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FORORD
De overordnede prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ligger til grunn for alt
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, også på Svalbard. Alle sektorer med beredskapsansvar har
et selvstendig ansvar for å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser og planverk innenfor sine
ansvarsområder.
Formålet med analysen er å synliggjøre risikoer, belyse sårbarheter ved Sysselmannens og andre lokale
beredskapsaktørers innsatsevne, og foreslå risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak. Vi håper den kan
bidra til å øke den generelle kunnskapen om risikoforhold på Svalbard, og gi økt oppmerksomhet
omkring samfunnssikkerhet.
Analysen danner grunnlag for revisjon og videreutvikling av et helhetlig beredskapsplanverk.
Sysselmannen vil samarbeide tett med de lokale beredskapsaktørene i utviklingen av beredskapen på
Svalbard. Svalbard ROS tilsvarer en fylkesros på fastlandet.
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er en revidert utgave av 2013 versjonen. Høsten 2015 startet
Sysselmannen arbeidet med en analyse av et utvalg risikoområder innenfor hovedkategoriene
naturhendelser, store ulykker, alvorlige tilsiktede handlinger. En ROS-analyse må revideres jevnlig for
å fange opp endringer i risikobildet, og planverk må utvikles i tråd med endringene. Ekstraordinære
hendelser og krevende oppfølgingsarbeid har medført et tidspress på å ferdigstille analysen. Dette har
medført at vi ser enkelte mangler i helhetsbildet, noen områder har fått uforholdsmessig stor plass i
forhold til antatt risiko, mens andre har fått mindre. Ved neste revisjon vil det vurderes å benytte
matriser for risiko, sannsynlighet og konsekvens. Sysselmannen tar sikte på en større revisjon av
analysen i 2018.
Den fullstendige ROS-analysen er unntatt offentlighet1. Nedenfor gis en offentlig versjon av analysen.
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1.1

INNLEDNING

Mandat og formål

Det grunnleggende målet er å ha en beredskap på Svalbard som sikrer befolkningen trygghet og
sikkerhet. Justis- og beredskapsdepartementet ga i 2015 Sysselmannen i oppdrag å revidere ROSanalysen fra 20131. ROS-analysen ble revidert og gjeldende for perioden 2013 – 2015. Denne utgaven
er gjeldende for 2017 – 2019 og tar inn over seg tildelingsbrevets2 mål for 2015 innen
samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden. Resultatet av arbeidet danner fortløpende grunnlag for
revisjon og videreutvikling av et helhetlig beredskapsplanverk for Svalbard. Formålet med analysen er å
synliggjøre risikoer, belyse sårbarheter ved Sysselmannens og andre lokale beredskapsaktørers
innsatsevne, og foreslå risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak. Svalbard ROS analysen tilsvarer Fylkes
ROS på fastlandet.

1.2

Metodikk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeider årlig en rapport om det nasjonale
risikobildet. Risikobildet på Svalbard er ikke uten videre det samme som på fastlandet. De fleste
temaene i DSBs rapport er likevel relevante, og rapporten har vært en viktig kilde i arbeidet med denne
analysen.

I tråd med samvirkeprinsippet har arbeidet med ROS-analysen vært forankret i blant andre
beredskapsrådet for Svalbard. Lokale beredskapsaktører har i henhold til ansvarsprinsippet ansvar for å
ha oversikt over risiko og sårbarhet innenfor eget ansvarsområde, og har bidratt med å utrede
utfordringer i egen sektor.

1.3

Struktur

I kapittel 2 behandles et utvalg risikoområder innenfor hovedkategoriene naturhendelser, store ulykker,
og alvorlige tilsiktede handlinger. Så langt det har vært mulig, er det foreslått risikoreduserende tiltak,
med ansvar og frister. Under ansvar kan flere aktører være listet. Den aktøren som er uthevet, har
primæransvaret for å følge opp området. Enkelte tiltak er satt opp med frister, andre er satt opp som
årlige tiltak. Enkelte tiltak som var satt opp i ROS fra 2013, ble ikke gjennomført og er nå videreført.
Kapittelet gir videre en særskilt omtale av kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner.
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Justis- og beredskapsdep / Klima- og miljøverndep: Tildelingsbrev 2015
Mål: Redusere sårbarhet i samfunnet, kunnskapsbasert forebygging, styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering, samt
bedre ledelse og styrket ledelseskultur
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Kapittel 3 inneholder vurderinger av Sysselmannens og andre lokale beredskapsaktørers innsatsevne.
Det grunnleggende spørsmålet som er stilt, er om innsatsevnen er god nok, i lys av risikobildet og
sentrale myndigheters ambisjonsnivå for beredskapen på Svalbard. Videre fremmes forslag til tiltak som
kan redusere sårbarheter ved innsatsevnen. Kapittel 4 omhandler fokusområder for perioden 2016–
2018.

1.4

Avgrensning

Tidsrammen har gjort det nødvendig med noen avgrensninger. Analysen er på et overordnet nivå og
avgrenset til risiko for ekstraordinære hendelser som kan true samfunnsverdiene liv og helse og/eller det
ytre miljø.

6

2

RISIKO OG TILTAK

Demografien danner grunnlaget for risikovurdering og videre dimensjonering av infrastruktur og
beredskap. Ved årsskiftet 2015/2016 var det registrert 2654 fastboende på Svalbard, fordelt på 11
lokalsamfunn.3 Flytiden mellom Longyearbyen og Tromsø er ca. 1 ½ time, mens direktefly mellom
Longyearbyen og Oslo tar knappe tre timer. I deler av vinterhalvåret går det ikke rutefly daglig. SAS og
Norwegian opererer på Svalbard hele året4. Seilingstiden mellom Longyearbyen og Tromsø er ca. to
døgn.

Lokalsamfunnene på øygruppen er spredt og det er ikke vei mellom dem. Det går fly mellom
Longyearbyen og Svea fire ganger i uken, og gjennomgående to ganger i uka mellom Longyearbyen og
Ny-Ålesund. Flyvningene er forbeholdt transport av arbeidskraft og forsyninger. Sysselmannen rår over
egne helikopterressurser.5 Nødetatene og størsteparten av infrastrukturen er i Longyearbyen.

I denne analysen vurderes 19 risikoområder, gruppert i de tre hovedkategoriene naturhendelser (2.1),
store ulykker (2.2) og alvorlige, tilsiktede handlinger (2.3). Kritiske infrastrukturer og kritiske
samfunnsfunksjoner omhandles særskilt (2.4).
HOVEDKATEGORI

RISIKOOMRÅDE
Klimaendringer og ekstremvær. Vind, nedbør, frost.
Flom
Skred

Naturhendelser (2.1)

Smittsomme sykdommer
Romvær
Vulkansk aktivitet
Jordskjelv
Akutt forurensing
Atomulykker
Branner

Store ulykker (2.2)

Gruveulykker
Luftfartsulykker
Sjøfartsulykker
Skred-, bre- og ferdselsulykker
Bombetrusler
Dødelig vold

Alvorlige, tilsiktede handlinger
(2.3)

Gisseltaking
Terrorisme
Sikkerhetspolitiske kriser
Det digitale rom

3

Longyearbyen (2100), Barentsburg (492), Ny-Ålesund (25), Hornsund (10), Hopen (4), Bjørnøya (9), Kapp Wijk (1), Akseløya
(1), Kapp Schollin (1)
4
Enkelte SAS-flyvninger går direkte mellom Longyearbyen og Oslo, men de fleste går via Tromsø.
5
Se kapittel 3.1.
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2.1

Naturhendelser

Dette kapittelet omhandler klimaendringer, ekstremvær, flom, skred, smittsomme sykdommer, romvær,
vulkansk aktivitet og jordskjelv.

2.1.1 Klimaendringer og ekstremvær
Generell bakgrunnsinformasjon om ekstremvær finnes i Nasjonalt risikobilde 2014.6 Norsk
Polarinstitutt har utarbeidet en rapportserie om klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden
fra 1900 til2100.7 Norwegian Centre for Climate Services (NCCS) ga i 2016 ut «Kort oversikt over
klimaendringer og konsekvenser på Svalbard». Nedenfor er utdrag fra rapportene tatt inn.

Dagens klimaforhold i norsk del av Arktis
Landområdene i Arktis har i løpet av de siste 20–30 årene gjennomgått sterkere oppvarming enn noen
annen del av jordkloden, Utbredelsen av havis har minket med 10 % i samme periode. Norskehavet og
Barentshavet er usedvanlig varme, breddegraden tatt i betraktning. Norskehavet er isfritt, bortsett fra
den nordligste delen ved Framstredet. De atlantiske vannmassene i Barentshavet er også isfrie, mens
mesteparten av de arktiske vannmassene har isdekke deler av året. Barentshavet har de siste årene i
hovedsak vært isfritt sommerstid, men med is i et lite område i den nordøstlige delen. Isutbredelsen
varierer imidlertid mye fra år til år. De arktiske klimaforholdene viser stor variabilitet fra år til år, men
også fra tiår til tiår og på lengre tidsskalaer. Dette gjelder både temperatur, vind, nedbør og isforhold.
Temperaturendringer
Gjennomsnittstemperaturen over arktiske landområder har steget nesten dobbelt så mye som for resten
av jorden de siste hundre år. I Longyearbyen-området har årsmiddeltemperaturen økt betydelig siden
målingene startet i 1912. Simuleringer med globale og regionale klimamodeller indikerer at fram til
slutten av dette århundret er temperaturen i Arktis forventet å øke med 5 0C. Den sterkeste
oppvarmingen vil foregå om høsten og vinteren.

Vind
Beregningene indikerer at havområdene mellom Svalbard og Novaja Semlja kan få en økning i
maksimal vindhastighet på mer enn 10 %. For området nord og øst for Svalbard indikerer simuleringene
for vintersesongen en økning på mer enn 10 % i maksimal døgnlig vindhastighet. Dette henger sammen
med den betydelige minkingen i havisutbredelse som modelleres for dette området. De sterkeste
stormene som har rammet Svalbard lufthavn de siste ti årene, har hatt vindkast på opp til 33 m/s, og
kraftigste middelvind i samme periode er 26 m/s. Estimatene for fremtidige endringer i vindforhold i
Arktis er usikre, og det er betydelige avvik mellom ulike modellestimat, men generelt vurderes sterk
storm som lite sannsynlig, og orkan som usannsynlig på Svalbard.

6
7

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2014)
Norsk Polarinstitutt (2009)
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Nedbør
Beregningene indikerer økt nedbør gjennom alle årstider i Svalbard-regionen.8 På Svalbard beregner
modellene minst økning i sør og sørvest, og kraftigst økning i nord og nordøst. Den prosentvise
nedbørsøkningen er størst om vinteren og minst om sommeren, i samsvar med den forventede
oppvarmingen. Beregningene indikerer også en vesentlig prosentvis økning i antall tilfeller av kraftig
nedbør (> 20 mm/dag). Det er imidlertid verdt å merke seg at det er relativt få dager med nedbør som
overstiger 20 mm/dag i Svalbard-området. Dermed innebærer en stor, prosentvis økning ikke
nødvendigvis en dramatisk økning i antall dager med kraftig nedbør. En økt andel av framtidig nedbør
vil falle som regn i stedet for snø.

Snø
Klimamodeller antyder at snødekket i Arktis vil fortsette å avta. Den største reduksjonen vil foregå vår
og høst. Utbredelsen av snødekket på høyere nordlige breddegrader har avtatt med ca. 10 % i løpet av
de siste 30 årene, og ser ut til å avta med ytterligere 10–20 % på slutten av dette hundreåret. På den
andre siden vil maksimal snømengde øke for store deler av Svalbard-området. Årsaken er at selv om
snøsesongen vil bli kortere i et varmere klima, vil dette bli kompensert av en betydelig økning i nedbør
som snø vinterstid.

Risiko
Både økt maksimalstyrke av vind og lengre perioder med sterk vind vil kunne påvirke Svalbardområdet. Trolig er skipstrafikken mest utsatt. Sterk vind kan blant annet bidra til å forverre
konsekvensene av for eksempel motorhavari eller andre sjøfartshendelser. Svært sterk vind og vindkast
kan ha potensial til direkte å skade bygningsmasse9 og andre installasjoner. Bygningsmassen i
lokalsamfunnene på Svalbard er av ulik standard, og vil i varierende grad motstå både sterk vind og økt
hyppighet av sterk vind. I Longyearbyen er store deler av bebyggelsen svært dårlig. Dette gjelder
spesielt fundamenteringen. Vind som en del av mer ekstremt vær, økt ising etc. har trolig større
skadepotensial enn en isolert økning i vindstyrke og stormhyppighet. Sterk vind og ekstremt vær vil
påvirke mulighetene for å gjennomføre redningsaksjoner og opprettholde beredskapen. En aksjon mot
akutt forurensing som følge av et havari i sterk vind vil ikke kunne la seg gjennomføre.

Svalbard er trolig godt rustet mot en eventuell økt hyppighet i kraftig vind eller annet ekstremvær, men i
Longyearbyen er som nevnt store deler av bebyggelsen dårlig. Avviket fra normalen av temperaturer er
blitt større fra 1975 og fram til i dag, spesielt om vinteren. Dette, sammen med økende trafikk av
lavtrykk i Framstredet, og dermed mer våt nedbør vinterstid, vil kunne føre til økende fare for våtsnøeller sørpeskred på denne årstiden. Snøskred er allerede et kjent fenomen på Svalbard. Snøskredfaren
øker med store nedbørsmengder og/eller vindtransportert snø 10 som samles og store temperaturendringer
som påvirker snølagene. Med større konsentrasjoner av nedbør i form av snø og økning av vind vil dette

8

Mellom 10 og 40 %
Et tak blåste av en stor bygning(vei 100-10) i Longyearbyen natt til 19.12.2015.
10
Skred i boligområde Longyearbyen 19.12. 2015.
9

9

kunne gi enda større skredfare og fare for større skred. 11 Breene vil bli mindre. I løpet av de siste 30
årene har det totale brearealet på Svalbard minket ca. 7 %.

Tiltak
Sterkere vind som følge av langsiktige værendringer vil sannsynligvis skje i kombinasjon med
endringer av andre faktorer som nedbørsmengde, temperatur, osv. Endringene vil skje over lengre
tidsrom, og det bør være mulig å tilpasse og sikre utsatt infrastruktur og bygningsmasse før de utgjør
fare for liv og helse eller materielle verdier.

Ansvaret for klimatilpasning ligger både hos det offentlige, næringslivet og privatpersoner. For å
redusere konsekvensene er det viktig både med forebygging, for eksempel gjennom arealplanlegging,
og beredskap for å håndtere situasjonen når den oppstår. Man må ha og opprettholde en robust
infrastruktur som tar høyde for svingningene og ekstreme værforhold. Man må ta høyde for at naturen
likevel kan ødelegge infrastrukturen og derfor ha beredskap til å gjenopprette driften raskest mulig. Det
er nødvendig med reserveløsninger der det akutt kan oppstå et behov. Man må også ha en beredskap til
å håndtere store ulykker utløst av ekstremvær. 12

Det er etablert en nasjonal plan for varsling av ekstremvær. Meteorologisk institutt har ansvaret for
beredskapsplanen, som skal sørge for at ulike sektorer er forberedt og i størst mulig grad kan
opprettholde samfunnets infrastrukturer. Varslingen går først til Hovedredningssentralen (HRS) og
flomvarslingstjenesten til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), deretter til andre
beredskapsaktører på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Beredskapsplanen har vist seg å være et godt
hjelpemiddel til å redde liv og begrense skader.

2.1.2 Flom
Risiko
Innenfor Longyearbyen planområde er det flere elver som kan representere en akutt flomfare. Dette er
Longyearelva, Endalselva og Bolterdalselva. Men vannstandsøkning kan også forekomme i andre elver
som følge av mye nedbør og/eller rask snøsmelting. Grunnet permafrost og isdekke vil selv moderate
nedbørsmengder medføre en ikke ubetydelig avrenning. Flom i Longyearelva kan utgjøre en risiko for
bebyggelse og infrastruktur i Longyeardalen. Flom i Endalen eller Adventdalen kan utgjøre en risiko for
bortfall av vann til strøm- og fjernvarmeproduksjon. Dersom veien gjennom Adventdalen blir stengt på
grunn av flom, vil adkomsten til Gruve 7 rammes og avskjære kull-leveransen til energiverket13.

Store og intense nedbørsituasjoner kan også gi problemer med lokale oversvømmelser, og dette kan bla
gi utfordringer i Longyearbyen. Det har vært økt hyppighet av denne typen hendelser på Svalbard de
senere år, og det er ikke tidligere gjennomført gode og helhetlige tiltak for lokal overvannshåndtering.
11

Se også kapittel 2.1.3.
Se også kapittel 2.2.
13
Se også kapittel 2.4.
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Tiltak
NVE yter bistand til sikring mot flom på Svalbard som på fastlandet. Vurderinger av nytte/kost, samt
risiko legges til grunn for prioritering av tiltak. På fastlandet er kommunen den part NVE normalt
forholder seg til ved planlegging og utførelse av sikringstiltak. Generelle forebyggende tiltak vil være
arealplanlegging, der flomutsatte områder ikke blir tatt i bruk til utbyggingsformål uten at det stilles
krav om og iverksettes flomforebyggende tiltak.

Det er store utfordringer med flom spesielt langs Longyearelva. Her har det i en rekke år vært
gjennomført dosing for å unngå flomskader. Tilsvarende er utført langs nedre del av Bolterdalselva.
Dette er midlertidige og ikke permanente sikringstiltak. NVE utarbeidet i 2016 en plan for permanente
sikringstiltak langs Longyearelva, og det er aktuelt å utføre disse tiltakene i 2017 – 2018.

Det bør utarbeides planer for lokal overvannshåndtering med identifisering av kritiske tiltak. Dette
gjelder spesielt i Longyearbyen.

Ved flom vil flere beredskapsmyndigheter være involvert og ha et ansvar. På Svalbard vil det blant
andre være Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen og HRS. NVE kan yte faglig bistand i
beredskapssituasjoner.

Tiltak

Etablere en større og sikrere overløpskonstruksjon på
Isdammen, samt heving av veien fra overløpet til vestlige
del av Isdammen

Ansvar
Longyearby
en
lokalstyre
Longyearby
en
lokalstyre
Longyearby
en
lokalstyre

Flomsikring av Longyearelva

NVE

2017-18

Plan for lokal overvannshåndtering Longyearbyen

Longyearby
en
lokalstyre

Snarest

Dosing av Longyearelva
Dosing av Bolterdalselva

Frist
Årlig
Ved
behov
2016

2.1.3 Skred14
Et snøskred er snø som beveger seg raskt nedover en fjellside eller en skråning. Forutsetningen for at et
snøskred kan utløses, er at terrenget har en helning som er 30 grader eller brattere. I sjeldne tilfeller kan
snøskred løsne i enda slakere terreng. Snø opptrer i mange former og har ofte ulik tetthet og

14

I det skredforebyggende arbeidet blir skred klassifisert som fjellskred, snøskred og løsmasseskred.
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vanninnhold. Tørr nysnø har en tetthet på ca. 100 kg/m³, mens snø som har ligget en stund oppnår
typisk en tetthet på 200-300 kg/m³. Våt snø har en tetthet på ca. 400 kg/m³. Et snøskred på 10 x 10
meter med en bruddhøyde på 1 meter kan altså veie opp mot 40 tonn! Generell bakgrunnsinformasjon
om fjellskred finnes i Nasjonalt risikobilde 2014.

Sørpeskred er hurtige, flomliknende skred som i hovedsak oppstår når vann samler seg i forsenkinger
slik at snøen blir vannmettet. Skred kan derfor bli løst ut i slake hellinger, men kan deretter gå nedover
elve- og bekkeløp og bratte skråninger. Sørpeskred kan rive løs og transportere store mengder løsmasser
og steinblokker i og langs løpet. De flytter seg svært raskt og kan komme opp i hastigheter over 30 m/s
sekund. Sørpeskred kan gå ut av bekkeløpet og ta nye ruter ned.

Flomskred er flom av vann, jord og stein som i hovedsak oppstår i bekkeløp, også der det normalt sett
ikke er permanent vannføring. Vannmengdene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser,
steinblokker og trær langs løpet. Bekker og små elver kan gå over sine bredder å ta nye løp, som kan
føre til store ødeleggende konsekvenser. Flomskred beveger seg hurtig, opptil 45-50 km/t.
Jordskred er raske utglidninger og bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger (Fakta jord- og
flomskred, NVE publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_05.pdf)

Steinsprang og steinskred er enkeltsteiner eller oppsprukket berggrunn som løsner fra en bratt fjellside
og beveger seg ved å falle, sprette, rulle eller gli ned en skråning til terrenget flater ut. Steinsprang
består av en eller flere enkeltblokker, <100m3 i volum. Steinskred er mellom 100m3 og 10000m3 og vil
ofte knuses opp underveis i skredforløpet. (Felthåndbok for flom og skred, NVE 2015,
publikasjoner.nve.no/diverse/2015/felthaandbokflom2015.pdf)

Risiko
Steinsprang, steinskred, sørpeskred, snøskred, jord- og flomskred inntreffer jevnlig på Svalbard.
Svalbards geologi er kjennetegnet av erosjon og forvitring som følge av raske skifter mellom tine- og
frysetemperaturer. Løsmasser er også i noen grad holdt sammen av permafrost i bakken. Langsiktige
endringer i permafrostens dybde kan trolig påvirke hyppigheten av fjellskred. Jord- og flomskred kan
utløses i perioder med mye nedbør når løsmasser og stein i bratte skråninger blir vannmettet og
poretrykket øker.

Snøskred er svært vanlig på Svalbard, både fra fallende snøskavler og flakskred i de bratte fjellsidene.
Befolkningen på Svalbard beveger seg mye i felt vinterstid, og snøskred er trolig den største risikoen de
eksponeres for. Faren for snøskred vil variere noe fra år til år. Dette er avhengig av været gjennom
høsten og vinteren og for en stor del av temperatur, vind og nedbør fra dag til dag. Om våren, eller ved
temperaturøkning og nedbør om vinteren, kan det gå sørpeskred i elveleiene og andre steder. Skred kan
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være selvutløste eller utløst av ferdsel. Snøskred kan ramme personer som ferdes i felt, infrastruktur 15
og bygningsmasse.

Longyeardalen er omkranset av bratte fjellsider som gjør store deler av dalen utsatt for skredfare, både
snø-, sørpe og jord-/steinskred. Deler av bebyggelsen og infrastrukturer ligger i skredutsatte områder.
Enkelte deler av bebyggelsen i Longyeardalen kan rammes av skred 16 eller snøskavler som faller ned.
Både bebyggelse og veier er blitt rammet av snø-/sørpeskred. De mest skredutsatte områdene er
inkludert i overordnet arealplan for Longyearbyen. Veien mellom Longyearbyen og Svalbard lufthavn
har vært stengt på grunn av sørpeskred. Ved mildvær etter store nedbørsmengder i vintersesongen kan
sørpeskred gå i Vannledningsdalen, Bolterdalen, Larsbreelva og Longyearelva. Utfordringen med
sørpeskred mot bebyggelse er størst knyttet til Vannledningsdalen, der det kan samle seg store
snømengder. Sørpeskred kan også gå i Endalen og Todalen og utgjøre en fare for oversvømmelse av
veien i Adventdalen.

Tiltak
Det må avklares hvilke myndigheter som tar ansvar for oppfølgende arbeid.

