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Til: Lokalstyret Longyearbyen,  

Fra: NGU ved Lena Rubensdotter og Reginald Hermanns (lagleder Skred)  

Arkiv:  

Dato: 28 november 2011 

Kopi: Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSK), NVE,  Name 

 

Bekymringsmelding om to potensielt ustabile fjellparti i Longyeardalen oppdaget ved 

kvartærgeologisk kartlegging. 

 

NGU har siden 2007 samarbeidet med UNIS i forskningsprosjektene CRYOSLOPE Svalbard 

(Monitoring, dating and modelling climate change effects on high arctic mountain slope processes 

and their impact on traffic in Svalbard) I og II. NGU sitt bidrag har vært å kartlegge og tolke 

kvartærgeologiske data med spesielt fokus på skråningsprosesser i Longyeardalen og i tilgrensende 

områder. Kartlegging av Longyeardalen er basert på høyoppløselige flybilder og feltarbeid.  I løpet 

av detaljkartleggingen har vi i høst funnet to potensielt ustabile områder, som vi herved vil melde 

fra om til berørte lokale instanser. Vi anbefaler at disse lokalitetene blir vurdert for videre 

undersøkelser av eventuell fare og risiko. 

Beskrivelse av lokalitetene gis nedenfor og i vedlegg (1-6 som ett pdf-dokument og 7 - foreløpig 

kvartærgeologisk detaljkart) 

 

Det understrekes at disse to potensielt ustabile partiene er tilfeldig oppdaget under arbeid med helt 

andre problemstillinger. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes ytterligere tilsvarende 

lokaliteter i Longyeardalen som krever oppfølgende undersøkelser. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lokalitet 1 – Sprekk ovenfor gruve 2 (Vedlegg 1 - 3 , 7) 

 

Denne sprekken ble oppdaget ved 3D flybildeanalyse og tilsvarende er ikke funnet andre plasser i 

Longyeardalen. Sprekken ble besøkt av Markus Eckerstorfer, Ph.D  stipendiat ved UNIS, i oktober. 

 

Fra GIS og flybilder: 

Sprekken kan ses på flybilder fra 1990  

Største estimat på det potensielt ustabile volumet er 10-20 000 kubikkmeter. Vanligvis er det i slike 

tilfeller en langsom bevegelse, som gir økt steinsprangsaktivitet fra fronten av volumet, men hvis et 

volum på denne størrelsen raser ut samtidig, er det ingen tiltak som kan stoppe det. (Vedlegg 1 - 3) 

 

 
NOTAT 
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InSAR data fra forskningsprosjektet PermaSAR (SAR måling av permafrost landskapsutvikling i 

Troms og på Svalbard) viser bevegelse i perioden 2009- 2010 i området nedenfor sprekken. 

Prosessering av data frem til 2011 pågår ved Norut , men er ennå ikke avsluttet. 

 

Fra feltbefaring:  

- Sprekken er ca 40-50 m lang, ca 0,5-1 m bred og 1-3,5 m dyp. 

I de dypeste delene finnes is på bunnen av sprekken (i oktober før første snøfall), og materiale fra 

skråningen syntes å være rast ned i sprekken. Det potensielt ustabile området er 30-40 m høyt, dvs 

omtrent ned til beskyttelsemuren oven Gruve 2 (Vedlegg 2 og 3) 

 

Bakgrunn for å anbefale oppfølging:          

Gruve 2, som er et kulturminne, ligger i en eventuell skredbane fra det potensielt ustabile partiet. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Lokalitet 2 – Potensielt ustabil fjellknaus over Nybyen (Vedlegg 4 -7) 

 

Dette potensielt ustabile partiet ble oppdaget under feltarbeid. Det er et tildels overhengende 

fjellparti, og har mange tydelige baksprekker, som former noen store kompakte blokker. 

 

Bakgrunn for å anbefale oppfølging: 

- flere store hus i mulig nedslagsbane  

- steinsprangsblokker er kommet helt ned til hus i Nybyen  

- det samlede ustabile partiet kan bevege seg som en gruppe større enheter eller bli knust 

underveis, noe som gjør det meget vanskelig å beregne ytterste rekkevidde på skredbane.  

- store steinblokker kan hoppe/trille meget langt.  

 

 

 

 

 

 


