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1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING

Opprettholdelse av et livskraftig lokalsamfunn på Svalbard krever tilstrekkelig antall 
innbyggere med variert kompetanse og mangfold - kritisk masse. I dag bor det om lag 2.100 
mennesker i Longyearbyen. Drøye to tusen mennesker er allerede i underkant av hva som 
anses som tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde et moderne samfunn på 78 grader nord. 
Vi burde helst vært noen flere for å være tilstrekkelig robuste. Derfor er situasjonen for Store 
Norske dramatisk ikke bare for selskapet og dets ansatte, men for hele lokalsamfunnet. 

Store Norske er i dag motor ikke bare for sin egen utvikling men også fundament for reiseliv, 
forskning og tjenesteytende næringer i Longyearbyen. Et samarbeid som har vært viktig for 
utviklingsarbeidet som er gjort innenfor havn, næring, reiseliv og ikke minst FoU og 
kunnskapsutvikling hos oss. Hjørnesteinsbedriften har de siste månedene redusert antall 
ansatte med rundt 100 personer. 

Prop. 118S (2014-2015) legger klare føringer for avvikling av Store Norske innen et svært 
kort tidsperspektiv, kanskje allerede innen utgangen av 2016. Å raskt videreutvikle annen 
næring, og ta ut ytterligere potensiale av allerede etablerte segmenter i Longyearbyen er 
viktigere enn noen gang. Havneutviklingen er essensiell for all utvikling, dagens behov og 
ikke minst morgendagens behov krever at vi gjennomfører dette så raskt som mulig for 
fremtiden her nord

Den sterkt økende interessen for Arktis gjør betydningen av Norges posisjon viktigere, både i 
et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Vi har utarbeidet havne- og næringsstrategi for Longyearbyen. Den presenterer et bredt 
spekter muligheter for framtidas Longyearbyen. Havneutviklingen som er i gang klargjør oss 
også for det økende potensialet innenfor transport og logistikk, maritime tjenester og arktisk 
redningstjeneste, men det aller viktigste med første del av utbyggingen er å ta ut det 
potensialet som allerede finnes, og legge til rette for at alle skip får lagt til kai. Pr i dag 
er det årlig 150-170 skip som ikke får lagt til kai i Longyearbyen. Alt relatert til 
målsettingen for Svalbard (St.meld. nr. 9): Norsk suverenitet, livskraftig bosetting av høy 
kvalitet, mangfoldig næringsliv og regionalt og internasjonalt samarbeid.

Longyearbyen lokalstyre anbefaler havneutbygging, alternativ 1. Dette med bakgrunn i at vi 
anser at merverdien knyttet til det å bygge en flytekai med havnebygg på er så mye større 
enn differansen i investeringsbehov. Longyearbyen havn som tilrettelegger for annen 
næringsutvikling er det viktigste de kommende årene, og dette prosjektet vil være det mest 
optimale ut i fra dette, og det behovet som blant annet turistnæring og forskning har 
synliggjort i prosessen og i de vedlagte planer.

2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK

Longyearbyen havn ble 01.01.09 underlagt Lov om havner og farvann. I loven uttrykkes det 

klart hva som er eiers ansvar overfor brukerne: «Eier av havner og havneterminaler skal 

sørge for at havneanleggene driftes og vedlikeholdes slik at brukernes behov for havne- og 

transporttjenester i havnen blir dekket på en sikker og effektiv måte» (§40, første avsnitt). Pr. 
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i dag mener vi at Longyearbyen havn ikke tilfredsstiller kravet i loven om at «blir dekket på en 

tilfredsstillende måte».

Strategisk havneplan og næringsplanen danner grunnlaget for næringsutvikling i 

Longyearbyen. Dokumentene er politisk forankret gjennom vedtak i Lokalstyret i 2014. 

I mars 2015 ferdigstilles Masterplan for Svalbard mot 2025, denne er etablert etter 

Innovasjon Norges «Hvitebok for reisemålsutvikling». Planen legges frem for 
administrasjonsutvalget 19.05.15 og videre til lokalstyret 02.06.15 med anbefaling om at 

Longyearbyen lokalstyre slutter seg til hovedstrategiene i reiselivsnæringens masterplan.

Strategisk havneplan sier at Longyearbyen havn skal være en tilrettelegger for 

næringsutvikling, og det er i planen pekt på viktigheten av flere kaimeter og bedre 

havnefasiliteter i Longyearbyen. Beregninger utført av Rambøll i forbindelse med «Delplan 

Longyearbyen havn – Bykaia» har beregnet et behov for ytterligere 250 løpemeter kai for å 
dekke dagens behov for kaikapasitet. En videre trafikkutvikling vil kreve ytterligere 

kaikapasitet for å dekke etterspørselen.

Da alle disse tre dokumentene er svært viktig som bakgrunnsinformasjon, og legger 

premissene for de valg som tas med hensyn til utbyggingstakt og prioritering av prosjekter 

legges de ved i sin helhet (vedlegg 1, 2 a og 2b).

Videre har Longyearbyen lokalstyre gjennom budsjett 2013 vedtatt å utarbeide en konsept 

og designrapport (vedlegg 5), samt et mulighetsstudie for havnebygg og 

vedlikeholdshall/lagerbygg (vedlegg 6). I budsjett 2014 oppstart av skisseprosjekt flytekai, og 

videre i 2015 hvor skisseprosjektet for flytekai også inkluderer havnebygg oppå kaien isteden 

for havnebygg på land. Alle utredningene er politisk vedtatt i den årlige 

budsjettbehandlingen, og teknisk utvalg (som fungerer som havnestyre) er holdt løpende 

orientert om utviklingen i prosjektene. På overordnet nivå er lokalstyre orientert ved viktige 

milepeler. Fremtidig organisering av Longyearbyen havn har vært oppe til diskusjon i flere 
omganger, senest i mars 2015 (vedlegg 4).

Havneutbygging er ikke bare et villet politisk prosjekt i Longyearbyen, men også et prosjekt 

som store deler av næringslivet i byen er avhengig av for å komme videre i sin utvikling.

3. STATUS

Longyearbyen havn 

Longyearbyen havn tilbyr offentlige havnetjenester. Havneoppsynet har daglig tilsyn i 
Longyearbyen havnedistrikt og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, 

enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterfulgt. Driften av 

Longyearbyen havn reguleres i forretningsbetingelser for Longyearbyen havn gitt i medhold 

av havneloven. 

Longyearbyen havn har hatt en jevn positiv vekst de siste 12 årene Havna er eget 

selvkostområde, så et eventuelt mindreforbruk ved årsslutt avsettes til havnefond, mens et 

eventuelt merforbruk dekkes av havnefondet, Mange av investeringen som er gjort de siste 

årene er finansiert ved bruk av havnefond.Havnefondet har hatt følgende utvikling:
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UB år 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Havnefond 

drift

1.765.000 3.103.674 3.318.115 4.246.737 3.508.288 3.821.501

Havnefond 
investering

1.493.000 151.038

Generelt er havnas inntekter på anløpsavgift og kaileie stabile over år, og havna er full 
utnyttet i høysesongen.

Begrensning i kaikapasitet gjør at omsetningen knyttet til selve anløpet til kai av skip har 

nådd sitt maksimum for flere år siden, mens omsetningsøkning er knyttet til økt salg av 

tjenester. For 2015 vil havnen styrke tjenestetilbudet med nytt tilbringerfartøy for lostjenesten 

på Svalbard, noe som vil øke aktivitet og omsetning. Pr mai 2015 har 29 store cruiseskip 

meldt sin ankomst, på ekspedisjonscruise har vi ikke komplette bestillinger, men antar at 

volumet vil ligge i underkant av 250 anløp.

Trafikkutvikling

Trafikkutviklingen i Longyearbyen havn har vært som følger:
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Longyearbyen havn har begrenset ligge plass ved kai. I perioder av året er etterspørselen 

langt større enn tilbudet, og skip henvises til oppankring, eller å ligge på reden i påvente av 

kaiplass. Ankringsplassene i Adventfjorden har dybder mellom 30- 100 m. På grunn av 
begrenset kaikapasitet har 150-170 anløp per år blitt henvist til anker før kaibesøk de 

siste årene. Kapasiteten i dagens havnebygg og tilleggsarealer i en rigg med 10 

kontorplasser som ble tatt i bruk i 2012 er fullt utnyttet.

Innføring av losplikt

Innføringen av losplikt på Svalbard har medført at Kystverket har fått et økt behov for 
tjenester knyttet til sin tilstedeværelse og aktivitet på Svalbard. Longyearbyen havn har 

inngått en langsiktig avtale med Kystverket på tilbringertjeneste for lostjenesten. I dette ligger 

selve tilbringertjenesten med båt, leiligheter til losene, kontorarealer og tjeneste for losene. Vi 

har bestilt et nytt fartøy som tilfredsstiller kravene Kystverket til tilbringertjeneste. I tillegg er 

fartøyet utrustet for å kunne være en ressurs ved redningsaksjoner, brann, nødslep og 

oljevernberedskap. Longyearbyen havn har historisk bistått Sysselmannen/HRS ved 

redningsaksjoner. 

Fra 2015 vil Longyearbyen havn ha følgende fartøy i tjeneste:

 MV Elling Carlsen, 15 meter tilbringerfartøy for lostjenesten
 MV Longyear II, 10 meter havne-, fortøynings- og tilbringerfartøy
 MV Andungen, 8 meter fortøyning- og havnefartøy

Fartøyene dekker Longyearbyen havn sitt behov for fortøyning og tilbringertjeneste på 

dagens trafikknivå. 3 båter gjør at man ved driftsstans alltid har ett fartøy operativt til sitt 

formål.

Los oppdrag:

2012 2013 2014

Antall los oppdrag ut 
fra Longyearbyen

60 80 124

Tilbringer tjeneste utført fra Longyearbyen havn omfatter transport av loser til los punkt ved 
innseiling til Longyearbyen, innseiling til Isfjorden, Bellsund, Svea og innseilingen til 

Kongsfjorden og Ny Ålesund. 

Oppdragene er svært variert i distanse og tid. De korteste oppdragene har en 

seilingsdistanse på 6-8 nm og en varighet på 20–40 minutter, mens de lengste oppdragene 

til eksempelvis Svea har en total seilingsdistanse på nær 200 nm og 6-8 timer varighet om 

værforholdene er gunstige. Med nytt tilbringerfartøy tilpasset oppdraget og med høy marsjfart 

vil tilbringertid reduseres og los kapasiteten kan utnyttes bedre.

Av 124 los oppdrag ut fra Longyearbyen i 2014 var det totalt 453 lospliktige seilaser på 

Svalbard i 2014.  Av det var 89 dispensasjoner, 155 farledsbevis og totalt 209 los oppdrag

(inklusive Svea og seilinger fra fastlandet).