Forebyggende arbeid gjøres gjennom arealplanlegging der skredutsatte områder ikke blir tatt i bruk til
utbyggingsformål uten at det stilles krav om og iverksettes skredforebyggende tiltak. Gjennom dette vil
en unngå at bebyggelse som bygges i fremtiden utsettes for skred.

Når skredfaren er stor mot eksisterende bebyggelse, kan det være aktuelt å etablere varsling samt
beredskapsrutiner som sikrer evakuering av bebyggelsen i perioder med stor fare. Et mer permanent
tiltak i spesielt utsatte områder er å bygge skredsikringstiltak eller flytte bebyggelse til områder som er
sikre.
Det ble i 2015 besluttet at NVE17 i en prøveperiode frem til 31. mai 2016 skulle gi et regionalt
snøskredvarsel for Nordenskiøldland. Dette var først med tanke på ferdsel i felt i vintersesongen, men
etter skredet som rammet bebyggelsen i Longyearbyen desember 2015 ble oppstarten av det regionale
snøskredvarselet fremskyndet til 28. januar 2016. I regi av NVE, utarbeides det også i perioden 20.
oktober til 31. mai et lokalt snøskredvarsel for å varsle når det kan være fare for snøskred mot
bebyggelsen i Longyeardalen, slik at man har beslutningsgrunnlag for å vurdere evakuering. Det lokale
snøskredvarslet baserer seg på observasjoner i Longyeardalen, værprognoser og kartlegging av
skredbaner som kan true bebyggelsen. NVE har også opprettet en varslingsordning ved fare for
sørpeskred, som i hovedsak gjelder sørpeskredfare i Vannledningsdalen.

15

Veier, strøm, fjernvarme, avløp og vannforsyning
Jf. snøskred 19.12.2015.
17
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ansvar for skredforebygging. 2009
16
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Ordningen med sørpe- og snøskredvarsling ble evaluert i juni 2016 og er besluttet videreført i ett år. Fra
vinteren 2018 vil Longyearbyen lokalstyre overta ansvaret for den lokale snøskredvarslingen og
sørpeskredvarslingen.

Tiltak
Lokal snøskredvarsling ved fare for
snøskred mot bebyggelse. Danner
beslutningsgrunnlag for lokale
myndigheter ved beredskap.
Sørpeskredvarsel ved fare for sørpeskred
som kan true bebyggelse. Danner
beslutningsgrunnlag for lokale
myndigheter ved beredskap.
Iverksette tiltak etter rasvurdering i
Vannledningsdalen.
NVE utarbeider tiltaksliste.
Iverksette tiltak etter rasvurdering i
Vannledningsdalen.
NVE samme ansvar for støtte til Svalbard.
NGI/NVE/UNIS/LRHK startet samarbeid
om skredvarsling.
Dose i Vannledningsdalen.
Permanente tiltak etter farekartlegging.
Flytting av bebyggelse og/eller sikring.

Ansvar

Frist

NVE ut
vinter 2017

Pågår

NVE ut
vinter 2017

Pågår

NVE

Ikke satt

NVE

Pågår

Longyearby
en
lokalstyre
NVE/Longy
earbyen
lokalstyre

Årlig (om våren)

Ikke satt

2.1.4 Smittsomme sykdommer
Generell bakgrunnsinformasjon om smittsomme sykdommer finnes i Nasjonalt risikobilde 201418 Med
smittsomme sykdommer menes sykdommer eller smittebærertilstander som er forårsaket av en
mikroorganisme (smittestoff), del av en slik mikroorganisme eller av en parasitt som kan overføres
blant mennesker. Som smittsom sykdom regnes også sykdom som er forårsaket av gift (toksin) fra
mikroorganismer.

Risiko
Sannsynligheten for smittsomme sykdommer på Svalbard er som for på fastlandet. En smittsom sykdom
med mange alvorlig syke og døde vil innebære en stor belastning for helsetjenesten, både når det gjelder
diagnostisering, ordinær behandling og intensivbehandling. Samtidig kan helsepersonell også bli syke,
og kapasiteten dermed bli redusert.

Svalbard har ikke alternative helseinstitusjoner i nærheten. Longyearbyen sykehus vil være eneste
helseinstitusjon for befolkningen. Dersom et stort antall mennesker blir syke, og ikke minst hvis flere
helsearbeidere blir syke, vil det ikke være mulig å opprettholde daglig drift og beredskap ved sykehuset.
Sykehuset har ingen intensivavdeling til overvåkning av kritisk syke pasienter og kun
18

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2014). Meld.St.16 (2012-2013) beredskap mot pandemisk influensa.
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behandlingskapasitet til én respiratorpasient og kun i et begrenset tidsrom. Med mange syke eller
innlagte vil det kunne oppstå forsyningsproblemer for medisinsk utstyr og medikamenter. Med flere enn
to til fem pasienter vil kapasiteten være overskredet, både logistisk og personellmessig 19

Tiltak
Den reviderte nasjonale beredskapsplanen for pandemisk influensa 20 beskriver forutsetninger, ansvar,
roller og tiltak i forbindelse med håndtering. Hovedstrategien i planen er vaksinering av befolkningen.
For å oppnå en robust beredskap mot en framtidig influensapandemi er det viktig å planlegge for et
scenario med potensielt alvorlige konsekvenser, selv om sannsynligheten for en slik influensapandemi
er lavere enn sannsynligheten for en mildere influensapandemi.

Ved utbrudd av influensapandemi kan man for Svalbards vedkommende vurdere begrensning i
reiseaktiviteten til og fra fastlandet.

Tiltak
Påse at ansatte har god kjennskap til
planverk, meldeplikt og rutiner rundt
smittsomme sykdommer(planverk ved UNN,
Tromsø).
Påse at man har gode rutiner for
befolkningsvarsling/informasjon ved
utbrudd av smittsomme sykdommer i
Norge.
Håndtering av smittsomme sykdommer som
tema på fagseminar internt.

Ansvar

Frist

Sykehuset

Årlig

Sykehuset

2017

Sykehuset
Redningsmenn

2017

2.1.5 Romvær
Solens overflate består av plasma som kan betraktes som en meget varm elektrisk ledende gass. Gassen
strømmer kontinuerlig ut fra solen, og sammen med elektromagnetiskstråling påvirker dette jorda og
vårt nære verdensrom ved en rekke prosesser som med en fellesbetegnelse kalles romvær. Til tider
oppstår voldsomme eksplosjoner i solas atmosfære, såkalte solstormer, hvor store mengder partikler,
stråling og gass med magnetfelt slynges ut i verdensrommet. Jordas magnetfelt beskytter mot
solstormer, men ved polområdene er denne beskyttelsen svakere. 21 Romvær og solstorm er derfor et
særlig aktuelt tema for Norge siden vi ligger langt nord.

Flere kraftige solstormer har de siste 20–50 årene medført forstyrrelser og avbrudd i tele- og
strømforsyning med ujevne mellomrom og ulik varighet. I 2003 var det mange kraftige
elektromagnetiske stormer på sola, og det ble meldt om tekniske problemer med satellitter og
satellittelefoner fra flere deler av verden. På grunn av problemer med radiokommunikasjon ble
19

Se også kapittel 3.3.
Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa 2014
21
NATO/EAPC, Working paper 30. august 2011; Norsk romsenter (NRS); www.kriseinfo.no (14.12.2011).
20
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internasjonal luftfart på transatlantiske og polare ruter midlertidig redusert og trafikken omdirigert, og
det ble sendt ut advarsel om økt strålefare for flypassasjerer.
Mer bakgrunnsinformasjon om solstorm finnes i Nasjonalt risikobilde 2014 22.

Risiko
Solens aktivitet går i sykluser og når maks aktivitet ca. hvert 11. år.

Solstormer kan som nevnt påvirke mottak av satellittnavigasjonssignaler som benyttes til posisjonering,
navigasjon og tid. GNSS23 tilbyr posisjons-, hastighets- og tidssignaler. Det er ikke uvanlig at signalene
fra slike systemer forstyrres av solstormer i kortere perioder. Langvarig 24 bortfall av satellittsignaler er
lite sannsynlig. For brukere vil effekten av forstyrrelser være avhengig av tilgjengelighet til alternative
systemer. For de fleste private brukere vil solstormer være uproblematiske, men i kritiske operasjoner
med strenge ytelseskrav må man ha reserveløsninger dersom GNNS ikke kan benyttes.

Tiltak
Daglige satellittobservasjoner av sola gir 18–72 timers forvarsel fra et utbrudd på sola til en
geomagnetisk storm treffer jorda. Dette gir mulighet til å iverksette forberedte skadereduserende tiltak
dersom en kraftig geomagnetisk storm skulle inntreffe. Hvor kraftig solstormen blir, vet man imidlertid
ikke før en time eller to før den treffer jorda. I tillegg observeres kraftige eksplosjoner på sola som
sender ut store menger røntgen- og UV-stråling. Denne strålingen når jorda med lysets hastighet og
ulike romværsproblemer vil merkes umiddelbart uten forvarsel. Denne strålingen påvirker blant annet
ionosfæren, som igjen kan føre til bortfall av radiokommunikasjon som HF-sambandet.

Det finnes ingen nasjonal ordning for varsling av solstorm. Norsk senter for romvær (NOSWE) ble
opprettet i 2014 og er en enhet under Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) ved UiT – Norges
Arktiske Universitet. Ambisjonen er at senteret skal bli et nasjonalt varslingssenter. Per i dag utfører
NOSWE/TGO sanntidstjenester og overvåker geomagnetismen og ionosfæriske forhold i atmosfæren.
Statens Kartverk har det nasjonale ansvaret for å overvåke forholdene i ionosfæren og effekter på GPS.
Både NOSWE/TGO og Kartverket har operative roller i ESAs 25 overvåkningsprogram, der en felles
europeisk romværvarsling er et viktig element. En ny SuperDARN radar er nylig satt opp på Svalbard
og skal blant annet monitorere effekten av romvær i polare områder. Radaren er en del av et globalt
nettverk av radarer som monitorerer bevegelsen av energi (konveksjon) i ionosfæren. Kilden til denne
energien er sola. Både nordlys og skyer av energetiske partikler påvirker signalene mellom satellitt og
bakke, og den nye radaren – sammen med annen bakke-basert instrumentering – vil gjøre kontinuerlige
målinger av effekten av romvær 365 dager i året.
22

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2014)
Global Navigation Satellite Systems
24
Mer enn noen timer
25
European Space Agency
23
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TGO26 jobber med etableringen av en ny ionosonde i Ny-Ålesund. Denne vil kunne gi
sanntidsinformasjon om potensielle problemer for HF-kommunikasjon på Svalbard. Ytterligere
utbygging av et ionosonde-nettverk vil kunne kartlegge HF-utfordringene i og rundt Svalbard. En
forutsetning for å fly i disse områdene er kommunikasjon med land, og da er HF-kommunikasjon ofte
det eneste mulige kommunikasjonsmidlet. Ved HF-dropout under solstormer er det rutinemessig å
avbryte eller kansellere flyvninger (ref. masteroppgaven til Olav Harald Vårdal, UiS).

Kjell Henriksen Observatoriet utfører også radio, scintillasjonsmålinger og kjører flere magnetometre.
Observatoriet har også utviklet en populær nordlysvarsler. Både nowcast og forecast vil være nyttig
verktøy for turistindustrien på Svalbard. Men mange av de samfunnskritiske systemene nevnt her
påvirkes under høy nordlysaktivitet, slik at slike varsler kan også være nyttig som romværvarsling.

God bevissthet rundt operasjonsbehov, sårbarhet og beredskapsløsninger er svært viktig. Kunnskap om
mulige konsekvenser av solstormer kan bidra til å redusere sårbarhet. Blant annet vil effekten av
varsling avhenge av om sektoransvarlige myndigheter og brukere har nødvendig kunnskap om hvordan
solstorm kan påvirke egne systemer, og dermed hvilke tiltak som bør iverksettes. Det er imidlertid
usikkert hvilke og i hvor stor grad konsekvenser av solstorm kan ramme Svalbard. Dette bør vurderes
utredet nærmere.

Tiltak

Ansvar

Frist

Informasjonsmøte med NRS for å
identifisere sektorvise konsekvenser av
solstorm på Svalbard.

Sysselmannen
Beredskapsrådet
Norsk Romsenter

Ikke
satt

Vurdere behov og kost/nytte ved evt.
forebyggende tiltak.

Sysselmannen
Beredskapsrådet
Annen kompetanse

Ikke
satt

2.1.6 Vulkansk aktivitet
Generell bakgrunnsinformasjon om vulkanutbrudd finnes i Nasjonalt risikobilde 2014.27

I august 2014 ble det registrert den kraftigste jordskjelvaktiviteten siden 1996 i Islands største
vulkanske system. Det var først og fremst Ny-Ålesund som merket dette ved at gjenstander falt ned fra
veggene, men ingen store skader ble registrert. Vulkanutbruddet medførte ikke askesky over Svalbard
og flyruten til fastlandet gikk som normalt. Svalbard ble rammet av askeskyer etter vulkanutbruddene
på Island i 2010 og 2011. Rutefly og ambulansefly mellom Tromsø og Longyearbyen ble innstilt i noen
dager. Menneskers liv og helse var ikke direkte truet, men det var beredskapsmessige utfordringer,

26
27

Tromsø Geophysical Observatory
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2014)
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særlig med hensyn til transport av syke/alvorlig skadde til Tromsø. Beredskapen på Svalbard ble økt og
alternative transportmuligheter til Tromsø etablert 28. SAR-flyvningen ble opprettholdt.

Risiko
Det er først og fremst vulkanutbrudd på Island som vil kunne få konsekvenser for Norge (inkludert
Svalbard). Vulkanutbrudd på Island er vanlig, med små utbrudd hvert fjerde til femte år, og store
utbrudd29 med gjentaksintervall på 10–20 år. Global oppvarming kan medføre rask nedsmelting av
isbreer. Der breene dekker vulkaner, kan avsmeltningen medføre økt vulkanaktivitet på grunn av
trykkavlastningen på jordskorpa. Omfanget av askeutbredelsen fra et utbrudd på Island avhenger av
meteorologiske forhold som vindstyrke, vindretning og nedbørsmønster. Det er dermed vanskelig å
forutsi hvilke konsekvenser et utbrudd på Island kan få for Norge (inkludert Svalbard).
Sannsynligheten for at luftfarten blir påvirket som følge av et vulkanutbrudd vurderes som svært høy 30.
Svalbard er avhengig av fly til alt fra transport av mennesker, varer, medisiner og post. De mest
alvorlige konsekvensene av stengt luftrom er at luftambulansene settes ut av funksjon. Den største
direkte helsefaren ved et stort og langvarig utbrudd er knyttet til luftforurensning. De indirekte
helsekonsekvensene avhenger av i hvor stor grad luftambulansetilbudet berøres. Langvarige utbrudd
som medfører stengt luftrom og forstyrrelser i flytrafikken vil gi økt sårbarhet for kritiske
samfunnsfunksjoner dersom andre uønskede hendelser inntreffer samtidig. Man vil for eksempel få
utfordringer knyttet til transport av viktig utstyr, reservedeler og arbeidskraft. Matforsyning og andre
forsyninger kan fraktes til Svalbard med båt31, men vil ta lengre tid32.
Tiltak
Som for andre naturutløste hendelser kan ikke vulkanutbrudd forhindres. Man bør være forberedt på nye
utbrudd som kan utfordre samfunnet på ulike måter. Etter Eyjafjallajökull-utbruddet på Island i 2010 er
regelverket for norsk sivil luftfart endret, og fremtidige utbrudd med askeskyer vil trolig få mindre
konsekvenser for luftfarten enn i 201033. Det nye luftfartssystemet medfører at luftrom ikke stenges,
men at det opprettes fareområder og NOTAMSs 34 som operatørene på eget ansvar og i henhold til egne
prosedyrer kan operere i. Prosedyrene skal være godkjent av det enkeltes land luftfartsmyndigheter.
Siden den store krisen i 2010 har langt flere flyselskap nå fly som er godkjent for flyvninger i områder
med medium aksekonsentrasjoner.

Om og eventuelt hvor lang tid i forveien et utbrudd kan varsles, avhenger av vulkantype, registrering og
overvåkning av seismisk aktivitet. En forutsetning for å kunne planlegge konsekvensreduserende tiltak
er tilstrekkelig kunnskap om vulkaner, askenedfall og farlige vulkanske gasser. Erfaringer fra tidligere
28

I 2010 ble KV Nordkapp lagt i beredskap utenfor Sørkapp, i 2011 ble KV Barentshav lagt i beredskap utenfor Sørkapp og
Sysselmannens tjenestefartøy ble lagt i beredskap utenfor Bellsund.
29
For eksempel Eyjafjallajökull-utbruddet på Island i 2010
30
Mer enn en gang i løpet av ti år
31
I perioder med isforhold som vanskeliggjør den ordinære sjøtransporten, vil alternativet være å anmode om bistand fra
Kystvakten (for eksempel KV Svalbard, som har høy isklasse).
32
Økonomiske konsekvenser drøftes ikke her, se avgrensningene som er redegjort for i kapittel 1.4.
33
Luftfartstilsynet
34
Notice to airmen. Informasjon til flygende personell om viktige forhold
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askeskyer med påfølgende luftromsrestriksjoner har vist at Sysselmannen, i samvirke med andre
beredskapsaktører lokalt, har tilfredsstillende beredskap. Så lenge SAR-helikoptrene kan operere, vil det
være mulig å transportere pasienter direkte til Tromsø eller til et havgående fartøy som kan videreføre
transporten til Tromsø. Et alternativ kan også være å sende helikopter fra fastlandet til Bjørnøya, der
man overfører pasienter for videre transport til fastlandet. Dersom ikke SAR-helikoptrene kan operere,
vil pasienttransporten til Tromsø måtte gå med havgående fartøy fra Longyearbyen, noe som vil ta
betydelig lengre tid og også kan ha negativ betydning for beredskapen ved Longyearbyen sykehus. 35 I
en slik situasjon vil man måtte vurdere nedtrapping av (deler av) virksomheten i lokalsamfunnene.
Sysselmannen har utarbeidet planverk ved askesky.

Tiltak
Askesky-tematikken bør omerindres i
Beredskapsrådsmøte for påminning om
lokal utfordring ved askesky.

Ansvar
Sysselmannen
Beredskapsrådet
Sysselmannens
helikopteroperatør

Frist

2017

2.1.7 Jordskjelv
Generell bakgrunnsinformasjon om jordskjelv finnes i Nasjonalt risikobilde 201436

De ytterste lagene av jordkloden består av flere plater. De fleste aktive jordskjelvområdene kan
forklares ut fra bevegelsene til de store kontinentalplatene.

Den tradisjonelle måten å tallfeste styrken av jordskjelv er ved bruk av Richters skala.
Beskrivelse
Katastrofalt
Meget sterkt
Sterkt
Moderat
Svakt
Lite
Veldig lite

37

Magnitude
8 og høyere
7–7.9
6–6.9
5–5.9
4–4.9
3–3.9
Mindre enn 3

Risiko
Norge har den høyeste jordskjelvaktiviteten i Europa nord for Alpene. De fleste er svake, men noen av
disse skjelvene er så kraftige at de merkes av mennesker. Det finnes ikke kunnskap om jordskjelv i
Norge med dødelig utfall. Den 21. februar 2008 var det et jordskjelv i Storfjorden vest for
Longyearbyen på Svalbard. Dette skjelvet er det største registrerte i Norge i nyere tid og målte 6,2. Den

35

I de tilfeller sjøtransporten går med fartøyer som ikke har lege om bord, vil Longyearbyen sykehus ved behov måtte ledsage
transporten med nødvendig medisinsk personell. (KV-fartøyene har ikke alltid lege om bord.)
36
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nasjonalt risikobilde 2014
37
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nasjonalt risikobilde 2014
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13. januar 2010 ble det registrert jordskjelv i Storfjorden med styrke på 4,6 og senest den 29. mars 2016
ble det igjen registrert jordskjelv i Storfjorden med styrke på 5,3.

Tiltak
Det er ikke jordskjelvet i seg selv som forårsaker tap av menneskeliv, men de sekundære effektene av
skjelvet. Kraftige rystelser kan føre til at hus raser sammen, kollaps av broer og veier og skred,
demningsbrudd og branner.
I utgangspunktet kan man ikke forutsi jordskjelv. Ingen har utvetydig dokumentert forutsigelse av et
større jordskjelv. Skadebegrensende tiltak baserer seg på statistiske beregninger for rystelser over tid og
bruken av disse for å lage regler for hvor mye bygninger skal tåle.
Forebyggende tiltak mot uønskede konsekvenser av jordskjelv er i første rekke knyttet til anvendelsen
av standardene for prosjektering av konstruksjoner – de såkalte Eurokodene38.

Store ulykker

2.2

Store ulykker brukes her som fellesbetegnelse for hendelser utløst av systemsvikt i teknisk anlegg eller
innretning. Systemsvikt omfatter både menneskelig svikt, teknisk svikt og organisatorisk svikt i kritisk
infrastruktur, eksplosjonsulykker, transportulykker og utslipp av giftige gasser eller andre stoffer.
Dette kapittelet omhandler store ulykker som vurderes å ha de største risikoene. Enkelte scenarier kan gi
svært store beredskapsmessige utfordringer. Det er sannsynlig at dagens samlede kapasitet og
kompetanse vil bli kraftig utfordret dersom et storulykkescenario inntreffer.

2.2.1 Atomulykker
Norge er i stor grad omgitt av land der det foregår ulike former for nukleær aktivitet. Atomulykken i
Japan i 2011 viste at det kan oppstå alvorlige atomulykker i disse landene. Selv om alvorlige ulykker
skjer langt borte og ikke har direkte konsekvenser for Norge, skaper de usikkerhet og utløser behov for
informasjon og håndtering fra norske myndigheter.

Risiko
Sannsynligheten for at en alvorlig atomhendelse skal inntreffe og ramme Norge vurderes som lav.
Dersom en atomulykke inntreffer, kan imidlertid konsekvensene bli svært alvorlige. Radioaktiv
forurensning forårsaker eksponering for ioniserende stråling, enten direkte eller gjennom inntak av
forurensede matvarer eller innånding av forurenset luft. Dette kan gi helsemessige konsekvenser for
befolkningen i form av akutte stråleskader, senskader39 og/eller psykologiske virkninger. Utslipp og
spredning av radioaktive stoffer kan også gi negative konsekvenser som forurensning av næringsmidler,
38
39

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nasjonalt risikobilde 2014
Hovedsakelig økt kreftrisiko.
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forurensing av eiendom og landområder, tap av infrastruktur, behov for midlertidig evakuering eller
permanent flytting av lokalsamfunn, samfunnsmessig uro og usikkerhet.

Utover ulykker ved kjernekraftverk eller andre anlegg som håndterer radioaktive stoffer, må trusselen
knyttet til terrorhandlinger mot slike anlegg tas med i risikovurderingen. Politiets sikkerhetstjeneste
vurderer det imidlertid som svært lite sannsynlig at en ikke-statlig aktør vil gjennomføre et terroranslag
med nukleære eller radiologiske midler i Norge.
Svalbard er mest utsatt for atomhendelser i det nære farvannet40 og i det nordvestre Russland. Været
etter en atomhendelse vil i stor grad være avgjørende for spredningen av radioaktivitet. Svalbard kan
være særlig utsatt om radioaktiviteten følger luftstrømmer som når Svalbard. På Kola lagres store
mengder radioaktivt avfall. Hendelser der kan medføre utslipp av radioaktivt materiale i Barentshavet,
som senere kan berøre Svalbard. Det er svært vanskelig å si noe entydig om sannsynligheten for slike
hendelser.

