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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Scenarier er en arbeidsmåte som åpner for tanker og diskusjon om framtida. I arbeid med
scenarier kan man spekulere om flere mulige fremtidsbilder i et valgt tidsperspektiv. Generelt
grunnlag for scenarier er drivkrefter eller trender, som i ulike kombinasjoner forventes å ha en
virkning for framtida. Et scenario eller en framtidsfortelling vil være en fortolkning av informasjon
fra ulike kilder. I dette arbeidet ser vi fram mot et Longyearbyen i 2040.

1.2 Hva er scenarier?

Et scenario er ikke en prognose eller forventning om framtiden. En prognose gir et bilde av den
antatt mest sannsynlige framtid. Et scenario er ikke vitenskap men alternative utviklingsbaner
som kan gi bilde av mulige framtider.

Et scenario er ikke en visjon som gir et bilde av den framtiden vi ønsker oss. Scenarioer er ulike
fortellinger om noe som kan skje, og som på en tankevekkende måte kaster nytt lys på veivalg og
beslutninger vi står overfor i dag.

1.3 Drivkrefter

Scenariene bygger på de drivkrefter som er kommet fram gjennom en prosess i Longyearbyen.
De fire viktigste drivkrefter er næringsgrunnlag, demografi/levekår, transport/infrastruktur og
klima.

1.4 Forutsetninger for scenariene

Klimaendringene har gjort seg gjeldende med temperaturøkning og mye nedbør. Dette
medfører større vannføring i vassdrag, flom og at elveløp tar nye veier. Snøskred og
sørpe- eller løsmasseskred skjer oftere.
Klimaendringene har ført til åpent polhav, og noe havnivåstigning.
Globalt har det vært relativt sterk befolkningsvekst fordi noen områder av verden fortsatt
har høye fødselsrater. Klimakonsekvenser og ufred globalt gjør at folk er tvunget til å
flytte på seg.
Olje- og gassutvinning pågår fortsatt i Arktis.
Som bakgrunn for handlekraft og handlingsbehov/-krav foreligger de til enhver tid
gjeldende lover og regler som er aktuelle. Det være seg Svalbardtraktat, nasjonal
lovgivning og føringer, lokale føringer eller annet.

1.5 Metode

I arbeidet har vi gjennomført en SWOT-analyse hvor alle relevante parter i Longyearbyen har fått
mulighet til å delta. Analysen sier noe om styrker og svakheter som mange opplever at
Longyearbyen har pr i dag, og hvilke utfordringer og muligheter aktørene i lokalsamfunnet ser
framover i tid. Bidragsytere til SWOT- analysen har vært deltakere i åpne møter (offentlig
folkemøte og møte med fremmedspråklige), referansegruppa (næringsliv, forskning og
utdanning, barn og ungdom, foretaksledere og sysselmannen) samt administrasjonsutvalget
(AU). I tillegg har det også vært holdt egne møter med administrasjonen.
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Ulike prognoser og statistikk om blant annet befolkning og næringsutvikling er også en del av
grunnlaget. For valg av scenariene har vi tatt utgangspunkt i «Lokalsamfunn og klimatilpasning»
(Selstad 2010), som er diskutert med referansegruppa og AU. Ut fra denne diskusjonen er
drivkrefter for scenariene valgt.

De valgte drivkreftene er næringsgrunnlag, demografi/levevilkår, transport/infrastruktur og
klima.

Videre har vi brukt metoden som «Berrefjord og Thommasen AS» har utarbeidet for kystbyer i
Norge, og som senere er tilpasset klimascenarier for Tromsø kommune. Vi har omarbeidet og
tilpasset metodikken til Longyearbyen.
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SCENARIER FOR LONGYEARBYEN 2040

Handlingsbehov, handlingskrav
Klimakrav/-tilpasning
Miljøkrav/-tilpasning
Teknisk og sosial infrastruktur

Handlekraft
- Statlige
overføringer
- Ressurser i
næringslivet
- Ressurser i
befolkningen

Få Mange
Sterk Internasjonal by Modellsamfunn

Svak Sjølbergingssamfunn Fraflyttingsby

Oversikt over Scenarier for Longyearbyen

Ved å vekte Longyearbyens handlekraft og handlingsbehov på ulike måter kommer vi fram til
ulike scenarier, se matrise ovenfor. Det er mange ulike scenarioalternativer, men vi har valgt å
beskrive de fire “ytterkantene” som skiller seg mest fra hverandre..

