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1. Innledning 

Barlindhaug Utbygging AS har inngått avtale med Studentsamskipnaden om videre 
utvikling av prosjektet “Nye studentboliger i Longyearbyen”.  

BU er således oppdragsgiver på vegne av SITO.  

1.1 Bakgrunn 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for utbygging innenfor ubebygde deler av 
Sjøskrenten.  

1.2 Formål med planen 

Formålet med planarbeidet er å avklare rammene for framtidig utvikling av området, 
både når det gjelder arealbruk, utforming av bebyggelse og hensiktsmessige 
trafikkløsninger. 
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2. Planprosessen 

2.1 Planprogram - tilrådning fra Longyearbyen lokalstyre 

Miljø- og næringsutvalget (MNU) fattet følgende enstemmige vedtak i møte den 
08.09.08 (sak 31/08): 

 

I tråd med pkt 2 i MNU sitt innspill, er det gitt en nærmere beskrivelse av hvilken type 
virksomheter planen legger til rette for i avsnitt ・.  

2.2 Forhåndsvarsel og kunngjøring 

Varsel om igangsetting av planarbeid ihht. Svalbardmiljølovens § 50, ble kunngjort ved 
brev til berørte organer, organisasjoner og myndigheter datert 19.09.08. 

Annonse om kunngjøring av oppstart ble trykket i Svalbardposten den 26.09.08. 

 
Foreløpig avgrensning av planområdet (fra Planprogram dat 05.08.08).  
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2.3 Forhåndsuttalelser 

I det følgende blir det gitt en kort redegjørelse for innholdet i innkomne uttalelser, 
supplert med forslagsstillers kommentarer.  

2.3.1 Bergvesenet med Bergmesteren på Svalbard 

Bergvesenet har uttalt i brev datert 29.09.08 at en ikke har merknader til 
planprogrammet. 

Forslagsstillers kommentar: 

 Innspillet tas til orientering.  

2.3.2 Svalbard Reiselivsråd 

Rådet har uttalt i brev datert 16.10.08 at en ikke har innsigelser til planarbeidet. 

Forslagsstillers kommentar: 

 Innspillet tas til orientering.  

2.3.3 Bydrift Longyearbyen  

Bydrift har uttalt seg i brev datert 19.10.08. 

En er i planleggingsfasen med å etablere en avløpspumpestasjon som vil bli plassert 
innenfor planområdet. Denne skal ivareta avløp fra avfallsanlegget og eventuelt øvrige 
bygninger i området.  Denne er planlagt plassert på samme linje som eksisterende 
naust i området. En ber derfor at det avsettes areal til denne i planen.  

Det påpekes at det i dag er etablert et avfallsanlegg i umiddelbar nærhet til 
planområdet og at aktiviteten fra dette kan virke skjemmende på evt. nærliggende 
boliger. Hvis det blir stilt krav til avdempende tiltak (for eksempel tett gjerde) 
vedrørende aktiviteten fra avfallsanlegget på bakgrunn av etablering i planområdet, bes 
dette tas med i planen og evt. hvem som skal stå for etableringen av et slikt tiltak. 

Longyearbyen brannvesen forutsetter at samtlige næringsbygg, inkl boliger innenfor 
område S3 tilknyttes 110-sentral med direkte alarmoverføring.  

Videre forutsettes at det tilrettelegges for minimum 2 angrepsveier/rømningsveier for 
brannvesenets kjøretøyer, til område S3. En må ha adgang til samtlige sider av 
område S3. Dette for å være sikret adkomst, uansett vær og vindforhold. Det må 
unngås at såkalte ”blindgater” etableres.  

Veinettet må dimensjoneres for brannvesenets kjøretøyer, som lift, tankvogn og 
mannskapsvogn. Oppstillingsmuligheter for brannvesenets kjøretøy i og omkring 
planlagte objekter må også ivaretas. 

Det må etableres tilstrekkelig slokkevannskapasitet og tilkoblingsmuligheter for 
brannvesenet. Tilkoblingspunkter bør være slik fordelt at alle aktuelle angrepsretninger 
for brannvesenet er dekket. Brannvesenet bør rådspørres før plassering av 
koblingspunkter bestemmes.  

Forslagsstillers kommentar: 

 Så langt en kan se omfatter ikke planområdet nevnte areal for pumpestasjon. 

 At planområdet er lokalisert i en del av byen som framstår som relativt rotete, 
er noe en framtidig utbygging vil måtte forholde seg til.  
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I lys av dette er ikke ulemper av visuell eller annen karakter, som følge av 
relativ nærhet mellom planlagt bebyggelse og Avfallsanlegget, vektlagt særskilt. 

 Krav om tilkopling til 110-sentral følges evt opp i etterfølgende 
byggesaksbehandling.   

 Planlagt bebyggelse vil enkelt kunne nås fra to angrepsveier, hhv Vei 600 og 
Vei 401.  

 At kjøreveger forutsettes dimensjonert for større kjøretøyer (også 
brannvesenets), nedfelles i planens bestemmelser. 

 Krav til slokkevannskapasitet følges evt opp i etterfølgende 
byggesaksbehandling.   

2.3.4 Longyearbyen feltbiologiske forening  

Foreningen har uttalt seg i brev datert 22.10.08, og er svært kritisk til planen om 
bebyggelse av den aktuelle delen av sjøskrenten. 

Området er en del av en viktig og sårbar koloni med hekkende rødnebbterner og 
hekkeområde for havelle og ærfugl, samt mer uregelmessig hekker også både 
polarsvømmesnipe og sandlo. Rødnebbternene i og ved Longyearbyen har vært svært 
presset av menneskelig aktivitet i flere år. Behovet for bevaring av de gjenværende 
hekkeplassene har ikke blitt mindre siden 2000. 

Området er det eneste ubebygde areal mot Adventfjorden, slik at Longyearbyens 
befolkning og lokalstyret, bør være stolte over å kunne forvalte et til dels urørt 
elvedelta og viktig viltområde som en del av den fremtidige Longyearbyen. 