Lostjenesten på Svalbard drives med hjelp av loser fra fastlandet som blir sendt til Svalbard 

ved behov. Kystverket har ca. 12 loser stasjonert i Tromsø, Hammerfest og Honningsvåg

som er godkjent for Svalbard. I skuldersesongene er det perioder uten bemanning tilstede, 

mens det i høysesongen har vært opp til 5 loser på Svalbard for trafikkavvikling.
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Sesongen for losoppdrag har til nå vært fra mai/juni og har vart helt frem til 

november/desember, med enkelte oppdrag i januar/februar. De siste års fravær av is i 

Isfjorden har gjort at seilingssesongen har blitt lengre med økt aktivitet med 

ekspedisjonscruise også i september og oktober. I 2014 hadde vi det siste los-oppdraget i 

slutten av november måned. Høysesongen for oversjøiske cruisefartøy er fra midten av juni 

måned til midten av august måned.

Tidligere utredninger

Videre utbygging av kaikapasitet i Longyearbyen har vært et tema helt siden Bykaia sto 

ferdig i juli 1994. Siden den gang har vi ved flere anledninger forsøkt å skaffe støtte og midler 
til nye kaier. Grunnet Longyearbyens geografiske plassering og klimatiske forhold er 

havneutbygging svært kostbart.  

For å skaffe oss nødvendig kunnskap for videre utbygging og mulige løsninger har 

Longyearbyen havn i en årrekke gjennomført flere studier og undersøkelser av klimatiske og 

geotekniske forhold i samarbeid med ledende miljøer med høy arktisk kompetanse, som 

UNIS, Sintef, NTNU, Instanes Polar, Barlindhaug og andre.  Dette arbeidet har gitt oss 

grunnlag for de tiltak som er nedfelt i strategisk havneplan.

Oversikt over utredninger:

 Svalbard Samfunnsdrift AS, Utvidelse kaikapasitet Longyearbyen, Barlindhaug 
04.10.2001

 Problems related to ice for berth structures at Longyear, Svalbard. UNIS 15.01.2004
 Sjøis-, vann- og vindkrefter på nytt kai konsept I Longyearbyen. UNIS-SSD 

September 2004
 Beregninger for fortøyning Flytekai, Aquastructures 26.10.2004
 Grunnundersøkelser for ny havn i Longyearbyen, Totalsonderinger og prøvetaking, 

Sintef –Prosjekt 3C0174.00  2007-06-26
 Water-Ice action on floating plastic jetty in Svalbard. Marchenko & Bråten POAC11-

146 07-2011
 Utredning, Passiv hus – lavenergihus i Arktis. Kvadrat & Rambøll, med støtte fra 

Svalbard Miljøvernfond og Enova. 09.02.2012.
 Longyearbyen havn; Rapport og uttalelse fra arkeologisk registrering av sjøbunnen i 

Adventfjorden, i forbindelse med planer for etablering av nye kai arealer. Norsk 
maritimt museum, Kvalø & Nævestad, November 2012

 Utfylling i sjø ved Bykaia, Longyearbyen – Geotekniske vurderinger. Instanes 
Polar/Sintef, Prosjekt 2035 29.02.2012

 Longyearbyen Flytekai – Mulighetsstudie. Dr. Tech. Olav Olsen Prosjekt 11840 
05.06.2013

Disse kan oversendes om det er ønskelig.

Investeringer 

Begrenset tilgang på kapital har medført at Longyearbyen havn har forsøkt over tid å dekke 

opp etterspørsel av kai fasiliteter med mindre kostbare flytekaier. Havnen har siden 2005
utviklet en type flytekaier i plast sammen med en nord-norsk produsent som har bidratt til å gi 

et tilbud til de mindre fartøyene.

I løpet av de siste 5 årene har vi bygget og utvidet en flytekai for turistbåter og mindre 

ekspedisjon cruisefartøy (kalt «Turistkaia») som til sommersesongen 2015 vil være over 70 
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meter lang og kan utnyttes på begge sider. Her har lokalcruisebåter og nytt tilbringerfartøy 

sine faste plasser. Kaien vil også legge til rette for det stadig økende antall charterseilbåter 

som har Longyearbyen som hjemmehavn i sommersesongen. Havnen leverer i dag strøm, 

vann og diesel til fartøy som benytter kaien.

Ny flytebrygge for mindre seilbåter ble klar til sesongstart 2012 og bidrar til bedre 

kapasitetsutnyttelse, der hvor brukerne også får tilgang på strøm og vann.

Longyearbyen lokalstyre har gjennom oppbygging av «havne kassa» hatt mulighet til å ta 
små steg for å videreutvikle tilbudet på havna. Fra havna ble etablert som egen virksomhet i 
2008 og frem til i dag har vi gjennomført følgende investeringer:

År Beskrivelse Investering
2009-2015 Flytekaier for mindre skip og seilbåter ca. 6,5 mill kr

2009 Havne og fortøyningsbåt ca. 2 mill kr

2004 - 2009 Etablere AIS overvåking av nære havområder 
mellom Bellsund og Kongsfjorden. Data fra 
dette er gjort tilgjengelig for Kystverket. 

ca. 1 mill kr

2010 – 2012 Etablere strøm og vannforsyning til Turistkaia 
og flytebrygger 

ca. 1 mill kr

2011 Etablering av LED belysning i havna. ca. 300.000 kr

Våren og 
senhøstes 2011

Sammen med Sintef ble det gjennomført 
grunnboringer i sjøen og på land utenfor 
Sysselmannsgarasjen.  Resultatene av disse 
boringene, sammen med tidligere 
undersøkelser vil danne grunnlag for å 
etablere landfester og utkjøring til fremtidig 
flytekai.

ca. 100.000, i tillegg til 
det som 
samarbeidspartnere 
har dekket.

2012 Utredning, Passiv hus – lavenergihus i Arktis. 
Kvadrat & Rambøll, med støtte fra Svalbard 
Miljøvernfond og Enova. 

ca. 230.000 kr

2013-14 Prosjektering havnebygg ca. 500.000 kr

2013 Fortøyningsbåt ca. 800.000 kr

2011-13 Planarbeid:
 Strategisk havneplan
 Havneplaner (arealplaner)
 Skredvurderinger
 Arkeologiske undersøkelser

ca. 1,6 mill kr

2013-14 Longyearbyen Flytekai – Mulighetsstudie. Dr. 
Tech. Olav Olsen Prosjekt 

ca. kr 950.000 kr

2014 Ny fendring av Bykaia tilpasset store skip ca. 4,5 mill kr

2014-15 Tilbringerfartøy for lostjenesten (gjennom en 
leieavtale med Kystverket)

ca. 18 mill kr
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2015 Ny vanntilførsel, kulvert og kai dekke på 
Bykaia

ca. 4,5 mill kr

2015 Skisseprosjekt flytekai med havnebygg ca. 3,5 mill
2015 Utvidelse av turistkaia ca. 1,7 mill
2015 Samfunnsøkonomisk analyse 0,4 mill

Som det fremkommer av de investeringer som er gjort, og hvordan havnefondet har utviklet 
seg er det klart at Longyearbyen lokalstyre ikke selv har mulighet til å gjennomføre de store 
investeringer det nå er behov for å gjøre.

Innovasjonsprosjekt - «floating quay of the high Arctic».

Longyearbyen lokalstyre, Dr. Techn Olav Olsen AS og Tschudi Shipping Company AS har 
etter en søknad til Innovasjon Norge arbeidet med en konseptutreding - «floating quay of the 
high Arctic». I denne sammenheng har man sett på markeder på verdensbasis som 
eventuelt kan nytte gjøre seg flytende kai konstruksjoner. Gjennom vedlagte rapporter vises 
resultatet av prosjektet. Fullstendig rapport planlegges oversendt Innovasjon Norge i slutten 
av mai, det kan derfor fremkomme mindre endringer i dokumentene.

Det er mange steder i høy Arktis hvor det er dårlig utbygd infrastruktur, og hvor det å 
tilrettelegge for tradisjonell kaiutbygging vil være svært vanskelig og svært 
kostnadskrevende. Flytende kai konstruksjoner av den type vi har arbeidet med vil være en 
god mulighet for havneinfrastrukturutbygging i Høy Arktis.

I vedlegg 12 følger alle rapportene. «State of the art» viser blant annet at det finnes mange 
flytende betongkonstruksjoner rundt om i verden, men ingen i høy Arktis. «Product 
catalogue» viser muligheter for flytende betongkaier med basis i den flytekaien som ligger til 
grunn for kaiutbygging i Longyearbyen. Som det også fremkommer av vedleggene er mye av 
kunnskapen som har kommet frem i innovasjons-prosjektet direkte utnyttet i skisseprosjektet 
flytekai Longyearbyen.

4. OVERORDNET FREMDRIFSPLAN FOR 
HAVNEUTVIKLING I LONGYEARBYEN

Strategisk havneplan legger til grunn at en havneutbygging i Longyearbyen skal skje i flere 
trinn. Dette er også viktig i et samfunnsperspektiv, og spesielt nå når vi vet at det foregår 
store endringer i Store Norske som igjen kan føre til behov for annen næringsutvikling mye 
raskere enn det vi hadde tenkt da strategisk havneplan og Næringsplanen ble laget.

Strategisk havneplan legger følgende til grunn:

Skitten og ren sone deles mellom bynære arealer og arealer på Hotellneset. Ren sone er det 

som i dag er «Bykaia» og «Gamlekaia» og videreutvikling av dette området, samt området 

vest for dagens Bykaia (84 meter). Her konsentreres «rene» aktiviteter knyttet til 

passasjertrafikk, container og pallegods.

Oversikt over dagens kaier i Longyearbyen:
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 Kullkaia ble oppgradert våren 2013, (60 meter) har kapasitet til å ta inn båter med en 
lengde inntil 170 meter og dybde 9 meter (benytter Yokohama fendere med diameter 

på 6 meter for å gi nødvendig dybde til større laste skip). I tillegg til kull, blir nå import 

av asfaltprodukter, sand og grus i all hovedsak ført over denne kaien.  Her finnes 

allerede store områder som kan benyttes til lagring, uten omfattende bearbeiding av 

arealer, og det er en høyere toleranse for støv og tilgrising av nærområder (område 

2). Videreutvikling av dette området til industriformål er en naturlig utvikling og vil 

kunne foregå i takt med behov eventuelt som følge av utvinning av mineraler på 

Grønland. Store Norske arbeider nå med beslutningsgrunnlag for videreutvikling av 

dette området.

 Bykaia eies av Longyearbyen lokalstyre og er Longyearbyens offentlige kai. 

