månedene i år som
viser at det var svært kaldt over deler av Sibir og Alaska, mens det var
varmere enn normalt over Polhavet og i Canada. Humlum mener også at
det var like varmt på 1930-tallet
i Arktis som det er nå.

41>
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Varmere
i Arktis
Nylig presenterte
det amerikanske
is- og snødatasenteret
(NSIDC http://www.nsidc.colorado.edu/),
som er ansett for å være et av de mest
anerkjente
fagmiljøene
på dette området,
nye kvalitetssikrede
data fra
Arktis. Figur 1 viser den geografiske
fordelingen
av avvik i temperaturen
fra første halvår i 2006 i forhold til gjennomsnittet
1968-1996.
Temperaturene
er oppgitt som en fargeskala
i celsius grader vist til venstre
i figuren. Som en ser, har det vært langt varmere i store deler av Arktis i
denne perioden (fra grønne, over gule til røde farger). Over den nordlige
del av Barentshavet
og i østlige deler av de kanadiske arktiske øyene har
det vært svært mye varmere enn normalt.
Men vi ser også at det har vært
kaldere enn normalt over Sibir og Alaska (blå farger). Samlet sett er det
likevel liten tvil om at har vært varmere enn normalt i Arktis i første halvår
2006 ettersom det ikke har vært tilsvarende
like kaldt i Sibir og Alaska som
det har vært varmt i andre deler av Arktis, og temperaturer
over normalt
har en større utbredelse
enn de temperaturene
som ligger under normalen.
Varmest
i nord
NSIDC har også presentert
data for Arktis de siste fem årene. Figur 2 viser
den geografiske
fordelingen
av avvik i gjennomsnittstemperatur
2000-2005
i forhold til 1968-1996.
Det går klart fram at nesten hele Arktis har blitt
varmere i denne perioden bortsett fra noen få områder (hvite farger) der
det ikke har vært noen endring. Forskere fra NASA har nettopp publisert en
artikkel i et av de mest anerkjente
vitenskapelige
tidsskriftene
(PNAS Proceedings of the National Academy of Science) med en sammenlikning
av hvordan avvik i temperatur
de siste fem årene i forhold til et
gjennomsnitt
for perioden 1951-1980
har fordelt seg geografisk
på hele
kloden. Dessverre er det ikke plass til å trykke figuren her, men den viser
at den nordligste del av den nordlige halvkule utvilsomt
er den globale
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regionen
perioden

411/
III/

som har hatt størst oppvarming
der temperaturen
i denne
har vært omkring
1,5 grader høyere enn normalen.

Dobbelt så sterkt
Et halvt år eller fem år er selvfølgelig
altfor korte perioder til å ha noen stor
betydning
i klimatologisk
forstand - da skal man helst operere med minst
30-års perioder. Den arktiske klima-utredningen
(ACIA - Arctic Climate
Impact Assessment)
som ble presentert
for to år siden konkluderte
med at
oppvarmingen
av Arktis de siste 50 år (fram til og med 2002) var nesten
dobbelt så sterkt som det globale gjennomsnittet.
Men 1950-tallet
var en
spesielt kald periode i Arktis som fulgte etter en varm periode på slutten av
1930-tallet.
Mange har derfor ment at det ikke er riktig å starte med 1950tallet som utgangspunkt
når klimaendringer
i Arktis skal presenteres.
ACIA vurderte selvfølgelig
alle temperaturdata
fra Arktis helt tilbake til
begynnelsen
av forrige århundre selv om målingene fra før 1930-årene
er
ganske sparsomme
og målinger fra stasjoner i Nord-Atlanteren
er
overrepresenterte.
Konklusjonen
til ACIA var likevel at det er varmere nå
enn på 1930-tallet.
I perioden 1900-1945
økte temperaturen
med 0,29
grader per tiår, mens den i perioden 1966-2003
økte med 0,4 grader per
tiår.
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•