Norge grenser til farvann som tradisjonelt har hatt stor trafikk av reaktordrevne fartøy. Havområdene i
nord er av stor strategisk betydning og det er økende trafikk av russiske og allierte reaktordrevne fartøy.
I tillegg til marinefartøyene er det stasjonert reaktordrevne sivile isbrytere i Murmansk. Disse isbryterne
har også blitt brukt blant annet til turisttrafikk til Nordpolen og ved vanskelige isforhold i Østersjøen.

Atomhendelser knyttet til terrorangrep eller militære angrep kan påvirke Svalbard-regionen, men
behandles ikke videre her.

Tiltak
Statens strålevern fører tilsyn med sikkerhet og beredskap ved norske atomanlegg, inkludert lagre og
deponier for radioaktivt avfall. Det er et utstrakt internasjonalt samarbeid for å bedre sikkerheten ved
utenlandske atomanlegg. Målet med den nasjonale atomberedskapen er at alle mulige hendelser skal
kunne håndteres, uansett sannsynlighet. I 2010 besluttet regjeringen at seks scenarier, som representerer
ulike typer atomtrusler, skal legges til grunn for atomberedskapen.41 Atomhendelser skal håndteres på
lavest mulig nivå, i likhet med prinsippet for annen krisehåndtering. Imidlertid kan en atomhendelse
ramme store deler av landet, noe som krever nasjonal koordinering.
Atomberedskapsorganisasjonen består av Kriseutvalget for atomberedskap, kriseutvalgets rådgivere og
sekretariat, samt fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard som kriseutvalgets regionale ledd.
Atomberedskapsorganisasjonen er opprettet for å stille ekspertise til rådighet for å håndtere
atomhendelser og for å sørge for hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre
viktige samfunnsinteresser. Kriseutvalget for atomberedskap har fullmakt til å beslutte og å iverksette
konsekvensreduserende tiltak.
40
41

Flere atomdrevne isbrytere og militære fartøy seiler i Barentshavet. Militære fartøy kan i tillegg ha atomstridshoder ombord.
Se blant annet PBS I, kapittel 6.6.
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Sysselmannen skal sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnede tiltak regionalt og
lokalt ved en atomhendelse. Dette gjelder både beskyttelsestiltak og formidling av informasjon til media
og publikum. Sysselmannen er Kriseutvalgets regionale ledd på Svalbard og har utarbeidet
atomberedskapsplan. Planverk og beredskapsorganisering bør imidlertid vurderes også i de største
lokalsamfunnene utenfor Longyearbyen.
Ved en atomhendelse vil Sysselmannen innkalle atomberedskapsutvalget 42 og gjennomføre de tiltak
Kriseutvalget beslutter. Det er avgjørende at atomberedskapsutvalget og innsatspersonellet har
tilstrekkelig kompetanse og at innsatspersonellet blant annet har nødvendig verne- og måleutstyr. Det er
anskaffet bærbart måleutstyr som også kan benyttes fra Sysselmannens helikoptre, og opplæring er gitt
til utvalgte brukere. Effektiv beredskap og håndtering etter atomhendelser er avhengig av gode og øvde
prosedyrer for rask varsling og informasjon til befolkningen.
Jodtabletter oppbevares på Longyearbyen sykehus. Disse brukes for å forebygge helseplager43.
Jodtabletter beskytter kun dersom de tas før, eller senest noen timer etter radioaktiv jod kommer inn i
kroppen. Radioaktivt nedfall i drikkevannet kan håndteres på samme måte scenariene knyttet til akutt
forurensing. Bruk av cisternevann må unngås. Nødvendig måleutstyr må være tilgjengelig.
Tilstrekkelige prosedyrer må være etablert og øvd.
Strålevernet har etablert målestasjon for radioaktiv forurensning i Longyearbyen. 44Det finnes også en
målestasjon på Platåfjellet og i Ny Ålesund.

Tiltak

Ansvar

Medlemmer av atomberedskapsutvalget med
sektoransvar må utarbeide planer/rutiner for
egne ansvarsområder.

Atomberedskapsu
tvalg

Vurdere å anskaffe verneutstyr, etablere
rutiner for anskaffelse eller lagring av
jodtabletter.

Sykehuset
Øvrige vurderer

Gjennomføre atomberedskapsøvelse.

ABU

Frist

2018

42

ABU. På Svalbard er medlemmene i atomberedskapsutvalget gjennomgående de samme som i beredskapsrådet, tilknyttet
annen fagkompetanse etter behov.
43
Det er ikke slike lagre på øygruppen i dag.
44
Scanmatic AS skal gjennomføre vedlikehold på stasjonen i løpet av juli 2013.
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2.2.2 Branner
I dette kapittelet omtales Longyearbyen spesielt. Byen er det klart største lokalsamfunnet og har flere
funksjoner av stor viktighet for hele Svalbard. Brann i Longyearbyen energiverk er omhandlet i
kapittelet om kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner (2.4).

Risiko
Brann i Longyearbyen vil kunne ha alvorlige konsekvenser, avhengig av årstiden og vær- og
vindforhold. Bygningsmassen står på pæler, med høy luftgjennomstrømning under byggverk og stort
potensial for rask brannspredning. Som følge av mye bevegelse i bakken, som det har vært i den siste
tiden, er to tilførselskabler dratt ut av skapene høsten 2016. Dette er potensielle branntilløpårsaker.
Varmekabler går i rørkasser under boligene. Den arktiske luften er tørr, og over tid blir materialene lett
antennelige. Longyearbyen er også ofte utsatt for vind. Alle disse faktorene genererer høy sannsynlighet
for brannspredning.

Før byggesaksreglene i plan- og bygningsloven ble gjort gjeldende i 2003, ble det praktisert en
minsteavstand mellom bygningene på 16 moterådene avstanden er senere halvert. Det finnes derfor en
del eldre bygg med lavere brannteknisk standard innimellom nyere bygningsmasse. Fortettingen av
bygningsmassen fører til smale veier, plassmangel for snødeponi, lange blindveier og begrensede
adkomst-/angrepsmuligheter for utrykningskjøretøyer. Parkering av kjøretøy, spesielt snøskutere, tett
opp til bebyggelsen er også et stort problem. Det lagres ofte større mengder bensin under eller ved
bygningene.
Komfyrbranner er den desidert største enkeltårsaken til boligbranner. 45 I 2015 var det åtte tilfeller av
tørrkoking i Longyearbyen.

Tiltak
Gode bygningsmessige løsninger sikres gjennom arealplanlegging og byggesaksbehandling, samt at de
fleste boliger nå direktekobles til 110-sentralen. Dette gir kortere responstid og er av stor betydning for
å kunne redusere sannsynligheten for brannspredning.

ROS-analysen er revidert i 2016, og de store tiltakene ble gjennomført etter ROS-analysen 2012. Det er
videre etablert et kvalitetssikringssystem og et forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsverktøy som sikrer
gjennomføring av drift og vedlikehold til rett tid. Ved utarbeidelse av fremtidige arealplaner (og ved
rullering) bør brannsikkerhet stå sentralt når fortetting og bygningsutforming vurderes.

45

Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
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2.2.3 Gruveulykker
Gruvedriften i Svea ble stanset i april 2016 og driftshvile besluttet. Det er nå kun gruvedrift i
Longyearbyen46 og i Barentsburg. Gjennom årene har det vært flere dødsulykker, senest i 201347.
Gjennomgående har det imidlertid de senere årene vært færre alvorlige ulykker knyttet gruvedriften.
SNSK har eget planverk for gruve 7, og gjennomfører øvelser.

Risiko
Under alle omstendigheter vil gruvedriften være forbundet med risiko, særlig eksplosjon48, brann,
oksygenmangel eller giftig arbeidsatmosfære, oversvømmelse og innrasing eller blokkfall. Videre er det
risiko knyttet til transport. Det er stor risiko for klemskader, spesielt ved håndtering av brytnings- og
boltemaskiner med stor hydraulisk kraft. Fallskader utgjør også en risiko.

Tiltak
Barentsburg har eget gruveredningskorps. Sysselmannen har generelt et godt samarbeid med Trust
Arktikugol og samvirker godt med trusten når arbeidsulykker og andre uønskede hendelser inntreffer.
Sysselmannen får bistand fra Bergmesteren til å gjøre nødvendige HMS-risikovurderinger før
innsatspersonell og etterforskere går inn i gruvene etter arbeidsulykker.

2.2.4 Luftfartsulykker
Det er ikke registrert luftfartsulykker på Svalbard etter helikopterhavariet på Kapp Heer i 2009.

Risiko
Svalbard lufthavn har vinterforhold mellom sju og åtte måneder i året og mørketid mellom tre og fire
måneder. Rullebanen er 2 500 meter lang49 og har asfaltdekke. Den tilfredsstiller alle nasjonale og
internasjonale krav. Flytrafikken i luftrommet over Svalbard er ikke radarovervåket. Avinor mister
normalt plottet av fly omtrent midtveis mellom fastlandet og Bjørnøya. Mulighetene til raskt å kunne
lokalisere et mulig havarert fly er derfor begrenset. Når det gjelder andre hjelpemidler, er det bare
radiokommunikasjon og VDF50-peiler. Radioforbindelsen er avhengig av flyvehøyde, og normalt er det
dekning til Bjørnøya i høyder over 30 000 fot. Under denne høyden avtar radiodekningen. VDFdekning er det i praksis bare i nærområdet til lufthavnen (avgang og landing). Ny teknologi har gjort det
mulig å etablere mer presise inn- og utflygingsprosedyrer til lufthavnen i løpet av 2015. I kombinasjon
med bedre adskillelse av nord- og sørgående trafikk har dette bidratt til en sikrere og mer effektiv
avvikling lufttrafikken på Svalbard.

46

Gruve 7.
Den 4. april 2013 mistet en person livet i en ulykke (blokkfall) i gruva i Barentsburg.
48
Metangass og kullstøv.
49
Inkludert sikkerhetssoner.
50
VDF: Very high frequency Direction Finder
47
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Utfordringen de senere år har vært et tiltagende mildere vær med våt og glatt rullebane, slik at brøyting
av snø og bruk av strøsand ikke er tilstrekkelig.

Historiske data viser at en luftfartsulykke på Svalbard er sannsynlig. Konsekvensene av en ulykke vil
være alvorlige, med stort potensial for mange skadde og døde. Sysselmannen og andre lokale
beredskapsaktører har samlet sett ikke kapasitet til å håndtere et havari med et stort luftfartøy, verken
ved eller utenfor Svalbard lufthavn. Er havaristedet utenfor lufthavnen, kan stedlige faktorer og
værforholdene gjøre det ekstra krevende å få redningsmannskaper raskt i innsats.

Tiltak
Statens havarikommisjon for transportundersøker ulykker og hendelser innen blant annet luftfarten.
Formålet med kommisjonens undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for
forebygging av (her:) luftfartsulykker.

Lufthavnoperatører, luftfartsselskaper, fraktleverandører og postleverandører skal i samråd med stedlig
politi utarbeide og vedlikeholde beredskapsplaner og gjennomføre øvelser. Lufthavnoperatøren skal
etablere et sikkerhetsutvalg ved lufthavnen. Utvalget skal sørge for planlegging, samordning og
evaluering av sikkerhetstiltak ved lufthavnen og delta aktivt i planlegging og gjennomføring av øvelser.
Det gjøres et omfattende arbeid for å redusere konsekvensene av et eventuelt havari på Svalbard
lufthavn. Sysselmannen er representert i sikkerhetsutvalget ved lufthavnen, Utvalget er ledet av Avinor,
som har utarbeidet eget planverk. Det gjennomføres en havariøvelse ved lufthavnen hvert år der
nødetatene i Longyearbyen deltar.

En luftfartsulykke utenfor Svalbard lufthavn vil utfordre Sysselmannen og de andre lokale
beredskapsaktørene kraftig. Er havaristedet på eller i nærheten av kortbaneflyplassene i Svea eller NyÅlesund, vil det være mindre krevende å komme til med redningsmannskaper enn om havaristedet er et
annet sted på øygruppen. Fra 1. april.2014 ble Sysselmannens helikoptertjeneste utvidet til to store
helikoptre51. Helikoptrene vil kunne plukke opp 18 nødstedte innenfor en radius på 120 nautiske mil.
Dette har bidratt til en kraftig styrking av kapasiteten til å evakuere overlevende fra havaristed til
Longyearbyen.52

Det arbeides med etableringen av et alternativ til radar (NORWAM) som vil gi posisjonsdata for
flytrafikken i hele korridoren mellom fastlandet og Svalbard. Noen posisjonsdata for lokal trafikk vil
komme som en følge av dette, men ikke med fullgod dekning lokalt på grunn av terreng. Systemet
ventes etablert i løpet av 2017.
Det er i løpet av 2014 – 2015 anskaffet baneavisingskjemikalier, etablert rutiner for bruk av dette og
innhentet utslippstillatelse. Kjemikalier er benyttet ved noen få anledninger med godt resultat. I tillegg
51
52

To likeverdige AWSAR-helikoptre av typen Super.
Se kapittel 4.2.
25

er det innført bruk av en fraksjon knust fjell til strøing under milde, våte forhold. Forutsetningene for
trygg trafikkavvikling og bedre regularitet under milde, våte forhold er dermed forbedret i løpet av de
siste to årene.

Luftfartsulykker er ett av flere scenarier som vil utløse behov for medisinsk evakuering fra Svalbard til
fastlandet og behov for overføring av bistandsressurser fra fastlandet til Svalbard. Begge er viktige
konsekvensreduserende tiltak53.

Tiltak
Gjennomføre møter i
sikkerhetsutvalget ved Svalbard
lufthavn.

Ansvar

Frist

Avinor
Sikkerhetsutvalget

Årlig

Gjennomføre flyhavariøvelse ved
Svalbard lufthavn.

Avinor
Sysselmannen
Brannvesenet
Sykehuset
Røde Kors

Årlig

Etablering av NORWAM
«radardekning» mellom fastlandet og
Svalbard

Avinor

Påbegynt
2017

2.2.5 Sjøfartsulykker
Sjøfartsdirektoratets ulykkesbase54 viser en nedgang i antall arbeidsulykker/personulykker på skip i
norsk territorialfarvann de siste femten årene fra i overkant av 1200 i 2010 til i underkant av 300 i 2015.
De hyppigste ulykkeskategoriene er støt, klemskader og fall over bord. Sjøfartsulykker har i samme
periode hatt en liten økning fra nær 200 i 2010 til 263 i 2015. Den vanligste ulykkeskategorien for skip i
norske territorialfarvann er grunnstøting og kollisjon, etterfulgt av brann og kontaktskader.

Skipsfarten rundt Svalbard består av alt fra små fiskefartøy til store cruiseskip med opp til 3700
passasjerer om bord.55 Aktiviteten strekker seg langt utenfor Svalbards territorialfarvann.
Fiskeriaktiviteten56 og trafikk av et fåtall lasteskip foregår gjennom hele året, mens cruisetrafikk foregår
i den lyse årstiden. Trenden for cruiseskip er den samme som langs kysten av fastlandet: Stadig større
skip med flere passasjerer om bord. I 2012 var det anmeldt ca. 30 skip57 med ca. 60 000 pax58 om bord.
Fra 2012 har det vært en jevn nedgang til 13 skip i 2015. Dette skyldes trolig tungoljeforbudet og
kanskje også losplikten som er gjort gjeldende. Dersom fravær av is fortsetter, forventes at trenden snur.

53

Se kapittel 4.3 og 4.4.
Sjøfarstdir.no
55
I sommerhalvåret er det i tillegg et ikke ubetydelig antall private lystfartøy i farvannene.
56
Inkludert Kystvaktens kontrollvirksomhet.
57
Oversjøisk cruiseskip.
58
Passasjerer og mannskap.
54
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Risiko
De senere år har sjøfarten rundt Svalbard økt, med årlige hendelser og ulykker. Både brann og
grunnstøtinger har også på Svalbard ført til nestenulykker. Sysselmannen helikopter gjennomførte i
2015 30 sjøoppdrag, hvor arbeidsulykker og sykdom blant fiskere var hovedkategoriene. Det er en
sammenheng mellom omfanget av skipstrafikken og antall ulykker.

Selv om sjøtransport er en relativt sikker transportform, kan konsekvensene av ulykker til sjøs være
alvorlige. Sjøfartsulykker vil ha potensial til å true både liv og helse, miljø og materielle verdier.
Manglende evakueringsmuligheter kan medføre særlig alvorlige konsekvenser for liv og helse.

Klimaendringer og ny teknologi har ført til endret og mer nordgående fiskerimønster, og havområdene
er blitt mer tilgjengelige for annen maritim aktivitet. I 1984 overtok Statens kartverk ansvaret for
kartleggingen rundt Svalbard. Hvert år blir nye områder kartlagt, men ennå er deler av området rundt
Svalbard dels dårlig kartlagt for navigasjon eller ikke kartlagt i det hele tatt.

I Ny-Ålesund måles landhevinger. Svalbard har i dag landhevinger på cirka 8,5 millimeter, som skyldes
endringer i ismassene i området og som er en høyere landheving enn forventet. 59
Sammenholdt med de klimatiske forholdene utgjør dette en økt risiko for sjøfartsulykker i disse
farvannene.

Ved sjøtransport er det risiko for ukontrollerte utslipp av miljøskadelige stoffer. Miljøkonsekvensene av
akutte oljeutslipp for sjøfugl, marine pattedyr og strandhabitat avhenger blant annet av sted og tidspunkt
for utslippet, størrelse, forekomst av sårbare økosystemer i det rammede området, vær, oljetype og
beredskap. Dette er utdypet under kapitlet akutt forurensing (Kap. 2.2.1).

Responstid, vær og klimatiske forhold vil være avgjørende faktorer under redningsaksjoner ved
sjøfartsulykker.60 Responstiden kan variere fra få timer til et par døgn61. Begrenset infrastruktur og store
avstander gjør at sjøfartsulykker i Svalbard-farvann kan ha mer alvorlige konsekvenser for liv og helse
enn tilsvarende hendelser nær fastlandet. En annen viktig begrensing er redningsressursenes kapasitet.
Ofte vil et sivilt fartøy være nærmeste ressurs, og hjelpen derfra vil være tilfeldig, avhengig av fartøyets
kapasitet og ulykkens omfang og karakter.
De statlige kapasitetene består av 2 SAR-helikopter62, Sysselmannens tjenestefartøy63 og fartøy fra
Kystvakten. En større sjøfartsulykke med mange skadde vil kreve samtlige av Svalbards
redningsressurser og i tillegg medføre akutt behov for å overføre redningsressurser fra fastlandet, samt

59

Kartverkets geodetiske observatorium i Ny-Ålesund.
Kulde og lang responstid kan drastisk nedsette overlevelsesevnen.
61
Avhengig av transportkapasitetene; helikopter eller sjøgående fartøy.
62
Fra 1. april 2014 økte Sysselmannen fra ett til to likeverdige SAR-helikoptre.
63
Utvidet fra 6 – 9 måneders tilstedeværelse på Svalbard.
60
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at det vil være behov for medisinsk evakuering til fastlandet 64. En stor utfordring er også at man må ta
høyde for å etablere et midlertidig mottakspunkt i felt hvor helikoptrene kan gå i skytteltrafikk fra
innsatsområdet. Dette er nærmere omtalt i kapitel 4.2.65

Kommunikasjon er en stor utfordring ved redningsoperasjoner og kontroll av skipsfarten i farvannene
rundt øygruppen og spesielt i nordre del av Svalbard. Dette er nærmere omtalt under kapitel 2.4.566.

Tiltak
Den forebyggende sjøsikkerheten handler om tiltak for å redusere sannsynligheten for ulykker til sjøs,
og dermed beskytte samfunnet mot ulykker som kan føre til tap av liv, miljøskader og økonomiske tap.
Virkemidler for å oppnå sikker sjøtransport og god framkommelighet i norske farvann er blant annet
utbygging og drift av elektroniske navigasjonshjelpemidler, utbedring av farleder, lostjeneste,
trafikksentraler og slepebåtberedskap. Arbeidet med å få sjøområdene rundt Svalbard kartlagt med
moderne metoder bør forseres.

Vardø trafikksentral overvåker all tankskip- og annen risikotrafikk i havområdet rundt Svalbard.
Overvåking og kontroll med aktiviteten til sjøs er svært viktig både i forebyggende øyemed og for
effektivt å kunne styre ressursene ved en ulykke. Slik overvåking blir trolig bare effektiv ved bruk av
tekniske systemer som ikke er avhengig av manuell rapportering. AIS 67 eller LRIT68 av trafikk i
Svalbard-farvann synes å være det beste verktøyet for å oppnå dette med dagens teknologi. Arbeidet
med å utvikle dette bør forseres.

SAR-helikoptrene er den eneste fast stasjonerte og helårige redningsressursen i denne delen av Arktis.
Det er flere eksempler på at ressursen blir benyttet langt utenfor norsk redningstjenestes geografiske
ansvarsområde69. Dette har styrket innsatsevnen vesentlig.

Det vil, uansett avstand fra land, være meget tidkrevende å fullføre en masse-evakuering ifm
sjøfartsulykker med fartøy av en viss størrelse. (Fartøy med 200+ nødstedte personer) Det er kun en
redningsmann på hvert av de to SAR helikoptrene. Helikoptrene heiser en person om gangen og
redningsmann vil tidlig bli oppbrukt da det er krevende med heising fra sjø, flåte og evt livbåt. Det bør
etterstrebes å finne tekniske innretninger hvor man kan heise hele flåter med nødstedte. Det finnes
tekniske løsninger tilgjengelig for masseevakuering. Disse er imidlertid konstruert for evakuering av
personer uten behov for assistanse, typisk fra offshoreinstallasjoner og fra taket av høye bygninger på
land, som er i fysisk og psykisk god nok stand til å entre innretningen og sikre seg selv før de
transporteres underhengene til nærliggende område for evakuering. Dette vil ikke være et godt
alternativ til redningsmann, ettersom nødstedte om bord i redningsflåter eller personer liggende flytende
64

Se kapittel 4.3 og 4.4.
Evakuering fra innsatsområde til Longyearbyen
66
Satellittkommunikasjon.
67
Automatisk identifikasjon av skip.
68
Long Range Identification and Tracking.
69
Redningsaksjoner ved Franz Josef land og på Grønland er eksempler på dette.
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i sjøen etter kort tid være ute av stand til å sikre seg selv om bord i slike innretninger uten assistanse.
Sysselmannens tjenestefartøy Polarsyssel70 har fra 2016 utvidet sesongen fra 6 til 9 måneder på
Svalbard. Kystvakten har periodevis lege og dykkere om bord på sine fartøyer.71 Sysselmannen har god
erfaring med Kystvaktens bistand ved sjøfartshendelser, gitt at de er i rimelig avstand til
innsatsområdet. Avstandene er imidlertid store, og med så mange fartøy i farvannene, er det
gjennomgående SAR-helikopteret som utfører rednings- og ambulanseoppdragene. Man ser likevel
Kystvakten som en mulig ressurs i forbindelse med evakuering fra et innsatsområde.

Sysselmannen har i dag ti fueldepot for SAR-helikoptrene rundt om på Svalbard som øker rekkevidden.

