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1. Bakgrunn  
 

1.1 Formål 
Longyearbyen har behov for boliger og har høyeste prioritet for Longyearbyen Lokalstyre 
både politisk og administrativt. Det er få byggeklare boligtomter innenfor Longyearbyen 
planområde. De fleste arealer krever transformasjon ved å flytte eksisterende virksomhet før 
det kan oppføres nye boliger. Dette er en tidkrevende prosess og gir ingen snarlig løsning.  
 
Den nylige vedtatte arealplanen for Longyearbyen har imidlertid vurdert B14 i Gruvedalen 
som det eneste feltet for boliger som ikke trenger ny delplan før tillatelse for tiltak. Dette er 
gjort på bakgrunn av tidligere planarbeid, Delplan boliger i Gruvedalen, Område D3. Denne 
planen lå ute til offentlig ettersyn frem til 01.02. 2014 men ble stoppet før 2. gangs 
behandling i påvente av pågående arealplan for hele Longyearbyen. I forbindelse med dette 
arbeidet ble det vurdert at området var tilstrekkelig utredet og ble innlemmet i arealplanen. 
Vedtatt 13.02.17. 
 
Statsbygg har fått i oppdrag å utvikle området til nye fremtidsrettede familieboliger, men i 
forbindelse med forprosjekt frem til rammesøknad har det dukket opp utfordringer i 
fremføring av adkomstvei innenfor regulert vegareal. Denne veien skal fungere som 
beredskapsvei for brann og redning og er essensiell for sikkerheten for alle boliger som 
ligger langs 232.20-49 og 232.12-14 inklusiv de nye boligene innenfor B14.  
 
Det krevende lovverket for et komplekst lokalsamfunn, knyttet til arealplaner og 
meldingssaker på Svalbard, hjemlet i Svalbardmiljøloven med veileder, gir ingen mulighet til 
å dispensere fra arealformål i vedtatt arealplan. Ny plassering av vei krever ny delplan 
prosess. I tillegg ser en at terrengutfordringer gjør det vanskelig å utnytte tomten optimalt. 
 
Når en først må i gang med en ny delplanprosess kan det åpne for nye gode løsninger ved å 
vurdere hele planområdet på nytt. Det innbefatter B14 med tilhørende opparbeidelse krav for 
UA7, GS1 og tilhørende veganlegg. Det gir mulighet til å rydde opp i parkeringsproblematikk 
for eksisterende boliger, trygg skolevei, gode renovasjonsløsninger, og gode leke- og 
møteplasser i tillegg til å øke boligantallet innenfor felte. Det skal imidlertid ikke gå på 
bekostning av den tiltenkte felles samlingsplassen for strøket. Parkeringskrav og alternativ 
bildeleordninger for de nye boligen må i så tilfelle vurderes. 
 

1.2 Rammebetingelser 

 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven), ikrafttredelse 1.7.2002. 
 Vedtatt endring i forskrift etter svalbardmiljøloven, ikrafttredelse 1.1.2014.  
 Lov om Svalbard (svalbardloven), sist endret 1.1.2014. 
 Svalbardmeldingen, meld. St.32 (2015-2016). 
 Lokalsamfunnsplan 2013-2023, vedtatt av lokalstyret 10.12.2013. 
 Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017. 

 
1.3 Planområdet 
Planområdet tar utgangspunkt i boligfelt B14 i arealplan for Longyearbyen planområde 2016-
2026. I tillegg innlemmes adkomstvei fra krysset 232 x 232.12 til 232.49. Fordi det er store 
høydeforskjeller og trangt mellom husrekkene 232.12-14 og 232.20-46 er det tatt med relativt 
bred korridor for adkomstveien. Dette for å kunne vurdere den mest optimale plasseringen i 
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prosjekteringsfasen. Videre er uteoppholdsarealet UA7, inkludert areal for skuterparkering og 
gangvei forbindelse over feltet inkludert. For å kunne vurdere optimal terrengtilpasning av 
boligområdet og lokal overvannshåndtering inkluderes deler av friluftsformålet F10. Dette vil 
muligens innskrenkes i det videre arbeidet med planen. Planområdet tar også med seg vei 
langs 232.45- 49 for å kunne vurdere parkeringsløsning for eksiterende boliger i området i 
sammenheng med veiføring og arealet for UA7.I tillegg er gang og sykkelvei GS1 og 232 
innlemmet, for å vurdere optimal plassering av gangvei-forbindelse ned til Hilmar 
Rekstensvei inklusiv bussholdeplass. Kryssløsning for tilsluttende veier er inkludert for å 
muliggjør best mulig tilpasning.   