For eksempel kan Longyearbyen oppleve å ha sterk handlekraft i form av statlige overføringer,
ressurser i næringslivet og befolkning, og samtidig måtte forholde seg til mange handlingskrav.
Et sterkt handlingsbehov kan innebære strenge klima- og miljørestriksjoner og særskilte krav
knyttet til teknisk og sosial infrastruktur. Alle de fire kombinasjonsalternativene i matrisen
redegjøres for som scenarier for Longyearbyen. Bidragsytere i denne fasen av arbeidet har vært
referansegruppa og administrasjonsutvalget (AU).

2. FIRE SCENARIER FOR LONGYEARBYEN 2040

Longyearbyens særpreg er knyttet til sin beliggenhet i Arktis og av gruvedrift. I dette punktet
mellom sårbarhet, vern og utnyttelse av naturressurser, lokal tilstedeværelse og globalt behov,
utformes Longyearbyen. Hvilken fremtid vil det bli for Longyearbyen?
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«INTERNASJONAL GRUVEBY»
         Sterk handlekraft og få handlingskrav

Kilde: Wikipedia

Hovedretning
Longyearbyen er en internasjonal base i Arktis, med lite kontroll fra Norge.
Naturressurser utnyttes med mer eller mindre frislipp i forhold til energiøkonomisering,
klima og miljø.
Det er mye ressurser i næringslivet.
Befolkningen er økende og mange er aktive i lokalsamfunnet.
Det er utfordringer i forhold til miljø og klimatilpasning, men lite krav til hvordan dette
skal handteres.
Lokalsamfunnet har ressurser til å handtere og sikre materielle verdier og avgjør selv
hvordan de skal prioritere for eksempel klimatilpasning.
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Næringsgrunnlag/Basisnæringer:
Longyearbyen har hatt sterk økning i privat gruvedrift og åpnet nye arealer for utvinning. Økt
forskning, leting og ny teknologi, gjør at nye mineraler utvinnes og naturressursene i større grad
utnyttes. Virksomhet i forbindelse med oljeutvinning i nordområdene pågår, og på sokkelen
utenfor Svalbard utvinnes olje. Beredskap og servicenæring tilknyttet olje er blitt en viktig del av
virksomheten i Longyearbyen. Fiskeri med ilandføring i Longyearbyener del av industrien.
Kunnskapsintensive bedrifter har etablert seg i byen og skaper enda større mangfold i
næringslivet. Administrasjon er blitt mer omfattende på grunn av økt virksomhet/flere tilbud,
men regelverket er svært lempelig. Byen har doblet antall butikker, restauranter og annen
tjenesteyting.

Longyearbyen har utviklet flere studietilbud, men studier innen miljø og klima avtar. Klima- og
miljøforskningen går tilbake fordi utnyttelse av sårbare områder gjør at grunnlaget reduseres. Fri
utøvelse av turisme og friluftsliv har medført at Svalbard ikke assosieres med “uberørt”
naturområde. Miljøkriminalitet er et problem, og truer også reiselivsopplevelsene. Reiselivet
retter seg mer mot aktiviteter i Longyearbyen.

Demografi/levevilkår
Med økende velstand er befolkning blitt større og flere utenlandske innflyttere, blant annet fra
Kina, har etablert seg. Fritt boligmarked og mange tilbud av høy kvalitet gjør byen attraktiv for
familier. I Longyearbyen tilbys helse- og omsorgstjenester av private aktører. Lite restriksjoner
på blant annet alkoholservering og ferdsel i trafikksikk gjør det samtidig mer utrygt å bo i
Longyearbyen. Det oppstår flere konflikter mellom interesser i lokalsamfunnet, og det er en
økende samfunnsdeling.

Transport og infrastruktur
Kommunikasjonen er utvidet til flere land og det er flere fly anløp hver dag. Havna har doblet
trafikken og er utvidet vestover. Særlig lander det beredskapsbåter, forskningsskip, turistskip og
private båter. Det er bygd ut veg til Svea, Barentsburg og andre områder som er åpnet for ny
aktivitet. Det er bygd ut gang- og sykkelveger, men privatbil er det framkomstmiddelet som
benyttes og biltrafikken har økt.