Man kan ha en nullvisjon, men det er neppe realistisk å unngå at sjøfartsulykker inntreffer. Beredskapen
er med andre ord av stor betydning for å kunne redusere konsekvensene. Beredskapen på sjøen ivaretas
først og fremst av skipenes egne mannskaper og varslings- og slukkesystemer ombord. HRS72 Nord
leder og koordinerer redningsaksjoner på sjøen. LRS73 Svalbard bistår med SAR-helikopter, eventuelt
Sysselmannens tjenestefartøy, og koordinerer bistand fra andre lokale beredskapsressurser 74.
Tilstedeværelse i sjøterritoriet og kontroll av skipsfarten ved hjelp av Sysselmannens eller Kystvaktens
ressurser er viktige tiltak for sikre implementering og etterlevelse av gjeldende regelverk og bidra til økt
aktsomhet.

Tilstedeværelse er i seg selv en viktig forebyggende faktor. Økt skipsfart og utvidet årlig seilingstid vil
aktualisere spørsmålet om Sysselmannen bør ha et tjenestefartøy på helårsbasis. Dette ville bety en
betydelig styrking av beredskapen til sjøs.75

Evakuering av mange mennesker, skadde og uskadde, fra et innsatsområde utløser behov for et robust
mottaksapparat. Dette er nærmere omhandlet i kapittel 4.2.

Tiltak
Kartlegge farvannene rundt
Svalbard76.
Vurdere håndtering av
masseevakuering

Ansvar
Statens kartverk

Frist
Under arbeid
Videreføres

SMS
Helikopteroperatør

70

Se kapitel 3.2 for kapasitet på Polarsyssel.
Det kan tidvis forekomme at de har eget helikopter, men det er sjelden.
72
Hovedredningssentralen i Nord-Norge(stedsplassert i Bodø).
73
Lokal redningssentral er Sysselmannen på Svalbard. Organisert på lik linje som politiet på fastlandet.
74
Se også kapittel 2.2.1 om akutt forurensing.
75
Et slikt tiltak ville, foruten å styrke beredskapen mot sjøfartsulykker, være en betydelig styrking av beredskapen generelt.
76
Også satt opp som tiltak under kap.2.2.1 Akutt forurensning.
71
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2.2.6 Akutt forurensing
Farvannet rundt Svalbard er trafikkert av mange typer fartøy. Den dominerende skipstrafikken er fartøy
som går med marin diesel som drivstoff. Fiskefartøy er dominerende fartøytype når det gjelder utseilt
distanse. Det benyttes også store fartøyer til overvåknings- og forskningsoppgaver og til transport av
drivstoff og forsyninger til lokalsamfunnene.

På Svalbard er det årlig grunnstøtinger av mindre alvorlig karakter, men det har også vært
grunnstøtinger som har endt i forlis.77 Farvannet rundt Svalbard er til dels dårlig kartlagt for navigasjon
eller ikke kartlagt i det hele tatt, og det er relativt store endringer fra år til år i sedimentering og
bunnforhold. Skip kan komme nær kystområder som følge av motorhavarier eller annen havsnød samt
at cruisefartøyene ønsker å gå nært land.

Mulighetene for å komme et skip til assistanse i tide er usikrede vil kunne være tilfeldigheter som
avgjør om et egnet skip er i nærheten og kan bistå.

Dersom forventningen om klimaendring, og dermed en gradvis høyere temperatur slår til, vil den
generelle effekten for fisk i norske områder være at flere store og kommersielt viktige bestander vil få
en sterkere nordlig/nordøstlig utbredelse og vandring 78. Ut fra oversikten over redningsoppdrag79 som
Sysselmannens SAR-helikopter gjennomfører mot fiskefartøy ser man at det stadig blir flere oppdrag
lenger nord.80 Fiskefartøyene blir også større.

Med fraværende is ser man også at cruiseskip og mindre fartøy med passasjerer utvider
seilingssesongen rundt Svalbard.
Kartet viser fiske i perioden 2011 – 201381 og gir et bilde av hvor fartøytetteheten er størst, samt at det
viser at den har forflyttet seg nordover.

77

For eksempel fryseskipet Petrozavodsk på Bjørnøya i 2009
Rapport fra Fiskeridirektoratet
79
Medisinsk (medevac) og arbeidsulykker
80
SAR-rapportering til Hovedredningssentralen
81
Kartet viser posisjoner fra elektronisk fangstdagbok og satellitt sporing fordelt på fiskeredskap for årene 2011 – 2013. Russiske
fiskefartøy er ikke representert, men utgjør en vesentlig del av fiskeaktiviteten i havområdet. Fiskeridirektoratet.
78
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Store deler av Svalbard har status som naturreservat eller nasjonalpark. Fra 1.januar 2015 ble det
forbudt å seile med tungolje i verneområdene 82. Utenfor verneområdene, som for eksempel i Isfjorden,
kan cruisefartøy gå med tungolje som drivstoffkilde.

Kart over verneområder.

De fleste lokalsamfunnene på Svalbard har tankanlegg for drivstoff. Uhell ved disse anleggene kan føre
til avrenning direkte til grunn eller til sjøen. Flere av de andre ulykkestypene som er omhandlet i dette
kapittelet kan også medføre forurensing, for eksempel avrenning eller utvasking fra forurenset grunn og
drenering av slukkevann fra gruvebranner eller andre branner.

Risiko
Økt skipstrafikk som følge av issmelting kan utgjøre risiko for det sårbare miljøet rundt Svalbard.
Ekstreme værforhold, mørketid og islagte farvann er en konstant utfordring.
Det er liten sannsynlighet for at akutt forurensning til sjøs vil ha direkte skadelige konsekvenser for
mennesker, utover dem som eventuelt rammes av selve ulykken eller deltar i rednings- og
oppryddingsarbeidet. Utslipp av drivstoff, særlig tungolje fra fartøyer, vil kunne få store miljømessige
konsekvenser i den sårbare, arktiske naturen. På Svalbard vil responstiden være gjennomgående lang,
82

Forskrift om større naturreservat og fuglereservat på Svalbard. Forskrift -2014-04-04-377.
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og i isfylte farvann vil det ikke være mulig å bruke konvensjonelt oljevernutstyr. Selv begrensede
mengder tungolje vil kunne gjøre stor og langvarig skade. Akutt utslipp av store mengder marin diesel
kan også være skadelig for naturmiljøet.

Akutte utslipp fra virksomheter eller tankanlegg på land kan medføre til dels betydelig forurensning av
både grunn og sjøområder.

Det er først og fremst de store cruiseskipene som gir grunn til bekymring for utslipp av tung bunkersolje
på Svalbard83.

Kullskipene kan ha maksimalt 419 tonn drivstoff om bord ved innseiling til Van Mijenfjorden. Antall
kullskip er usikkert i fremtiden, men mye tyder på at antallet vil avta.

Vardø trafikksentral skal overvåke all tankskip- og annen risikotrafikk i havområdet rundt Svalbard, og
det er innført rapporteringsplikt. Det gir en bedret oversikt over fartøyers posisjoner og bevegelse rav
hensyn til sjøsikkerhet og miljø i farvannene. Rapporteringsplikten gjelder alle fartøyer som fører
passasjerer og fartøyer lengre enn 24 meter. Fartøyene skal rapportere sin posisjon til Vardø
trafikksentral når de går inn og ut av farvannet ved Svalbard, når fartøyet anløper eller går fra en havn,
og når fartøyet ankrer opp eller forlater en ankringsplass. Fartøyene må også rapportere hver tolvte time
når de er seiler. Rapporteringsplikten gjelder bare i territorialfarvannet. Det er usikkert i hvilken grad
den etterleves.

Det pågår omlastingsvirksomhet i svalbardfarvann (ship to ship transfer) særlig i Recherchfjorden. Slik
aktivitet kan føre til akutt forurensning.

Eventuell omlastingsaktivitet i områdene rundt Svalbard berøres av flere regelverk og forvaltes av ulike
myndigheter. En vurdering av lovligheten av aktiviteten må først og fremst gjøres på grunnlag av
regelverk knyttet til skipssikkerhet, MARPOL, toll- og avgiftsbestemmelser, samt tungoljeforbudet på
Svalbard, som er hjemlet i verneforskriftene for verneområdene. Alle disse reglene forvaltes av andre
myndigheter enn Kystverket.

Tiltak
Både virksomhetene som håndterer oljeprodukter og kjemikalier på Svalbard, har et egenansvar for
beredskap mot akutt forurensning. Kystverket har ansvaret for statlig beredskap og leder statlige
aksjoner ved akutt forurensing. Svalbard har eget utvalg mot akutt forurensing 84, som har aksjonsplikt
når skadevolder selv ikke kan aksjonere.85 Kystverket har egen depotstyrke86 på Svalbard og også depot
83

I nasjonalparken kan cruiseskipene ikke gå med tungolje.
UA ledes av Sysselmannen og har medlemmer fra Longyearbyen lokalstyre, Avinor, Kings Bay AS, Store Norske Spitsbergen
Grubekompani AS og Leonhard Nilsen & Sønner Spitsbergen.
85
Myndigheten gjelder hele Svalbard, inkludert territorialfarvannet.
86
Styrken består av 20 personer, og skal ha utholdenhet i inntil ti døgn.
84
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med utstyr. Depotstyrken har avtale på å kunne stå i innsats i ti dager. Det arbeides med å lage avtaler
med enkelte lokale fartøy som kan inngå i innsats. De fire største lokalsamfunnene 87 har en viss
beredskap mot akutt forurensing i form av mannskap og lenseutstyr. Dette er det samme personellet
som inngår i depotstyrken og som benytter utstyr som er plassert av Kystverket. Sysselmannen fartøy
Polarsyssel har også Kystverkets oljevernutstyr om bord.

Kystverket gjennomfører årlig opplæring og oljevernøvelse på Svalbard hvor Kystvakten, depotstyrken
og lokale fartøy deltar. En større øvelse ble gjennomført høsten 2016. Denne er under evaluering.

Det er viktig å opprettholde en robust beredskap mot akutt forurensing. Særlig i den akutte fasen vil det
være behov for tilgang til detaljerte oversikter over sårbare områder til ulike årstider som
beslutningsgrunnlag ved utslipp og for å kunne rettlede og prioritere ved oppryddingsarbeidet.
Prioriterte miljøområder på Svalbard (PRIMOS) er et beredskapsverktøy som baserer seg på kartfestet
informasjon om miljøressurser på Svalbard. PRIMOS inneholder informasjon om blant annet sjøfugl,
marine pattedyr, kulturminner og marine bunnsamfunn og rangerer disse i forhold til hverandre på
bakgrunn av sårbarhet overfor akutt forurensning.

Beslutning om enkelte av tiltakene nedenfor faller utenfor Sysselmannens myndighetsområde. Det er
likevel viktig at Sysselmannen jobber aktivt med å synliggjøre overfor beslutningstaker hva som kan
utføres av forebyggende tiltak for å bevare miljøet og øke sikkerheten i farvannet rundt Svalbard.

Tiltak

Ansvar

Gjennomgang av de 5 risikoreduserende tiltak
anbefalt av Kystverket88.

Klima- og
miljøverndep.

Bedret kartlegging av farvannet rundt
Svalbard.

Kartverket
v/sjødivisjonen

Gjennomføre oljevernøvelse.
Gjennomgang av Polarkoden89 (MARPOL) for
arktiske områder og se hvilke betydning denne
har.

Revidere kontrakter for deltakelse i
depotstyrken

Kystverket
UA/Depotstyrken
Lokale fartøy
SMS
Kystverket
Longyearbyen
lokalstyre
SMS
Longyearbyen
lokalstyre
SNSK
LNS
Kystverket

Frist

Videreføres
Årlig
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Longyearbyen, Barentsburg, Svea og Ny-Ålesund
Kystverket 2014. Analyse av sannsynlighet for akutt oljeutslipp fra skipstrafikk ved Svalbard og Jan Mayen.
89
FNs skipsfartsorgan IMO har vedtatt Polarkoden som skal regulere skipstrafikk i arktiske områder.
88
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2.2.7 Skred-, bre- og ferdselsulykker
Det er mye landbasert ferdsel på Svalbard både sommer og vinter. Vinterstid er snøskuter det primære
fremkomstmiddelet, men det har også blitt flere frikjørere på ski. Tilreisende har et begrenset område å
ferdes i og de deltar ofte på guidede turer. Denne gruppen følger som regel de store, kjente
hovedtraseene, mens fastboende kan ferdes over store deler av Svalbard. I de mindre beferdede
områdene har man ikke nødvendigvis like god kunnskap om sprekkområder på breer og lokal skredfare.
Lokale forhold varierer fra år til år og fra sted til sted, både med hensyn til skredfare og breer i
bevegelse90.

Risiko
Snøskred er utbredt på Svalbard, både natur- og menneskeutløste. Med mye vindtransport av snø og
store temperatursvingninger varierer skredfaren mye gjennom vinteren. Det er store lokale variasjoner.
Flere ganger i året utløses skred av mennesker på ski, snøskuter eller til fots. Årlig er det flere
utrykninger til skredhendelser91, mens breulykker er sjeldnere. Mange har god skredkompetanse og
avstår fra å oppsøke bratte fjellsider når skredfaren er stor: Andre har mindre kompetanse eller
fokuserer mindre på å ta forholdsregler når de ferdes i terrenget.
Beredskapen mot skred- og breulykker er god. SAR-helikoptrene er godt utstyrt og innsatspersonell92
trener jevnlig sammen. Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps har svært god kompetanse i bre- og
skredgruppen. Det er ikke lavinehund på Svalbard.

Tiltak
Det utføres mye løpende forebyggende arbeid i form av opplæring og bevisstgjøring om skredfaren og
om ferdsel i terrenget. Sysselmannen tilbyr sammen med den lokale ungdomsklubben, som drives av
Longyearbyen lokalstyre (LL), og Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps årlig et opplæringsprogram
rettet mot ungdommer i Longyearbyen. Turoperatørene har egne sikkerhetskurs for sine guider, og flere
lokale bedrifter har både opplæring og utlån av sikkerhetsutstyr til sine ansatte. Det er et kontinuerlig
samarbeid mellom Sysselmannen og turoperatører. Lokale operatører har kurs og opplæring og legger
til rette logistikk og sikkerhet for forskere, studenter og andre som skal oppholde seg i felt. NVE
utsteder daglig regional snøskredvarsling i perioden 1. desember – 31. mai for området
Nordenskiøldland. Snøskredvarslet finnes på www.varsom.no. Snøskredvarslet vil gi både bedrifter og
fastboende oversikt over snøskredfaren i regionen, slik at man kan ta forhåndsregler dersom man har
tenkt seg ut i terrenget.

90

Surgende breer kan rykke frem flere meter i døgnet over en periode på 2 – 3 år.
Siste dødsulykke etter skred var i 2015.
92
Sysselmannens politiavdeling og helikopteroperatør, sykehuset og Longyearbyen Røde kors hjelpekorps.
91
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Tiltak

Trening og samvirkeøvelser for innsatspersonell;
skredøvelse, brekurs/øvelser

Ansvar
Sysselmannen
Røde Kors;
bre- og
skredgruppa.
Sykehuset
Helikopteroper
atør

Frist

Årlig

Forebyggende opplæring for egne
ansatte/elever

UNIS
Turoperatører
Andre

Årlig

Samvirkeøvelser med turoperatører

Sysselmannen
Sykehuset
Helikopteroper
atør

Årlig

Årlig vinterkurs, brekurs, trening og øvelser for
medlemmer

Røde Kors

Årlig

Daglig snøskredvarsel for Nordenskiøldland på
www.varsom.no i perioden 1.desember-31.mai

NVE

Pågår

Vurdere en ordning for lavinehund

Beredskapsråd
et

2 årlige samarbeidsmøter SMS og Næringslivet

2.3

Alvorlige, tilsiktede handlinger

Tilsiktede uønskede handlinger er hendelser som forårsakes av en aktør som handler med hensikt.
Aktørens hensikt er ondsinnet eller å fremme egne interesser.
Dette kapittelet omhandler et utvalg alvorlige, tilsiktede handlinger. Om slike handlinger skulle
inntreffe, vil Sysselmannen ha behov for rask bistand fra fastlandet, for eksempel fra nasjonale
bistandsenheter som beredskapstroppen, bombegruppa, og krise- og gisselforhandlere. Sysselmannens
politiavdeling må så langt det er mulig ha kompetanse til å håndtere ulike scenarier inntil bistand er på
plass. Prosedyrer, taktikk og ferdigheter må være av god kvalitet for at slike oppdrag skal kunne løses
effektivt. Forebyggende arbeid og gode sikkerhetsrutiner og årvåkenhet hos objekteiere med ansvar for
kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner er helt avgjørende for å redusere risiko.

Et fellestrekk ved de alvorlige, tilsiktede handlingene som er omhandlet her, er mangelen på robuste
avtaler og prosedyrer som sikrer rask overføring av bistand fra fastlandet til Svalbard. Dette er nærmere
omhandlet i kapittel 4.4.
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2.3.1 Bombetrusler
Politiet har planverk og gode rutiner for håndtering av bombetrusler og mistenkelige gjenstander 93.
Dette gjelder særlig kvalitetssikring av den innledende vurderingen av gjenstandens eller trusselens
karakter og den innsatsen som anses nødvendig.

Risiko
Sysselmannen vurderer sannsynligheten for bombetrusler på Svalbard som lav. Det er ikke kjent at det
har vært fremsatt slike trusler på øygruppen. Konsekvensene av en bombetrussel vil være alvorlige. Så
lenge situasjonen er uavklart, vil det være en alvorlig trussel mot liv og helse og, de (lokale)
samfunnsmessige konsekvensene av sikkerhetstiltakene som må iverksettes vil kunne bli betydelige.

Tiltak
Politiet har personer som skal vurdere alvorlighetsgraden i mottatte trusler eller funn av mistenkelige
gjenstander og gi råd til politimesteren med hensyn til iverksettelse av tiltak. Politiet kan også få
innledende rådgivning fra for eksempel bombegruppa i Oslo politidistrikt eller en av Forsvarets
bombegrupper.94 Vurderes bombetrusselen eller den mistenkelige gjenstanden slik at det må iverksettes
tiltak95, vil Sysselmannen ha behov for stedlig bistand fra en av de to nevnte enheter.

2.3.2 Dødelig vold
PLIVO er innført i nødetater.
Etter terrorhandlingene 22. juli 2011 og de mange skolemassakrene som har vært de senere år, er det
blitt mer tydelig at man også på Svalbard må ha beredskap for å kunne håndtere et pågående scenario
der noen forsøker å ta livet av andre.

Risiko
Kriminaliteten på Svalbard er lav og det er sjelden at mennesker kommer til Svalbard uten å være i
stand til å kunne forsørge seg selv. Lokalsamfunnene er gjennomgående oversiktlige, men samtidig er
botiden relativt kort. Man har med andre ord ikke like god kunnskap som tidligere om dem som til
enhver tid oppholder seg på øygruppen.
En faktor i risikovurderingen er at våpentettheten er særdeles høy. Det finnes knapt et hjem uten ett eller
flere skytevåpen. Flere har tilgang til våpen gjennom arbeidsgiver og kan enkelt hente ut våpen. Selv de
som ikke er funnet skikket til å ha eget skytevåpen, kan under gitte forutsetninger låne våpen av andre
når de er i felt.96 Sysselmannen inndrar våpen i flere saker årlig når vedkommende eier er vurdert som
uskikket til å ha skytevåpen. Både Ny-Ålesund og Longyearbyen har aktive skytterklubber. Mange

93

PBS I, kapittel 6.2.
Ikke-stedlig bistand.
95
For eksempel søk etter gjenstand og uskadeliggjøring
96
Grunnet behovet for isbjørnbeskyttelse
94
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medlemmer har enhåndsvåpen.97 Det er få alvorlige hendelser med skytevåpen98, og man har heller ikke
hatt hendelser av typen «dødelig vold pågår».

På Svalbard vurderes sannsynligheten for at noen vil forsøke å ta livet av andre som lav, men
konsekvensene av for eksempel et dødelig vold-scenario vil være alvorlige.

Tiltak
Svalbards befolkning har behov for skytevåpen til isbjørnbeskyttelse når de ferdes utenfor bosettingene.
Det er vanlig at de fleste har personlig våpen -også enhåndsvåpen - egnet til dette formålet. Gjeldende
regelverk sier lite om våpen til isbjørnbeskyttelse.

Sysselmannen startet høsten 2014 opplæring og kursing i nødetatenes håndtering av PLIVO (pågående
livstruende vold). Per 1. juni 2016 har samtlige nødetater (politi, brann og helse) gjennomført opplæring
og samtrening. Det ble i den sammenhengen gjennomført flere fullskala øvelser med markører.
Planverk for PLIVO er etablert.

I gitte scenarioer vil Sysselmannens kapasitet og kompetanse likevel ikke være tilstrekkelig for å løse
denne typen oppdrag effektivt. Sysselmannen vil derfor ha behov for rask bistand fra fastlandet.

Tiltak
Opprettholde trening og
samvirkeøvelser
Vurdere behov for innspill om egen
forskrift for å erverve, leie, og lån av
våpen til isbjørnbeskyttelse

Ansvar
SMS Politi
Brann
Helse
SMS
JBD

Frist
Årlig
2017

2.3.3 Gisseltaking
En gisseltaking kan enten være en terrorhandling eller det kan være en handling utført av en eller flere
som har andre motiver enn for eksempel å skape generell frykt i befolkningen.

Risiko
Sysselmannen vurderer sannsynligheten for gisseltaking på Svalbard som lav. 99 Konsekvensene av en
gisseltaking vil være alvorlige, med en overhengende trussel mot liv og helse.

Tiltak
Sysselmannens innsatskompetanse ved denne type scenarier er begrenset til evakuering, isolasjon og
vakthold. Politiets handleplikt ved farlige politioperasjoner100 innebærer imidlertid at Sysselmannen må
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Våpnene oppbevares hjemme hos den enkelte eier.
Man tenker her på for eksempel trusler eller uforsiktig omgang med skytevåpen.
99
Det er ikke kjent at det har vært utført slike handlinger på Svalbard.
98
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være best mulig forberedt på å kunne gjennomføre en øyeblikkelig aksjon101 med eget innsatspersonell.
Dette begrunner de tiltak Sysselmannen iverksetter for å heve eget innsatspersonell sin kompetanse på
skarpe aksjoner102.

Ved denne type hendelser vil Sysselmannen være avhengig av både innledende rådgivning fra krise- og
gisselforhandlere i Oslo politidistrikt103, og raskest mulig stedlig bistand fra forhandlere og
beredskapstroppen.

2.3.4 Terrorisme
Bakgrunn
PST vurderer i sin årlige åpne trusselvurdering 2016 (NTV) at ekstrem islamisme fortsatt utgjør den
største trusselen mot norske interesser. Det vurderes som mulig at det i løpet av 2016 vil forekomme
forsøk på terror mot mål i Norge. ISIL har gjentatte ganger truet vestlige land og oppfordret
sympatisører i disse landene til å gjennomføre angrep. Det har vært en markant økning i terrorrelaterte
hendelser i vestlige land.

Trusselen fra det høyreekstreme miljøet vurderes å være økende. Dette er en følge av at asyltematikken
er en sentral drivkraft for høyreekstrem aktivitet, radikalisering og rekruttering. Samtidig vurderes de til
å utgjøre en mindre terrortrussel enn ekstrem islamisme. Dette skyldes at miljøene fortsatt er preget av
svak organisering, interne konflikter og skiftende ledelse. I det høyreekstreme fiendebildet vil også
norske myndigheter kunne få et sterkere fokus. Det er midlertidig lite sannsynlig at de høyreekstreme
miljøene vil kunne samles fordi de ikke har noen felles ideologi.

Risiko
Sysselmannen har ansvaret for PST-oppgaver på Svalbard. Det er vurdert som lite sannsynlig at
Svalbard vil bli rammet av terror slik situasjonen er nå.