 

Planavgrensning 

Innenfor B14 er det ingen bebyggelse i dag. Området har vegetasjonsdekke, men ingen 
registrert arter med særskilt verneverdi. Det er heller ikke registrerte kulturminner innenfor 
planområdet. UA7 benyttes til skuterparkering, renovasjon og parkering for nabobebyggelse 
inklusiv motor varmere. Det er ingen fareområder i området, men det er registrert en del 
terreng sig i det aktive laget som må utredes i det videre planarbeidet. Blant annet bolverk 
sør for 232.49 viser tydelig tegn på bevegelser i det aktive lag. Hovedvannledning fra 
vanntårnet går øst i planområdet og det går en vannledning øst vest. Det er flere naturlige 
forsenkninger hvor det renner overvann over tomten fra ovenforliggende områder. 
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Ortofoto med planlagt utbyggingsområde avmerket 

 
1.4 Planstatus 
Planområdet er avsatt til boligformål, felt B14, i gjeldende arealplan 2016-2026, vedtatt 
13.02.17. Adkomst er regulert fra krysset 232.x 232.12 i 6 m bredde i tillegg til areal for fylling 
ned mot 232.20-26. Regulert vei er flyttet ca 2,5 meter mot nord i forhold til eksisterende der 
den passerer 232.12-14 for å gi en mer oversiktlig trafikksituasjon. Adkomstveien er regulert 
ned til 232.47 for å knytte adkomstveien i området sammen for å muliggjøre to 
angrepsvinkler for brann og redning. UA7 er regulert til uteoppholdsareal. I arealplanens 
forarbeid fremkommer det at UA7 er tiltenkt opparbeidet til en felles lek og samlingsplass for 
beboere i området. Innenfor UA7 er det avsatt bestemmelsesområdet, BO1 SP, for parkering 
av skuter, sleder og sluffer for eksisterende boliger. Det er også regulert inn en 
gangveiforbindelse vest over UA7. Det er knyttet opparbeidelse krav til UA7 og GS1 før det 
kan gis tillatelse for ny virksomhet innenfor B14.  
Gang og sykkelvei, GS1. strekker seg fra krysset 232 x 232.12 og ned til Hilmar Rekstensvei. 
Areal planen hjemler ikke krav til delplan for B14. 
 

§ 2 Fellesbestemmelser – hjemler innhold delplan, særskilte plan- og utredningskrav 
samt krav til funksjon og kvalitet for alle nye tiltak, inkl. parkeringsnorm. 

§ 3 Rekkefølgebestemmelser som hjemler krav til opparbeiding av uteanlegg og teknisk 
infrastruktur. 

§ 3.7 Før tillatelse for ny virksomhet innenfor felt B14 kan gis, skal felt GS1 og UA7 
opparbeides.  

§ 4  Fellesbestemmelser som hjemler krav til funksjon og kvalitet for byggeområder, inkl. 
plan- og dokumentasjonskrav ved byggesøknad.  