Klima og byutvikling
Klimaendringer medfører økning i antall skredhendelser, flom og havnivåstigning. Longyearbyen
lokalsamfunn har imidlertid rikelig med ressurser til å undersøke og forbygge med fysiske tiltak.
Det er behov for flere boligområder og det satses friskt på utbygging i risikoområder. Det er lite
styring og helhet i byutviklingen.
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«SJØLBERGINGSSAMFUNN»
          Svak handlekraft og få handlingskrav

Fangststasjonen Fredheim ytterst i Sassendalen. Foto: Sissel Aarvik/Sysselmannen på Svalbard.

Hovedretning
Longyearbyen har svak økonomi og det er lite ressurser i næringslivet.
Befolkningen har nedgang i antall og i forhold til hvilken kompetanse som finnes.
Mindre nasjonal tilstedeværelse og styring har åpnet for at noen utenlandske
virksomheter opprettholdes.
Det er utfordringer i forhold til miljø og klimatilpasning, men lite krav til hvordan dette
skal handteres.
Lokalsamfunnet har ikke ressurser til å handtere og sikre materielle verdier som følge av
klimaendringer.
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Næringsgrunnlag/Basisnæringer:
Gruvedrifta er redusert og drives av privatkapital. Lite restriksjoner gjør at internasjonale aktører
innen mineralindustri og forskning etablerer seg, mens det er færre norske aktører.
Oljeaktiviteten i Arktis gjør at det er etablert et beredskapsanlegg i Longyearbyen som er
bemannet periodevis. Andre virksomheter som har vært bygd opp omkring gruvedrift, er
avsluttet. Det gjør at tjenesteytingen i Longyearbyen er blitt mindre, det er få butikker og kun èn
kafé i byen. Reiselivet er sporadisk og for spesielt interesserte, som kan utforme egne opplegg.
Utenlandske aktører i reiselivet er vanlig.

Arktis er blitt selve målestaven for klima, og flere land ønsker å opprettholde
forskningsvirksomhet her. Det opprettes «klynger» av forskere som selv ivaretar reiser,
overnatting, matforsyning, transport med mer. Aktivitet i forhold til satellitt data og
romovervåkning pågår, men er fjernstyrt fra andre steder i verden. Det er ikke grunnlag for
studier i Longyearbyen og Unis er lagt ned. Fiske i havet er en del av sjølforsyning av mat.
Offentlig administrasjon er sterkt redusert, og styring/kontroll er overlatt til de enkelte
virksomheter eller privatpersoner.

Demografi/levevilkår
I «Sjølbergingssamfunnet» er befolkningstallet sterkt redusert, både mht nordmenn og andre
nasjonaliteter. Individuelle lykkejegere søker til Longyearbyen og flyktninger fra flere land
forsøker å finne en levevei her. Urolig samfunn og liten myndighetsutøvelse gir flere konflikter i
lokalsamfunnet. Utrygghet sosialt og i beredskapssammenheng gjør at familier med barn ikke
velger å bo på Svalbard. Longyearbyen er lite attraktivt for de høyest kvalifiserte arbeidstakerne.

Transport og infrastruktur
Reduksjon i gruvedrifta gjør at energiverket er en mer ustabil energileverandør.
Energiforsyningen til ulike virksomheter og husholdninger har gjennomgått endringer, og det er
utviklet privat alternativ energiforsyning. Det er mindre kontroll med flytrafikk, som gjør at
landing av fly fra utlandet er mer vanlig enn norske fly. Havna i Longyearbyen er i funksjon. Det
er liten byggeaktivitet og mindre vedlikehold av veger og annen infrastruktur.

Klima og byutvikling
Klimaendringer gjør seg gjeldende med havnivåstigning, flere flommer og økning i antall
skredhendelser. Det er reell fare knyttet til det å bo i deler av Longyearbyen. Folk må i større
grad selv ivareta egen sikkerhet og vurdere hvor de kan bo og ferdes. Det finnes lite ressurser til
å følge opp sårbare naturområder og miljøkriminaliteten er omfattende.
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«MODELLSAMFUNN»