Oversjøiske cruiseskip, generell turisttrafikk, kystvakt, forskning og annen gods- og 

nyttetransport går over denne kaia. Bykaia er byens tunglast kai med en 

punktbelastningsstyrke på 80 tonn. Kaia kan ta imot båter på rundt 300 meter og 
dybde 9 meter.  Bykaia representerer tilnærmelsesvis de krav som settes til en 

moderne kai, bortsett fra lengden, som begrenser bruken av kaien for større fartøy.  

Man kan legge til kaien, men operasjoner med større fartøy begrenses. 

 Gamlekaia (ca. 55 meter) eies av Materiallageret (eies av Store Norske, Bring og 
Coop) og har som hovedformål transport av matvarer og forsyninger til 

Longyearbyens innbyggere. Den har tradisjonelt vært brukt av sysselmannens båt 

når denne er i Longyearbyen. Kaia har kapasitet til å ta inn båter med en lengde inntil 

90 meter og dybde 6 meter.  Kaia ligger utsatt til ved nord vestlig vind, noe som gjør 

det utfordrende å gå til /fra kai i dårlig vær.  

Bak arealene er tilstrekkelig til lagring og omlasting av utstyr og forsyninger i moderat 

omfang. For Bykaia og Gamlekaia som ligger i område 1 betyr det at man rendyrker 

funksjoner for passasjertrafikk, containere og pallegods.

Området øst for Bykaia omfatter eksisterende «Turistkaia», planlagt betongflytekai og 

Gamlekaia.

Ny betong flytekai med +20 meter vanndybde åpner opp for variert bruk som liggekai, 

lastekai, forsyningskai og passasjerkai for mellomstore cruise- og ekspedisjonscruise fartøy.  

Kort avstand til oljeverndepot gjør kaien hensiktsmessig for ombordlasting av oljevernutstyr.  

Store arealer om bord i kaien kan utnyttes til forsyninger og utstyr til skip og samfunn. Dette 

er videre beskrevet i eget punkt 5.2.

Turistkaia er en lett flytekai som under gunstige forhold kan ta inn fartøy opp til 60 meter.  I 

praksis benyttes kaien som liggekai for dagsturbåter og større yachter.  Kaien er en ren 

ligge- og passasjerkai.  Kaien forlenges i 2015 fra ca. 42 til 72 meter.

Sammen utgjør disse tre kaien det tilbudet vi vil ha til mindre fartøyer.  Spesielt 

ekspedisjonsfartøyer, kystvakt, mindre fiskefartøy, forskningsfartøy vil finne ligge plass nært 

sentrum med begrenset godstransport i området positivt.

Ny kai, byggetrinn 1, del 2 (område 3):

Byggetrinn 1 del 2 er en videre havneutbygging. Første byggetrinn strekker seg fra dagens 

kai, mot vest som skissert under. Det vurderes en kaiutbygging som øker dybde ved kai til 

10-12 meter. Havneområdet ligger til dels ubeskyttet fra nord og mot nord-vestlig vind og 
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bølger. En frittstående vinklet kai østover vil gi mindre fartøy en skjermet havn som bedrer 

liggeforholdene for mindre forskning-, fangst og passasjerfartøy. 

Alternativt kan man evaluere planlagte flytekai som alternativ løsning for videre kaiutbygging 

dersom erfaringene tilsier det. I tillegg kan man med en slik løsning utnytte alle sider av 

kaien. Sett i lys at grunnforhold for å bygge en kai med gode dybdeforhold er krevende i 

Longyearbyen, kan store flytekaier i en eller flere seksjoner være en hensiktsmessig 

mulighet som også gir svært store lagerarealer i kaien(e).

I tillegg til kai skal del 2 også inneholde en havneterminal.

Skisse fremtidig havneutvikling (ref. strategisk havneplan).
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Skisse plassering av fremtidig havneterminal.

Skisse byggetrinn 1 del 2.
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En ny kai på 150 meters lengde eller mer, vil bedre havnetilbudet på flere områder. En 

lengre kai vil gi de største skipene bedre liggeforhold og mulighet for lengre opphold. Skal 

lokalsamfunnet utnytte de muligheter som ligger i besøk av de største cruiseskipene, må 

skipene kunne ligge lengre til kai. Det viktigste er likevel muligheten til å gi flere skip kaiplass 

samtidig. Økt dybde vil bedre forholdene for de største cruiseskipene og gi tilbud til større 

forskningsskip med stort dypgående eller instrumentering på utsiden av skroget. Skissen 

over er kun foreløpig, og valg av løsning må vurderes når man igangsetter prosjektering

Bykaia og nytt havneavsnitt vest for Bykaia har bakarealer som ligger tett opp mot 

Strandveien.  Begrenset bakareal i avstand til vei og plassering nært sentrum gjør dette 

området egnet til en kombinasjon av liggekai, passasjerkai, forsyningskai og godskai for ulike 

brukergrupper.  Kombinasjonen av «stor og liten» kai gjør det mulig å utnytte kapasiteten 

tilpasset brukerbehov.

Ny kai byggetrinn 2 (område 4):

Dette vil være det andre byggetrinnet, og ligger frem i tid. Når man kommer så langt i 
utbyggingen må også småbåthavnas plassering vurderes.

5. BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE I 
BYGGETRINN 1

Skisse byggetrinn 1

5.1 Havnebygg (havnebygg, vedlikeholdshall og lagerbygg)

Dagens situasjon



12

Servicebygget som huser havneadministrasjon og havnevakt, samt agenttjenester ble tilbake 
midt på 90-tallet bygget som venterom og servicebygg for passasjerer.  Her hadde 
havnevakt et lite kontor og det var venterom, dusjer, toaletter og vaskerom til disposisjon for 
gjester. I tillegg var det laget små arealer for salg av suvenirer etc.

Utviklingen i havna har vært bratt og nær alle tilgjengelige arealer er nå utnyttet til 
kontorplasser og et lite verksted/garasje. Bygget var opprinnelig laget som et sesongbygg for 
besøkende fartøy sommerhalvåret og har klare utfordringer med å holde temperaturen i 
vinterhalvåret. 

Slik bygget er i dag har havnen ikke venteromstilbud i bygget, bare tilgang på toaletter, dusj 
og vaskerom. For å kompensere denne mangelen har havnen i samarbeid med 
turistnæringen i sommersesongen satt opp et større telt på utsiden av bygget som tilbyr 
mulighet for å sitte ned under tak, samt tilgang til wi-fi, enkel servering og salg av suvenirer. 
Bedre fasiliteter etterspørres av cruisenæringen og både mannskaper og gjester ønsker å 
kunne sitte ned innendørs i tempererte omgivelser. Folk er i dag vant til å være online når de 
ønsker det. Skip som anløper Longyearbyen har ofte vært mange dager til sjøs, og behovet 
for egen oppdatering og kontakt med familie og venner er stort. Et godt tilbud i nytt 
havnebygg vil i stor grad være med på å bygge opp under kvaliteten på Longyearbyen havn 
som cruisedestinasjon. 

Tilrettelegging for næringsutvikling

Longyearbyen lokalstyre ønsker med et nytt havnebygg å styrke det maritime miljøet her 
oppe. Et tilbud til de forskjellige aktører, offentlige og private, som driver med sjørettet 
aktivitet i form av logistikk, landbaserte tilbud til næringen, offentlige myndigheter, 
undervisning, servicefunksjoner mm vil bidra til å samle og styrke Longyearbyen synlighet og 
rolle som foretrukket Høy Arktisk havn.  Et nytt havnebygg med moderne servicefunksjoner 
og et møtested for maritime tjenester og aktiviteter vil gi havnen et nødvendig verktøy for å 
tiltrekke seg og betjene nye og eksisterende kunder.

En vedlikeholdshall vil gjøre havnen i stand til å vedlikeholde og ta vare på maskiner, båter, 
brygger og annet utstyr på helårlig basis. Lokale profesjonelle båtbrukere har tilkjennegitt 
behovet for moderne lager og vedlikeholds fasiliteter for sitt utstyr og ønsker at havnen kan 
tilby slike tjenester. Longyearbyen havn skal imidlertid ikke være en konkurrent til det private 
næringslivet, og vil kun tilby tjenester som andre ikke tilbyr. Hovedanliggende for 
Longyearbyen havn er imidlertid å ta vare på egne båter, maskiner og utstyr.

Lagerkapasitet er en nødvendig funksjon for en havn å tilby sine kunder og brukere. I dag 
har havnen ingen arealer for å bringe gods eller utstyr under tak. Drift av en Høy Arktisk havn 
på helårsbasis krever slike fasiliteter for å dekke markedets etterspørsel etter 
basisfunksjoner.

Som samarbeidspart for å tegne og prosjektere byggene har vi valgt Arkitektfirmaet Kvadrat 
AS.
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Arkitektfirmaet Kvadrat AS

Kvadrat har bred erfaring og kompetanse innenfor arkitektur, interiørarkitektur, byplanlegging 
og design i hele spekteret fra programmering og konseptutvikling til prosjektering og faglig 
oppfølging i gjennomføringsfasen.

Hovedarbeidsområder er kommunale, fylkeskommunale og statlige bygg av ulik størrelse og 
kompleksitet, men også med prosjekter for private byggherrer – og med virkeområde i hele 
landet.

De har referanseprosjekter innenfor områder som barnehager og skoler på alle 
utdanningsnivå, sykehjem og omsorgsboliger, psykiatriske behandlingsinstitusjoner og 
idretts- og badeanlegg. De har også mange referanser fra øvrige bygg kategorier som 
fritidsboliger, eneboliger og boliganlegg, hotell- og reiselivsanlegg, kjøpesentra og 
næringsbygg mm.

Deres kontor har gjennom mange prosjekter hatt samarbeide med andre arkitektkontorer for 
større prosjekteringsoppgaver, og har flere samarbeidspartnere for de øvrige fagområder 
som byggeteknikk, VVS- og elektroteknisk prosjektering, brann- og akustikkprosjektering 
samt landskapsarkitektur. 

De har gjennom flere prosjekter de siste årene opparbeidet god kunnskap om miljø- og 
energiaspektet ved de ulike deler av byggeprosessen og har flere referanser på bygg med 
passiv hus og lavenergistandard. De har også gjennomført prosjekter med alternative 
løsninger mhp. ventilasjon og har god kunnskap om miljøriktig materialbruk.

Beskrivelse av prosjektet

Kvadrat ble høsten 2011 engasjert av LL til å utarbeide et forenklet skisseprosjekt av 
havnebygg i Longyearbyen innholdende kontor og lagerbygg. Utredningen skulle også ta for 
seg om det er lønnsomt å bygge i passiv hus standard.

Rapporten som forelå februar 2012 anbefaler at prosjektet videreføres som passiv hus for 
kontordelen av bygget.