I tillegg ligger området sentralt i byen og gir gode muligheter for befolkningen og 
tilreisende til å oppleve fugleliv på nært hold. 

Forslagsstillers kommentar: 

 Lokalstyret har nylig vedtatt delplan for Longyearbyen tettsted, der det aktuelle 
området er avsatt til næringsformål. Delplanen legger til rette for en utnyttelse i 
tråd med dette. 

2.3.5 Sysselmannen på Svalbard 

Sysselmannen har uttalt seg i brev datert 22.10.08. 

Det understrekes at faglige vurderinger knyttet til grunnforhold og flom må gjøres som 
en del av arbeidet med delplanen, og foreligge før planen ferdigstilles slik at 
gjennomføringen av tiltak er avklart i det planen blir stadfestet.  

Sysselmannen mener det er viktig å se detaljplanleggingen av denne viktige delen av 
tettstedet Longyearbyen i sammenheng med den helhetlige planleggingen av og 
ønsket utvikling for den sjønære delen av Longyearbyen i den pågående rulleringen av 
arealplanen for Longyearbyen. Det vil også være viktig å se detaljene i disponeringen 
av de svært attraktive arealene i Kaiområdene, Sjøområdet, Naustområdet og 
Sjøskrenten i sammenheng med ønskene for den helhetlige utviklingen av 
Longyearbyen det nærmeste tiåret.  

Ifølge NINA-rapport 252 har lokaliteten verdi for biologisk mangfold i planområdet. 
Strandeng er viktig, men finnes i bedre utforminger lenger innover dalen. Lokaliteten 
kan ha en opplevelsesverdi ettersom den representerer direktekontakt mellom byen og 
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sjøen, men den biologiske verdien er sterkt forringet av slitasje og forsøpling. 
Lokaliteten representerer imidlertid en tilleggsverdi fordi den er det siste (mer eller 
mindre) kontaktpunktet mellom Longyearbyen og fjorden. Delplanen bør ta hensyn til 
viktige natur- og landskapsverdier både i avgrensning av ev. ny utbygging og ved å 
ivareta viktige siktelinjer. 

Delplanen bør så langt som mulig spesifisere grenser for størrelse og krav til utforming 
av ny bebyggelse. 

Det er viktig å få en god arealdisponering også med tanke på atkomst for 
motorkjøretøy, parkering og hensyn til ev. gangvei/sykkelvei, turstier eller atkomst til 
fjorden i området.  

En oppfordrer Longyearbyen lokalstyre til å ta inn en bestemmelse om 
terrengavslutning rundt parkerings- og oppstillingsplasser. Gode erfaringer med legging 
av drivtømmer eller lignende andre steder i byen bør videreføres. Dermed blir det 
vanskeligere å henstille løsøre og søppel i området og utfyllinger og asfaltering får 
lengre holdbarhet. 

Forslagsstillers kommentar: 

 Hensynet til hhv grunnforhold og flom ivaretas i planen ved at krav om 
nærmere vurderinger er inntatt som rekkefølgebestemmelser. 

 Når det gjelder de etterspurte arealvurderingene forholder forslagsstiller seg til 
at delplanen legger til rette for en utnyttelse i tråd med nylig vedtatt delplan for 
Longyearbyen tettsted.  

 Hensynet til naturmiljø og landskapsforhold er førende for avgrensning av 
byggeområdet, samt plassering og utforming av ny bebyggelse.   

 Innspillet om å styre utforming av ny bebyggelse tas tilfølge ved at planen 
gjennom bestemmelser og plankart regulerer framtidig bebyggelse mht 
plassering, areal, volum og utforming. 

 Det legges til rette for et kjøremønster i tråd med nylig vedtatt delplan for 
Longyearbyen tettsted. Planene om etablering av kyststi på utsiden av 
Sjøskrenten blir ikke berørt. 

 Innspillet om terrengavslutning tas til følge gjennom en egen bestemmelse, 
som i andre delplaner. 

2.3.6 Norges Geologiske Institutt (NGI) 

NGI uttaler i e-post datert 22.12.08 at en har et temperaturmålepunkt rett nordøst for 
planområdet, som ble etablert i 1986. 

Det opplyses at disse temperaturmålingene har overmåte stor interesse for å følge 
med på langtidsvirkningene av klimaendringene, og en ser gjerne at dette tas hensyn 
til ved eventuell utbygging i planområdet slik at ikke maskiner kommer i konflikt med 
målerne (som ligger utafor planområdet).  

Forslagsstillers kommentar: 

 Så langt en kan se vil ikke planen legge til rette for inngrep som berører nevnte 
målepunkt.   
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2.4 1. gangs behandling i MNU 

Miljø- og næringsutvalget (MNU) fattet følgende enstemmige vedtak i møte den 
21.03.11 (sak 12/11): 

1. Før forslag til delplan for deler av Sjøskrenten kan legges ut til offentlig ettersyn, må 
følgende endringer innarbeides i plandokumentene:  
 Det må være samsvar mellom utfyllende bestemmelser nr 1.1 d) og illustrasjon om 

plassering av bygg på området  
 Det må gis bestemmelser om materialbruk og møneretning på bebyggelsen.  
 Forholdet til omkringliggende bebyggelse og eiendomsstruktur må drøftes, herunder ta 

stilling til om eksisterende eiendomsgrenser skal opprettholdes  
 Det må vises tydelig i plankart og gis utfyllende bestemmelser om hvordan og når 

grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering skal følges opp  
 Det må vises tydelig i plankart og gis utfyllende bestemmelser om hvordan og når 

flomvurdering og avbøtende tiltak skal følges opp  
 Det må gis bestemmelse om minstekrav til tomteutnyttelse  
 Det må presiseres i plandokumentene hva angitt byggehøyde gjelder (møne- eller 

gesims)  
 Det må stilles entydige krav til når fargeplan skal utarbeides  
 Frisiktsoner på kart må målsettes, det må avsettes frisiktsone i kryss mellom Vei 400 og 

Vei 401.  
 Utfyllende bestemmelse om studentboliger må stille krav til utforming i samsvar med 

husbankens veileder for studentboliger  

2. Justert planforslag må legges fram for miljø- og næringsutvalget på nytt før den legges ut 
til offentlig ettersyn. 

3. Det må gå fram av planforslaget hvor stor andel næringsdelen skal utgjøre i % av 
bebyggelsen. 

4. Planens betegnelse endres til ”Sjøskrenten vest”. 

2.5 Offentlig ettersyn 

Miljø- og næringsutvalget (MNU) fattet vedtak i møte den 30.05.11 (sak 21/11) om å 
legge forslag til delplan datert 02.05.11 ut til offentlig ettersyn.  

Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn, og det ble mottatt 4 uttalelser.  

Bergmesteren for Svalbard har ingen merknader til planforslaget. 

 Innspillet tas til orientering. 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani har kommentarer vedrørende avkjørsel, kyststi 
og vei. SNSK er positiv til høy arealutnyttelse og at alle funksjoner tilknyttet 
utbyggingen er plassert innenfor eiendomsgrensen. 

 Innspillet tas til orientering. 

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF har merknader til arealet som de fester i dag og 
som kan være en mulig utvidelse av avfallsanlegget. Dette vil bli avklart i forbindelse 
med rullering av avfallsplan og utredning av fremtidig utvidelse eller flytting av 
avfallsanlegget, en utredning som antas sluttført høsten 2012. 

 MNU behandlet planspørsmålet allerede i 2008, og sluttet seg til en utvikling i 
tråd med vedtatt tettstedsplan.  
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 Når Bydrift legger til grunn at videre behandling av planforslaget må avvente 
valg av framtidig løsning for Avfallsanlegget, som vel tidligst kan i skje i 2013, 
finner forslagsstiller dette urimelig. 

 På side 44 i Avfallsplan for Longyearbyen 2012-2015 opptales utfordringene 
knyttet til Avfallsanlegget slik:   
”Kapasiteten til avfallsanlegget er i dag fullt utnyttet og må på sikt enten 
utvides på stedet eller flyttes. LL mener anleggstomten ligger såpass sentralt til 
at den bedre kunne ha vært utnyttet til sentrumsnære funksjoner, for eksempel 
til studentboliger eller andre funksjoner tilknyttet UNIS. Avfallsanlegget bør da 
heller flyttes til et annet egnet sted.” 

 Siden MNU ved flere anledninger har hatt saken til behandling uten å stille den i 
bero, burde det i lys av ovennevnte være mulig å konkludere allerede nå med 
at framtidig utnyttelse av planområdet skal skje i tråd med tettstedsplanen. 

Sysselmannen har merknader til utforming av plankartet, bruk av arealformål og 
forholdet til fremtidig kyststi. Sysselmannen råder lokalstyret til ikke å vedta 
planforslaget slik det foreligger. Formålet bør endres for å sikre rett bruk av 
studenthyblene. Videre bør planen i større grad vise planlagt arealbruk i kartet, ikke 
bare i utfyllende bestemmelser. 

Sysselmannen fremmer også innsigelse til plassering av de to nordligste snødeponiene, 
da disse kommer i direkte konflikt med planlagt kyststi langs Longyearelva. 

 Forslagsstiller følger opp forslaget om å ta i bruk et nytt byggeformål. 

 Utfordringene knyttet til snødeponiene følges opp ved å inkludere disse i 
planområdet. 

 Ønsket om nærmere detaljering innenfor planområdet tas ikke tilfølge. 
En ser det som hensiktsmessig og tilstrekkelig at framtidig arrondering og bruk 
framgår av vedlagte foreliggende konseptmateriale.  
At disse prinsippene følges opp sikres gjennom planens bestemmelser. 

 

 

Forslag til plankart 
datert 02.05.11 
(nedfotografert).  
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3. Planområdet – beskrivelse og premisser 

Det aktuelle planområdet dekker et landareal på ca 9 dekar.  

3.1 Overordnede føringer 

3.1.1 Arealplan for Longyearbyen 2009-2019 

Det aktuelle området (se rød pil) er i nylig vedtatt delplan for Longyearbyen tettsted 
videreført som Framtidig byggeområde (Serviceområde, næring/offentlig/allmennyttig 
formål).  

Området grenser mot arealene langs elva, som er avsatt som Spesialområde/Flomfarlig 
område, mindre masseuttak. Omkring området er skissert en kyststi.  

På andre siden av Vei 600 ligger Svalbard Forskningspark/UNIS.  

I planbeskrivelsen (avsnitt 6.4.3) framgår at bruken av det aktuelle området med 
fordel kan knyttes til universitetstilknyttet virksomhet:  

(..) Universitet og tilknyttet aktivitet bør utvikles direkte fra arealet som brukes til 
universitet i dag.  

Det vil si den delen av område S7 som ikke er bebygget. Det er også ubebygd areal i 
S3 nærmest elvedeltaet som på grunn av sin beliggenhet kan være aktuelt for 
universitetstilknyttet virksomhet. (..) 
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I bestemmelsene framgår bl.a. at industribygg og større lagerbygg ikke tillates oppført 
innenfor områder avsatt til nevnte formål.  

Videre framgår at inntil 20 prosent av hvert næringsbygg innenfor område S3 kan 
omfatte boliger.  

Følgende fellesbestemmelser er vedtatt:  

A. Ny bebyggelse skal tilknyttes den tekniske infrastruktur som er tilrettelagt eller 
planlegges tilrettelagt i det berørte område. Kravet gjelder også ved bruksendring 
av eksisterende bebyggelse. 

B. Arbeider og tiltak skal ha en god estetisk utforming i samsvar med sin funksjon og 
med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. 

C. Ny bebyggelse skal fargesettes i henhold til fargeplan der slik plan er utarbeidet.  

D. Arbeider og tiltak etter svalbardmiljølovens kapittel VII skal utføres på en måte som 
i størst mulig grad bevarer sårbar vegetasjon og markdekke. 