Det er få eller ingen typiske symbolmål på Svalbard som kan være attraktivt for terrorister å ramme. En
risiko kan være besøk av myndighetspersoner som kan regnes som et symbolmål i kraft av sin stilling.
Det ekstreme islamistiske miljøet i Norge vurderes ikke å bli mer samlende i 2016, og på Svalbard er
det ikke avdekket noen ekstreme islamistiske miljøer eller personer som sympatiserer med terrorgrupper
ISIL eller lignende organisasjoner.

Trussel fra høyreekstreme miljøer vurderes også å være lav på Svalbard. Det er ikke avdekket personer
som har høyreekstreme voldelig intensjoner og det er ikke noe høyreekstremt miljø på Svalbard. Det
økte antall asylsøkere til Norge er blitt en sak som mobiliserer det høyreekstreme miljøet, men på
100

Professor Tor-Geir Myhrer i utredning til politidirektørens evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 (utredningen kan om
ønskelig ettersendes til departementet).
101
ØA: initieres av motpartens handlinger, og krever at politiet responderer raskest mulig for å normalisere situasjonen.
102
Se nærmere beskrivelse i kapittel 2.3.2, nest siste avsnitt.
103
Ikke-stedlig bistand.
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Svalbard er det ikke opprettet asylmottak eller mulig å søke politisk asyl. Ukrainakonflikten har hatt en
svært begrenset appell hos norske høyreekstreme og vurderes ikke å utgjøre noen sentral drivkraft for
trusselen fra de norske miljøene.

I den russiske bosetningen i Barentsburg er det pr. 2016 ca. 500 personer, hvor flertallet er
gruvearbeidere fra Ukraina. Sannsynligheten for at noen av disse har deltatt i konflikten i Ukraina og
utviklet intensjon om og kapasitet til å utføre voldsaksjoner kan være tilstede, men det er lite sannsynlig
at de har intensjon om å utøve voldshandlinger på Svalbard eller andre steder i Norge. Det vurderes som
lite sannsynlig at de vil bruke sin operative kapasitet til annet enn et nasjonalt engasjement i konflikten i
sitt hjemland.

Terrorhandlinger mot spesifikke objekt, herunder kraftforsyning, tele- og kommunikasjon,
vannforsyning, sykehus, flyplasser, kommandosentraler med mer kan få konsekvenser for samfunnets
funksjonsevne frem til alternative tjenester etableres. Eier av slike objekter har et eget ansvar for å
utarbeide prosedyrer for objektbeskyttelse for å redusere konsekvensene og risikoen for slike terror/sabotasjehandlinger mot samfunnskritiske funksjoner. Politiet og PST bidrar med sikkerhetsveiledning
til objekteiere. I politiets beredskapssystem og lokale planverk er det tiltak for slike tilsiktede
handlinger. Denne informasjon omtales ikke i denne ROS analysen.

Et mulig terrorscenario på Svalbard kan være et kapret fly som lander i Longyearbyen. Dette vil kreve
samhandling og innsats fra nødetatene og personell ved Svalbard lufthavn. Sysselmannen vil ha behov
for rask bistand fra fastlandet, særlig fra beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlere, tolker,
bombegruppa, og seksjon organisert kriminalitet. Longyearbyen sykehus vil ha behov for å styrke
helseberedskapen, dvs. få overført helsefaglig personell fra fastlandet. Videre vil det være behov for å
klargjøre for medisinsk evakuering av skadde til fastlandet. 104 Et annet mulig scenario kan være forsøk
på lamme kritiske infrastrukturer og/eller kritiske samfunnsfunksjoner på Svalbard. 105 SvalSat kan heller
ikke utelukkes som et mulig mål for en terror- eller sabotasjehandling.

Sårbarhet og tiltak
Arbeidet med å forebygge og motvirke terrorhandlinger må skje gjennom et bredt samarbeid mellom
politi, andre myndigheter og sivile aktører. Det er gitt ut en veileder om sikkerhets- og beredskapstiltak
mot terrorhandlinger,106 som er et godt hjelpemiddel for offentlige og private virksomheter for å tilpasse
grunnsikring og beredskapstiltak til egen virksomhet.

Dersom en terrorhandling inntreffer på Svalbard, vil det som nevnt over være behov for rask bistand fra
både politi og andre beredskapsaktører fra fastlandet, trolig også Forsvarets kapasiteter.
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Se nærmere om evakuering fra Svalbard i kapittel 4.3.
Kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner er omhandlet i kapittel 2.4.
106
NSM, PST, POD (2010).
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Bistandsinstruksen107 har aldri vært øvet på Svalbard, og det kan tenkes at dette er noe man bør se
nærmere på; både det formelle grunnlaget og prosedyrer for overføring, mottak og innsetting.

2.4

Kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

Kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner er to begreper som henger nøye sammen.
Kritiske infrastrukturer er de anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets
viktigste funksjoner108. Kritiske samfunnsfunksjoner er funksjoner som dekker samfunnets
grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse 109.

Infrastrukturutvalget pekte på nødvendigheten av å sikre god koordinering av sikkerhets- og
beredskapsarbeidet på tvers av sektorer og mellom de ansvarlige aktørene 110. Longyearbyen lokalstyre,
Trust Arktikugol, Kings Bay, Telenor Svalbard og Store Norske har alle sentrale roller i å håndtere
følgene av svikt i kritiske infrastrukturer i lokalsamfunnene på Svalbard. Det er viktig at disse
virksomhetene i sine risiko- og sårbarhetsanalyser gjør grundige vurderinger av følgene av svikt i
kritiske infrastrukturer. På Svalbard henger elektrisk kraft, vannforsyning og fjernvarme sammen i et
gjensidig avhengighetsforhold.

Matforsyning er den eneste kritiske samfunnsfunksjonen som omhandles i dette kapittelet, andre
kritiske samfunnsfunksjoner er omhandlet i kapittel 3.

2.4.1 Energi
Energiverket i Longyearbyen ble tatt i bruk i 1982I 2015 sto renseanlegget klart. Energiverket er et
komplekst prosessanlegg med mange tekniske komponenter som kan være kritiske for både produksjon
og forsyningen av energi. Mange, men langt fra de fleste komponentene har dubletter. Dersom en eller
flere komponenter faller bort, kan dette føre til stopp på det kullfyrte anlegget. Elektrisitet og
fjernvarme vil da bli produsert av diesel.

Energiverket i Barentsburg ble satt i drift i 1973, og fyres med kull fra gruva i byen. Anlegget består av
tre energiproduserende enheter som kan opereres uavhengig av hverandre. For å dekke det
gjennomsnittlige energibehovet i Barentsburg må man ha produksjon på to av de tre enhetene. Følgelig
er det ikke kritisk om én enhet faller ut. Barentsburg har dieselfyrt reservekraftverk, og byen har ett
tankanlegg for diesel. I Pyramiden er det to energiverk, ett kullfyrt og ett dieselfyrt.
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Instruks om Forsvarets bistand til politiet, fastsatt ved kgl. res. 22. juni 2012.
Eksempler på kritiske infrastrukturer er elektrisk kraft, elektronisk kommunikasjon, vann og avløp, transport, olje og gass, og
satellittbasert infrastruktur.
109
Eksempler på kritiske samfunnsfunksjoner er bank og finans, matforsyning, helse-, sosial- og trygdetjenester, politi, nød- og
redningstjenester, Regjering, Storting, forsvar og domstoler.
110
NOU 2006:6.
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I det følgende fokuseres det på risikoer knyttet til energiforsyningen i Longyearbyen. Risikoene antas
dels å være sammenfallende med Barentsburg, men dette er ikke etterprøvd.

Risiko
Energiverket i Longyearbyen er avhengig av kull fra Gruve 7 til sin energiproduksjon. Uteblir kullleveransen, må energiverket stenge ned når kullagrene er tomme. Diesel benyttes til drift av
dieselaggregater og fyrkjeler i fyrhus, som er reserveanlegg for energi- og fjernvarmeproduksjon.
Dersom tilgangen på diesel skulle bli borte, vil dieselaggregatene bli satt ut av funksjon. Avhengig av
når på året det skulle skje, vil evakuering av befolkningen være aktuelt. Videre vil det oppstå store
materielle skader på utstyr og infrastruktur. Sannsynligheten for et slikt scenario vurderes imidlertid
som svært lav, men konsekvensene vil kunne bli svært alvorlige.

Energiproduksjonen er avhengig av vann for produksjon av damp til turbinene. Ved bortfall av vann vil
dieselaggregatene overta energiproduksjonen. Longyearbyen har ikke alternativ vannkilde i, og er
derfor helt avhengig av reservoaret i Isdammen.

I Longyeardalen er det såkalt ringkjøring, som betyr at man kan fremføre strøm til den eller de
nettstasjonene som blir berørt av et eventuelt kabelbrudd. Dette gjelder imidlertid ikke strømmen opp til
Nybyen og Sverdrupbyen. Tilsvarende vil strømkundene på Hotellneset bli berørt hvis høyspentlinja
langs Burmaveien brytes. På denne linjen er det nødstrømsaggregater på flyplassen (Avinor) og
Platåfjellet (SvalSat). Ved Gruve 7-anlegget er det et aggregat som kan forsyne hele Adventdalen med
strøm, så fremt det ikke er drift i gruva. Det er også et nødstrømsaggregat ved Isdammen for å kunne
opprettholde vannproduksjonen ved strømbrudd på Adventdallinja. I tillegg er det et mobilt aggregat
knyttet til energiverket.

I desember 2012 brøt det ut brann på energiverket i Longyearbyen. Brannen førte til at fjernvarmen til
deler av byen falt bort. Disse områdene har ikke eget fyrhus. Hendelsen inntraff i en periode med
relativt få kuldegrader, slik at man unngikk evakuering fra de områdene som ble berørt av at
fjernvarmen falt bort, og man unngikk frost- og sprekkskader på ledningsnettet.

Energiverket er et kritisk viktig objekt på flere måter. Dette beskrives nærmere i egen ROS.

2.4.2 Varme
Fjernvarmenettet i Longyearbyen er konstruert slik at fem fyrhus kan forsyne hvert sitt område med
fjernvarme dersom energiverket får stans i produksjonen eller det skjer noe med primærnettet.
Fyrhusene er i god stand. Fyrkjelen som forsyner hovedsentralen for Skjæringa og Sjøområdet (H320)
er plassert inne i energiverket. Nytt fyrhus til Skjæringa er under bygging. Forsyningen av de nevnte
områdene er derfor avhengig av at hovedpumpene på energiverket går og at den første delen av
primærnettet er intakt. Alternativt kan disse områdene forsynes via øvrige fyrhus i byen, så lenge den
øvrige delen av primærnettet er uskadd og utetemperaturen ikke er for lav.
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Longyearbyen kan forsynes med varme en kortere periode, men med redusert kapasitet dersom
energiverket er 100 % ute av drift. Leveransen forutsetter at det leveres strøm fra reservekraftverket, at
fyrhusene fungerer som de skal og at primærnettet kan stenges mellom H320 og energiverket. Et unntak
er imidlertid byggene langs Strandveien fra Vei 300 og vestover. Disse kan ikke forsynes hvis hele
energiverket er ute av drift fordi pumpene som står for sirkulasjon på dette strekket er plassert inne i
energiverket. Svalbard lufthavn forsynes fra fyrhus 4, uavhengig av disse pumpene.

2.4.3 Ferskvann
Isdammen er Longyearbyens eneste vannkilde fra september til juni. Fra juni til september er
Steintippdalen vannkilde med Isdammen som reservevannkilde. Demningen som magasinerer vannet,
veien til Gruve 7, er eksponert for uønskede hendelser. De største truslene mot vannkilden er en større
forurensing eller brudd på demningen. Det er flere lekkasjer i demningen, og et dambrudd vil true
leveringskapasiteten. En annen utfordring er store vannmasser fra omkringliggende daler som kan skape
utvasking av demningen og dermed brudd.

Forurensing av Isdammen kan skje ved at kjøretøy havner i dammen, slik at drivstoff eller last siger ut i
dammen. Vannledningsnettet består av isolerte rør med frostsikring. Et langvarig strømbrudd vinterstid
vil derfor kunne få alvorlige konsekvenser for vannledningsnettet.
Barentsburg har sin vannforsyning fra et vann på vestsiden av Grønfjorden. Vannet blir ledet via
Vannposten under Grønfjorden gjennom to plastrørledninger, hvorav den ene er reserve. Barentsburg
har ingen alternativ vannkilde. Som i Longyearbyen er vannforsyningen avhengig av elektrisk kraft.
Vannforsyningen regnes likevel som relativt sikker og av god kvalitet.

Ny-Ålesund har også bare én vannkilde. På strekningen inn til byen må vannet løftes over et høydedrag
ved hjelp av elektriske trykkpumper.

Risiko
Forurensning av Isdammen vil skape problemer for renseanlegg og ledningsnett. Det vil kreve rensing
av filter og ledningsnett, noe som er både arbeids- og tidkrevende. Midlertidig bortfall av vann vurderes
som sannsynlig. Vannbehandlingsanlegget (VBA) sikrer at vannet er av en slik kvalitet at det kan
benyttes som forbruks-/drikkevann. I renseprosessen kreves en rekke tekniske komponenter som
pumper, filter, måleutstyr mm. Ved bortfall av en eller flere av disse komponentene, eller ved brann,
kan konsekvensen bli bortfall av vann. Det er mulig å kjøre det meste vannet utenom
vannbehandlingsanlegget, men da kan risikoen være urenset vann på nettet.

For å få levert vann til hele Longyearbyen benyttes fire trykkøkningsstasjoner som er avhengige av
strøm. Ved bortfall av strøm vil høyereliggende steder i byen bli uten vann eller få dårligere trykk. Det

42

er etablert et høydebasseng på 1700 m3 i Gruvedalen 111 og et lite utjevningsbasseng i Nybyen på 60 m3.
Bassenget i Gruvedalen er oppvarmet med varmekabler og fjernvarme, ved lengre tids strømbrudd kan
konsekvensen med andre ord være nedfrysning av bassenget.

Ved en styrttapping av Isdammen vil kapasiteten minke kraftig, avhengig av når på året det skjer.
Konsekvensen kan bli bortfall av vann. Et lengre strømbrudd vil kunne medføre bortfall av vann på
grunn av frost i rørene og dårlig trykk. Dette kan være kritisk ved en brann. Det er etablert
reservekraftanlegg slik at sannsynligheten for et lengre strømbrudd er lav.

Tiltak
Det er gjennomført ROS-analyse, tiltak er identifisert og en del av disse er planlagt gjennomført.

2.4.4 Satellittbaserte tjenester
Kommunikasjonsmidlene på Svalbard og havområdene rundt er begrensede og utgjør klare utfordringer
for utførelsen av beredskapsoppgaver. I Isfjorden og noen mil utenfor er det god VHF-dekning112 og
delvis mobildekning. På øst- og nordsiden finnes ikke VHF-dekning. Inmarsat-C, som er et mye brukt
kommunikasjonsmiddel, er kun stabilt opp til 70–75 grader nord. Iridium-systemet kan være et godt
alternativ113. AIS har mangelfull oppdatering nord for 75 grader.

KSAT sin satellittstasjon, SvalSat, er verdens største stasjon for nedlesing av data fra satellitter i polar
lavbane. Stasjonen tar hovedsakelig ned data knyttet til meteorologi, forskning, optiske bilder og
radardata fra satellitt. Den primære måten å distribuere disse dataene tilbake til eierne er gjennom
fiberoptisk sjøkabel. Stasjonen har flere uavhengige systemer for nødkommunikasjon med omverdenen.
KSAT har også et eget VHF-nett i Longyearbyen. Eieren av sjøkabelen, Space Norway, har utarbeidet
en egen ROS-analyse for fibersystemet

Sysselmannen har identifisert tre hovedområder hvor disse begrensningene særlig gjør seg gjeldende,
samt hvor en bedret kommunikasjonsdekning på Svalbard og tilliggende havområder ville utgjøre en
betydelig merverdi:

-Myndighetsoppgaver
-Redningstjenesten på og rundt Svalbard
-Akutt forurensning
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1700 m3 tilsvarer ca. to dagers forbruk.
Maritim radio.
113
Det er imidlertid ikke krav til Iridium ombord i fartøyene.
112
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Myndighetsoppgaver
Sysselmannens myndighetsoppgaver på Svalbard er svært forskjelligartede og spenner fra alminnelige
politioppgaver innenfor bosettingene til inspeksjonstokt rundt øygruppen med Sysselmannens
tjenestefartøy.

På grunn av Svalbards geografiske og værmessige forhold, samt fraværet av alminnelig infrastruktur,
krever løsningen av Sysselmannens oppgaver i utstrakt grad bruk av helikopter, fartøy, snøscooter og
beltevogn. Tidvis krever oppdragene at man ferdes over store avstander og under krevende forhold.

Pr. i dag benytter Sysselmannen radiosamband, Vsat, Iridium og Inreach (nødpeilesender med funksjon
for tekstlig kommunikasjon og sanntidssporing) for å løse sine oppgaver i felt. Særlig Vsat har svært
begrenset dekning i de nordlige delene av øygruppen. Begrensninger i muligheten til å kunne kontakte
myndighetene, samt å formidle relevant informasjon i sann tid om en hendelse er en annen viktig side
av kommunikasjonsutfordringene som finnes i dag.
Tilgangen på informasjon er av stor verdi i planleggingsfasen av et oppdrag. Sanntidsinformasjon om
oppdraget har betydning for blant annet dimensjonering av utrustning og personell. Videre er det
avgjørende under gjennomføringen av oppdrag at man har pålitelige kommunikasjonskanaler. Dette
gjelder både for utsendt personell, men også eksempelvis mellom helikopter og operasjonssentral.
Erfaringer Sysselmannen har gjort seg bl.a. ved tilsiktede væpnede hendelser om bord på fartøy, har
understreket verdien det ville hatt å kunne kommunisere informasjon om hendelsen fra stedet i forkant
av Sysselmannens utrykning.

En forbedret satellittdekning ville også gitt langt bedre og presise is- og værkart enn det som er
tilgjengelig pr. i dag. Dette har en klar betydning for Sysselmannens marine operasjoner, men også for
sjøsikkerheten generelt.

Redningstjenesten
Sysselmannen leder den lokale redningstjenesten på Svalbard og er formelt underlagt
Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Til bruk i redningstjenesten disponerer Sysselmannen bl.a. to
redningshelikoptre med responstid på henholdsvis én og to timer. Normalt er imidlertid den virkelige
responstiden i overkant av 30 minutter. Typen oppdrag varierer fra mindre hendelser på land knyttet til
ferdsel til større hendelser som evakuering av personer fra fartøy i værutsatte og fjerntliggende
havområder.

De vanligste nødkommunikasjonsmidlene som benyttes av folk på Svalbard er nødpeilesender og
Iridium. Disse, sammenholdt med de kommunikasjonsmidlene redningstjenesten disponerer (Inreach og
radiosamband), gjør redningsoppdrag på Svalbard svært utfordrende. Dette gjelder både adgangen til å
tilkalle hjelp og å få formidlet hva situasjonen består i, og hvilket kommunikasjonsbehov
redningstjenesten har internt. Eksempelvis har Sysselmannen erfart forsinkelser på nødpeilesendere på
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opp til halvannen time fra de ble utløst til signalet er blitt oppfanget. Under ekstreme værforhold vil en
slik forsinkelse kunne utgjøre en betydelig risiko for tap av menneskeliv.

Adgangen til å kunne kommunisere sanntidsbilder eller til å kunne gjennomføre videooverføring er av
stor betydning for. kontakten med medisinsk personell i Longyearbyen eller på fastlandet. Ved akutte
hendelser vil en mulighet til å konsultere medisinsk personell kunne redde liv. Tilsvarende har dette
betydning for planleggingen og utrustningen av legehjelp i forkant av en utrykning.

Hurtig tilgang på informasjon om en akutt hendelse er ofte avgjørende for om en operasjon blir
vellykket. Sysselmannen har anledning til å sende inn fly over områder hvor det har vært en hendelse
for å innhente oversiktsinformasjon. Fly er raskere enn helikopter og kan gi forhåndsopplysninger som
er kritisk viktige for planleggingen av en redningsaksjon. Med en forbedret satellittdekning vil dette gi
muligheter til å sende sanntidsinformasjon gjennom overflyvning. Et eksempel på hendelser hvor dette
vil ha betydning, er forlis av større cruiseskip. Et annet alternativ til dette vil kunne være å benytte
drone, som kan bli et hjelpeverktøy i redningstjenesten på sikt.

En forbedret satellittdekning vil også åpne for mer effektiv bruk av AIS. Dagens AIS-dekning viser seg
ofte å være mangelfull, og gir tidvis liten eller ukorrekt informasjon. For planleggingen av aksjoner
knyttet til fartøy vil en optimalisering av AIS kunne gi opplysninger ikke bare om nøyaktig posisjon,
men også forhold ved fartøyet som er av stor betydning for løsningen av redningsoppdraget, som
passasjerantall, medisinsk kompetanse om bord, landingsdekk, farlig gods om bord, slepetau m.m.
Særlig den nordlige halvdel av Svalbard har svært begrenset dekning for VHF/FM og maritim radio.

En utbygging av satellittkommunikasjonsnettet i nordområdene har derfor en betydelig verdi for
redningstjenesten på Svalbard og for dem som ferdes på øygruppen.

Akutt forurensning
Sysselmannen er ansvarlig myndighet for hendelser med akutt forurensning på Svalbard. I samarbeid
med Kystverket har Sysselmannen oljevernberedskap gjennom tjenestefartøyet Polarsyssel.
Svalbardnaturen er unik og sårbar, og akutt forurensning, eksempelvis i form av oljesøl, har potensiale
til kunne gjøre uopprettelig skade.

Behovet for tidlig og nøyaktig informasjon har erfaringsmessig vist seg å være av stor betydning også
for løsningen av akutte forurensningsoppdrag. Dette er med dagens hjelpemidler svært utfordrende og
risikoen er høy for at hendelser blir kjent for Sysselmannen på et stadium hvor skaden allerede er
skjedd. Muligheten for å kunne innhente sanntidsinformasjon om akutte forurensningshendelser
gjennom f.eks. overflyvning eller gjennom satellittobservasjon er derfor av betydelig verdi for
planleggingen og gjennomføringen av oljevernaksjoner på Svalbard.
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Tiltak
Sysselmannen mener at det foreligger et klart behov for utvidelse av satellittkommunikasjonsnettet,
særlig på grunn av en stigende trend med oversjøisk skipstrafikk og en generell økning av menneskelig
nærvær i Arktis. Det vil også gi en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.

En forbedret satellittdekning på Svalbard vil utgjøre en betydelig merverdi og bidra til å øke sikkerheten
betraktelig, både på generelt grunnlag og for utøvelsen av Sysselmannens myndighetsoppgaver. Det
foreligger således et åpenbart behov på dette området.

2.4.5 Kommunikasjon
Kommunikasjon til Svalbard går gjennom to sjøfiberkabler. Disse er fysisk separert og kommer i land
til ett felles punkt både i Longyearbyen og i Breivika utenfor Harstad. Kablene ligger i Norskerenna i
Nordsjøen på opptil 2500 meters dybde. Kablene er gravd ned på havbunnen de siste kilometerne før
land, men ligger i havområder som spesielt nær Svalbard, er utsatt for hyppige og relativt kraftige
jordskjelv. Kablene eies av selskapet Space Norway AS som er 100 % eiet av staten. Kablene med
tilhørende elektronikk driftes av Telenor Svalbard AS.