Etter at rapporten forelå er prosjektet blitt omdefinert. Bakgrunnen for dette var etterspørsel 
etter flere kontorplasser og større lagerfasiliteter enn det som var tenkt opprinnelig i 
skisseprosjektet.

Vi har derfor jobbet videre med et eget kontorbygg i 3 etasjer som skal erstatte dagens 
havnebygg og et eget bygg med lager og vedlikeholdshall. Kontorbygget skulle opprinnelig 
ha 3 etg., hvorvidt det skal bygges i 2 eller 3 etasjer må vurderes fortløpende, men vår 
anbefaling er at vi bygger 3 etasjer, men at 3. etasje bygges uinnredet og innredes ut i fra 
behov og leietakere. UNIS som allerede er interessent i prosjektet vil imidlertid kunne tilbys 
utvidede arealer og bygget kan skaleres ut i fra behov for deres satsning.

Tomten til det planlagte bygget inneholdende lager og vedlikeholdshall, kan bebygges med 
totalt 2500m2. Bygget bør utbygges i etapper ut i fra behov og interessenter. Hvor stort dette 
bygget til sist skal bygges avhenger blant annet av om det vedtas å bygge en flytekai eller en 
tradisjonell pele/spuntkai. Bygges det første vil mye av lagerbehovet være dekket gjennom 
dette prosjektet.
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Miljøperspektiv

Konklusjon passivhus vurdering:

Både energi-, økonomiske og miljøberegninger peker i retning i at en videreføring av 
passivhusstandard for kontordelen av nytt havnebygg i Longyearbyen kan være lønnsomt.

De økonomiske beregningene i utredningen er gjort på nøkkeltallnivå og det understrekes at 
det er stor usikkerhet knyttet til disse verdiene. Beregningene viser en marginal 
kostnadsbesparelse for å bygge etter TEK 10 standard. Med innsparinger i energikostnader 
gjennom livsløpet, med dagens forutsetninger for energipriser, spares for øvrig nesten alle 
kostnadene i forbindelse med oppgradering til passiv hus inn, og forskjellen blir marginal 10 
kr/m2/år, eller 0,4 % av total LCC kostnad. Utviklingen i energisituasjonen og 
energikostnadene for Longyearbyen vil være avgjørende for økonomien i prosjektet og 
resultatet av analysen er svært sensitivt for energiprisene.

Miljøberegningene er gjort på basis av materialbruk i bæresystem og fasade og energibruk 
gjennom livsløpet. Beregningene viser at energibruk gjennom livsløpet er klart viktigst for 
miljøprestasjonen over hele livsløpet. Reduksjon i energiforbruk er derfor viktigste parameter 
for å få bygget mer miljøvennlig. Å vurdere andre energikilder vil kunne forbedre byggets 
miljøprestasjon ytterligere. Ved å velge et system med tre i bæresystem og dekker er det 
potensial for ytterligere miljøbesparelser. Kostnadsmessig er det minimal forskjell for 
bæresystem i tre kontra betong/stål. Dette betyr at materialvalg i bæresystem kan foretas ut 
fra andre kriterier enn pris og en har mulighet til å velge miljø. Utfordringen er etasjeskillene, 
og gode alternativer til tradisjonelle hulldekker dersom en ønsker et bæresystem i for 
eksempel limtre.

Energisituasjonen i Longyearbyen er usikker. Både i et økonomisk perspektiv og 
miljøperspektiv kan det føre til besparelser å se etter andre alternativer enn kun fjernvarme 
fra kull til oppvarming. Alternativer som sjøvarmepumpe bør vurderes. Ved valg av en slik 
løsning bør man vurdere om bygningsmasse for øvrig på havnen kunne nyttiggjøre seg 
dette, samtidig bør fremtidig utbygging av havneområdet kartlegges, slik at man kan tilpasse 
installasjonen best mulig etter det langsiktige behovet.

Resultatene i utredningen gjør at vi anbefaler at prosjektet videreføres som et passiv hus for 
kontordelen. De valg som gjøres i for- og detaljprosjektet vil så avgjøre om passiv hus er 
foretrukket alternativ.

Vi vil selvsagt ut i fra de rapporter som foreligger vurdere muligheten til, og nytten av, å 
installere solcellepanel på bygningene.

Økonomi

Havnebygg:

Aktivitet Estimat i 2015 NOK
Byggekostnad havnebygg 3300 m2 
21.500 kr/m2. 
Inkluderer:

- 1 etg innredet
- 2 etg innredet
- 3 etg uinnredet

71 mill
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- Passivhusstandard
- Møbler fellesareal

Tilknytningskostnader
- Fjernvarme etter m2 (3300-270*517)= 1,6mill
- Vann, avløp og strøm etter regning 

3 mill

Rive eksisterende kontorbygg inkl. miljøsanering 7 mill
Svalbardtillegg (20%) 16 mill
Sum 97 mill
Prosjektreserve (ca. 25%)

- Konsulentbistand
- Byggesaksomkostning
- Fraktkostnader (vinterusikkerhet)

23 mill

Budsjett (usikkerhet på ± 20%) 120 mill (96 – 144 mill)

Usikkerhet på  ± 20% er inkludert i tillegg til prosjektreserve på 25% fordi vi vet av erfaring at 
det å bygge i Høy Arktis både er mer kostnadskrevende, og mer utfordrende men hensyn på 
logistikkoperasjoner enn bygging på fastlandet. Vi har også erfaring med at det kun er lokale 
firma som legger inn anbud på byggeoppdrag i Longyearbyen, og per i dag er det kun to 
firma som har kapasitet og kompetanse til å kunne gjennomføre denne type bygg. Våre 
erfaringer tilser også at det er svært stor variasjon i byggekostnadene i Longyearbyen, og at 
det ikke er mulig å legge inn et budsjett med mindre usikkerhet før vi har vært ute på et 
anbud.

Ved å ta opp et lån på 120 mill, avdrages over 40 år, gir det følgende husleie:

Tema Kostnader
Finanskostnader (120 mill): ca. 4000 pr m2. (gitt 40 år og 5% rente)

ca. 2500 (gitt 40 år og 2% rente)

Driftskostnader:
Her legger vi oss på lav rate da prosjektet 
forutsetter lavenergi hus, og driftskostnadene 
blir dermed lavere enn ett tilsvarende bygg med 
laver energiklasse.

ca. 200-300 pr m2

Leiemarkedet i Longyearbyen i dag:

Det finnes ikke en etablert gjengs leie i Longyearbyen i dag. For denne type lokaler er det
svært varierende pris og kvaliteter på lokaler. Hvis vi sammenligner for eksempel med 
Bergen er det nå inngått en «all time high» leiekontrakt der på 2.500,- pr m2 (eks 
driftsutgifter). Vi kan ikke regne med at næringslivet i Longyearbyen har mulighet til å betale 
det samme som næringslivet i Bergen ut i fra den minimale bærekraftigheten som er til stede 
i næringslivet her.

Leiepriser må tilpasses det lokale leiemarkedet, og vil derfor ligge under det som skal til for å 
få dekket inn renter og avdrag på lån. Dette er en av grunnene til at havneutvikling i 
Longyearbyen er et overordnet viktig strategisk prosjekt, som krever tydelig overordnet føring 
for å kunne realiseres, jfr. innstilling av næringskomiteen «Innst. S. nr. 336».

Vedlikeholdshall/lager:
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Aktivitet Estimat i 2015 NOK
Byggekostnad vedlikeholdshall/lagerbygg 
Vedlikeholdshall (varmt bygg på 518 m2)
21.500 kr/m2. = 11 mill
Inkluderer:

- Vedlikeholdshall med innredning

11 mill

Tilknytningskostnader
- Fjernvarme etter m2 (518*517)= 300.000
- Vann, avløp og strøm etter regning

0,5 mill

Svalbardtillegg (20%) 2 mill
Sum 13,5 mill
Prosjektreserve (ca. 25%)

- Konsulentbistand
- Byggesaksomkostning
- Fraktkostnader (vinterusikkerhet)

2,5 mill

Budsjett (usikkerhet på ± 20%) 16 mill (13-19mill)

På tomten er det plass til et lager på inntil 1425 m2, hvis det ikke blir vedtatt å bygge flytekai 
må 475 m2 kaldt lager bygges nå, prosjektet vil da øke til ca. 20 mill. Hvis vi får bygge 
flytekai vil størsteparten av lagerbehovet bli dekket der, i tillegg av kaldt lager som er 
anskaffet, og overtas sommeren 2015.

Fremdrift

Se samlet fremdrift for alle prosjektene under pkt 11.

Det er gunstig å gjøre grunnarbeidene til begge prosjektene samtidig. Dette sparer vi mye 
på.

5.2 Flytekai

Dagens situasjon

Er beskrevet i havnestrategien og i Næringsplanen, vi trenger sårt flere kaimeter og det 
raskt. Dette for å få de 150-170 skipene som i dag ikke får kommet til kai inn til kai, i tillegg til 
at et samlet næringsliv i Longyearbyen ønsker at skipene skal få ligge lengre til kai. 

 Hvorfor er liggetid avgjørende for næringsutvikling? Passasjerer fra skip som ligger til kai 
i inntil 3 timer, benytter seg ikke av det tilbudet som Longyearbyen kan tilby i form av 
sightseeing, hundesledeturer, fjellturer, breturer, restauranttilbud, shopping etc. etc. Det 
vil si at her er det et stort ubenyttet potensiale som det er viktig for Longyearbyen å 
utnytte. Når skip ligger til kai i over 5 timer ser vi at turistene benytter seg av dette tilbudet 
og legger igjen penger i Longyearbyen. Det vises for øvrig til samfunn- og 
næringsanalysen som sier at næringslivet i Longyearbyen er basert på et minimum, det 
vil si at marginene er mye mindre enn på fastlandet og at næringslivet overlever, 
men ikke mer enn det.
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Grunnen til at skipene ikke får tilstrekkelig liggetid er at vi etter beste evne prøver å tilby 
flest mulig skip å få komme til kai.

Det ble tidlig vurdert å bygge ut en pele/spuntkai vest for dagens Bykaia, og det ble da 
vurdert hva kostnadene for en videre utbygging ville være. Kostnadene er basert på 
erfaringer fra de kaiene som ble bygd på fastlandet på den tiden, og gitt at all 
plastringsmasse (bærende masse) må fraktes fra fastlandet til Longyearbyen på grunn av 
den dårlige steinkvaliteten her oppe. Framskriving av kostnader for fast kai i Longyearbyen 
budsjettert i 2007 vil for 2015 utgjøre minimum 1,4 mill pr løpemeter kaifront, men en 
usikkerhet på +-50% siden det ikke er sjekket ut i dagens marked. Dette er kostnader knyttet 
til en ren kai, uten opparbeiding av bakenforliggende arealer og annen infrastruktur som det 
vil være behov for å anlegge (vann, landstrøm etc.).