§ 6.13 Fremtidig bolig, felt B14 (Gruvedalen) 
Innenfor området kan det oppføres tomanns-, flermannsboliger eller leilighetsbygg. 
Familieboliger skal plasseres lengst øst, og leilighetsbyggene lengst vest. Det er tillatt 
å etablere sammenhengende underetasje (parkeringskjeller) som knytter flere av 
husene sammen. 
Maksimal tillatt mønehøyder er kote 47 m. 
Maksimal utnyttelse er 40% BYA 
Gjennom feltet skal det opparbeides en gangforbindelse for å sikre tilkomst til felt UA7 
fra felt B13. Dette skal vises i utomhusplan ved søknad om tiltak. 
Innenfor feltet skal det anlegges minimum 2 småbarnslekeplasser a minimum 300 
m2, og ingen boliginngang skal ha mer enn 75 meter gangavstand til lekeareal. 
Lekeplass og gangforbindelsen kan kombineres på samme område. Lekearealet skal 
ha skjermede arealer mot fremherskende vindretning fra øst. Lekeplassen skal være 
tydelig adskilt fra trafikkområder. 
Sammen med søknad om tiltak eller virksomhet skal det sendes inn en samlet 
utomhusplan for felt B14 og felt UA7. 
 

§ 17.1  Fellesbestemmelse uteoppholdsareal, felt UA1- UA9 
Innenfor områdene skal det opparbeides lekeplass. Det tillates ikke parkering av 
snøskutere, biler eller hensetting av annet utstyr som ikke er relatert til lek eller 
uteopphold for allmennheten, uavhengig av årstid. Uteoppholdsareal skal fradeles 
som egne tomter.  
 

§ 48.1  BO1-SP Skuterparkering.  
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Innenfor bestemmelsesområdet tillates parkering av skutere, slede og sluffer. 
Parkeringen skal ikke skje på direkte barmark sommerstid, men på platting. 
 

§ 35  Gang- og sykkelvei, felt GS 
Alle gang- og sykkelveier skal ha fast dekke så sant de ikke ligger over infrastruktur/ 
rørgater 

 

Kartutsnitt arealplan 2016-2026 med planområdet avmerket 

 
Sitat planbeskrivelse arealplan 2016-2026: 
Nye Gruvedalen, felt B14. Området var i opprinnelig i høringsforslaget tiltenkt 
punkthusbebyggelse, i ene-tomannsboliger eller flermannsboliger. 
 
I lys av situasjonen som Longyearbyen nå er i, ser administrasjonen at det er fornuftig med 
en mer fleksibel bestemmelse- som muliggjør en mer effektiv boligtype, og ikke binder 
planen til en bestemt utforming (punkthus). Det er fremdeles åpnet for variasjon i boligtype, 
men det er ønskelig at områdets østre del prioriteres utnyttet til familieboliger. Forslag om 
eneboliger er tatt ut for å sikre en bedre utnyttelse av arealene.  
Bebyggelsen skal være oppbrutt for å sikre tilpasning til terreng og åpenhet mellom ulike 
boligkomplekser. Arealplanen tillater bygg i tre etasjer, hvor for eksempel etasje 1 og 2 er 
familieboliger med utgang til terreng, og 3. etasje inneholder en 2-3 roms leilighet. Det er 
intensjonen om at parkering skal skje i underetasje, for å utnytte terrengfallet og areal under 
husene som kommer til å stå på peler. Tillatt utnyttelse er fastsatt til 40% for å stimulere en 
slik løsning.  
Gangforbindelse mellom B13 og UA7 skal sikres gjennom felte B14. I tillegg skal det 
opparbeides to lekeplasser på minimum 300m2 innenfor felt B14. Mellom husene kan det 
bygges sammenhengende garasjekjeller som binder bebyggelsen sammen. Det er ikke 
delplan krav før utbygging, men en samlet utomhusplan som oppfyller planbestemmelsene 
er påkrevd.  