E. I områder med utbygd fjernvarmenett er det ikke tillatt å etablere oppvarming av 
bygninger, bygningsdeler eller utearealer med elektrisitet fra strømnettet. 

F. Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet 
stanses og melding sendes omgående til Sysselmannen, jfr. svalbardmiljølovens § 
44.  

G. Ved arbeider og tiltak som antas å berøre forurenset grunn, eldre deponier og/eller 
etterlatenskaper, skal det foreligge vurdering av miljø- og forurensningsforhold før 
godkjenning av arbeider eller tiltak etter svalbardmiljølovens kap. VII kan gis.  

H. Tiltak som kan føre til spredning av forurensning fra lokaliteter med forurenset 
grunn skal ha tillatelse fra Sysselmannen, jf svalbardmiljøloven § 58, 3. ledd, 
bokstav b.  

I. Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal hensynet til barn og unges 
interesser ivaretas best mulig og det skal i redegjøres for hvordan dette hensynet 
er ivaretatt når planene fremmes. 

J. I alle planer etter svalbardmiljøloven som fremmes skal saksfremlegget inneholde 
en vurdering av om tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede er ivaretatt. 
Tilgjengelighet nedfelt i Byggeforskriften kapittel X om brukbarhet og tilhørende 
veiledning, Vegnormalen og Håndbok 27 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv 
(Direktoratet for naturforvaltning,) kan brukes som vurderingskriterier for 
tilgjengelighet.  

K. Dersom det under arbeid i området skulle avdekkes eller oppstå mistanke om 
forurensninger i grunnen, skal arbeidet stanses og melding sendes omgående til 
Sysselmannen. 

L. Byggetillatelser gitt før innføring av Svalbardmiljøloven og byggeforskrifter for 
Longyearbyen, og hvor tiltaket ikke er iverksatt, bortfaller. 
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I bestemmelsene er videre gitt føringer for hva framtidige delplaner i nødvendig 
utstrekning skal gjøre rede for: 

 Disponering av alt areal i området, herunder de enkelte utbyggingsformål. 

 Adkomstforhold, parkering, samt opparbeidelse og disponering av grøntarealer og 
andre fellesarealer. 

 Organisering av bebyggelse, herunder tomteutnyttelse, adkomst, byggehøyde, 
byggelinjer og etasjeantall. 

 Utforming av bebyggelse, herunder takform, orientering og eventuelt farge- og 
materialbruk. 

 Virkninger av virksomhet med betydelige og langvarige konsekvenser for miljø og 
samfunn i og utenfor planområdet, herunder forsknings- og næringsetableringer. 

 Eventuell utbyggingstakt, samt dennes forhold til teknisk infrastruktur og 
klimaverntiltak. 

 Tilhørende fellesfunksjoner dersom slike er planlagt. 

 Vurdering av ras- og flomfare og eventuelle avbøtende tiltak. 

 Tilpasning til eksisterende, omkringliggende bebyggelse og hvordan bokvalitet for 
eksisterende bebyggelse blir ivaretatt. 

 Redegjøre for hvordan det er tatt hensyn til eventuelle kulturminner og 
områder/lokaliteter som er viktige for biologisk mangfold. 

 For alle nye byggeområder skal det lages fargeplan. Tillatelse til søknadspliktige 
arbeid og tiltak kan ikke gis før det foreligger godkjent fargeplan.  
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3.2 Beliggenhet  

Området, som omfatter deler av sletta mellom Avfallsanlegget og elva, avgrenses av 
Vei 600 i sør og Vei 401 i øst - og av fastsatte formålsgrenser i gjeldende delplan for 
Longyearbyen tettsted mot nord og vest. 

Utsikt mot nord, langs Vei 500. Utsikt mot øst, langs Vei 600. 

 

Utsikt mot nord, langs Vei 401. Utsikt mot vest, langs Vei 600. 

 

Avfallsanlegget. Nederst i Vei 401. 
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3.3 Topografi 

Planområdet ligger i lett skrånende terreng på nedsiden av Vei 600, på arealet mellom 
Longyearelva og Sjøskrenten.  

Det aktuelle byggeområdet er lokalisert i søndre enden av det viste planområdet, og 
ligger ca 2 meter lavere enn hhv Vei 600 og Vei 401. 
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3.4 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. 

 

 

 

3.5 Biologisk mangfold 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre 
gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold i og omkring Longyearbyen. 

I NINA rapport 252 beskrives lokalitet 1 Utløpet av Longyearelva ved sjøskrenten (vist 
med gult) slik: 

”Natur/vegetasjonstype: Polarvier-akersnellemark og grasmark i øvre deler av 
lokaliteten der det er tørt, noe frodig grasmark og urtevegetasjon rundt fuktsiget. En 
liten flekk strandeng ligger helt i utløpet, og den har noe fastere grunn enn ute i 
Adventdeltaet. 

Verdi: Eneste stedet ved utløpet av Longyearelva der det er rest av strandsone og 
vegetasjon, resten er nedbygd, forbygd eller bestar av ustabile grusmasser. Her er en 
rest av strandeng og en del fugl holder til her. 

Tilstand/status: Sterkt slitasjepreg, mye kjørespor og spor etter graving, søppel. Fra et 
rør under vegen kommer en bekk med næringssig. 

Trusler: Nedbygging, forsøpling/forurensing og generell slitasje. 
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Artseksempler: Her vokser en rekke typiske strandengarter som isbjørnstarr, 
ishavsstjerneblom og teppesaltgras. Her er også en bestand av dvergsyre, som er en 
av Svalbards få ettårige arter. Både havelle, ærfugl og rødnebbterne er vanlige i 
lokaliteten. 

Vurdering: Lokaliteten er befart. 