I 2015 åpnet Uninett en sjøfiberkabel mellom Longyearbyen og Ny Ålesund. Som kablene fra
fastlandet til Longyearbyen er dette doble, fysisk separerte kabler. Foruten universitetene og
forskningsinstitusjoner benytter Sysselmannen, Avinor og Telenor Kystradio sambandet for
kommunikasjon over sine egne lukkede nettverk.

Telefoni og mobiltelefoni
Telenor Svalbard vil i løpet av 2016 koble ned gamle telefonisystemer og kun tilby IP-telefoni som
tjeneste over fastnettet.

Telenor Svalbard operer i dag et mobilnettverk som dekker hele Longyearbyen, Barentsburg, Svea og
store deler av Isfjorden. I tillegg dekker fjelltoppstasjonen Skolten en del av terrenget nord og øst for
byen. Alle stasjonene har 2G, 3G og 4G teknologi, som dekker telefoni og data for alle typer
mobiltelefoner. I tillegg har alle basestasjonene moderne backhaul, det vil si forbindelsen fra sentralen
og ut til basestasjonen. Moderne backhaul er ethernet-teknologi med kapasitet på 1-10 Gb/s. All
kommunikasjon med sentralene komponenter i mobilnettet går via Telenors IP nett.

Telia har også mobilteknologi i Longyearbyen. Selskapet leverer i dag 2G og 3G i Longyearbyen og
kun 2G fra Skolten og Bykollen. All transport av kommunikasjon fra basestasjonene til fastlandet gjøres
over Telenors IP-nett og noe 2 Mbit-samband til fjelltoppstasjonene.
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Det russiske selskapet Megaphone har mobilkommunikasjon i Barentsburg (2G), men benytter satellitt
som transportvei og dermed tilhørende høye kostnader, noe som kundene også opplever med høy pris
for bruk av mobiltelefonen.

Ut over dette er det ikke andre operatører på Svalbard.

Transportnett
Det er i dag tre aktører som kjøper kapasitet over sjøfiberkablene fra Space Norway. Disse er Telenor,
Uninett og KSat. Alle aktørene har utstyr som er koblet til Ethernet 10 Gbit/s porter på elektronikken fra
Space Norway. Så vidt vi kjenner til kjører alle aktørene IP transportnett over disse forbindelsene.
I tillegg opererer Telenor et SDH-system over sjøfibrene. Dette benyttes til noen få samfunnsaktører
som krever denne type samband, og for nettadministrasjon til sjøfiber elektronikken.

Kommersielt selger Telenor standard businessprodukter som Nordic Connect, Ethernet connect og mørk
fiber til aktører som ønsker kommunikasjon til og fra Svalbard.

KSat selger kapasitet til sine kunder i større prosjekter for distribusjon av satellittdata som tas ned på
Platåberget.

Uninett håndterer alle produkter til forskningsmiljøene. Dette inkluderer sjøfiberkabel mellom
Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Sysselmannen, Avinor og Telenor Kystradio benytter sjøfiber kabelen til Ny-Ålesund for å operere sine
interne samfunnskritiske nett og tjenester.

Telenor Svalbard har radiolinje transportnett mellom Longyearbyen, Bykollen, Isfjord Radio og Svea.
Disse distribuerer telefoni, data internett-tjenester og transport av data til lukkede nett fra
samfunnsaktørene.

Flere kunder i Barentsburg kjøper internett fra Telenor.

VHF kommunikasjon
Telenor Kystradio har VHF kommunikasjon i Isfjorden og fra Ny-Ålesund. Disse dekker havområdene i
nærhet av disse stedene. VHF benyttes flere av fritidsbåtene på Svalbard og er påbudt i større båter.

MF og HF radio maritim kommunikasjon
MF og HF radio skal i teorien fungere i hele nordområdet og er påbudt i større skip. Begrensningen for
bruk av systemene er at de krever spesialterminaler for mottak og sending og er best egnet for
kommunikasjon mellom skip og assistanse- og beredskapsenheter i maritimt miljø
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Lukkede nett
Sysselmannen, Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps, Brann, Avinor, Sykehuset, SNSK, Svalbard
Turn, KSAT og taxiselskap i Longyearbyen har alle lukket talenett på Svalbard. Avinor dekker områder
der det er flytrafikk, innflying og landing. Sysselmannen har større dekningsområde (Telenor har ikke
info for disse to).
Helikopter og båt som disponeres av Sysselmannen til beredskapsformål, er utstyrt med radioutstyr som
er tilknyttet «politinettet».

SNSK har eget lukket nett som dekker gruvene i Svea. I Gruve 7 er det installert et system hvor man
«ser» terminalene og hvor disse kan sende meldinger til sentralen.

De andre lokalnettene dekker primært Longyearbyen.

Beredskap sjøfiber (Unntatt offentlighet)

2.4.6 Havn Longyearbyen
Longyearbyen lokalstyre Longyearbyen havn ble en havn etter Havne- og farvannsloven i 2009.
Longyearbyen havn har oppsyn med all trafikk i Adventfjorden. Havnen har tre kaier: Bykaia (eier
Longyearbyen lokalstyre), Kullkaia (eier SNSK) og Gammelkaia (eier Materiallageret AS). Havna
hadde i 2015 ca. 1200 anløp som besto av båter fra 20-330 meter. Ca. 65.000 passasjerer passerte over
havnen. I det følgende fokuseres det på risikoer knyttet til mottak av forsyninger og
befolkningsevakuering via sjøveien fra Longyearbyen havn.
Risiko
Alt flytende drivstoff til kjøretøy (fly, båter, biler mm) og nødkraftverk blir levert over Gammelkaia.
Gammelkaia er eiet av Materiallageret AS (SNSK, Bring og COOP Svalbard) og tankanlegget eies av
LNSS. Gammelkaia har begrenset dybde ved kaia (4.8m), som gir begrensninger for hvor store skip
som kan legge til kaia. I tillegg er tilstanden på Gammelkaia svært dårlig. Eier er derfor bedt om å
dokumentere at kaias sikkerhet er ivaretatt. Beregninger er mottatt. Det er også stilt spørsmål til kaias
tilstand ved konseptutvalgutredningen gjennomført av Kystverket. Dersom energiverkets kullfyring blir
satt ut av drift over lengere tid, er det kritisk at drivstoffmottaket på Gammelkaia fungerer optimalt.

Forsyninger til Longyearbyen som ikke kan fraktes med fly kommer med båt via Longyearbyen havn.
En islagt fjord vil stoppe forsyningene. Man er da avhengige av at Norges eneste isbryter KV Svalbard
er tilgjengelig for bistand.

En stans i normal drift ved Bykaia på sommerhalvåret utgjør en økonomisk risiko for næringslivet i
Longyearbyen.
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2.4.7 Matforsyning
Coop Svalbard (Svalbard-butikken) har en kritisk samfunnsfunksjon i Longyearbyen, men også en
viktig funksjon for andre lokalsamfunn på Svalbard. Butikken får levering med båt hver 14. dag i
perioden april til medio desember, og levering med fly fem dager i uken med korttidsholdbare varer
som melk, grønnsaker og ferskvarer gjennom hele året.
Slik isforholdene har vært de siste årene, har man kunnet supplere varetilgangen med båt også i
perioden desember til april. Svalbard-butikken har en gjennomsnittlig varebeholdning som i perioden
desember til april holder inntil fire måneders forbruk. Normalt er varebeholdningen noe mindre
sommerstid, men da er tilgangen på forsyninger bedre. For nødvendighetsvarer, for eksempel mel,
hermetikk, frysevarer mv. tilsvarer beholdningen normalt mer enn fire måneders forbruk. For mat og
utstyr til små barn er lageret større og vil normalt rekke i minst fem måneder. Svalbard-butikken
disponerer varmtlager og fryserom på til sammen ca. 3000 m2 i Sjøområdet.
Forsyningssituasjonen for livsnødvendige varer i lokalsamfunnene vurderes generelt som robust. Både i
Barentsburg og Hornsund planlegger man normalt med lange tidsperspektiv. Barentsburg etterforsynes
månedlig med charterfly og hver vår med større skip.

Risiko
Det er foretatt en risikovurdering av langvarig strømbrudd, større vannskade, brann, og langvarig fravær
av flyfrakt. Ved langvarig strømbrudd i Svalbard-butikken aktiveres reservestrøm fra et usb-batteri som
varer i 20 minutter. Man har imidlertid hatt tilfeller av strømbrudd av flere timers varighet. Ved brann
eller andre skader på bygningsmassen i Svalbard-butikken kan lageret i Sjøområdet midlertidig
omgjøres til butikk. Dersom varetilgangen fra fastlandet skulle stoppe opp eller begrenses, vil det over
tid føre til vareknapphet. Sannsynligheten for at Longyearbyen blir isolert og langvarig avskåret fra
forsyninger av varer, vurderes som lav114.

Tiltak
Ved ekstraordinære hendelser eller kriser som bare berører Svalbard, antas det realistisk å kunne
opprettholde, i en eller annen form, matforsyningen til øygruppen før det oppstår vareknapphet. I
ytterste fall vil det kunne være aktuelt å innføre rasjonering for å unngå hamstring og sikre at alle får
kjøpt mat115.
Tiltak

Ansvar

Frist

Status 2015

Gjennomgå og overhale strømanlegget.
Kost/nytte-vurdering av investering i
aggregat.

Coop

Utført

Utført

Coop

2013

114
115

Avventende

(i fredstid)
Slike tiltak vil kreve hjemmel i lov, og drøftes ikke videre her.
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3

SÅRBARHETER VED INNSATSEVNEN OG TILTAK

Dette kapittelet omhandler de mest sentrale aktørene med beredskapsansvar på Svalbard, hvilke
kapasiteter de besitter og, så langt det har vært mulig, sårbarheter ved innsatsevnen og
sårbarhetsreduserende tiltak. Flere av aktørene har kritiske samfunnsfunksjoner, se kapittel 2.4.

3.1

Totalressursen

Det er grunn til å fremheve den sterke dugnads- og samvirkeånden på Svalbard, både blant offentlige
etater, private og frivillige. Dette kommer tydelig til uttrykk når samfunnene her rammes av uønskede
hendelser. Senest skredet som rammet Longyearbyen i desember 2015 viste dette tydelig.
Samvirkeprinsippet er med andre ord et veletablert prinsipp i det lokale arbeidet med samfunnssikkerhet
og beredskap116. I beredskapsrådet for Svalbard er alle lokale beredskapsaktører - private og frivillige representert. Gjennom samvirket i rådet har Sysselmannen god oversikt over hvilke kapasiteter og
hvilken kompetanse som finnes på øygruppen.

3.2

Sysselmannen

Sysselmannen har som politimester og fylkesmann et overordnet ansvar for samfunnssikkerhet og
beredskap på Svalbard117. Politiet på Svalbard reguleres av de samme lover og retningslinjer som på
fastlandet. Politi- påtalearbeid utføres i henhold til direktiver og retningslinjer som til enhver tid er gitt
av Politidirektoratet og Riksadvokaten. Sysselmannen benytter Politiets beredskapssystem så langt det
passer. I redningssammenheng er Sysselmannen, som politimester og leder av LRS Svalbard, underlagt
HRS Nord.

Det er gjennomgående lite kriminalitet på Svalbard, med svært få alvorlige forbrytelser og høy
oppklaringsprosent. Våpentettheten er høy. Det er flere skytterklubber, et aktivt jaktmiljø og mange har
skytevåpen til isbjørnbeskyttelse.

I 2015 koordinerte Sysselmannen 80 redningsoppdrag med helikopter, tre uten helikopter og 77 med. I
de 77 innbefattes også ambulanseoppdrag fra fiskefartøy hvor fiskere var skadet eller syke. Siden 2007
har antall redningsoppdrag variert mellom 60 og 80 per år.

Personellressurser
Politiarbeidet ivaretas av politiavdelingen, som fra 1. oktober 2014 fikk en økning fra 7 til 10
åremålstilsatte med politifaglig bakgrunn. I løpet av 2017 vil politiavdelingen bli ytterligere styrket med
116

Et eksempel: I desember 2012 oppsto det brann i energiverket i Longyearbyen. Under denne hendelsen var det et godt
samvirke, både i innsatsområdet og i Sysselmannens stab, mellom Sysselmannen, Bydrift, Avinor, Telenor, Longyearbyen
sykehus og Kystvakten.
117
St.meld. nr. 22 (2008–2009).
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tre nye stillinger. Avdelingen har beredskapsvakt 24/7118, og de ni tjenestepersonene som går på
beredskapsvakt er godkjent innsatspersonell kategori 4. Det er til enhver to på beredskapsvakt.
Sysselmannen har valgt å ansette erfarne polititjenestemenn/-kvinner med høy kompetanse innen
etterforskning og operativ tjeneste. Dette fordi man ikke har en operasjonssentral, og tjenestepersonell
må derfor gjøre gode vurderinger, fatte beslutninger og utnytte disponering av få innsatspersonell godt.
Selv om hver og en besitter en spisskompetanse, må alle ta del i beredskapsvakten og utføre alle typer
oppdrag og kunne ivareta alle rollene som kreves i ulike oppdragsløsninger.

Materiellressurser
Transportkapasitetene som Sysselmannen rår over og den øvrige materiellsituasjonen er i et
beredskapsperspektiv god. Redningshelikopter er av avgjørende betydning for redningstjenesten på
Svalbard. Sysselmannens helikopteroperatør er nå Lufttransport og den 1. april 2014 fikk Sysselmannen
to SAR-helikoptre av typen Super Puma 119. Døgnkontinuerlig beredskapstid på SAR-helikoptrene er en
og to timer, men den faktiske tiden er i overkant av 30 minutter. Helikopter 1 skal innen to timer etter
scrambling kunne starte heising av opp til 20 nødstedte 140 nautiske mil fra Longyearbyen. Man har
allerede sett styrken av å ha to helikoptre og kapasiteten de har, herunder også den økte sikkerheten til
crew og innsatspersonell som dette har medført.

Det er fueldepoter rundt om på Svalbard som øker rekkevidden for helikoptrene. I tillegg har
helikoptrene mulighet for hifer ombord på Sysselmannens fartøy. Helikoptrene har allerede vært
benyttet til redningsoperasjoner langt utenfor norsk territorialfarvann, samt ambulansetransport til
fastlandet flere ganger.

Det må likevel presiseres at Sysselmannens helikoptre ikke har kapasitet og rekkevidde til å utøve
ambulanseoppdrag (MEDEVAC)120 og redningstjeneste innenfor redningssektoren som Norge har som
ansvarsområde i Arktis121. Dette tilsier opp til Nordpolen.

Sysselmannen disponerer et større fartøy som inngår i (sjø)beredskapen på Svalbard. Fra sommeren
2016 har fartøyet MS Polarsyssel122 økt sesongen på Svalbard fra 6 – 9 måneder. Polarsyssel har
lugarkapasitet på 43, mannskap på ni. Kapasiteten er 200 pax, men i en nødsituasjon vil dette kunne
økes. Polarsyssel har sykestue123, røykdykkerutstyr, to fifikanoner, fire kraner, samt helikopterdekk på
21 meter med kapasitet på 12,6 tonn/ m2 og hifermuligheter.
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Sysselmannen har ikke operasjonssentral.
Et såkalt AWSAR-helikopter (All Weather Search and Rescue).
120
Medisinsk evakuering.
121
Avtale om redningsansvar i Arktis undertegnet i 2011 mellom land som grenser til Nordpolen.
122 Havyard 832L WE plattformforsyningsskip.
123
Offshorestandard, men ikke lege om bord.
119
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Kystverket har plassert forurensingsutstyr om bord på Polarsyssel og mannskapet er trent til å bruke
dette. Kystverket er i ferd med å inngå avtaler med flere mindre, lokale fartøy som inngår i aksjoner mot
akutt forurensning.

Kystvakten har jevnlig ett eller (tidvis) flere fartøyer i eller nær territorialfarvannet rundt Svalbard.
Kystvakten er en viktig beredskapsressurs når fartøyene er rundt øygruppen. Disse er også utrustet med
utstyr for bistand ved akutt forurensing.

Sysselmannens politiavdeling er utrustet med personlige snøskutere og beredskapsutstyr, samt at
avdelingen i tillegg har en beltevogn.

Kompetanse; trening og øvelser
Historisk har det vært en rekke utfordrende aksjoner på Svalbard, de fleste innen redning. Det har vært
få alvorlige, tilsiktede handlinger, men både knivstikking 124 og angrep med øks på egne kolleger om
bord i fiskefartøy125 har forekommet.

Sysselmannen gjennomfører årlig mange treninger og samvirkeøvelser med nødetater, helikoptercrew,
Røde Kors og turoperatører innen redning. Sysselmannen deltar årlig på en forurensingsøvelse i regi av
Kystverket. Fra 2016 har PLIVO-konseptet126 inngått i den årlige treningen. Innsatspersonellet
gjennomfører et årlig godkjenningsprogram for innsatspersonell kategori 4.

Det har i flere år vært avtalt at Beredskapstroppen skal komme til Svalbard for å gjennomføre
samtrening og øvelse med politiavdelingen både i den mørke og lyse årstiden. Dette har av ulike årsaker
ikke blitt gjennomført. I forbindelse med visepresident John Kerry sitt besøk på Svalbard i 2016 ble
Beredskapstroppen benyttet og ble kjent med omgivelsene. Det er all grunn til å innarbeide jevnlige
treninger/øvelser med Beredskapstroppen da deres kjennskap til lokalmiljø og særegenheter på Svalbard
kan være viktig i oppgaveløsningen. Størrelsen på Politiavdelingen tilsier at bistand fra nasjonale
bistandsressurser kan være nødvendig ved ekstraordinære hendelser.

I deler av året er det ikke daglig fly til Svalbard. Dette vil påvirke bistandsressursers responstid.

Organisering
Høsten 2014 fikk Sysselmannen et nytt, større og bedre tilpasset operasjonsrom. Operasjonssentralen er
ikke døgnbemannet da det til enhver tid er kun to tjenestemenn/kvinner på vakt, men man forsøker å
innhente ekstra bemanning og drifte operasjonssentralen ved større hendelser. Dette har styrket
kvaliteten på sysselmannens og stabens arbeid ved ekstraordinære hendelser. Sysselmannen har
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Barentsburg 2011.
Færøysk fiskefartøy opp mot Kvitøya 2012.
126
Konseptet Pågående livstruende vold.
125
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forhåndsutpekt stabsmedarbeidere og stedfortredere127, men åremålsordningen gjør det krevende å ha
god nok kompetanse i alle funksjoner til enhver tid. Per 1.januar 2016 har samtlige ved avdelingen
gjennomført stabsopplæring. Ved hendelser som krever styrking av det operasjonelle nivået, støttes
beredskapsvakten etter behov av sysselmannen, stabssjefen og en eller flere polititjenestepersoner og
kommunikasjonsrådgiver, alt avhengig av situasjonen.
Sysselmannen har etablert tekniske løsninger for å betjene nasjonalt kontaktnummer for pårørende128.
Politiavdelingen og sivilt personell hos Sysselmannen er opplært og trent i opprettelse og drift av
DIR129. Sysselmannen har ved flere hendelser opprettet Registreringssenter og pårørendetelefon.
Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre har gjennomført opplæring av personell til drift av
Evakuerte- og pårørendesenter. Dette ble blant annet benyttet under skredet i desember 2015 og
samvirket fungerte godt. I mangel av politiressurser ble sivile fra Sysselmannen tidvis benyttet med
godt resultat.

Sysselmannen har en medieinstruks som er godt innarbeidet i organisasjonen.
Kommunikasjonsrådgiveren har god kunnskap om politiets oppgaver og mediestrategi i politisaker, og
bistår ved behov130. Sysselmannen har god kompetanse, men er kapasitetsmessig sårbar ved større
hendelser som krever omfattende mediehåndtering. Under reelle hendelser har man hentet inn
kommunikasjonsrådgivere fra andre organisasjoner i Longyearbyen, og dette har erfaringsmessig vært
svært vellykket.

Sysselmannen har nå varslingssystemet CIM.

3.2.1 Sårbarheter og tiltak
Sårbarheter
Sysselmannen har tilfredsstillende kapasitet og kompetanse til å håndtere løpende uønskede
hendelser131.. Bemanningen og vaktordningen i politiavdelingen gjør Sysselmannen svært sårbar ved
samtidige hendelser eller ved større hendelser som går over lengre tid enn ett døgn. Hittil har man vært
forskånet fra de alvorlige, tilsiktede handlingene på Svalbard, men det er likevel på det rene at egen
kapasitet og kompetanse ikke vil strekke til på dette området.132

Ved akutte, ekstraordinære hendelser setter Sysselmannen stab, og/eller innkaller beredskapsrådet eller
redningsledelsen. Kjernen133 i staben er medarbeiderne i politiavdelingen. Samtidig er det ved denne
type hendelser ekstra behov for politipersonell i innsatsområdet, i tillegg til innsatsleder. Det oppstår
127

Sysselmannen følger prinsippene for politimesterens stab, se PBS I.
Se PBS I, kapittel 11.2.5.
Se PBS I, kapittel 11.2.4. Disaster Involved Registration. It-verktøy for registrering av impliserte og pårørende i hendelse.
Registreringssenter.
130
Kommunikasjonsrådgiveren er også P5 i sysselmannens stab.
131
Hendelser som er mindre omfattende, alvorlige og komplekse enn ekstraordinære hendelser, se PBS I.
132
Se kapittel 2.3.
133
P1-P4. jf PBS I, kapittel 8.
128
129
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dermed en situasjon der flere (livs)viktige og samtidige oppgaver i innsatsområdet og staben
konkurrerer om de samme, begrensede politifaglige ressursene. Sysselmannens evne til rask
kraftsamling ved akutte, ekstraordinære hendelser er med andre ord svært begrenset. Sysselmannen er
naturlig nok også svært sårbar mht. utholdenhet.

Operasjonsleder- og stabsroller: Å være operasjonsleder krever stadig mer spesialisering da IKTverktøy utvikles og beslutningsmyndighet legges mer på dette nivået. Sysselmannen stiller ikke krav til
operasjonslederutdannelse ved ansettelse, men erfaringsmessig ser man gevinst ved ansettelse av slik
kompetanse. Sysselmannen har hatt Politihøyskolen (PHS)134 tilstede og kurset ansatte135 i stabsarbeid,
betjening av nasjonalt kontaktnummer for pårørende og drift av registreringssenter, men kompetansen
forsvinner med åremålsstillinger og er ikke et krav ved nyansettelser.

Politiavdelingsleder eller nestkommanderende på avdelingen er stabssjef når stab blir satt. Dette er den
mest sentrale rollen i stabsorganisasjonen. Stabssjefen går ikke på beredskap og det er tilfeldig om
vedkommende er tilgjengelig når stab settes.

Tiltak
Etter de alvorlige handlingene 22. juli 2011 ble det nasjonalt iverksatt en rekke tiltak for å nå
regjeringens mål om en styrket (politi)beredskap. Sysselmannen fikk tre nye politistillinger136, men selv
med dagens bemanning, og det brede spekter av oppgaver som ligger til Sysselmannens politiavdeling,
er det krevende fullt ut å kunne tilfredsstille sentrale myndigheters ambisjonsnivå. I 2017 blir
politiavdelingen ytterligere styrket med tre stillinger. Blant annet bør man etterstrebe å ha en
nestkommanderende ved avdelingen som sammen med avdelingsleder ikke inngår i
beredskapsvaktordningen, men har en egen delt beredskapsordning slik at man til enhver tid har
tilgjengelig stabssjef om stab må settes.