Høy fart
Denne oppvarmingen
gir seg selvfølgelig
utslag i at snø og is smelter.
NSIDC har nettopp lagt ut de siste data om utbredelsen
av havis. Figur 3
viser at det i september
i år, like før tilfrysingen
begynte igjen, bare var
5,7 millioner km2 havis. Det er 1,3 millioner kvadratkilometer
mindre is
enn gjennomsnittet
for september
1979-2000
og det nest minste som er
målt etter september
2005. Hastigheten
på reduksjonen
i isutbredelse
har
økt betydelig de siste årene og er nå 60 000 km2 per år, eller 8,6 prosent
per tiår. Fortsetter
denne hastigheten
er Polhavet isfritt om sommeren
i
2060. Sannsynligvis
holder ikke denne hastigheten
seg konstant.
Det må
forventes at det under en oppvarming
kommer kalde perioder igjen, men
over tid er det sannsynlig
at det vil det bli varmere og isen smelte.
Mindre snø
Men det er ikke bare havisen som smelter. De siste 20-30 årene har
utbredelsen
av snø om våren og sommeren
på den nordlige halvkule blitt
redusert med ti prosent eller mer. De siste månedene er det kommet mer
presise data fra Grønland som viser at den store innlandsisen
her mister
240 km= is per år. Det er et stort volum, men Grønlandsisen
består av ca.
2,2 millioner km3 is, så med denne hastigheten
vil det fortsatt ta omtrent
10 000 år før Grønland er bart land. Men hastigheten
øker voldsomt.
De
siste tre årene har hastigheten
i isreduksjonen
fra Grønland økt med 250
prosent, og det meste forårsakes
av økt kalving til havet.

•
Pål Prestrud
Direktør klimaforskningssenteret
Cicero.
Prestrud har hatt tilnytning
til Svalbard siden 1975 og har blant annet
jobbet for Norsk Polarinstitutt
og Sysselmannen.
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Klimaet i norsk Arktis mot 2100: Opp mot 6 °C
varmere
•
Gjennom
perioden
1912-2006
har
årsmiddeltemperaturen
for
Longyearbyen
øket med 0,18 °C per tiår, og temperaturen
om våren
har økt med 0,44
°C per tiår.
Det er lite sannsynlig
at disse
trendene
skyldes tilfeldige
variasjoner.
I dag presenterte
klimaforskerne
Inger
Hanssen-Bauer
& Eirik
Førland
fra met.no
NorACIA-klimacenarier
på halvdagsseminaret
Klimascenarier
for norsk Arktis
i Tromsø.
I NorACIA-prosjektet
er
det utviklet
en egen regional
klimamodell
der Nord-Norge
og norsk
Arktis
ligger mer sentralt.
Denne
modellen
ser ut til å gi en god
beskrivelse
av dagens klimaforhold
i norsk Arktis.
I 2006 har det vært ekstreme værforhold
både i fastlands-Norge
og i norsk
Arktis. For eksempel var middeltemperaturen
for Longyearbyen
i april 2006
hele 12 °C høyere
enn middelverdien
for 1961-90
("normalverdien").
Årsmiddeltemperaturen
for 2006 kommer
til å bli den høyeste som er
registrert.
Årsmiddeltemperaturen
for 2006 ligger dessuten
an til å bli
nesten 1 °C høyere enn den nest høyeste verdien som hittil er registrert
(registrert
i 2005).
Temperaturscenarier
Temperaturscenarier

for nordområdene

1961-1990

Nord-Norge:
Her beregnes en økning
(vestlige kyststrøk)
til 5 °C.

til 2071-2100:

i årstemperaturen

fra 3 °C

•
Jan Mayen:

Her beregnes

en økning

i årstemperaturen

på rundt

3

•
.