Beskrivelse: Lokaliteten har liten verdi for biologisk mangfold. Strandeng er viktig, men 
finnes i bedre utforminger lenger innover dalen. Lokaliteten kan ha en opplevelsesverdi 
ettersom den representerer direktekontakt mellom byen og sjøen, men den biologiske 
verdien er sterkt forringet av slitasje og forsøpling. 

Verdiklasse: Ut fra rent biologiske vurderinger setter lokaliteten til klasse 3. Lokaliteten 
representerer imidlertid en tilleggsverdi fordi den er det siste (mer eller mindre) intakte 
kontaktpunktet mellom Longyearelva og fjorden.” 

Lokaliteten er vurdert til verdiklasse 3 - dvs lokaliteter med biologisk verdi, men som 
vurderes mindre viktig enn andre tilsvarende lokaliteter. 
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3.6 Flomfare 

Planområdet grenser mot arealer langs Longyearelva som i Arealplan for Longyearbyen 
2009-2019 er båndlagt som flomfarlig område.  

I planbeskrivelsen omtales de flomutsatte områdene som følger: 

”Elvene på Svalbard har grunnet permafrost, snøsmelting og geologiske forhold svært 
skiftende vannføring over årstidene. Store løsmasser, grus og stein føres ned fra 
breene og elveløpet endrer seg fra år til år. I Longyeardalen er det nødvendig å holde 
elveløpet under kontroll for å sikre byggeområdene mot flom, og det drives 
regelmessig masseflytting - «dosing» - i Longyearelva. Som en del av denne 
masseflyttingen tas det også ut løsmasser for bruk til vei- og byggearbeider. Øvrige 
arbeider tillates ikke i flomfarlige områder.” 

 

Longyearelva sett fra Vei 600.  Longyearelva sett fra Vei 503. 

 

Rutinene knyttet til ovennevnte elvedosing er beskrevet på denne måten i Bydrift 
Longyearbyen sitt internkontrollsystem:  

”Før arbeidet med elvedosing starter skal mannskapene som er involvert i dette, få 
informasjon om kulturminner som ligger i området dosing vil foregå. Oppdaterte kart 
over kulturminner fåes hos Sysselmannen. Det er entreprenørens ansvar å gi denne 
opplæringen til sine mannskaper.  

(..) 

Longyearelva, Endalselva og Bolterdalselva  

Kontrollere kanalen/elveleiet til Larsbreelva for å hindre at elva skifter leie ukontrollert.  

Kontrollere at gjennomløpet under veien øverst i Nybyen er åpent. Dette er for å 
hindre vann og elvemasser ned langs veien i Nybyen. 

Generelt gjelder det at elveleiene må befares jevnlig for å forhindre skade på 
infrastruktur (veger; VVA-ledninger).  

Fjerne snø og is fra rasgrøfta bak Longyearbyen barnehage, slik at grøfta er rensket før 
evt. flomskred. Dette må gjøres hver vår. Gravemaskin bør tas opp mens det ennå er 
snø, slik at tundraen ikke ødelegges.” 
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Sweco har vurdert forholdet til Longyearelva. 

I rapporten ”Flomvurdering Sjøskrenten” datert 15.10.10 oppsummeres behovet for 
sikring langs elva slik: 

 

 

 

 

3.7 Teknisk infrastruktur  

Mens det langs nordsiden av Vei 600 ligger både vann- og spillvannsledninger, samt 
kraftkabler, ligger det fjernvarme- og spillvannsledninger langs vestsiden av Vei 401. 
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3.8 Grunnforhold 

Grunnforholdene er undersøkt av Multiconsult.  

I rapporten ”Grunnforhold og geoteknisk vurdering” datert 11.11.10 gis slik 
oppsummering: 

 
 

3.9 Eiendomsforhold  

Planområdet berører eiendommene 22/1 og 22/312, som begge eies av Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani. 
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3.10 Planpremisser 

Med utgangspunkt i innkomne forhåndsmerknader og områdebeskrivelsen foran, 
legges følgende premisser til grunn for planarbeidet: 

 Planarbeidet innebærer en detaljering av gjeldende arealplan.  

 Forholdet til biologisk mangfold vurderes som avklart. 

 Forholdet til kulturminneinteressene vurderes som avklart. 

 Det skal tas hensyn til eksisterende infrastruktur i planleggingen av området. 

 Oppstillingsplasser for bil og scooter skal etableres ihht etablert praksis. 
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4. Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Generelt 

Plankartet er tegnet i målestokk 1:1000, med 1 meter ekvidistanse. Digitalt 
kartgrunnlag er levert av Longyearbyen lokalstyre.  

Planområdet er disponert til hhv:  

 BESTEMMELSESOMRÅDER / snødeponi 
 HENSYNSSONER / frisiktsone 
 BYGG OG ANLEGG / Undervisning 
 GRØNNSTRUKTUR / grønnstruktur 
 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR / kjørevei 

4.2 Bebyggelsesstruktur 

Utbygger har fått utarbeidet et konsept som legger til rette for virksomhet som har 
tilknytning til undervisning og forskning.  

Til grunn for beskrivelsene nedenfor og delplanens utforming, ligger et 
konseptmateriale datert 02.05.11. 

4.2.1 Plassering  

Når det gjelder utbygging av det aktuelle planområdet, er utfordringene særlig knyttet 
til plassering av framtidig bebyggelse.  

Bl.a. er det viktig å vurdere fjernvirkning langs Vei 500 og avstand fra Vei 600.  
 

 

Prinsipp 1 

Vist volum sperrer helt 
for utsikten langs Vei 
500. 

 

 

 

Prinsipp 2 

Vist volum sperrer delvis 
for utsikten langs Vei 
500. 
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Prinsipp 3 

Vist volum ligger i samme 
avstand fra Vei 500 som 
hhv Elvesletta Nord og 
Forskerhotellet. 

 

 

I planen er det i samråd med Longyearbyen lokalstyre lagt til grunn at byggegrensen 
mot vest ligger i forlengelsen av etablert byggegrense langs østsiden av Vei 500, dvs 
ihht prinsipp 3.  

På denne måte opprettholdes sikten mot fjorden.  