     Sterk handlekraft og mange handlingskrav

Taubaneanlegget. Foto: Anne-Lise Bjerkeng

Hovedretning
Longyearbyen utnytter sin plassering i Arktis og er modell innen miljø, klima og
energiteknologi.
Longyearbyen har sterk økonomi og stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
Det er mye ressurser i næringslivet, og lag og foreninger er aktive.
Befolkningen er økende og i større grad internasjonal.
Det er store utfordringer i forhold til miljø og klimatilpasning.
Det er mange krav til hvordan Svalbard skal styres fra nasjonalt og internasjonalt hold.
Kravene gjelder både vern og forvaltning av naturområdene og sikring og utbygging i
Longyearbyen.
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Næringsgrunnlag/Basisnæringer:
Global vekst og stort behov for energi gjør at kulldriften opprettholdes. Tilgang og teknologi gjør
at nye mineraler utvinnes i noen grad. Det stilles store krav til miljømessig forsvarlig utvinning,
men mineralene er ettertraktet i markedet, og lønner seg på tross av kostnader. Flere nye
områder som ønskes tatt i bruk til uttak av kull og andre naturressurser, stoppes imidlertid av
klima- og miljørestriksjoner. For å oppfylle «modellbyen» er det ønskelig å avslutte kulldriften
helt. Flere restriksjoner har gjort at Svalbard er mindre interessant for industri, og er i ferd med
å bli utkonkurrert av Grønland – hvor betingelsene for mineralnæringen er bedre. Oljenæringen
har økt sin aktivitet i nordområdene, og Longyearbyen har forsyningsbase og beredskapshavn for
virksomheten.

Forskning er et statlig satsingsområde og følges opp lokalt med utprøving innen energisparing,
gjenvinning, klimatilpasning og forvaltning av naturområder. Kunnskapsintensive bedrifter er
etablert og skaper større mangfold i næringslivet. Unis er et attraktivt studiested for ungdom fra
mange land, og flere bedrifter tilknyttet forskning og service har etablert seg i Longyearbyen.
Ulike fagmiljøer går sammen for å handtere klima og miljøutfordringer.

Stor aktivitet har medført flere butikker, restauranter og kulturtilbud. Det er stor offentlig
administrasjon, og sysselmannen har en viktig rolle. Fiskeri er en etablert næringsvirksomhet.
Deler av Svalbard er underlagt UNESCO sin verdensarvliste og verneområdene er interessante i
global sammenheng. Naturområdene er interessant for turister, men strenge restriksjoner mht
aktivitet og ferdsel setter samtidig en stopper for mange reiselivs initiativ. Dette fører til
stagnasjon innenfor blant annet reiselivsnæringen.

Demografi og levevilkår:
Befolkningen har økt med 25% til over 3000 innbyggere. Longyearbyen er attraktiv som arbeids-
og bosted for ulike typer arbeidskraft. Lokalsamfunnet er internasjonalt, med hovedvekt på
nordmenn, og er ansett som et inkluderende samfunn. Samtidig er tilflyttingen regulert slik at
velferdstilbud følger folkemengde. Trygge boområder og trygt lokalsamfunn er prioritert. Skolene
utvikles og videregående skole er internasjonalisert. Lovverket rundt oppfølging og overvåking
skjerpes og mange opplever det som en begrensning av livsutfoldelsen på Svalbard.

Transport og infrastruktur:
Stor virksomhet på Svalbard har ført til utvidelser og forbedringer av havn, flyplass og veger.
Høy aktivitet innen blant annet beredskap og forskning gjør at servicenettet for fly, helikopter og
skip er utbygd. Havnearealet mellom sentrum og Hotellneset er i større grad tatt i bruk til
infrastruktur og næringsutvikling. Samtidig er miljørestriksjonene så store at all skipstrafikk til
Svalbard er kanalisert til Longyearbyen. Internt er byen mer tilrettelagt for kollektivtrafikk og
med veger for gående/syklende. Energiverket har CO2-rensing, og i tillegg til alternative
energikilder forsyner dette byen. Kildesortering gjør at mer av avfallet blir gjenvunnet eller går til
forbrenning.

Klima og byutvikling
l Longyearbyen har det gått mange ras som har rammet bebyggelse og infrastrukturen i Nybyen,
Gruvedalen og vegstrekningen ut til Hotellneset. Det er til tider svært stor vannføring i elver og
bekkedaler, slik at mye bebyggelse står utsatt til. Flere områder har fått byggeforbud. Fare og
restriksjoner i forhold til ras- og flom gjør at den nederste delen av Longyearbyen sentrum er
fortettet med bolig- og næringsbebyggelse.
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«FRAFLYTTINGSBY»
          Svak handlekraft og mange handlingskrav