2. Utredningstema 
Følgende temaer foreslås som utredningstemaer til delplanen D49: 

 
2.1 Naturmiljø og landskap 
Kunnskapsgrunnlag: 

NINA-rapport 252: Biologisk mangfold – temarapport som grunnlag for arealplan 
Longyearbyen planområde (2007) 
Naturverdiene i nærområdet rundt Longyearbyen planområde, Norsk Polarinstitutt 
(2015) 
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Helhetlig kartlegging av fremmede karplanter i Longyearbyområdet, Ecofact rapport 
536 (2016)  

Bruk av kunnskapsgrunnlag: 
Sikre arealbruk innenfor delplanområdet som på en skånsom måte tar hensyn til 
eksisterende naturverdier. Gjennomføre analyser av bebyggelsens høyde og 
utforming, slik at viktige landskapshensyn ivaretas. 

 

2.2 Kulturminner og kulturmiljø 
Kunnskapsgrunnlag: 

Askeladden 
Prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard 2013-2023, versjon 1.1 
Tekniske og industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn. Verneverdi og 
forvaltning, Sysselmannen 2010 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: 
Hensynet til kulturminner og kulturmiljø skal være førende for plassering og utforming 
av ny bebyggelse 
 

2.3 Byggegrunn og naturfare 
Kunnskapsgrunnlag:  

Grunnundersøkelser Longyearbyen, rapport nr. G-rap-001, dat. 24.3.2017  
Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard, Multiconsult 2016. 
Grunnundersøkelser nov. 2017 
Forventede klimaendringers påvirkning på byggegrunn i Longyearbyen-området, 
Instanes 11.10.2017. 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: 
Det må utarbeides mer detaljerte grunnundersøkelser før prosjektering / beregning av 
byggegrunn.  
Overvann er ett økende problem og gode overvannsløsninger må utredes. 
 

2.4 Barn og unge 
Kunnskapsgrunnlag: 

Barnetråkkregistrering, LL (2015) 
Ungdomsrådet 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: 
Legg til grunn tidligere registreringer, og sikre medvirkning i fremtidig utvikling av 
området. Sikre eksisterende verdier for barn og unge.  

  
2.5 Adkomst, trafikk og gangforbindelser 
Kunnskapsgrunnlag: 

Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017. 
Trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen 2012-2015 
Hovedplan vei 2015-2022 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: 
Adkomst for alle trafikantgrupper og trafikkmønster sett i sammenheng med øvrig 
arealbruk og målpunkt. Ivareta nødvendig fremkommelighet og tilgjengelighet for 
brann/redning. 
Sikre trygg skolevei langs vei 232 ved etablering av fortau el. g/svei. 
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2.6 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Kunnskapsgrunnlag: 

Forskrift om brannvern for Svalbard med veileder. 
Overordnet ROS (2017) 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: 
Utarbeide brannstrategi for bebyggelsen for å ivareta nødvendig fremkommelighet og 
tilgjengelighet for brann/redning. 
Legge til grunn tidligere registreringer, og sikre medvirkning i fremtidig utvikling av 
området.  

3. Planprosess  
 
3.1 Framdriftsplan 

 
Prosess og planarbeid nov des jan feb mars april 

Kunngjøring av planoppstart og høring 
av planprogram.  
Frist for merknad/uttalelse 25.12.17 

      

Utarbeidelse av forprosjekt       

Utredninger i samsvar med fastsatt 
program - utarbeiding av planforslag 
Informasjons- og samarbeidsmøter  

      

1. gangs behandling TU og offentlig 
ettersyn og merknadsbehandling 

      

2. gangs behandling TU og planvedtak i 
lokalstyret 

      

 
Det er lagt opp til en meget stram fremdrift for å kunne levere nye boliger innen 
utgangen av 2018. Det krever god koordinering av delplanprosess og utbyggers 
byggeprosjekt. Statsbygg prosjektering vil gi grunnlaget for delplanarbeidet. 

 
3.2 Medvirkning og informasjon 
Samarbeidsmøter med LL og Statsbygg 
Samarbeidsmøte med LL, Statsbygg og Sysselmannen 
Vektlegge barn og unges interesser – medvirkning Ungdomsrådet. 
Informasjonsmøter for berørte parter.  
Informasjonsmøte med intresenter 
   

 
 