 

 

Førsituasjonen 

Dagens situasjon sett 
nordover langs Vei 500. 

 

 

Ettersituasjonen 

En mulig ettersituasjon 
sett nordover langs Vei 
500. 

Sikten mot sjøen 
opprettholdes i stor grad. 
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Videre er byggegrensen langs Vei 600 / Vei 400 lagt 10 meter fra vegkant, omtrent i 
samme avstand som eksisterende bebyggelse østover langs Vei 400.  

Også volummessig framstår framtidig bebyggelse i planområdet som relativt tilpasset 
situasjonen. 

 

 

Førsituasjonen 

Dagens situasjon sett 
østover langs Vei 600. 

 

 

 

Ettersituasjonen 

En mulig ettersituasjon 
sett østover langs Vei 
600. 

Ny bebyggelse bidrar til å 
stramme opp Vei 400.  

 

 

4.2.2 Flomsikring 

Med grunnlag i gjennomførte flomvurderinger, legges til grunn at framtidig byggegrunn 
heves for å sikre mot oversvømmelser fra elva/sjøen.  

Beregningene viser en maksimal flomhøyde i hhv profil 80 på ca +6,5, i profil 120 på 
ca +5,5, i profil 140 ca +5,5, i profil 200 ca +4 og i profil 250 ca +3.  

I tråd med dette er i plankartet nedfelt at nytt terreng avtrappes mot sjøen. 

Krav om at terrenget skal heves ihht kotehøyder som angitt i plankartet, er nedfelt i 
planens bestemmelser.  

Dersom det skulle bli nødvendig med ytterligere flomsikring, utover dagens identifiserte 
behov, vil eksisterende oppfylling langs elva kunne suppleres/forsterkes. 
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4.2.3 Utforming 

Mens bygningen i den sørlige del av tomten har inngang og adkomst fra øst, har de to 
bygningene i den nordre delen inngang og adkomst fra vest.  

 
Utsnitt av situasjonsplan datert 13.10.11 (BC arkitektur)    

Volum Gesimshøyde/kote Grunnflate/m2 BTA/m2 
1 +18,8 ca 837 ca 2510 
2 +17,3 ca547 ca 1640 
3 +16,3 ca 570 ca 1710 

Totalt  ca 1954 ca 5860 
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Bygningene ligger ca 2 meter over (nytt) terreng, med infrastruktur liggende under 
bygningen.  

 

Snitt (BC arkitektur)   

 

Ved plassering av bygningene er det lagt vekt på å bevare og understreke siktlinja 
langs veg 500 mot Adventsfjorden. Den korte fløya forholder seg til retningen på veg 
400 og 600, og forholder seg således til UNIS. 

Uteoppholdsarealer er lagt mot nord og vest, slik at en kan ivareta utsikt mot fjorden 
så vel som gi mulighet for gode sol- og lysforhold.  

Det er tenkt utvendig kledning i tre, med felter i andre materialer. 

Når det gjelder fargesetting vil det i planbestemmelsene bli stilt krav om at dette 
gjøres i tråd med etablert praksis.    

 

 

Perspektiv (BC arkitektur) 
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4.2.4 Tomteutnyttelse 

I planen er byggegrensene mot sør og vest fastlagt ihht nevnte konsept (kfr vist 
plassering av bebyggelse).  

Byggeområdet har et areal på 9150 m2. Med bortfall av arealer utenfor viste 
byggegrenser, gjenstår 4358 m2 netto tomteareal.  

Planen åpner for utbygging av hhv 2500 m2 (BRA) innenfor byggeområde OP1, 1600 
m2 (BRA) innenfor byggeområde OP2 og 1700 m2 (BRA) innenfor byggeområde OP3, 
totalt 5800 m2 (BRA).  

I tråd med føringene fra MNU om minimumsutnyttelse, stilles krav om at 
tomteutnyttelsen innenfor delområdene skal være som angitt.  

4.2.5 Arealbruk 

I tråd med delplan for Longyearbyen tettsted legger planen til rette for virksomhet som 
har tilknytning til undervisning og forskning. 

Planen åpner for utbygging av inntil 6000 m2 fordelt på 3 plan. 

Det vil bl.a. være mulig å oppføre inntil 230 studentboliger, fordelt mellom typene som 
er vist under - som for øvrig er utformet i tråd med Husbankens veileder 2009.  

 

 
 

    

Aktuelle planløsninger (BC arkitektur) 

 

 

I planen stilles det krav om at det avsettes plass til oppstilling av biler og scootere, 
som varierer alt etter virksomhet.   

Vedlagte situasjonsplan viser hhv 58 p-plasser og 60 scooteroppstillingsplasser 
innenfor planområdet, dvs at krav i planbestemmelsene er oppfylt.  

Hybel i bofellesskap (HE)            Hybel i bofellesskap/dublett                   Hybelleilighet (1HE)                                      Kontor
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4.3 Trafikale forhold 

Planen legger opp til at området får atkomst fra Vei 401, og disse er dimensjonert for 
liten lastebil (8 meter).  

4.4 Snødeponering 

Planen åpner for deponering av snø innenfor byggeområdet.  

Selv om det i utgangspunktet er lagt til rette for at snø deponeres mot vest, vil det 
være tillatt å legge snø omkring hele trafikkarealet. 

4.5 Teknisk infrastruktur 

Det legges til grunn at eksisterende infrastruktur har nødvendig kapasitet til planlagte 
utbygging, og at en relativt enkelt vil kunne kople seg til eksisterende nett. 

Dette både mht vann, avløp, fjernvarme og elkraft. 

4.6 Grunnforhold 

I avsnitt 3.8 er det redegjort for at grunnforholdene er akseptable så lenge 
grunnarbeider og fundamentering foregår på rett måte. 

I planens bestemmelser stilles det krav om at det i forbindelse med rammesøknaden 
dokumenteres at hensynet til grunnforholdene er ivaretatt. 