Man er også kjent med at Justisdepartementets polaravdeling og politiavdeling innledet et samarbeid for
å møte utfordringene knyttet til planer og prosedyrer for rask overføring av bistandsenheter fra
fastlandet til Svalbard.

Nedenfor gis en skjematisk oversikt over tiltak Sysselmannen viderefører for å redusere sårbarheter ved
egen innsatsevne.

134

Politihøgskolen.
Alle politiansatte pr. 1.1.2016.
136
1.oktober 2014.
135
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Tiltak

Ansvar

Frist

Gjennomføre årlig trening med
Sysselmannens helikopteroperatør:
transport av bevæpnet innsatspersonell til
innsatsområde.

Sysselmannen
Sykehuset

2017

Videreføre årlig trening på skarpe aksjoner
(inkl. dødelig vold pågår) i mørketiden.

Sysselmannen
Beredskapstropp
en

Årlig

Videreføre årlig trening på skarpe aksjoner
(inkl. dødelig vold pågår) i den lyse
årstiden.

Sysselmannen
Beredskapstropp
en

Årlig

Videreføre opplæring og trening i
pårørendetelefon.
Videreføre opplæring og trening i bruk av
registreringssenter.
Opprettholde kompetanse av
sysselmannens (politimesterens) stab.
Kurs om nødvendig. Vurdere krav til
stabskurs ved ansettelser.
Gjennomføre stabsøvelser og øve
funksjonene, inkludert evakuerte- og
pårørendefunksjonen.

Sysselmannen
politiavd /
sivilavd
Sysselmannen
politiavd /
sivilavd

Årlig
Årlig

Sysselmannen

Årlig

Sysselmannen

2017

Vurdere beredskapsordningen med kun to
på vakt til enhver tid.

Sysselmannen

2017

Vurdere en ordning hvor stabssjef/nk går
på egen beredskap.

Sysselmannen

2017

Bytte ut de to eksisterende beltevogner
Erstatte med ny.

Sysselmannen

2017

Vurdere redundans beltevogn.

Sysselmannen

2017

Tiltak
Avklare ansvar og prosedyrer for raskest
mulig overføring av
innsatspersonell(nasjonale
bistandsenheter) med spisskompetanse
fra fastlandet til Svalbard.
Evaluere samarbeid og rutiner, og drøfte
øvings- og treningsmomenter som bør
gjennomføres.
Samtrening med Longyearbyen Røde Kors
innen bre- og skredredning. Se også
kapittel 3.4.1.

Ansvar

Frist

Justisdep.
Sysselmannen

2017

Sysselmannen

Årlig

Sysselmannen
Røde kors

Årlig
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3.3

Longyearbyen sykehus

Longyearbyen sykehus er en hovedaktør i helseberedskapen på Svalbard 137, med ansvar for å levere
helsetjenester til befolkningen og alle som ferdes på og rundt Svalbard. Sykehuset har ansvar for
primærhelsetjeneste, forebyggende helsetjenester, smittevern, beredskapsarbeid, og prehospital lege- og
sykepleiertjeneste. I tillegg yter sykehuset bedriftshelsetjenester. Sykehuset er et beredskapssykehus
med døgnkontinuerlig akuttberedskap og er involvert i alle typer hendelser som kan medføre et
helseproblem. I tillegg til akutt sykdom eller skade kan det gjelde forurensning av drikkevann,
strømbrudd, manglende matforsyninger, skadedyr og smittsomme sykdommer. Sykehuset har 22
stillingshjemler hvorav fire er leger og åtte sykepleiere i klinisk arbeid.138

Sykehuset har sin styrke i at det er bemannet med erfarne medarbeidere med kompetanse innen bredden
av problemstillinger på Svalbard. Det er et tett samarbeid mellom sykehuset, frivillige organisasjoner og
andre etater på Svalbard. Sysselmannens redningshelikopter er en vesentlig ressurs innen redning og
prehospital virksomhet. Røde Kors hjelpekorps` mannskaper med spesialkunnskap innen bre- og
skredredning og førstehjelp er også en viktig ressurs. Longyearbyen har kun en bilambulanse, som
bemannes av personell fra Longyearbyen brannvesen og som utfører en transporttjeneste for sykehuset.
I akuttmedisinske situasjoner skal alltid personell fra sykehuset rykke ut samtidig med ambulansen.
Samarbeidet med UNN Tromsø er godt, med muligheter for diskusjon med ulike spesialister. Personell
fra Tromsø kan komme til Svalbard og bidra innen sitt spesialfelt. Det bemerkes likevel at
sykehuspersonell fra fastlandet vanskelig kan erstatte den primærmedisinske kompetansen og
lokalkunnskapen. UNN HF har opprettet et utrykningsteam som også vil ha Svalbard som sitt område.
Dette teamet kom opp i forbindelse med snøskredet i desember 2015.

Sykehuset i Barentsburg har sengekapasitet til 24, og er bemannet av en kirurg og tre sykepleiere.
Sykehuset er ikke bemannet eller utstyrt for å ta hånd om flere alvorlig skadde. Øvrige lokalsamfunn
har ikke fast medisinsk beredskap, men har kompetanse og utstyr til å kunne iverksette livreddende
førstehjelp. I Ny-Ålesund er det et ubemannet legekontor med basismedisiner, hjertestarter og noe
førstehjelpsutstyr. I Hornsund er det én sykeseng, fire bårer, grunnleggende bandasjer og plaster, enkle
medisiner og grunnleggende kirurgisk utstyr. Det er utstyr for sterilisering av kirurgiske instrumenter,
hjertestarter, adrenalin, og oksygen, men ikke sterke medikamenter som morfin eller tilsvarende. Svea
har også en sykestue.

137
138

Sykehuset er en avdeling i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Helse nord HF.
Per. 13. mai 2013 er det fire leger og sju sykepleiere i ”sykehusavdelingen”. I tillegg er det en helsesekretær som arbeider her.
Videre er det en sykepleier i bedriftshelsetjenesten. De har gode førstehjelpskunnskaper. En helsesøster og en
helsesøster/jordmor har grunnutdanning som sykepleiere. Sykehuset har derfor tre sykepleiere som ikke går inn i
beredskapen. Det er videre to fysioterapeuter, en tannhelsesekretær og en tannlege, og en økonom og to renholdere.
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3.3.1 Sårbarheter og tiltak
Sårbarheter
Helseberedskapen for akutt syke og skadde på Svalbard og omliggende farvann er bygd opp rundt tre
hovedpilarer: bemanning og beredskap på Svalbard, god kommunikasjon med UNN og rask transport.
Svikt i en av pilarene vil bare i begrenset grad kunne rettes opp ved styrking av andre områder.
Helsetjenesten på Svalbard vil alltid måtte klare store deler av den initiale innsatsen selv. Det må derfor
satses på å ha en lokal tjeneste som er robust nok til å kunne håndtere de vanligste situasjonene 139. Den
generelle helseberedskapen på Svalbard er svært sårbar og Longyearbyen sykehus er i dag ikke utrustet
til å håndtere større hendelser. Man vil relativt ofte komme i et misforhold mellom behov og
tilgjengelige ressurser.

Til tross for betydelig økning i befolkningen og aktivitet på øygruppen har bemanningen av leger og
sykepleiere på vakt vært uendret siden 1981. Vaktteamet består av to leger, en anestesi- og en
operasjonssykepleier. Tidligere hadde man kirurgisk beredskap, men dette ble endret i 1998, da den ene
kirurgen ble erstattet med en allmennlege. Dette var hensiktsmessig med tanke på behov for daglige
legetjenester, men medførte at man mistet den kirurgiske beredskapen. I prinsippet har man nå kirurgisk
beredskap halvparten av tiden -hver annen helg og i to og en halv av månedens fire uker. Sykehuset er
ikke dimensjonert til å håndtere situasjoner med mange syke eller skadde. Det er plass og fasiliteter til
én, maksimum to intensivpasienter og ytterligere fem innlagte pasienter, hvorav én kan isoleres ved
mistanke om smittsom sykdom. Sykehuset kan kun gjøre enklere diagnostikk og har som eneste
sykehus i Norge ikke computertomografi (CT).

Initial undersøkelse og behandling gjøres i Longyearbyen. Hvis videre undersøkelser og behandling
krever annen kompetanse og/eller mer utstyr enn det som finnes på Svalbard, må pasientene overflyttes
til sykehus på fastlandet. Ved alvorlig, akutt sykdom eller skade stiller dette store krav til effektiv
transport til fastlandet. Flyambulansetjenesten har i de siste årene hatt god regularitet. Det er et problem
med vektrestriksjoner på vei til Svalbard. I tillegg er denne tjenesten sårbar ved dårlig vær.
Fra tid til annen oppstår situasjoner som reduserer helseberedskapen slik at tilfredsstillende akutt
diagnostikk og behandling ikke kan gis. Alle eksemplene nedenfor kan inntreffe flere ganger per år, og
konsekvensene kan være alvorlige, med tap av liv:


manglende anestesisykepleier i perioder140 grunnet utrykning



manglende mulighet for akutt kirurgisk intervensjon



sykdom eller ulykke med mer enn én alvorlig syk/skadet



redusert eller manglende transport med luftambulanse til og fra fastlandet

Både store ulykker og uønskede naturhendelser har mange felles problemstillinger for helsetjenesten,
først og fremst på grunn av mange involverte og fare for nedkjøling. Ved store ulykker vil man raskt
139
140

Eksempel: telemedisin vil ikke kunne erstatte lokal beredskap på Svalbard.
I verste fall opptil ti timer.
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komme i en situasjon hvor man må bruke ressursene til å behandle de pasientene med størst mulighet til
å overleve, mens de mest skadde/syke pasientene bare kan få helt basal hjelp. Flere av disse vil dø på
grunn av manglende ressurser. Denne måten å prioritere på er den etisk beste løsningen når det er stort
sprik mellom ressurser og ressursbehov. Slike prioriteringer er akseptert i krig, men vil neppe være
aktuelt i fastlands-Norge i fredstid. Med Svalbards spesielle forhold med kaldt klima, begrensede
ressurser og lang avstand til fastlandet, vil imidlertid slike prioriteringer måtte aksepteres også i
fredstid.

Evnen til å håndtere ulykker med mange involverte avhenger av flere faktorer:


antall involverte



andelen hardt skadde



om de involverte er utsatt for kulde (våte/lav temperatur)



terrengforhold i innsatsområdet ulykkesstedet (sjø/bre)



avstand fra innsatsområde til Longyearbyen (evakuering)



sambandsforhold



tilgang til ekstra personellressurser lokalt (Røde Kors, frivillige mv.)



transportkapasitet mellom fastlandet og Svalbard (ekstra ressurser til Svalbard og/eller pasienter til
fastlandet)

Longyearbyen sykehus kan ikke stille med lege eller sykepleier i innsatsområdet dersom pasienter er
ankommet sykehuset og det kun er ett vaktteam på Svalbard. Evakuering av pasienter fra innsatsområde
til sykehus vil kunne ta lang tid, gitt tilgjengelige transportkapasiteter.141 Dette vil kunne være kritisk for
pasientene, men vil kunne gjøre situasjonen enklere for sykehuset idet pasientene ankommer i mindre
puljer. Ved for eksempel en stor sjøfartsulykke vil det kunne være nødvendig å overføre et større antall
personer fra skip til mottakssted på land i påvente av videre transport. Dette vil raskt kunne føre til
nedkjøling som kan gi et ytterligere helseproblem. Skadde vil kunne trenge kirurgisk behandling, men
med dagens situasjon uten krav til kirurg på Svalbard, vil mangel på kirurgisk beredskap kunne få
alvorlige følger for pasientene. Transportkapasiteten mellom fastlandet og Svalbard vil også være en
begrensende faktor.

Store brannulykker har skjedd tidligere på Svalbard og kan skje igjen. Det kan bli et stort behov for
oksygen, respiratorbehandling og videre transport til fastlandet.

Tiltak
UNN og HRS Nord er viktige samvirkepartnere for sykehuset ved ekstraordinære hendelser. Kystvakten
har jevnlig fartøy rundt Svalbard og er en nyttig ressurs. Det er ikke noe formelt samarbeid mellom
sykehuset og Kystvakten, men tjenesten brukes sporadisk. Ved behov for pleie og lettere behandling av

141

Helikopter og/eller båt.
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et større antall skadde og i påvente av evakueringsmulighet til fastlandet er det lagret et feltsykehus 142 i
Longyearbyen. Dette består av en kirurgisk enhet og en pleieenhet for 96 personer. Enheten er
nedpakket og lagret hos Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps. Feltsykehuset er tenkt satt opp i
helikopterhangaren. Longyearbyen sykehus er imidlertid ikke dimensjonert til å håndtere situasjoner
med mange syke eller skadde og man vil være kritisk avhengig av bistand fra fastlandet.

Helse nord ønsker som ansvarlig for helsetjenesten på Svalbard å øve den helsemessige beredskapen,
dvs. øve alle ledd i behandlings- og evakueringskjeden, fra innsatsområde til sykehus og videre
evakuering fra Svalbard til fastlandet. Denne øvelsen ble gjennomført i 2014 og er evaluert.

Tiltak

Ansvar

Frist

Status 2016

Vurdere å styrke bemanningen på
sykehuset.

Helse nord
Sykehuset

Videreføres.

Vurdere om kirurgisk beredskap skal
gjeninnføres på Svalbard.

Helse nord
Sykehuset

Videreføres.

Systemet for pasienttransport til
fastlandet sikres og føres tilbake til
2008-nivå som et minimum.
Utarbeide planer for et formalisert
samarbeid med andre
beredskapsaktører.
Vurdere hvordan Forsvarets
MEDEVAC-konsept kan inngå i
beredskapsplanene på Svalbard.
Utarbeide systemer/planer for
transport av personell fra fastlandet
til Svalbard.
Øve evakueringskjeden fra
innsatsområde til Longyearbyen og
videre til fastlandet

3.4

Bedre regularitet etter
nye regler/prosedyrer fra
høsten 2013.
Videreføres.

Helse nord
Sykehuset
Sykehuset
Sykehuset
Se kap. 4.3

Opprettet gruppe i UNN
systemet.»URE» team

Helse nord
Sykehuset
Se kap. 4.2
og 4.3

Nov.
2014

Utført Øvelse Svalbard
2014.

Longyearbyen lokalstyre

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for befolkningens trygghet og sikkerhet innenfor sitt geografiske
ansvarsområde.143 Målet med samfunnssikkerhetsarbeidet er å redusere risiko for tap av liv eller skade
på helse, miljø og materielle verdier. Longyearbyen lokalstyre har ikke nabokommuner de kan søke
nabohjelp fra eller for eksempel evakuere sine innbyggere til.

Beredskapsplikten innebærer blant annet å lage planer for opprettelse og drift av evakuerte- og
pårørendesenter (EPS)144 i Longyearbyen. For en rekke av risikoområdene omhandlet i kapittel 2 vil
142

Feltsykehuset er av typen NORHOSP.
Forskrift 18.12.2012 nr. 1293 om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapslikt for Longyearbyen
lokalstyre.
144
Se PBS I, kapittel 11.
143
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opprettelse av EPS være et av flere aktuelle tiltak i håndteringen av en inntruffet hendelse.
Sysselmannen legger til grunn at Longyearbyen Lokalstyre, i likhet med for eksempel Longyearbyen
sykehus innenfor sitt sektoransvar 145, også må planlegge for mottak dersom det blir aktuelt å evakuere
andre lokalsamfunn eller et større antall personer fra et innsatsområde andre steder på øygruppen. En
alvorlig sjøfartshendelse eller skred er eksempler på en ekstraordinær hendelse som kan utløse behov
for masseevakuering fra innsatsområde til Longyearbyen. (Se kapittel 2)
Energiverket i Longyearbyen er Longyearbyen lokalstyret sitt ansvar. Det er en utfordring å ha gode
reserveløsninger ved strømstans og fravær av varme over lengre tid, og å ha reserveutstyr tilgjengelig
lokalt.

Forskriften om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre formaliserer og tydeliggjør samvirkeflatene
mellom Sysselmannen og Longyearbyen Lokalstyre, og gir Sysselmannen viktige roller som veileder og
tilsyn for samfunnssikkerhetsarbeidet i Longyearbyen Lokalstyre. Longyearbyen lokalstyret har
utarbeidet en helhetlig ROS-analyse og en overordnet beredskapsplan. Planen vil bli oppdatert innen
utgangen av 2016.

3.5

Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps

Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps (LRKH) har i overkant av 250 medlemmer, hvorav ca. 50 er
aktive. LRKH har i tillegg til medlemmene i hjelpekorpset, en skred- og en bregruppe. Utdanning som
gis medlemmene består av blant annet 40 timer obligatorisk førstehjelpskurs og har et sterkt fokus på å
tilegne ferdigheter for arktiske forhold. Etter endt grunnutdanning er medlemmene aktive i
hjelpekorpset og kan eventuelt gå videre på utdanning innen skred og bre. LRKH består av frivillige og
har ingen ordning med pålagt tilstedeværelse på øygruppen. Dersom Sysselmannen på Svalbard ber om
bistand fra LRKH, varsles medlemmene via massevarsling UMS. De som er innenfor dekning og har
anledning stiller. Medlemmene har høy arbeidsmoral og er faglig sterke, de er selvgående i felt og under
innsats, og de er rustet til å være ute flere døgn i strekk.
Hjelpekorpset har betydelige materielle ressurser, blant annet mobilt feltsykehus 146, en rekke telt og
nødsatser som kan fraktes ut i felt og etableres som midlertidig mottak av evakuerte 147.

Politiavdelingen hos Sysselmannen har utpekt kontaktperson til hhv. skred- og bregruppen, og
Sysselmannen bidrar med både helikopter og fartøy når gruppene skal trene. Sysselmannen samarbeider
tett med gruppene om planlegging og gjennomføring av samvirkeøvelser. Sysselmannen er helt
avhengig av LRKHs kapasitet og kompetanse. Ved redningsaksjoner vinterstid blir gjerne LRKH sendt
ut med skuter eller bandvogn samtidig med SAR-helikopter. Denne parallellen er viktig fordi været kan
stanse flyvningen.
145

Se kapittel 3.2.
Tilhører UNN
147
Mottakssenter; omhandlet i PBS I, kapittel 11.2.1.
146
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3.5.1 Sårbarheter og tiltak
Hjelpekorpset har en koordinator i 60 % stilling. I tillegg til koordinator bidrar styret, medlemmer og
andre ressurspersoner med gjennomføring av kurs og opplæring, samt vedlikehold av materiell mv.
Belastningen på enkelte ressurspersoner er ikke ubetydelig. Under oppdrag, kurs, trening og øvelser er
det gjerne et mindre antall ressurspersoner med god lokalkunnskap og svært gode ferdigheter som
brukes. Belastningen fører tidvis til at viktige ressurspersoner trekker seg fra aktivt medlemskap. For å
redusere gjennomtrekken på ressurspersoner, er det viktig å ha høy kompetanse i hele den aktive
medlemsmassen. Dette kan sikres ved å holde kurs og trene alle i de ulike gruppene og øve på tvers av
gruppene. Den relativt korte botiden på Svalbard er en utfordring i form av at det brukes mye ressurser
på utdanning av medlemmer som blir boende relativt kort på øya.
Tiltak

Ansvar

Frist

RKHK gjennomfører kveldstrening
med medlemmer for å sette opp telt og
ovner.

Røde Kors

Årlig

Trene transport og dropp av nødsatser,
telt m/utstyr og personell dernest
etablering av mottakssenter i felt.

Sysselmannen
Røde Kors
Sykehuset
Lufttransport

Årlig

Drøfte sårbarheter ved dagens
organisering av LRKH
(frivillighet/beredskap)og avklare om
beredskapen er robust nok. Herunder
lavinehund beredskapen.

Sysselmannen
Røde Kors

Årlig

Samvirke mellom SMS, UNN og LRKH
på større skadested og samleplass.

Sysselmannen
Røde Kors
Sykehuset

Tabletop øvelse
2017

Sykehuset /
UNN
Røde Kors

2017

Sysselmannen
Røde Kors
Sykehuset

Årlig

Nytt feltsykehus el. kun bruk av
komponenter? Benyttet under øvelse
Svalbard til hangar 11/2014.
Feltsykehuset utgått på dato, men
bårer og dels pleieenhet ok. Jobbes
med et Norhospital.
Etablere rutiner for transport og
etablering av feltsykehus.
Trene transport og etablering av
feltsykehus (dersom det videreføres) i
hallen eller Avinor hangar.

3.6

Svalbard kirke

Svalbard kirke er formelt innlemmet i samarbeidet med Sysselmannen om redningstjenesten 148 og
forberedt på å ta del i arbeidet med å støtte berørte og være en ressurs i arbeidet under og etter en
hendelse. Kirkens oppgaver vil først og fremst være å gi medmenneskelig støtte og være
seremonimester ved minnemarkeringer. Kirken avgir prest som faglig rådgiver til sysselmannens stab.
Presten varsler ved behov kirkens medarbeidere, som kan initiere tiltak iht. egne planer. Kirken bistår
148

LRS Svalbard
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Sysselmannen ved varsling av pårørende. Svalbard kirke har kontakter med russiskortodoks prest og
katolsk prest, og kan ved behov hente bistand fra Nord-Hålogaland bispedømmekontor og Tromsø
domprosti.

Svalbard kirke kan være egnet lokasjon som pårørendesenter, med en kapasitet i peisestua på ca. 60
personer. Selve kirkerommet kan også gjøres om og benyttes til dette formålet. Kirken har kjøkken og
toaletter som gjør det praktisk mulig å ta i mot en slik gruppe. Pårørende og overlevende etter alvorlige
hendelser trenger vern mot medietrykket. Ved bruk av kirken som pårørendesenter vil den kunne være
mediefri sone. Pårørende vil kunne ha mulighet til å ringe hjem til sine nærmeste fra kirkens kontorer.

Svalbard kirke har kompetanse i å møte mennesker i de ulike sorgfasene. Kirken vil også kunne benytte
frivillige til arbeidet der det er nødvendig. Sjelesorgen vil både kunne foregå i det lukkede rom, og i
samarbeid med sykehuset og Sysselmannen når gruppesamtaler er egnet. For mange pårørende er det
viktig å se selve ulykkesstedet. Det vil være naturlig at sokneprest og kirkens medarbeidere følger
pårørende til ulykkesstedet sammen med representanter fra for eksempel Sysselmannen og sykehuset.
Svalbard Kirke holder jevnlig interne kurs og øvelser. Kirken inviterer også ulike etater i Longyearbyen
på forebyggende kurs og er en drahjelp i en kompetansebygging av lokalsamfunnet.

3.7

Lufttransport

Lufttransport har to fly av typen Dornier på sin base ved Svalbard lufthavn. Flyene tar henholdsvis 16
og 19 pax i tillegg til mannskap. Flyene brukes i det alt vesentlige til persontransport mellom
Longyearbyen og Svea og mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.149 Flyene har løftekapasitet på
12000–14000 kilo, med maks flytid på en time. De har såkalt droppdør og dermed kapasitet til for
eksempel å kunne droppe nødsatser i et innsatsområde. Stasjon Nord på Grønland er innenfor flyenes
rekkevidde, med en flytid på mellom to og en halv og tre timer. I tillegg til Svalbard lufthavn kan flyene
fylle drivstoff i Svea og Ny-Ålesund.

Tiltak

Ansvar

Trene transport og dropp av nødsatser, telt
m/utstyr og personell.

Sysselmannen
Røde kors
Sykehuset
Lufttransport

2017

Trene transport, dropp av materiell og
etablering av mottakssenter.