Svalbard:
Her beregnes en økning i årstemperaturen
sørvest, mer enn 6 °C i nordøst. Beregnet oppvarming
vinteren enn om sommeren,
særlig i indre strøk.
•

på 4-5 °C i
er større om

Om vinteren beregnes over 8 °C oppvarming
på deler av Svalbard
og på enkelte lokaliteter
i indre Finnmark.
Om sommeren
beregnes
typisk en oppvarming
på 2-4 °C over land. Over havet beregnes
typisk relativt liten oppvarming
(2-4 °C) bortsett fra i områder der
sjøis erstattes av åpent hav. Der kan oppvarmingen
komme opp i
over 8 °C om høsten og vinteren.
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Nedbørscenarier
1111>

Nedbørscenarier

for nordområdene

1961-1990

til 2071-2100:

11/
I gjennomsnitt
gir modellene både økt årsnedbør
sesongene i Nord-Norge
og på Svalbard.
•

Typisk

beregnet

økning

i årsnedbøren

i Nord-Norge

På Svalbard gir modellene bare 5-10 % økning
enn 25 % økning i nordøst.
Beregnede lokale nedbørendringer
varierer
og fra årstid til årstid. Lokalt kan nedbøren
41,

•

Det beregnes øket frekvens
aktuelle området.

av store

og økt nedbør

alle

er 5-20 %.

i sørvest,

men mer

mye fra modell til modell
avta enkelte årstider.

nedbørmengder

over hele det

9

Vindscenarier
Vindscenarier
for nordområdene
1961-1990
til 2071-2100:
Beregnede
endringer
i gjennomsnittlig
vindhastighet
er små. Det synes likevel å være
en tendens til noen flere tilfeller med høy vindhastighet.
Vindscenariene
er
svært usikre!

Snøscenarier

111
Snøscenarier
for nordområdene
for Nord-Norge
så langt.

411,

1961-1990

til

2071-2100:

Kun

beregnet

I hele Nord-Norge
beregnes kortere snøsesong.
Gjennomsnittlig
snødybde beregnes å avta hele året i alle nivå.
Enkeltår med større snødybde midtvinters
enn det som har
forekommet
i perioden 1961-1990
kan likevel forekomme
i indre
strøk. Det er derfor mulighet for større variabilitet
i snødybde fra år
til år i noen områder.
I kyststrøk
beregnes systematisk
mindre snø, både i gjennomsnitt
og i "ekstrem-år".

Klimamodellene

gir usikre svar

-Det er store naturlige variasjoner
i klimaforholdene
i Arktis, både fra år til
år og fra tiår til tiår. Dette gjelder
både temperatur,
nedbør,
vind og
isforhold.
Det er også store forskjeller
i hvordan
ulike klimamodeller
beskriver
både
dagens
og fremtiden
isforhold
i norsk
Arktis,
og
usikkerheten
i klimascenariene
for nordområdene
våre er derfor stor, sa
Hanssen-Bauer
og Førland under konferansen
i dag.

41,

111,

•
•

De fleste europeiske
regionale
klimamodeller
dekker
ikke Svalbard,
og
Nord-Norge
ligger
nær yttergrensen
for modell-områdene.
I NorACIAprosjektet
er det er utviklet
en egen regional klimamodell
der Nord-Norge

L-2

•
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41)

og norsk Arktis ligger
beskrivelse
av dagens

mer sentralt.
Denne modellen
klimaforhold
i norsk Arktis.

Foreløpig er NorACIA's regionale klimamodell
kun benyttet til å nedskalere
resultat
fra en global
klimamodell
(Bergen
Climate
Model)
under ett
utslippsscenarium
(Alb).
For å gi en mer robust beskrivelse
av sannsynlig
fremtidsklima
i våre nordområder
er de følgende scenariene
basert på en
syntese av foreliggende
RegClim- og NorACIA-simuleringer.

NorACIA
NorACIA er Miljøverndepartementets
oppfølgingsprogram
i kjølvannet
av
Arktisk
Råd-prosjektet
Arctic Climate
Impact
Assessment.
NorACIA skal
bidra til å utvikle, sammenstille
og formidle kunnskap om klimaendringer
effekter og tilpasninger
- i norsk del av Arktis. Mer informasjon
finnes på.

11,
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Les mer:
Om NorACIA

Kontaktperson
Klimaforsker

4111

ser ut til å gi en god

for media:

Ketil Isaksen,

tlf. 22 96 30 00
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