Kilde: Wikipedia

Hovedretning
Longyearbyen har svak økonomi og det er lite ressurser i næringslivet.
Befolkningen er redusert både i antall og i forhold til kompetanse.
Det er store restriksjoner og utfordringer i forhold til miljø og klimatilpasning.
Det er store kostnader knyttet til det å opprettholde lokalsamfunn og infrastruktur.
Det er lite internasjonal tilstedeværelse, men Norge opprettholder sin suverenitet.
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Næringsgrunnlag/Basisnæringer:
Kulldriften og virksomhet tilknyttet næringen er sterkt redusert. I Longyearbyen er det etablert
en mindre beredskapsbase med flyplass og havn. Det er lite aktivitet i byen og forretninger og
kaféer er lagt ned. Det kommer fortsatt et begrenset antall turister til Longyearbyen, men reiseliv
er redusert på grunn av miljørestriksjoner og knapt med ressurser i næringen. Verneområdene i
og rundt Svalbard er omfattende og det er miljørestriksjoner for ferdsel og alle virksomheter.
Strengt regelverk gjør samtidig at innovatører søker til andre områder enn Longyearbyen.

Forskning opprettholdes i mindre enheter, men UNIS er lagt ned. Offentlig administrasjon er
redusert på grunn av økonomi, men påkrevd for oppfølging av restriksjoner og krav som stilles til
tilstedeværelse. Få ressurser gir lang saksbehandlingstid og dårligere kår for nærings- og
byutvikling.

Demografi/levevilkår
Befolkningen er sterkt redusert. De som bor i Longyearbyen er forskere fra flere land, norske
myndigheter ved Sysselmannen, noen tilknyttet offentlig virksomhet, og noen tilknyttet service.
Stillstand i arbeidsmarkedet og regler for arbeidstillatelse gjør at det er færre utenlandske
beboere. Longyearbyen har få tilbud, barnehage og skole er lagt ned og byen er lite attraktiv for
barnefamilier. Offentlig kulturtilbud og KORK-penger eksisterer ikke og kulturarrangementer
skjer kun i privat regi. Lokaldemokratiet er avviklet og styring skjer gjennom Sysselmannen.

Transport og infrastruktur
Det er få flyavganger, men flyplass og havn opprettholdes for å ivareta tilstedeværelse,
beredskap og myndighetsutøvelse. Marginal drift og tilsyn med gruvene opprettholder en viss
infrastruktur lokalt. Det er utfordringer med å opprettholde vannforsyning og framkommelighet
på veger, da det er kun sporadisk vedlikehold. Energiverket er en usikker energileverandør slik at
virksomheter og husholdninger også har private forbrenningsanlegg. Strenge klima- og
miljørestriksjoner gjør det samtidig vanskelig å opprettholde energileveransene.
Internettforbindelsen er opphørt da fiberoptisk kabel til øygruppa er ødelagt og ikke vil bli
reparert.

Klima og byutvikling
Longyearbyen har mindre ressurser til å undersøke og følge opp i forhold til havnivåstigning, ras
og flom. Det er risiko med å bo på flere av stedene som tidligere har vært bebygd, og Nybyen er
fraflyttet. Nedre del av sentrum er bebodd, mens det i skredutsatte områder er mange tomme
hus.
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3. VIDERE BRUK AV SCENARIENE

De presenterte scenariene representerer på mange måter ytterpunkter og fremstår som til dels
ekstreme fremtidsbilder for Longyearbyen. Samtidig inneholder de elementer av sannsynlighet og
situasjoner som kan være tenkelig i nær framtid.

Fremtidsbildene har sitt utspring i innspill og diskusjoner som har kommet fram gjennom
medvirkningsprosesser i lokalsamfunnet høsten 2012 (SWOT-analysene). Dette er bearbeidet
videre av Rambøll og supplert med synspunkter og publiseringer fra lokalpressen, nasjonale
medier og forskningslitteratur.

Denne rapporten konkluderer hverken på grad av sannsynlighet eller valg av scenarier.
Hensikten er å trekke opp noen linjer og vise sammenhenger mellom viktige drivkrefter, politikk,
forvaltning og framtid for Longyearbyen. På grunnlag av scenariene som beskrives, kan man
danne seg et bilde av det framtidige lokalsamfunnet man ønsker seg i Longyearbyen.

Hva vil Longyearbeyn være i 2040? Og hva vil Longyearbyen være ved enden av denne
planperioden, i 2025? Hvilke trekk ved de ulike scenariene ønsker lokalsamfunnet å bygge videre
på? Ved å drøfte disse spørsmålene vil lokalsamfunnet kunne velge strategier eller
satsingsområder som skal være førende for Longyearbyen lokalsamfunn.

Kilde: Wikipedia
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