Sammenlignet med nyere tilsvarende prosjekter i Tromsø med kaidybde 8-9 meter er 
kostnaden der ca. 400.000 pr løpemeter kai, mens en mer dyptgående kai, 20 – 22 meter, ga 
en kaifrontpris til 1,1 mill pr løpemeter (kaien i Tromsø er bygd ut i2013/2014). Dette er 
kostnader kun for selve kaifront/kaikonstruksjonen, ikke oppfylte arealer bak. Dette består av 
avgangsmasser fra tunell og andre prosjekter hvor Tromsø havn har fått rimelig tilgang på 
masser. 

Flytekai i Longyearbyen, totalt 300 meter (alle sider medtatt, men unntak av der landgangen 
treffer).

Prosjekt flytekai har vært under kontinuerlig utvikling de siste 10 årene. Helt siden tidligere 
Svalbard Samfunnsdrift AS forsøkte å kjøpe Russiske stål flytekaier tilbake i 2004, har vi 
arbeidet med å finne økonomisk gode løsninger for å øke kaikapasiteten i Longyearbyen. I 
samme periode har det blitt gjort mye forskning på iskrefter og hvordan disse virker på 
flytende konstruksjoner i Arktis. Denne forskningen er gjort i samarbeid med NTNU, Sintef og 
UNIS. Dette viktige grunnlaget danner nå basisen for det arbeidet vi nå har gjort for å se på 
muligheten til å bygge en flytende betongkonstruksjon i Arktis. 

I 2014 ferdigstilte vi en konsept og designrapport hvor det viktigste var å finne ut om det er 
mulig å bygge flytende konstruksjoner som vil tåle iskrefter og andre naturkrefter i høy Arktis
(vedlegg 7). Til å gjøre utredningene engasjertevi Dr.techn. Olav Olsen AS.

Dr.techn. Olav Olsen AS

Dr.techn. Olav Olsen AS anser flytekaiprosjektet i Longyearbyen for å være et særdeles 
spennende prosjekt. Det er unikt i sitt slag, men bygger på velkjent og anerkjent norsk 
offshore betongkompetanse. Prosjektet faller naturlig inn i Olav Olsens prosjektportefølje og 
selskapets strategi om å kunne tilby komplette ingeniørtjenester for nordområdene. 
Selskapet innehar fra tidligere solid erfaring fra konseptutvikling, design og bygging i arktiske 
områder og besitter unik kompetanse knyttet til belastning fra sjøis mot faste og flytende 
konstruksjoner. 

Olav Olsens spesialkompetanse innen konstruksjonsteknologi har i flere tiår gjort selskapet 
sentral i alt fra konseptutvikling til detaljprosjektering av offshore betongkonstruksjoner 
(Condeep-æraen) og arktiske konstruksjoner. Selskapet var i sin tid delaktig i 
detaljprosjekteringen av Hibernia plattformen (Newfoundland) for Norwegian Contractors og 
er for tiden involvert i detaljprosjekteringen av Hebron plattformen for Kværner. Tidligere har 
selskapet hatt samme rolle i prosjekteringen av 3 betongplattformer for Sakhalinutbyggingen 
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i Russland, også de for Kværner. Selskapet har også deltatt i utvikling av regelverk for 
prosjektering av arktiske konstruksjoner og ledet et utviklingsprosjekt, "Ice induced 
Vibrations", støttet av de fremste oljeselskapene med aktivitet i arktiske områder. 

Olav Olsen har et sterkt havneteknisk miljø og er for tiden involvert i kaiprosjekter langs hele 
norskekysten. Selskapet er også sterkt delaktig i utvikling, prosjektering, inspeksjon og 
kontroll av bruer, bl.a. leder selskapet for tiden rådgivergruppen som jobber med å utrede 
krysning av Bjørnafjorden på E39 med en neddykket rørbru. 

Prosjekt flytekai

Grunnlaget for den løsningen som presenteres i dette dokumentet er basert på en ide om 
økonomisk fordelaktig og maksimal utnyttelse av en kaikonstruksjon. En flytekai vil i tillegg til 
å kunne fortøye båter og skip på alle fire sider av kaien, også utnytte et betydelig volum inne 
i kaien. Kaien er tenkt plassert mellom Bykaia og Gamlekaia, rett utenfor sjølageret til 
Sysselmannen. 

Da vi startet prosjektet i mars 2013 tok vi utgangspunkt i 85 meter kai – som er størrelsen på 
dagens Bykaia. Vi tenkte da at dette kunne være en kortsiktig løsning i påvente av utbygging 
av pele/spuntkai mot vest. Etter å ha arbeidet med prosjektet kom vi frem til at dette kunne 
være en permanent løsning for første utbygging og for å ivareta dagens trafikkutfordringer. 
Denne løsningen gir også næringslivet, forskning og undervisning og den offentlige 
forvaltningen mulighet og ta ut det potensialet som finnes raskt og gi effekt på kort og lang 
sikt.

Gjennom prosjektet har vi sett på ulike størrelse på kai, og vurdert ulike størrelse med 
hensyn på kostnader, stabilitet, nytteverdi etc. Ut i fra dette kom vi frem til at 120x35 meter er 
den løsningen som gir oss «mest for pengene». Altså best økonomi, flest kaimeter, best 
stabilitet og best sikkerhetsmargin knyttet til slep over Barentshavet. Se tabell under om 
«Areal, løpemeter kai og kostnad pr. løpemeter kai ex. kostnader for bakenforliggende arealer.»

Flytekaien vil bli Longyearbyens dypvannskai med en dybde på utsiden av kaien på ca. +20
meter og innsiden vil ha en dybde på 10-15 meter. Sammenlignet har Bykaia 9 meter 
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kaidybde, Gamlekaia 6-7 meter og Kullkaia 8-9 meter. Skip i størrelsesorden rundt 260 meter
vil kunne legge til på utsiden av kaia under normalt gode værforhold med en kailengde på 
120 meter.

Foreslåtte kai-konstruksjon på 35 x 120m vil gi innvendige tempererte lokaler på nærmere 
4000m2 fordelt over 2 etasjer og hvor deler av arealet har en takhøyde på ca. 7,5 meter.
Dette gjør at det ikke er bare inntektene fra anløp av skip, gods- og passasjertrafikk over kai
som bidrar til finansieringen av kaien. Med utleie av arealer til forskning, lager og annen 
aktivitet inne i kaien, samt aktivitet i næringsbygg oppå kaien vil vi øke inntektsgrunnlaget for
finansieringen av kaien. Flytekaien slik den er presentert er designet for en levetid på mer 
enn 100 år. Den skal motstå de krefter den teoretiske belastningen av bølger, is i bevegelse 
og frosset is har på konstruksjonen.

Økonomisk sett gir en flytekai totalt lavere kostnad pr. løpemeter kai og større kaiareal.  Her 
vil ikke alle sider av kaien være like attraktive og egnet til alle typer skip, men sammenligner 
man med en normal fast pelekai eller spunt kai vil prisen pr løpemeter kai være mindre enn 
1/3 av en pele-/spuntkai, selv om kaikonstruksjonen totalt sett vil ha en kostnad rundt 70 % 
av en pele-/spuntkai med tilsvarende antall kaimeter i front av kai. I tillegg kommer arealet på 
dekk som er nær 60 % større på en flytekai og et utnyttbart areal i grunnflate under dekk på 
opp mot 4000m2 for det foreslåtte alternativet.

Framskriving av kostnader for fast kai i Longyearbyen budsjettert i 2007 vil for 2015 utgjøre 
minimum 1,4 mill pr løpemeter kaifront. Grunnen til at vi regner kaifrontkostnad er at 
historiske beregninger ikke tar høyde for plass til større skip på innsiden eller kortsiden av en 
kai. Det er heller ikke tatt høyde for opparbeiding av bakenforliggende arealer utenom en 
tilførsel fram til kai, disse kostnadene blir vesentlige når vi snakker om en tradisjonell 
pele/spunt kai da arealene må fylles ut, komprimeres og opparbeides. Grunnlaget for 
beregningen er en fast pele-/spuntkai på 80 x 13,5 meter. Legger vi denne beregningen inn i 
kostnadsestimat for flytekai får vi følgende tabell:

Teoretisk lastekapasitet i kolonne 7 viser at det største alternativet på 120 meter i all praktisk 
forstand har tilnærmet ubegrenset lastekapasitet (3360tonn) jfr. historisk lastevekt på de 
godsskip som anløper Longyearbyen. I tillegg er kaien designet med et fribord opptil 2,8 
meter. Det betyr at for hver meter reduksjon i kaiens fribord, kan kaien belastes med 4200 
tonn.

Flytekaier har mange fordeler. Inngrep i landskapet og naturen er begrenset og kaien kan 
flyttes eller disponeres på annen måte dersom forutsetningene endrer seg. For skip som 
ligger til en flytekai slipper man problemer med tidevann, noe som gjør lasting/lossing og 
personforflytning lettere.

Flytekaien som er designet for Longyearbyen havn har egenskaper i seg som vil bygge opp 
under lokalt næringsvirksomhet, forskning og undervisning.

Tabell: Areal, løpemeter kai og kostnad pr. løpemeter kai ex. kostnader for bakenforliggende arealer

Kai lengde

Totalt antall 

meter flytekai-

kapasitet ved x 

meter kaifront

Bredde 

pele-

/spuntkai

Bredde 

flytekai

Kaiareal 

pele-/ 

spuntkai

Kaiareal 

flytekai

Teoretisk 

laste- 

kapasistet 

flytekai

Kostnad 

flytekai

Kostnad 

pele-/ 

spuntkai*

Kostnad pr. 

løpemeter 

flytekai

Kostnad pr. 

løpemeter kai 

pele-/ spuntkai*

Pris pr. m2 

kaiareal 

flytekai

Pris pr. m2 

kaiareal pele-

/ spuntkai*

m m m m m2 m2 t NOK NOK NOK/m NOK/m NOK/m2 NOK/m2

80 200 13,5 25 1080 2125 1700 84 010 084 112 000 000 420 050 1 400 000 39 534 103 704

100 260 13,5 35 1350 3500 2800 104 925 109 140 000 000 403 558 1 400 000 29 979 103 704

105 270 13,5 35 1418 3675 2940 108 208 417 147 000 000 400 772 1 400 000 29 444 103 704

110 280 13,5 35 1485 3850 3080 111 687 410 154 000 000 398 884 1 400 000 29 010 103 704

115 290 13,5 35 1553 4025 3220 115 381 158 161 000 000 397 866 1 400 000 28 666 103 704

120 300 13,5 35 1620 4200 3360 119 309 624 168 000 000 397 699 1 400 000 28 407 103 704

* Estimerte kostnader basert på lokale forhold
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Ved å installere kraftige vareheiser kan kaien benyttes til fullverdig varelager for gods og 
utstyr. Heisene skal kunne håndtere tung last, mindre containere og moduler slik at utstyr fra 
forskningsskip raskt kan losses og lastes.  For godsførende skip kan stykkgods føres rett ned 
i lager for mellomlagring uten unødig transport, noe som igjen er bra for miljøet.

