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Snøskred tok to liv på 
Svalbard. To år etter 
lever folk fortsatt i  
usikkerhet.

Svalbard 19. desember 
2015. Enorme masser snø 
hadde bygd seg opp på fjellet 
Sukkertoppen. Plutselig 
raste snøen nedover. Den 
nådde helt ned til bolighus i 
Longyearbyen. 

Snøen traff huset til Pia 
Sivertsen og Kim Rune 
Røkenes. Barna deres ble 
begravd inne i huset.  
Pernille på tre år overlevde. 
To år gamle Nikoline døde ett 
døgn etter. I et annet  
hus døde 42 år gamle Atle 
Husby. 

Det var fare for skred der 
husene ble bygget. Det 
sto i to eldre rapporter 
som Sysselmannen hadde. 
Lokalstyret i Longyearbyen 
og staten eide flere av husene. 
Folk som bodde der, visste 
ikke om skredfaren. 

Spesialenheten i politiet har 
etterforsket ras-saken. De 
mener at ingen kan straffes, 
skriver avisa Svalbardposten. 
Dermed er det ingen som har 
ansvar for raset i 2015.

– Familien opplever det som 
ubegripelig. Det er en stor 
påkjenning for dem. De føler 
både sorg, svik og sinne, sier 
Christian Lundin til Klar 
Tale. Han er advokat for 
foreldrene til Nikoline. De 
har anket avgjørelsen.

Sysselmann Kjerstin Askholt 
sier de har forsøkt å lære etter 
rasulykken. 
– Når det gjelder saken fra 
spesialenheten, vil jeg si at 
dette er en tragisk hendelse 
for de som mistet sine. Det 
er en sak som vil prege byen 
i lang tid, skriver hun i en 
e-post til Klar Tale.

I februar i år raste det igjen. 
Et hus med flere leiligheter 
ble truffet. Ingen ble skadd. 
Alle nærmest fjellet flytter nå 
ved mye snø.

Sikringen mot skred er ennå 
ikke bygget. Men lokalstyret 
har laget en plan.
– Den skal sikre folk i byen 
mot naturfare, sier Arild 
Olsen til Klar Tale. Han leder 
lokalstyret. 

Sikringen koster 300 
millioner kroner. 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) har 
ansvar for den. De ønsker å 
bygge en skredvoll eller støtte 
som holder snøen på plass. 
Men det er forsinkelser og 
problemer.
– Det som bygges, må tåle ras 
og tåle å stå på Svalbard, sier 
Olsen.

Klimaendringer gjør det 
varmere på Svalbard. Det gjør 
bakken mer ustabil. 

Flere bolighus står i veien for 
snøsikring. De må rives. Men 
da må det finnes løsninger for 
folk i husene. 

Olsen sier de forsøker å få 
staten til å løse problemet. 

Lokalstyret har ikke råd til å 
kjøpe husene fra eierne.

Eksperter fra NVE overvåker 
de skredfarlige områdene. 
Sysselmannen skal få bort folk 
når det er fare for snøskred. 

Snart feirer en familie sin 
tredje jul uten Nikoline. 
– De forsøker etter beste evne 
å lage jul til de som er igjen. 
Men savnet etter datteren 
som døde er der hele tida, sier 
advokat Lundin.

Gøril Huse
goril@klartale.no

DØDE: Snø raste fra fjellet Sukkertoppen (bak) og traff rekken med hus i Longyearbyen. To personer døde.
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Ingen tar 
ansvar for 
raset

KORT OG KLART

Snø-skredet
 ●  To personer døde i snø-skred 

på Svalbard i 2015.

 ●  Fortsatt er ingen sikring mot 
skred på plass.

 ●  Familien som mistet datteren, 
ønsker at noen tar ansvar for 
skredet.
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