4.7 Eiendomsforhold 

Som det framgår under avsnitt 3.9, berører planområdet deler av eiendommen 22/312.  

Da Bydrift som fester av 22/312 uttalte seg til planprogrammet, kfr 2.3.3, nevnte de 
ingenting om at utbyggingsplanene skulle være i strid med egne planer.  

Utbygger har nå fremmet et forslag til delplan som følger opp føringer i 
tettstedsplanen, og endog forsterker knytningen til UNIS etter signaler fra 
administrasjonen.  

På samme måte som i andre saker har en sett det som naturlig at eiendomsstrukturen 
i området endres i tråd med planen, ved at hele planområdet skilles ut som en 
eiendom, alternativt at de tre byggeområdene skilles ut som egne eiendommer. 

4.8 Virkninger for lokalsamfunn 

4.8.1 Trafikksikkerhet 

Planen legger opp til et kjøremønster i tråd med vedtatt delplan for Longyearbyen 
tettsted. 
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4.8.2 Kyststi 

Planen ivaretar intensjonen i tettstedsplanen om etablering av kyststi på utsiden av 
Sjøskrenten.  

For å sikre at en sti skal kunne føres på innsiden av naustrekka, er det avsatt en sone i 
nordre del av planområdet, med en bredde på 7 meter. 

4.9 Virkninger for miljø  

4.9.1 Kulturminner 

Basert på beskrivelsen under avsnitt 3.4, konkluderes det med at en realisering av 
planen ikke vurderes å ha betydning for kulturminner. 

4.9.2 Biologisk mangfold 

Basert på beskrivelsen under avsnitt 3.5, konkluderes det med at en realisering av 
planen ikke vurderes å ha betydning for biologisk mangfold. 
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5. Vedlegg 

 

 Bestemmelser til planen (alt 1) datert 16.05.12 

 Plankart (alt 1) i målestokk 1:1000 datert 10.05.12 (A3) 

 

 Bestemmelser til planen (alt 2) datert 16.05.12 

 Plankart (alt 2) i målestokk 1:1000 datert 10.05.12 (A3) 

 

 Situasjonsplan i målestokk 1:500, datert 13.10.11 (BC arkitektur) 

 Snitt i målestokk 1:600, datert 02.05.11 (BC arkitektur) 

 

 Flomvurdering Sjøskrenten, datert 15.10.10 (Sweco) 

 Grunnforhold og geoteknisk vurdering, datert 11.11.10 (Multiconsult) 

 

 

 

 



DELPLAN FOR SJØSKRENTEN VEST 31 
  

BARLINDHAUG CONSULT AS   30.9520 

Bestemmelser til planen (alt 1) 

Dato: .................................................................................................... 01.06.2010 

Dato for siste revisjon: ........................................................................... 16.05.2012 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: ........................................  * 

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for en framtidig utbygging innenfor 
planområdet. 

II 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gjelder disse bestemmelsene for området som 
på plankartet er avgrenset med plangrense. 

III 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende fellesbestemmelser: 

a) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet 
stanses og melding sendes omgående til Sysselmannen, jfr lovens § 44. 

b) Inngrep i terrenget skal utføres så skånsomt som mulig, og tomten skal 
opparbeides på en tilfredsstillende måte etter ferdigstillelse.   

c) Innenfor området tillates etablert kommunalteknisk infrastruktur etter behov.  

d) Søknad om rammetillatelse skal vedlegges utomhusplan som viser 
bebyggelsens nøyaktige plassering, form og dimensjoner. Kjøreatkomster, 
gangforbindelser, parkeringsanlegg, scooteroppstilling, og oppstillingsplasser for 
søppelcontainere skal utformes og dimensjoneres. Det samme gjelder i forhold til 
belysning.  
Planen skal godkjennes av Longyearbyen lokalstyre før igangsettingstillatelse kan 
gis.  

e) Søknad om rammetillatelse skal vedlegges dokumentasjon på at geotekniske 
forhold er tilfredsstillende ivaretatt.   

f) Søknad om igangsettingstillatelse skal vedlegges godkjent fargeplan, kfr 
IV.1.1.m).  

g) Det skal etableres en tydelig terrengavslutning rundt parkeringsplasser og 
oppstillingsplasser. 

h) For flomsikring av planområdet forutsettes terrenget hevet i forhold til dagens 
terreng, i henhold til høyder som angitt i plankartet.  
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IV 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser om 
bestemmelsesområder innenfor planområdet:  

 

1.  BESTEMMELSESOMRÅDER 

1.1. Snødeponi 

a) I områdene tillates deponering av snø, om nødvendig utover angitt 
bestemmelsesgrense. 

b) Områdene tillates opparbeidet og, i perioder uten snø, benyttet på samme måte 
som omliggende arealer. 

 

V 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser til hensynssoner 
innenfor planområdet:  

 

1.  HENSYNSSONER 

1.1. Frisiktsone (H140) 

a) I frisiktsonen tillates ikke installasjoner eller lagring av snø og gjenstander som 
rager høyere enn 0,5 m over planert grunn. 

 

VI 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet:  

 

1.  BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1. Undervisning (1162) 

a) Områdene U1, U2 og U3 er avsatt til undervisningsformål med tilhørende anlegg. 

b) Arealene skal bl.a. benyttes til studentboliger/undervisning/kontor/kantine. 

c) Før U2 og U3 kan tas i bruk til formålet, må forholdet til eiendommen 22/312 
være tilstrekkelig avklart.  
Nødv dokumentasjon skal vedlegges rammesøknaden.  

d) Innenfor planområdet tillates etablert inntil 230 studentboliger. 

e) Ved utforming av hybelenhetene skal veileder fra Husbanken legges til grunn, så 
langt det passer ut fra lokale forhold og gjeldende forvaltningspraksis. 

f) Tomteutnyttelsen skal være som vist på plankartet. Parkering er ikke inkludert. 

g) Ny bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser, fasader mot vest 
skal legges i byggegrensen. 
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h) Bebyggelse skal oppføres i tråd med prinsippene vist i situasjonsplan og snitt 
datert 02.05.11. 