Vi legger til rette for etablering av marinlaboratorium for UNIS. Det betyr at forskere og 
studenter kan jobbe med sjørelaterte prosjekter «i sjøen» under alle forhold.  Det kan også 
etableres flere kar eller basseng om bord med utskifting av sjøvann for å studere effekter ev 
endrede temperatur og lysforhold på maritime organismer. For større og mindre 
næringsbåter ønsker vi å etablere flytebrygger i tilknytning til hovedkaien hvor vi i 
næringsbygg på dekk etablerer base med servicefunksjoner som utgangspunkt for turer og 
oppdrag. Kaien vil ha fasiliteter for passasjerer og mannskap med venterom/lounge og 
service tilbud.

Kaien er tenkt utstyrt med dieseltanker i vanntette kollisjonskott. Her kan vi lagre diesel til 
eget forbruk, eller som nødforsyning til energiproduksjonen. For å sikre redundans og 
kontinuerlige operasjoner over kai vil kaien utstyres med egen nødstrømsforsyning om 
Energiverket opplever driftsstans.  Dette er en ekstra sikkerhet som også kan ha 
beredskapsmessige fordeler.

I samarbeid med NTNU og SAMCOT prosjektet planlegger de å installere måleinstrumenter 
og sensorer som registrerer klimapåvirkninger på skrog og konstruksjon.  På denne måten 
kan man kontrollert erverve informasjon og kunnskap til bruk i maritime høy arktiske 
prosjekter for forskning og næringsliv.

Interessenter møttes i slutten av januar for å diskutere en optimal utnyttelse av kaien. 
Tilbakemeldingene fra dette møtet og senere dialog med interessenter er innarbeidet i 
grunnlaget for skisseprosjektet.

Økonomi
Vi har arbeidet med to hovedalternativer, flytekai med enkle bygg oppå (overbygg over heis-
og trappesjakter), og flytekai med havnebygg oppå. Under disse to alternativene er det 
kostnadsberegnet to alternativer igjen hvor A-alternativene inneholder en del forhold som 
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ikke nødvendigvis er viktig for havneutviklingen i seg selv, men som kan være viktig for 
Longyearbyen. Det skiller ca. 20 mill mellom alternativ A og B.

I neste fase av prosjektet vil det være mulig å se på viktige infrastrukturparametere som vi 
mangler i Longyearbyen i dag. Produksjon av krisevann ved et osmoseanlegg kan inkluderes 
i konstruksjonen. Vi trenger nye dieselgeneratorer til energiverket for produksjon av spisslast, 
disse kan plassers i flytekaien. Nåværende spisslastproduksjon foregår med to 
dieselgeneratorer etablert i 1983, disse er utgått på levetid og trengs skiftet ut. 

Aktivitet Estimat i 2015 NOK 
Alternativ 1

Estimat i 2015 
NOK Alternativ 2

Byggekostnad flytekai 540 mill 380 mill

Tilknytningskostnader
- Fjernvarme etter m2 (4600*517)= 23,7 

mill (gitt at oppvarming ikke kan løses 
på annen måte, og med dagens 
gebyrregulativ som skal endres)*

- Vann, avløp og strøm etter regning (2 
mill+0,6mill+0,4mill)

3 mill 3 mill

Arbeider på land
- Vei til landgang 0,8 mill
- Parkering med belysning etc langs land 

1 mill

1,8 mill 1,8 mill

Svalbardtillegg (20%) ikke aktuelt da det 
ligger i byggekostnad.

0 mill 0 mill

Budsjett (usikkerhet på ± 20%) 545 mill 385 mill

Inkl. kuttliste Inkl. kuttliste

Alternativ 1a Alternativ 1b Alternativ 2a Alternativ 2b

Kai med overbygg Kai med overbygg Kai Kai

  Sum    Sum    Sum    Sum  

1 Felleskostnader 46 955 122 45 980 753 32 027 926 31 783 037

2 A Bygning - Kai 118 730 600 117 397 600 118 730 600 117 397 600

2 B Bygning - Overbygg 49 478 280 46 871 880 1 200 000 1 200 000

3 VVS 35 828 400 34 580 400 12 280 800 11 800 800

4 Elkraft 15 193 200 14 553 600 10 039 200 10 039 200

5 Tele og automatisering 7 104 000 7 104 000 1 999 200 1 999 200

6 Andre installasjoner 9 480 000 8 280 000 7 260 000 7 260 000

Sum Kostnad (konto 1 - 6) 282 769 602 274 768 233 183 537 726 181 479 837

7 Utendørs 65 469 000 65 469 000 65 251 400 65 251 400

348 238 602 340 237 233 248 789 126 246 731 237

Sum Generelle kostnader 40 637 560 35 654 798 23 835 590 21 592 781

388 876 162 375 892 032 272 624 716 268 324 018

Sum Spesielle kostnader 6 792 000 6 528 306 0 0

395 668 162 382 420 338 272 624 716 268 324 018

Sum Reserver og Marginer 158 267 265 152 968 135 109 049 886 107 329 607

560 000 000 540 000 000 390 000 000 380 000 000

Sum Entreprisekostnad (konto 1 - 7)

Sum Byggekostnad (konto 1 - 8)

Sum Prosjektkostnad (konto 1 - 9)

Sum Total Kalkyle
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(*) kostnaden er usikker på nåværende tidspunkt da det ikke er avklart hvilke energikilder 
som kan benyttes. Vi utreder ulike alternativer. Vi arbeider for at flytekaia skal være mest 
mulig selvforsynt med strøm og varme.

Valutausikkerhet er ikke medtatt i kalkylen.

Fremdrift

Vesentlig for fremdriftsplanen er forflytningen av kaien fra byggested (om det er i Norge eller 
i Europa). Denne operasjonen må gjøres i tidsrommet mai-september. Det er derfor vesentlig 
for om prosjektet ferdigstilles i 2018 eller 2019 at det er mulig å få midler til prosjektering av 
kaien i 2015.

Fremdriftsplanene fremgår av vedlegg 8, A12.

Miljøperspektiv

En flytekai har stor fleksibilitet og et lite fotavtrykk i et miljøperspektiv. Som beskrevet over er 
inngripen i naturen svært begrenset.  I praksis er det landarrangementet som knytter 
landgang og kai sammen som er det eneste synlige etableringen i form av en fylling med et 
landfeste. Dette i motsetning til en tradisjonell pele/spunt kai hvor etablering av kaien i seg 
selv er et stort miljøinngrep, i tillegg til behov for oppfylling av bakarealer. 

Flytekaien vil ligge dypt i vannet med lastet dybde på ca. 5 meter. Det medfører at 
innvendige gulvarealer alltid vil ha en yttertemperatur som er +0 grader eller isfritt.  
Longyearbyen Lokalstyre planlegger å se på muligheten til å utnytte restvarmen fra 
spillvannet fra Energiverket til grunnoppvarming av kaien. LL har i vår engasjert et 
universitetsmiljø til å gjøre en første mulighetsstudie i en masteroppgave. Her vil vi 
undersøke mulige løsninger for slik energiutnyttelse eller andre former for miljøvennlig 
oppvarming.  LL vil også søke Miljøvernfondet om støtte til neste del av et slikt prosjekt.

Vi vil selvsagt ut i fra de rapporter som foreligger vurdere muligheten til, og nytten av, å 
installere solcellepanel på konstruksjonen. Videre ser vi på muligheten til at 60% av kaiens 
energibehov skal kunne dekkes gjennom sjøvanns-varmepumper. Se for øvrig 
prosjektrapporten vedlegg 8 for mer detaljer.

6. LONGYEARBYEN SOM GRØNN HAVN

Utvikling av Longyearbyen havn er sannsynlig et av de største utbyggings- og 
infrastrukturmessige næringstiltakene kommende år, og Longyearbyen lokalstyres ambisjon 
er at denne utvikling skal skje på en mest mulig miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet 
måte. Ved å bruke «grønn havn» som arbeidsmetodikk vil det sikre at utvikling av 
Longyearbyen havn skjer på en miljømessig forsvarlig måte. Det ble derfor i Strategisk 
havneplan lagt til grunn at terminologien knyttet til «green port» skal innarbeides i alle 
prosjekter og i den daglige driften. 



23

For å se hva dette betyr for oss har vi gjennom Svalbard miljøvernfond fått tildelt 200.000 til å 
gjøre denne utredningen. 

Målet er å definere hvilke krav Longyearbyen havn skal prioritere å inkludere i «grønn havn», 
og hvilke krav som skal legges til grunn i alle prosjekter som skal gjennomføres jfr.
handlingsplanen. Prosjektet skal svare på:

 HVA grønn havn er 

 HVORFOR grønn havn er et miljøvennlig alternativ 

 HVORDAN etablere en «grønn havn» i Longyearbyen!

Vi holder nå på å engasjere prosjektleder og planlegger oppstart av utredningen i løpet av 
høsten.

Tidsplan: ferdigstilles høsten 2015

Kostnad: kr 250.000 (avsatt i budsjett 2015)

7. SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV 
PROSJEKTENE

For å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse har vi engasjert Senter for Innovasjon 
og Bedriftsøkonomi, Handelshøgskolen i Bodø. 

Beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet basert på sekundærdata og intervju/samtale 
med havnesjefen og intervjuer aktuelle brukere av havneanlegget samt innhenter 
informasjon som kan gi et nedre og øvre nivå på investerings- og driftskostnader samt 
årlige inntekter. Nytten kvantifiseres også i NOK basert på «normtall» fra andre utredninger.

 Investeringskostnader på aktuell investering.
 Investeringsperiode.
 Årlige driftskostnader på kaianlegget.
 Årlige inntekter.
 Nytten anlegget gir ut over nullalternativet (beholde dagens infrastruktur) Her 

beskrives nytten i «fysiske» størrelser, for eksempel antall nye anløp av cruiseskip. 
Grove anslag på nytten målt i NOK gjøres.

 Basert på informasjonen ovenfor gir vi en grov kvantifisering av lønnsomheten i NOK.
 Følsomhetsanalyser gjennomføres.