Sysselmannen
Røde kors
Sykehuset
Lufttransport

2017

149

Frist

Status 2015
Utført 2013.
Videreføres

Lufttransport flyr også oppsyn for Kystvakta.
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3.8

Avinor

Avinor har ansvar for de statlige lufthavnene og flysikringstjenesten i Norge, inkludert Svalbard
lufthavn. I høysesong har Svalbard lufthavn 14 anløp av rutefly ukentlig, daglig anløp (mandag–fredag)
av postfly, og til sammen 15 charterflyvninger. I tillegg kommer bortimot 15 (mot 30 i 2015) lokale
flyvninger i uka med mindre fly til Svea og Ny-Ålesund. Dette representerer en flykapasitet på ca. 5000
seter i uka og en fraktkapasitet på anslagsvis 40 tonn. Svalbard lufthavn brukes også som base for
forskningsaktivitet, basert på fly som plattform for målinger av ulik karakter.

All betydelig næringsvirksomhet, som gruvedrift, turisme og forskning er basert på at flyene går. Både
næringsvirksomheten og samfunnet ellers vil relativt raskt merke de negative konsekvensene av stans i
flytrafikken.

Avinor har ti stillinger i brann- og redningskorpset, sju stillinger i tårnet, tre teknikere og tre i
administrasjonen. Avinor følger kravet med bemanning på fire ved ankomst og avgang med rutefly og
to ved ankomst og avgang med mindre luftfartøy. Avinor har planverk for håndtering av ulykker, akutt
forurensing, trusler, terror, sabotasje og epidemier.

3.8.1 Sårbarheter og tiltak
Ved større ulykker eller andre ekstraordinære hendelser varsler tårnet alle ansatte i Avinor Svalbard. I
teorien kan alle være utilgjengelige, med unntak av de som er på jobb. Også Avinor vil ha en utfordring
med utholdenhet ved hendelser som varer over lengre tid, med mindre man kan få tilført ressurser fra
fastlandet.
Tiltak

Ansvar

Frist

Gjennomføre flyhavariøvelse ved Svalbard
lufthavn.

Avinor
Sysselmannen
Brannvesenet
Sykehuset
Røde kors

Årlig

Revidere planverket.
Gjennomføre terrorøvelse.

Avinor
Avinor
Sysselmannen

Etter behov
2017
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4

FOKUSOMRÅDER - SCENARIER

Sysselmannen fremhever noen tiltak som bør prioriteres i det videre arbeidet med beredskapen på
Svalbard. Noen av disse tiltakene kan ikke iverksettes uten bistand fra og samarbeid med overordnede
myndigheter.

4.1

Svikt i kritisk infrastruktur: Longyearbyen energiverk

Konsekvensene av langvarig svikt i driften, kan være at Longyearbyens befolkning må evakueres til
fastlandet. 150

Forslag til risikoreduserende tiltak knyttet til energiforsyningen og fjernvarmenettet må fremgå i egen
ROS. Det er viktig at man raskest mulig gjennomfører tiltakene.

4.2

Evakuering fra innsatsområde til Longyearbyen

Politiet har ansvar for å evakuere ut fra farlig område, ha oversikt over alle evakuerte, gi informasjon til
pårørende og sørge for varsling av pårørende ved dødsfall eller alvorlig skade. Når de evakuerte er brakt
ut av farlig område, er det Longyearbyen lokalstyres151 ansvar å ta imot dem og sørge for husly og
forpleining. Det er Longyearbyen lokalstyre som har ansvaret for å ta hånd om evakuerte og
pårørende.152 Med Longyearbyen lokalstyres lovpålagte oppgaver for alle som bor eller oppholder seg
her, har lokalstyret hovedansvaret for at de involverte i en uønsket hendelse eller krise blir godt
ivaretatt153. Arbeidsgiver som ulykkeseier har gjennom arbeidsmiljøloven et omsorgsansvar overfor
ansatte ved for eksempel arbeidsulykker, eller når ansatte omkommer under andre omstendigheter. En
bedrift vil normalt legge planer for håndtering av slike hendelser, men planene omfatter ikke evakuering
(fra innsatsområde) og opprettelse av evakuerte- og pårørendesenter154.

Longyearbyen lokalstyre har som nevnt ansvar for befolkningens trygghet og sikkerhet innenfor sitt
geografiske ansvarsområde.155 Beredskapsplikten innebærer blant annet at Longyearbyen lokalstyre har
ansvar for opprettelse og drift av evakuerte- og pårørendesenter dersom det blir aktuelt å evakuere andre
lokalsamfunn eller et større antall personer fra et innsatsområde andre steder på øygruppen. Samtidig vil
det være aktuelt å bruke for eksempel Ny-Ålesund, Svea og metrologiske stasjoner som mottakssenter
ved sjøfartsulykker i de tilfeller direkte evakuering til Longyearbyen ikke lar seg gjøre av hensyn til
transportkapasiteten.
150

Se kapittel 4.3.
Gitt at de evakueres til Longyearbyen.
152
Evakuerte- og pårørendehåndtering er nærmere omhandlet i PBS I, kapittel 11, og legges til grunn.
153
Se kapittel 3.4.
154
Et unntak er for eksempel hendelser som berører ansatte i Forsvaret (styrker i innsats i utlandet eller styrker som rammes av
alvorlige hendelser i fm øvelser i hjemlandet). Forsvaret har lang erfaring i, og planer for hele kjeden av tiltak, ivaretakelse av
egne ansatte og deres pårørende.
155
Forskrift 18.12.2012 nr 1293 om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapslikt for Longyearbyen
lokalstyre.
151
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I tråd med forskriften om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre følger Sysselmannen opp
Longyearbyen lokalstyrets planlegging av evakuerte- og pårørendesenter.156 Andre aktører som
Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre vil samvirke med er for det første Longyearbyen sykehus og
Svalbard kirke, men også Longyearbyen Røde Kors157.

En alvorlig sjøfartsulykke er bare ett eksempel på akutte, ekstraordinære hendelser som kan utløse
behov for masseevakuering fra innsatsområde til Longyearbyen, se kapittel 2.

Høsten 2014 ble det gjennomført en stor fullskala masseevakueringsøvelse i regi av Helsedirektoratet på
Svalbard.158. Samtlige lokale beredskapsaktører deltok. Hendelsen var en skipsulykke med 86 pax om
bord. Det ble opprettet et midlertidig mottak i felt hvor politi, helse og Longyearbyen Røde Kors
hjelpekorps organiserte skadested, herunder etablerte telt med oppvarming, utrettet livreddende
førstehjelp og triagering før videre transport til Longyearbyen og videre til sykehus på fastlandet159.
Sysselmannens stab med registreringssenter/informasjon- og pårørendesenter, samt evakuerte- og
pårørendesenter ble opprettet. Helsepersonell160 ble tilført fra fastlandet. Helikoptrene hentet opp
passasjerer fra fartøyet og sjøen og satte dem av på mottaket på land. Deretter startet helikoptrene
evakuering inn til Longyearbyen. Dette ga en positiv læring i opprettelse av mottak i felt, men man ser
likevel utfordringene ved store passasjerskip.
Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps har per dags dato 5 lagstelt 161 med multifuelovner som gir en
kapasitet på 60 personer liggende og 150 personer stående. Korpset har også laget 30 vanntette bagger
som kan droppes fra fly. Disse inneholder varmeutstyr og vann for 8 personer hver. I evalueringen kom
det frem at omvendt triagering162 fort kan bli en realitet i store, alvorlig hendelser langt unna bosetting.
Tiltak
Opprettholdelse av kompetanse innen
opprettelse og drift av Registreringssenter
(DIR)163 og Pårørendehåndtering (Nasjonal
pårørendetelefon)

Ansvar

Frist

Sysselmannen
(P2 og adm.
enhet)

kvartalsvis

Gjennomføre tilsyn.164

Sysselmannen
Longyearbyen
lokalstyre

2018

Opprettholdelse av kompetanse for
opprettelse og drift av evakuerte- og
pårørendesenter i Longyearbyen.

Longyearbyen
lokalstyre
SMS

Årlig

156

Jf. § 10 om Sysselmannens tilsynsansvar.
Longyearbyen Røde Kors er en ressurs på personell- og ikke minst materiellsiden.
158
Se utdypende under punktet Evakuering fra Svalbard til fastlandet.
159
Den nordiske helseberedskapsavtalen testet. Forsvaret og SNAM Sverige hentet ut pasienter fra Longyearbyen.
160
Den såkalte SAS avtalen.
161
Teltene tilhører Universitetssykehuset i Tromsø.
162
Man prioriterer pasienter som har en reell sjanse for å overleve først og ikke de som er mest kritisk skadet.
163
DIR Disaster involved registration.
164
Jf. § 10 om Sysselmannens tilsynsansvar. Hvert 4. år.
157
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4.3

Evakuering fra Svalbard til fastlandet

En eventuell beslutning om evakuering av befolkningen til fastlandet må tas i nært samråd mellom
Sysselmannen og lokale beredskapsaktører på den ene siden og det sentrale krisehåndteringsapparatet
på den andre. Flere typer ekstraordinære hendelser kan utløse behov for denne type evakuering165.

Det skilles mellom behov for
a) evakuering av et større antall pasienter.
b) evakuering av for eksempel Longyearbyen på grunn av langvarig svikt i energiforsyningen.

Behovene a) og b) krever ulike tiltak;
1) evakuering med fly oppsatt for formålet166 og/eller egnede skip
2) luftbro167 og/eller egnede passasjerskip.

Det er utfordrende å angi hvor stor sannsynligheten er for at (deler av) befolkningen på Svalbard må
evakueres. Det vises til kapittel 2, der det er omhandlet flere risikoområder med potensial til å utløse
behovet for evakuering i kategori a) og/eller b). Se også kapittel 4.2. En masseevakuering fra et
innsatsområde til Longyearbyen antas å utløse behov for videre evakuering av et større antall pasienter
til fastlandet.
Tiltakene for å forebygge en situasjon der man må evakuere befolkningen til fastlandet kan være flere.
Helsedirektoratet forvalter en avtale med Forsvaret ved Forsvarets operative hovedkvarter(FOH) om
gjensidig bistand mellom Forsvaret og helsetjenesten og den nordiske helseberedskapsavtalen. Denne
ble øvd under Øvelse Svalbard i 2014. Formelle og praktiske rammer for en eventuell evakuering til
fastlandet er ikke på plass når det gjelder evakuering i ovenfor nevnte kategori b).

Sysselmannen vurderer at dette bør gis høy prioritet.

4.4

Bistand ved akutte, ekstraordinære hendelser

Sysselmannen er bra rustet for daglig drift og for å kunne håndtere mindre, uønskede hendelser. Etter
flyhavariet på Operafjellet i 1996 har det vært to hendelser med behov for rask bistand av en større
gruppe innsatspersonell fra fastlandet 168.

165

Se kapittel 2.
Medisinsk luftevakuering.
167
Ordinære passasjerfly og/eller Forsvarets transportfly.
168
Bjørnøya-saken i 2005; bistand til vakthold på russiske fiskefartøy i arrest ved Bjørnøya (i etterkant av Elektron-saken), og
skredulykken i Longyearbyen i desember 2015; her var det først og fremst umiddelbart behov for helsepersonell og
lavinehundekvipasjer. (Sysselmannen har også mottatt politibistand ved andre hendelser, senest i fm. den amerikanske
utenriksministerens besøk i juni 2016, men det var en forhåndsplanlagt operasjon.).
166
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Ved akutte, ekstraordinære hendelser setter Sysselmannen stab iht. Politiets beredskapssystem (PBS).
Kjernen i staben er polititjenestepersoner. Samtidig er det ved denne type hendelser ekstra behov for
politipersonell i innsatsområdet, i tillegg til innsatsleder. Det oppstår dermed en situasjon der flere
(livs)viktige og samtidige oppgaver i innsatsområdet og i staben konkurrerer om de samme, begrensede
politifaglige ressursene. Sysselmannens evne til rask kraftsamling ved akutte, ekstraordinære hendelser
er med andre ord begrenset. Sysselmannen er naturlig nok også sårbar mht. utholdenhet ved denne type
hendelser. I 2017 får Sysselmannen tilført tre nye politistillinger, noe som vil styrke innsatsevnen. Det
er likevel slik at man er sårbar ved større hendelser eller om flere hendelser må håndteres samtidig.

Både øvelse Svalbard i november 2014 og skredet i Longyearbyen i desember 2015 viste at
Sysselmannen raskt kommer i underskudd på menneskelige ressurser. Begge scenariene utfordret og
dels overskred Sysselmannens evne til kraftsamling og utholdenhet. For å bøte på dette kan man a)
styrke politibemanningen ytterligere og/eller b) sørge for å ha sikre prosedyrer for å flytte
bistandspersonell fra fastlandet til Svalbard ved akutte, ekstraordinære hendelser.
Som det fremgår i kapittel 2.3, vil Sysselmannen ved alvorlige, tilsiktede handlinger ha behov for rask
bistand fra en eller flere av kapasitetene som utgjør politiets nasjonale beredskapsressurser 169. Ved
alvorlige naturhendelser170 eller store ulykker171 vil det kunne være behov for andre (politi)kapasiteter
og kompetanse172.

Som politimester kan sysselmannen anmode om bistand fra politiets nasjonale beredskapsressurser. Det
kritiske punktet er at det ikke finnes robuste prosedyrer som sikrer behovet for raskest mulig transport
av disse kapasitetene til Svalbard. Dette ble også problematisert i vår forrige ROS-analyse (2013).
Sysselmannen er kjent med at alle nasjonale bistandsressurser 173 har avtale med flyselskapene om
prioritet på ruteflyene og at det er mulig å anmode Forsvaret om transportbistand (C-130). Etter vårt syn
er dagens situasjon likevel ikke tilfredsstillende. Det er mangel på en forutsigbar lufttransportkapasitet
som kan forflytte bistandspersonell og materiell fra fastlandet til Svalbard. For det første er det et
begrenset antall flyginger med rutefly mellom fastlandet og Svalbard vinterstid. Ved fem ankomster per
uke vil det kunne ta inntil to døgn fra bistandsbehovet er meldt til bistanden ankommer Svalbard. For
langt de fleste akutte, ekstraordinære hendelser vil det etter 48 timer ikke lenger være behov for den
bistanden det først ble anmodet om, men heller en annen type bistand som det uansett ikke i samme
grad haster å få brakt inn til øygruppen.

For det andre, når det gjelder Forsvarets transportressurser (fly), er det opplyst fra Forsvaret at C-130
står på 24 timer beredskap. Etter det Sysselmannen kjenner til, er det en beredskapstid som Forsvaret
har satt først og fremst med tanke på Forsvarets primæroppdrag. Bistand til politiet og det sivile

169

Se PBS I, kapittel 4.4.
Se kapittel 2.1.
171
Se kapittel 2.2.
172
Kripos har eksempelvis bistått Sysselmannen, stedlig og ikke-stedlig i straffesaksarbeid, og gjorde en uvurderlig innsats i fm
Operafjellulykken i 1996.
173
Med unntak av helikopter.
170

67

samfunnet for øvrig er et sekundæroppdrag for Forsvaret, og i dette tilfellet handler det om
administrativ bistand etter bistandsinstruksen. Etter Sysselmannens syn er heller ikke dette robust.
Sysselmannens innsatsevne underbygger behovet for å forsere arbeidet med å få på plass avtaler og
prosedyrer som sikrer mulighetene for en raskere overføring av bistand fra fastlandet ved akutte,
ekstraordinære hendelser. Sysselmannen reiser spørsmålet om MEDEVAC-konseptet (den såkalte SASavtalen) kan utvides til også å kunne brukes ved akutt behov for forflytning av bistandspersonell og
materiell, i alle kategorier og fra flere enn politiet om behovet er der, fra fastlandet til Svalbard. Dette er
imidlertid et tiltak som krever involvering og beslutning fra nivået over Sysselmannen, som på sin side
vil kunne konkretisere behovet ytterligere. Tiltaket er ett av de viktigste å få på plass for å styrke
beredskapen på Svalbard ytterligere og det vil ha betydning for Sysselmannens vurderinger av fremtidig
personellbehov på øygruppen.

Tiltak
Etablere og formalisere avtaler,
planverk og prosedyrer for rask
overføring av bistandsenheter til
Svalbard ved akutte,
ekstraordinære hendelser.

4.5

Ansvar

Frist

Justisdep.
Sysselmannen

Psykososiale tjenester etter store alvorlige hendelser

Longyearbyen Sykehus er underlagt UNN i Tromsø. Longyearbyen har hverken fylkeslege eller
kommunelege. Longyearbyen sykehus yter både primær- og spesialisthelsetjenester og er et
akuttmedisinsk beredskapssykehus. Helse- og omsorgstjenesteloven gjelder ikke på Svalbard.

Helsetjenesten på Svalbard er organisert på en annen måte enn kommunale helse- og omsorgstjenester
på fastlandet, og Longyearbyen lokalstyre har ikke plikt til å sørge for psykososial beredskap og
oppfølging slik som kommunene har på fastlandet. Det er opprettet et psykososialt kriseteam som blir
ledet av Longyearbyen Lokalstyre. Kirken har en sentral rolle i det psykososiale arbeidet etter en
hendelse. Skredhendelsen et eksempel som viste behov for det som på fastlandet er et kommunalt
kriseteam, traumeteam etc. Erfaring fra Øvelse Svalbard i 2014 og skredet 2015 viste at sykehuset ikke
har kapasitet til å ivareta psykososial oppfølging ved større hendelser. Ved større hendelser er
psykososial oppfølging i den første fasen blitt ivaretatt av Longyearbyen lokalstyre og Svalbard kirke
inntil sykehuset kan frigi ressurser. Det er nødvendig at organisering, rutiner og formalisering av
samarbeidet blir avklart mellom UNN og samvirkepartnere.

Tiltak

Ansvar

Frist

Etablere rutiner for raskt å få opp eksterne
kriseteam og traumeteam

UNN

Snarest
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4.6

Økt turisme og utvidet turistsesong

Svalbard er en turistdestinasjon. Utviklingen viser en markant økning fra 2012 med 85.000 gjestedøgn
på hotellene i Longyearbyen til 130.000 i 2015.174 I tillegg ankommer ca. 45.000 cruisebåtpassasjerer i
året. Også Barentsburg175 og Pyramiden176 har bygd ut kapasiteten på hotellsenger og har også startet
med turproduksjon. Sesongen er utvidet og strekker seg fra og med februar til og med september. Det
jobbes aktivt med å øke tilfanget av turister i den mørke årstiden.
Hele 47 land er representert som gjester. Andelen nordmenn utgjorde i perioden 2011 – 2014 over 70
%, mens det har vært en nedgang på nesten 10 % i 2015. Kina har fra 2014 til 2015 økt fra ca. 500 til
ca. 1200 besøkende, og er det landet med mest markant økning av tilreisende.

Aktiviteter som tilbys er mange, men dagsturer med båter i Isfjorden utgjør den største
sommeraktiviteten foruten cruisebåtene. Snøskuterturer utgjør den største aktiviteten i vintersesongen.
Skiturisme er den aktiviteten som har hatt størst økning de siste årene.
Tungoljeforbud, verneområder, samt ferdselsforbudssoner for tilreisende177 er noe av regelverket som
regulerer turismen i dag.

Risiko
Det er tidlig å antyde hvilke utfordringer økt turisme gir på Svalbard, både miljømessig og
beredskapsmessig. Se også egne kapitel hva gjelder sjøfartsulykker, akutt forurensning og skred, bre og
ferdselsulykker. Sysselmannen har i perioden 2010 – 2016 utført mellom 60 og 80 redningsoperasjoner
per år. I 2015 ble det gjennomført 80178 redningsoperasjoner hvorav ni fra sjø, 37 fra landredning hvor
tilreisende var involvert179. Longyearbyen sykehus har registrert svært mange skuteruhell i 2015, men
statistikkgrunnlaget for å si om dette er en jevn utvikling eller om det er et unntakstilfelle er noe
usikkert for tidligere år.. Likevel kan man konstatere at tilreisende er størst representert på
skadestatistikken.
Det synes å være en trend at tilreisende private180 er de som er involvert i ulykker og som oftest i
konflikt med isbjørn som resulterer i avlivning.

Tiltak
Økt turisme er tatt med for at man ønsker å synliggjøre utviklingen, følge den videre og om nødvendig
sette inn tiltak, miljømessig fordi det er et mål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard 181.
174

Basert på Visit Svalbard sin statistikk.
96 gjestesenger.
176
30 gjestesenger.
177
Avgrenset område «10» rundt Longyearbyen for tilreisende på skutertur.
178
Inklusiv ambulanseoppdrag fra bosettinger og fra fiskefartøy(21)
179
Fra sjø stort sett sykdom, mens landredning var uhell i.f.m. snøskuter og skiferdsel.
180
Uten lokal guide.
175
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Vinteren 2016 etablerte Sysselmannen et vinterfeltlag. Dette hadde bakgrunn i mye ferdsel på sjøis182
hvor isbjørn holdt til vintersesongen 2014/15. Tiltaket viste seg å være veldig vellykket forebyggende,
og vil bli videreført i 2017. Formålet er blant annet å se på ferdsel i områder med isbjørn. Gjennom
sommersesongen har Sysselmannen feltinspektører og også turistinspeksjonstokt blant annet for å
undersøke og kontrollere ferdsel på sjø og andre typer hendelser.

Fra et beredskapsperspektiv ser man at redningsoperasjoner overfor tilreisende er høy. Sysselmannens
politiavdeling og redningsaktører trener hele året. Treningene er spisset mot forventede hendelser basert
på tidligere hendelseskategorier og forventede hendelser. Det gjennomføres også møter og øvelser med
turoperatører og guider før tursesongen.

Tiltak

Forebyggende møte/tiltak inn
mot tilreisende/turoperatører
for å redusere bl.a.
snøskuteruhell.

Ansvar
SMS
Politiavdelingen
Miljøvernavdelin
gen
SMS
Reiselivsrådgiver
Politiavdelingen
Turoperatører

Øvelser med
turoperatører/guider før
snøskutersesongen.

SMS
Politiavdelingen
Turoperatører

Vurdere nytten og eventuelt
videreføring av vinterfeltlag.

Vurdere behovet for
forebyggende tiltak mot
tilreisende for å unngå
isbjørnkonfrontasjoner med
dødelig utfall.

181
182

Frist

Årlig

Årlig

SMS

Svalbardmiljøloven.
Det var lite is i fjordene denne vinteren.
70

LITTERATUR


Departementenes servicesenter. 2006. NOU 2006:6. Når sikkerheten er viktigst. Beskyttelse av
landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner. Oslo



Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2014). Nasjonalt risikobilde 2014. Tønsberg



Justis- og beredskapsdepartementet Prop. 1 S (2014–2015) Tildelingsbrevet. Oslo



Justis- og politidepartementet. St.meld. nr. 32 (2015–2016) Svalbard. Oslo



Justis- og beredskapsdepartementet. Meld. St. nr. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet. Oslo



Myhrer, Tor-Geir. 2012. Handleplikten ved farlige politioperasjoner. Oslo



Norsk Polarinstitutt. 2009. Klimautvikling i Nord- Norge og Svalbard i perioden 1900–2100.



Norwegian Centre for Climate Services. 2016. Kort oversikt over klimaendringer og konsekvenser
på Svalbard.



Politidirektoratet. 2011. Politiets beredskapssystem del I. Retningslinjer for politiets beredskap.
Oslo



Politiets sikkerhetstjeneste. 2013. Åpen trusselvurdering 2016. Oslo

71