i) Bebyggelsen skal oppføres i tre etasjer, med en maks. gesimshøyde som angitt i 
plankartet.  

j) Møneretningen skal følge langs bygningsvolumene. 

k) Materialbruken i fasadene skal domineres av tre. 

l) Ved behov kan nødvendige boder tillates etablert på viste p-arealer, som angitt i 
situasjonsplan datert 13.10.11. 

m) Flate tak må brekkes med saltak eller andre alternative ikke flate takløsninger. 

n) Bebyggelsen i området skal framstå med et enhetlig preg. 

o) Nødvendig høyde for trapperom, heishus eller andre tekniske installasjoner kan 
tillates over gesims når utførelsen harmonerer med bebyggelsen for øvrig. 

p) Bebyggelsen skal fargesettes i henhold til plan som skal godkjennes av 
Longyearbyen Lokalstyre.  

q) Det skal avsettes plass til minimum 0,25 biloppstillingsplass og 0,25 
scooteroppstillingsplass pr studentbolig.  

r) Trafikkarealer skal ha fast dekke. 

s) Ubebygde arealer må gis en tiltalende form og behandling.  

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1. Kjøreveg (2011) 

a) Kjøreatkomster skal utformes som vist i plankartet. 

 

3. GRØNNSTRUKTUR  

3.1. Turveg (3031) 

a) Innenfor området kan etableres kyststi. 
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Bestemmelser til planen (alt 2) 

Dato: .................................................................................................... 10.05.2012 

Dato for siste revisjon: ........................................................................... 16.05.2012 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: ........................................  * 

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for en framtidig utbygging innenfor 
planområdet. 

II 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gjelder disse bestemmelsene for området som 
på plankartet er avgrenset med plangrense. 

III 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende fellesbestemmelser: 

a) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet 
stanses og melding sendes omgående til Sysselmannen, jfr lovens § 44. 

b) Inngrep i terrenget skal utføres så skånsomt som mulig, og tomten skal 
opparbeides på en tilfredsstillende måte etter ferdigstillelse.   

c) Innenfor området tillates etablert kommunalteknisk infrastruktur etter behov.  

d) Søknad om rammetillatelse skal vedlegges utomhusplan som viser 
bebyggelsens nøyaktige plassering, form og dimensjoner. Kjøreatkomster, 
gangforbindelser, parkeringsanlegg, scooteroppstilling, og oppstillingsplasser for 
søppelcontainere skal utformes og dimensjoneres. Det samme gjelder i forhold til 
belysning.  
Planen skal godkjennes av Longyearbyen lokalstyre før igangsettingstillatelse kan 
gis.  

e) Søknad om rammetillatelse skal vedlegges dokumentasjon på at geotekniske 
forhold er tilfredsstillende ivaretatt.   

f) Søknad om igangsettingstillatelse skal vedlegges godkjent fargeplan, kfr 
IV.1.1.m).  

g) Det skal etableres en tydelig terrengavslutning rundt parkeringsplasser og 
oppstillingsplasser. 

h) For flomsikring av planområdet forutsettes terrenget hevet i forhold til dagens 
terreng, i henhold til høyder som angitt i plankartet.  
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IV 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser om 
bestemmelsesområder innenfor planområdet:  

 

1.  BESTEMMELSESOMRÅDER 

1.1. Snødeponi 

a) I områdene tillates deponering av snø, om nødvendig utover angitt 
bestemmelsesgrense. 

b) Områdene tillates opparbeidet og, i perioder uten snø, benyttet på samme måte 
som omliggende arealer. 

 

V 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser til hensynssoner  
innenfor planområdet:  

 

1.  HENSYNSSONER 

1.1. Frisiktsone (H140) 

a) I frisiktsonen tillates ikke installasjoner eller lagring av snø og gjenstander som 
rager høyere enn 0,5 m over planert grunn. 

 

VI 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet:  

 

1.  BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1. Undervisning (1162) 

a) Område U1 er avsatt til undervisningsformål med tilhørende anlegg. 

b) Arealene skal bl.a. benyttes til studentboliger/undervisning/kontor/kantine. 

c) Innenfor planområdet tillates etablert inntil 80 studentboliger. 

d) Ved utforming av hybelenhetene skal veileder fra Husbanken legges til grunn, så 
langt det passer ut fra lokale forhold og gjeldende forvaltningspraksis. 

e) Tomteutnyttelsen skal være som vist på plankartet. Parkering er ikke inkludert. 

f) Ny bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser, fasader mot vest 
skal legges i byggegrensen. 

g) Bebyggelse skal oppføres i tråd med prinsippene vist i situasjonsplan og snitt 
datert 02.05.11. 
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h) Bebyggelsen skal oppføres i tre etasjer, med en maks. gesimshøyde som angitt i 
plankartet.  

i) Møneretningen skal følge langs bygningsvolumene. 

j) Materialbruken i fasadene skal domineres av tre. 

k) Ved behov kan nødvendige boder tillates etablert på viste p-arealer, som angitt i 
situasjonsplan datert 13.10.11. 

l) Flate tak må brekkes med saltak eller andre alternative ikke flate takløsninger. 

m) Bebyggelsen i området skal framstå med et enhetlig preg. 

n) Nødvendig høyde for trapperom, heishus eller andre tekniske installasjoner kan 
tillates over gesims når utførelsen harmonerer med bebyggelsen for øvrig. 

o) Bebyggelsen skal fargesettes i henhold til plan som skal godkjennes av 
Longyearbyen Lokalstyre.  

p) Det skal avsettes plass til minimum 0,25 biloppstillingsplass og 0,25 
scooteroppstillingsplass pr studentbolig.  

q) Trafikkarealer skal ha fast dekke. 

r) Ubebygde arealer må gis en tiltalende form og behandling.  

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1. Kjøreveg (2011) 

a) Kjøreatkomster skal utformes som vist i plankartet. 

 