Tidsplan: ferdigstilt våren 2015

Kostnad: kr 400.000 (avsatt i budsjett 2015)

Oppsummering av den samfunnsøkonomiske analysen
Den samfunnsøkonomiske analysen (vedlegg 10) er utført parallelt med skisseprosjektet fra 
Dr. Techn. Olav Olsen AS. Dette for at alt samlet skal kunne oversendes til departementet 
våren 2015. 
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Grunnlaget for analysen er «Veileder i samfunnsøkonomisk analyser» utgitt av Direktoratet 
for økonomistyring (DFØ), og de prinsipper som fremgår av Finansdepartementets rundskriv 
E-109/14.

Konklusjonen i rapporten er: «Gitt en investering på 300 mill har investeringen under gitte 
forutsetninger en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 10 mill, men et bedriftsøkonomisk tap 
på ca. 200 mill.»

Analysen belyser kvalitative vurderinger av effekten av Ikke prissatte virkninger i prosjektet, 
herunder:

 En mer moderne havn
 Forbedret grunnlag for økt FoU
 Reduserte alternativ investeringer
 Verdi for staten og statlige aktører
 Mobil installasjon – miljøeffekter
 Turisme og reiseliv
 Et nytt arktisk produkt
 Konkurransevridning

Samlet synes effekten av de ikke prissatte virkningene i prosjektet å komme mest positivt ut 
for offentlige eller statlige aktører, samt befeste og synliggjøre norsk aktivitetsnivå og 
tilstedeværelse på Svalbard. Investeringen har også et annet fokus enn nåværende 
kullproduksjon, noe som kan oppfattes positivt og bidra til et mer diversifisert engasjement.

Det bør imidlertid presiseres at det for cruisenæringen, som har et nært samarbeid med den 
lokale reiselivsnæringen, bør være klare nyttevirkninger i form av at man faktisk blir tilbudt 
kaiplass og et servicetilbud som enkelt kan benyttes. Generelt bedre forhold for skip med 
hensyn til kaiplass og servicemuligheter vil oppfattes positivt av rederidelen av 
cruisenæringen. Dette kan bidra til ytterligere økt trafikk over Longyearbyen havn.

8. PLANSTATUS

I forbindelse med oppstart av arbeidet med strategisk havneplan igangsatte vi parallelt et 
arealplanarbeid.  Hensikten med arbeidet var å sikre fremtidige arealer til havneutvikling, og 
revidere dagens plan for «Bykaia».
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Plankart revidert arealplan for Bykaia

Arbeidet med arealplan vest for dagens Bykaia ble satt på vent i forbindelse med at det ble 
besluttet å revidere arealplanen for Longyearbyen (der hvor det er mulig skal vi kun ha ett 
plannivå i Longyearbyen). Arbeidet med å revidere dagens plan ble satt på vent til vi hadde 
funnet ut hvordan type bygninger vi ønsker å bygge slik at planen best mulig tilpasses 
behovet. 

Planen har vært ute på høring og legges frem for beslutning til lokalstyre i juni 2015 (vedlegg 
3).

9. ALTERNATIVSVURDERING

Vi ser for oss tre reelle alternative utbyggingsmuligheter for kai og havnefasiliteter i 
Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre prioriterer alternativ 1. Alternativ 1:

Flytekai med havnebygg oppå, UNIS marine lab i deler av flytekaien.

Vedlikeholdshall for vedlikehold, og oppbevaring av båter og andre maskiner vinterstid.

Kostnadskalkyle: se pkt 11

Budsjett: se pkt 11

Fremdrift: se pkt 11

Alternativ 2:
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Flytekai med enkle bygg oppå for å sikre trapper og heiser, UNIS marine lab.

Vedlikeholdshall/lagerbygg for vedlikehold, og oppbevaring av båter vinterstid.

Havnebygg med 3 etasjer (3. etasje er uinnredet)

Kostnadskalkyle: se pkt 11

Budsjett: se pkt 11

Fremdrift: se pkt 11

Alternativ 3:

Tradisjonell pele/spuntkai. Det har vært gjennomført to rehabiliteringer med spunting de siste 
årene, begge prosjektene har etterfølgende store problemer med sig av masser og utglidning 
under spunten. Dette skyldes i hovedsak mangel på fast grunn.

Pele/spuntkai i Longyearbyen ut i fra Tromsø-priser (og gitt at vi bygger ut 300 meter som er 
det en flytekai gir):

 120 meter dypvannskai (20-22 meter dyp) a 1,1 mill (Tromsøpriser) = 132 mill ex 
bakareal

 180 meter normal kai (8-9 meter dyp) a 400.000,- (Tromsøpriser)= 72 mill ex bakareal

Viktige parametere som påvirker byggeprisen i Longyearbyen:

 Is problematikk og dokumenterte vanskelige grunnforhold påvirker konstruksjonen av 
kai på en annen måte i Longyearbyen enn på fastlandet. 

 Rigg kostnadene blir store fordi alt må transporteres over Barentshavet og det blir et 
avbrudd på byggingen vinterstid. 

 Stedlige masser er for porøse og kan ikke brukes til bygging alene, og minimum 50% 
av massene må hentes fra fastlandet.

 Logistikksituasjonen i Longyearbyen sammenlignet med fastlandet.

Oppsummert ligger dette til grunn for en løpemeterkostnad på kr 1,4 mill. pr. løpemeter 
kaifront.

Ny etablering av en tradisjonell pele/spunt kai vest for Bykaia med 300 meter kaifront vil 

kunne gi følgende kostnader i tillegg til selve kaifronten:

 En oppstart med utfylling av arealer i sjø vest for Bykaia med 300 meter fyllingsfront 

vil kreve 500 meter med plastret fylling med importert stein fra fastlandet.

 Ca 50% lokale elvemasser, og ca. 50% tiltransporterte masser fra fastlandet benyttes 

til bakenforliggende fylling ca. +30 mål. Vi har testet ut bruk av lokale elvemasser og 

ser at disse ikke er godt nok egnet til utfylling alene. De er for porøse og det tar svært 

lang tid før de er stabile.

Aktivitet Estimat i 2015 NOK
300 meter kai (8-9 meters dybde) 1,4 mill pr løpemeter
Historiske Svalbardpriser (fra 2007) justert og benyttet i kaiutbygging 

420 mill
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i Longyearbyen

Steinplastret fyllingsfront: 500m x 60.000,- ferdig utlagt (basert 
på 2004-priser omregnet til dagens nivå)

30,0 mill

Fyllmasser/elvemasser utfylt areal ferdig utlagt 150000m3:
Lokale elvemasser 75000m3 x 130,- (kun utlegging)
Tiltransporterte masser fra fastlandet 75000m3 x 600,-

10 mill
45 mill

Prosjektering inkl. prosjekteringsledelse 10 mill
Sum 515 mill
Usikkerhet (ca. 20%) 105 mill
Prosjektkostnad kai med bakarealer 620 mill

Totaloversikt alternativ 3:

Prosjekt Kostnad
Kai 620 mill
Havnebygg 120 mill
Vedlikeholdshall med lager   20 mill
Totalt 760 mill

Usikkerheten knyttet til de forskjellige tallene er angitt tidligere i dokumentet.

10. INTERESSENTER/SAMARBEIDS-
PARTNERE

Det er stor interesse for prosjektene i Longyearbyen. Forskningsmiljø og næringslivet har 
behov for havnenære arealer i tillegg til at ekspansjon av forskningsmiljøer og studenter gjør 
at det er behov for mer arealer innen kort tid.

Vi har avholdt et innspillmøte i Longyearbyen 28.02.15, og deltakelsen var stor (se vedlegg 
12). Det er flere som ønsker arealer i en eventuelt ny flytekai, de fleste som leietakere.

 Universitetsstudiene på Svalbard, UNIS. Marinlaboratorium, servicefunksjoner og 
lager. UNIS ønsker å være leietakere i prosjektet og ser det som en mulighet å flytte 
all sin marinelabb til flytekaia, for dermed å frigjøre arealer i eget hus til andre formål.

Forskning og undervisning er et av regjeringens satsingsområder på Svalbard. I dette 
arbeidet spiller UNIS en viktig rolle, og det er ønskelig at aktiviteten ved UNIS skal 
videreutvikles og øke, både i omfang og når det gjelder antall ansatte og antall 
studenter.

 Spitsbergen Travel.  Kontorer, servicefunksjoner mot cruise- og sjøaktivitet og lager. I 
tillegg til at de gjennom et samarbeid med UNIS ser en unik mulighet til et nytt 
produkt på Svalbard – kombinasjon turisme og forskning.

 Basecamp Spitsbergen. Servicefunksjoner mot cruise- og sjøaktivitet og lager.
 Pole Position. Kontorer, servicefunksjoner, logistikk og lager.
 Norsk Polarinstitutt, NP. Kai, lager, servicefunksjoner mot forskningsskip
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 Kystverket, Kontorer, lager og servicefunksjoner knyttet til tilbringer- og lostjeneste.
 AECO. Kontorer og servicefunksjoner
 Longyearbyen havn.  Kontorer, lager, verksted og servicefunksjoner
 Store Norske
 NTNU gjennom SAMCOT prosjektet – instrumentering av flytekaia.

Pr i dag har vi samarbeidsavtaler med Kystverket som leier kontorarealer, hybler og biler av 
oss. Pole Position Logistics leier kontorlokaler og i tillegg har vi har en samarbeidsavtale 
med hensyn på bemanning av havnebåter, trossehåndtering etc. For øvrig er staten en viktig 
samarbeidspart siden både Kystvakt, Sysselmannens skip og NP sitt skip ofte har behov for 
kaiplass i Longyearbyen, og vi bistår i så vel redningsoperasjoner som oljevernberedskap.

11. FINANSIERING

Bakgrunn. 
Kulldriften har vært kjerneaktiviteten og drivkraften i den lokale økonomien, og 
aktivitetsutviklingen innen de øvrige næringene har vært nært knyttet opp mot utviklingen i 
Store Norske. I samfunns- og næringsanalysen 2014 viser NIBR imidlertid at reduksjonen i 
Store Norske med 115 årsverk fra 345 årsverk til 230 årsverk, vil resultere i en total nedgang 
i det øvrige næringslivet på rundt 200 årsverk. Da er FoU og studentene holdt utenfor. Her 
forventes en økning på rundt 15% fra totalt 335 årsverk til 389 årsverk. Totalresultatet vil 
imidlertid være en forventet negativ utvikling for Longyearbyen på rundt 8%. Resultatet av 
den forventede nedgangen viser seg også i en noe avventende holdning hos næringslivet i 
forhold til nyinvesteringer. 

Derfor blir det viktig med tilrettelegging slik at utvikling faktisk er mulig. Bygging av ny kai vil 
være et slikt grep. Det forutsettes imidlertid at leiepriser for bygg tilpasses det markedet som 
er i Longyearbyen i dag.

I tillegg må byggene ha mulighet for å utvikle seg med de behov som man tror vil komme. 
Det er derfor viktig å bygge ut slik at videre utvikling er mulig innenfor de rammene man har 
lagt. På byggsiden kan dette eksemplifiseres med at skallet for hele bygget bygges i første 
omgang, men at innredning i etasjer kommer når leietakerne kommer. Et annet moment som 
er viktig i denne sammenheng er at rigg og drift av en byggeplass i høy Arktis både er 
krevende og svært kostbart sammenlignet med fastlandet. Det er svært vanskelig å arbeide 
utendørs på vinteren, kvaliteten blir dårligere med mye inntrenging av vann/snø i 
konstruksjonen.

(fra SB-budsj 2015)
«Longyearbyen lokalstyre har ansvar for å utøve myndighet på utvalgte saksområder, for 
offentlig tjenesteyting og for utviklingsoppgaver innenfor Longyearbyen arealplanområde. 
Dette innebærer blant annet ansvar for kaitjenesten. Finansieringen av det nye kaiprosjektet 
bør derfor vurderes på lik linje med andre lokale offentlige tjenester.»

Virkeligheten i Longyearbyen i dag
I Longyearbyen er det ikke tilgang på finansielle muskler. Som nevnt tidligere går 
næringslivet i byen «akkurat rundt», og med mye mindre marginer enn på fastlandet. Som 
det fremgår av havnefondet er det begrenset hvor mye som tilflyter fondet årlig. Vi vurderer 
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at leieinntekter og inntekter fra havna ikke vil være høye nok til å lånefinansiere halvparten 
av prosjektet.

Politisk er det ønskelig å «sitte med begge hendene på rattet» for å utvikle Longyearbyen 
havn til det beste for alle i byen. Det er pr i dag ikke ønskelig å organisere Longyearbyen 
havn som noe annet enn en enhet innenfor Longyearbyen lokalstyre, (se vedlegg 4). Vi leser 
også av oversiktene i Nasjonal havnestrategi at de aller fleste havner i Norge er organisert 
som KF eller en «del av kommunen» (115 av 130 havner, 116 hvis man teller med 
Longyearbyen).  Det etableres noen større IKS, og at det pr i dag ikke er noen norske havner 
som er organisert som AS (kun eventuelt eier av datterselskap).

Longyearbyen lokalstyre mener at havneutvikling i Longyearbyen er det offentliges ansvar.
Både med utgangspunkt i «byens» størrelse og det store internasjonale fokuset som er på 
oss i dag. 

I Utenrikskomiteens innstilling til Stortingsmelding nr. 22 (2008-2009) (Svalbard) sies 
følgende: «Komiteen viser i den sammenheng til de sterke nasjonale interesser og 
folkerettslige forpliktelser som knyttes til øygruppen, og til at dette tilsier et sterkt statlig 
engasjement. Særlig bør dette gjelde opprusting og utbygging av tung infrastruktur så som 
energiforsyning og havnefasiliteter.» Dette har nok ikke blitt mindre aktuelt siden 2008/09, 
kanskje mer aktuelt med det økte internasjonale fokuset. Ønskes en ytterligere utdyping av 
den Svalbardpolitiske dimensjonen redegjøres dette av Polaravdelingen i 
Justisdepartementet.

Vi vet at interessen for prosjektet er stor, både nasjonalt, og internasjonalt, men siden det 
ikke er vedtatt finansiering av en utbygging har vi ikke arbeidet i finansmarkedet for å finne 
mulige finansieringskilder. Vi har imidlertid planlagt møte med mulige potensielle
finansieringskilder i løpet av kort tid. Vi ønsker at nasjonale myndigheter avklarer 
hvorvidt det kan tillates ekstern finansiering før vi går videre med disse.

Vi har imidlertid som nevnt over arbeidet med det lokale næringsliv, og disse vil kunne 
komme inn som leietakere og viktige brukere av kaianlegget, men disse bidragene vil ikke 
være tilstrekkelig til å kunne lånefinansiere 50% av investeringen.

Vi har arbeidet sammen med UNIS i denne fasen av prosjektet. De har laget et romprogram 
for å flytte sin marine lab til flytekaien. UNIS oversender i disse dager sitt behov til eget 
departement, og arbeider dermed for å få til en finansiering av sin del av utbyggingen. Hvis 
dette godkjennes vil det være en langsiktig leietaker som vil være med å finansiere deler av 
havneutbyggingen. Pr i dag er UNIS sitt behov stipulert til en kostnad på ca. 55 mill 
eksklusive inventar og utstyr. Hvis man beregner dette med en leieperiode på 10 år, gir det 
årlig husleie på ca. kr 6,8 mill. Alternativt 20 år, gir dette årlig husleie på ca. kr 4 mill. Alle tall 
er eksklusive driftskostnader.  

Finansieringsbehov:

Alternativ 1:

2015 
prosjektering

2016 2017 2018 2019 Totalt 
finansieringsbehov

Flytekai med 
havnebygg

7,5 mill 327 mill 150,5 
mill

60
mill

545 mill

Vedlikeholdshall 0,5 mill 15,5 mill 16 mill
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561 mill 

Denne fremdriften er gitt at prosjektering gjennomføres i 2015, hvis ikke vil prosjektet først 
kunne ferdigstilles i 2019.

Alternativ 2:

2015 
prosjektering

2016 2017 2018 2019 Totalt 
finansieringsbehov

Flytekai 7,5 mill 258 mill 77 mill 42,5 
mill

385 mill

Havnebygg 6,5 mill 72 mill 41,5
mill

120 mill

Vedlikeholdshall 0,5 mill 15,5 mill 16 mill
521 mill

Denne fremdriften er gitt at prosjektering gjennomføres i 2015, hvis ikke vil prosjektet først 
kunne ferdigstilles i 2019.

Alternativ 3:

2015 
prosjektering

2016 2017 2018 2019 Totalt 
finansieringsbehov

Pele/spunt kai 10 50 342 147 61 610 mill
Havnebygg 6,5 mill 72 

mill
41,5 
mill

120 mill

Vedlikeholdshall 
med lagerbygg

0,5 mill 19,5   20 mill

750 mill

Gitt en investering på 385 mill, serielån beregnet med 4% rente og 50 års avdragstid (levetid 
på kai på 100 år, mens maks avdragstid på lån iht. kommunalt regelverk er 50 år), og en 
investering på 140 mill, serielån med 4% rente og 40 års avdragstid, gir dette årlige rente og 
avdragsutgifter de første årene på ca. 22 mill kr + ca. 9 mill kr = ca. 31 mill. kr. Dette er langt 
ut over det Longyearbyen havn kan dekke årlig med inntekter fra havneavgift etc. I 2014 
hadde Longyearbyen havn en omsetning på ca. 12 mill kroner og genererte et overskudd på 
ca. kr. 200.000.

Longyearbyen lokalstyre har årlige driftsutgifter på ca. 300 mill kr. ca. 127 mill kr. finansieres 
av rammetilskudd fra staten. Resten finansierer Longyearbyen lokalstyre via gebyr-, salgs-
og refusjonsinntekter. Gebyrinntektene utgjør ca. 138 mill kr og kan kun brukes til å 
finansiere det formålet de er knyttet til. Over halvparten av tilskuddet fra staten går til 
finansiering av tiltak til barn og unge. 

Pr. 31.12.14 har Longyearbyen lokalstyre en langsiktig lånegjeld på ca. 137 mill kr., noe som 
gir ca. kr. 65.000 i lånegjeld pr innbygger. Gjennomsnittlig lånegjeld pr. innbygger for landet 
utenom Oslo pr. 31.12.14 er på ca. kr. 50.000 ifølge foreløpige KOSTRA tall for 2014. 

Longyearbyen lokalstyre har bl.a. ansvaret for å drifte energiverket som gir Longyearbyen 
strøm og varme. Energiverket er gammelt og har et betydelig vedlikeholdsetterslep og 
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oppgraderingsbehov, anslått til ca. 195 mill 2015-kr fram til 2038 (jfr. søknad om 
statstilskudd). Ut fra et samfunn sikkerhetsperspektiv har lokalstyret fra 2014 vedtatt å 
iverksette vedlikeholds- og oppgraderingstiltak for å sikre at energiproduksjonen 
opprettholdes. Staten bidrar med 2/3 finansiering for årene 2015 – 2018 (ca. 58 mill kr). 

Det vil være økonomisk uforsvarlig for Longyearbyen lokalstyre å ta opp lån til havneformål i 
den størrelsesorden som er beskrevet i dette dokumentet. Å omdisponere 31 mill kr innenfor 
Longyearbyen lokalstyres økonomi til å finansiere renter og avdrag på lån til havneformål 
anses som urealistisk. Selv finansiering av halvparten av beløpet (ca. 15 mill kr) vil innebære 
en stor endring i den tjenesteproduksjonen som Longyearbyen lokalstyre i dag yter. 
Longyearbyen lokalstyre må prioritere å sikre driften av samfunnskritiske tjenester. 

Vi viser igjen til Insst. S. nr. 336 (2008-2009) hvor det blir presisert viktigheten av et sterkt 
statlig engasjement.
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12. VEDLEGG

1. 140114 Strategisk havneplan
2.

a. Strategisk næringsplan
b. Masterplan Svalbard mot 2025

3. Planbeskrivelse Longyearbyen havn
a. Plantegning Longyearbyen havn

4. 150223 fremtidig organisering av Longyearbyen havn
5. Utredning passiv hus
6. 150115 havnebygg

a. Kalkyle havnebygg 9.4.2014
7. 13.06.05 Konsept- og Designrapport - Longyearbyen Flytekai 
8. 150506 Flytekai – hovedrapport skisseprosjekt

a. 12171-01-OO-R-026 Forankringssystem
b. 12171-01-OO-R-021 Designgrunnlag  Materialdata  Designlaster (3)
c. 12171-01-OO-R-022 Designgrunnlag – Miljølaster
d. 12171-01-OO-R-025 Landgang
e. 12171-01-OO-R-027 Konstruksjonsanalyse – kai skrog
f. 12171-01-OO-R-028 Vekt og stabilitet
g. Fremdriftsplanrev40
h. Fremdriftsplanrev3 10

9. 150116 Longyearbyen Flytekai – Kostnadskalkyle
a. 150202 vurdering av størrelse
b. 150116 kostnadsvurdering kai størrelse

10. Samfunnsøkonomisk analyse
11. Intensjonsavtaler:

a. UNIS
b. Spitsbergen Travel
c. Norsk Polarinstitutt
d. Basecamp
e. Pole Position logistics

12. 150228 Referat fra interessentmøte 
13. 150508 Rapporter fra innovasjonsprosjektet

a. State of the art
b. Etablering av KILA som byggested
c. Mooring systems
d. Land Access
e. Quay Connection systems
f. Product catalogue
g. Business Model
h. Sluttrapport
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