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2 Bakgrunn  

2.1 Formål 

Hensikten med delplanarbeidet er å gi planhjemmel for å samle barnehagene i 

Longyearbyen til området ved Longyearbyen skole/Svalbardhallen/Polarflokken barnehage 

(skole- og oppvekstområdet). 

Delplanen må gi hjemmel for fleksible løsninger, som er nødvendig for å ivareta varierende 

barnetall, og for å utnytte potensiale for sambruk med skolen og evt. andre behov. 

Delplanen må videre sikre trygge og robuste løsninger, både med hensyn på ytre faktorer 

som naturfare, trafikksikkerhet og klima og i forhold til bygningsmasse og varierende 

arealbehov. 

2.2 Forslagstiller og plankonsulent 

Delplanen utarbeides av Longyearbyen lokalstyre, v/Plan- og utvikling. 

Annen ekstern kompetanse vil bli innleid ved behov. 

2.3 Tidligere vedtak og føringer 

Longyearbyen lokalstyre har over en lengre tidsperiode arbeidet, både administrativt og 

politisk, med problemstillingene knyttet til full barnehagedekning. 

Delplanplanarbeidet er konkret knyttet til vedtak i Lokalstyret 22.02.2018 (sak 21/2018), og 

tidligere vedtak om full barnehagedekning og vedtak om samlokalisering av 

barnehagetilbudet ved Polarflokken barnehage. 

Lokalstyret 22.03.2018 (sak 21/2018): 

..... 

3. Det bevilges kr. 1 mill. til utredning av langsiktig løsning ved Polarflokken/skoleområdet.  

.... 

Utredning, som beskrevet i vedtaket, er igangsatt. Realisering av ny bebyggelse ved 

Polarflokken utløser imidlertid krav om delplan for OPT/ID. Sett i forhold til tidsperspektivet 

for de midlertidige løsningene som er tatt i bruk ved Polarflokken vurderer 

Administrasjonssjefen det som nødvendig å starte arbeid med delplan parallelt med 

utredningene. 

3 Beskrivelse av planlagt tiltak/virksomhet 

3.1 Forutsetninger 

Det er foreløpig ikke utarbeidet skisser eller tegninger av planlagte tiltak. Følgende 

forutsetninger legges til grunn: 

 Ny bebyggelse og uteområde må sammen med dagens Polarflokken barnehage fylle 

hele barnehagebehovet for Longyearbyen. 
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 Ny bygningsmasse må ha fleksibilitet i forhold til varierende arealbehov, og i forhold 

til fremtidig sambruk, eventuelt i kombinasjon med annen ny bebyggelse i tilknytning 

til skolen og/eller idrettshallen. 

 Mulighet for fremtidig utvidelse/ombygging av skolen og idrettshallen må ivaretas. 

 Det må oppnås bedre faglig/pedagogisk drift og bedre husteknisk drift enn i dag. 

 Trafikksikkerhet innenfor hele området må økes. 

 Det åpnes for at eksisterende funksjoner (parkering, grusbanen, skiløypa mm) kan 

flyttes eller få ny utforming, dersom dette gir gevinst for de øvrige kulepunktene.  

Midlertidige lokaler ved Polarflokken barnehage, oppført vinter 2018/2019, oppfattes ikke å 

være en del av endelig løsning. 

3.1.1 Antatt behov for barnehageplasser 

Behovet for barnehageplasser i Longyearbyen er veldig uforutsigbart, med relativt store 

variasjoner fra år til år. Utskifting i innbyggermassen gjør at variasjonene kan slå inn på alle 

aldersklasser i barnehagene. 

Før Longyearbyen barnehagen ble nedlagt var det tilgjengelig 186 barnehageplasser og 

mulighet til å utvide med ytterligere 24 plasser (avd. Rypa). Dvs. 210 plasser på det meste. 

Pr i dag er det tilgjengelig ca. 132 plasser, avhengig av barnas alder (da er ikke ny 

midlertidig avdeling tatt med). 

Det er pr. i dag venteliste. 

Godkjent leke- og oppholdsareal i dag: 

Kullungen barnehage:  242,13 m². 

Polarflokken barnehage:  297,6 m2  

Longyearbyen lokalstyre har en høyere innvendig arealnorm enn på fastlandet, 4,5 m² for 

barn over 3 år og 6 m² for barn under 3 år (fastlandet hhv 4m² og 5,3m²). 

Behovet må avklares nærmere under planarbeidet. 
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4 Beskrivelse av området 

4.1 Beliggenhet 

 

Figur 1: Beliggenhet i byen/varslingsgrense. 

Planområdet ligger midt i dalbunnen i søndre del av Longyearbyen, og omfatter deler av 

arealet som omtales som skole- og oppvekstområdet. 

4.2 Eksisterende arealbruk 

Skole- og oppvekstområdet omfatter i dag skolen, idrettshallen og Polarflokken barnehage, 

med tilhørende uteområder. Polarflokken barnehage og deler av uteområdene for skolen og 

idrettshallen inngår i det varslede planområdet (fotballbanen og deler av skiløypa). 

Nord for barnehagen er det en enkelt opparbeidet sykkelbane og en liten skøytebane. 

Nord i området er det også fundamenter for en taubanebukk (med sikringssone). 

Taubanebukken er hensyntatt ved utforming av gang- og sykkelstien langs vei 500. 
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4.3 Plangrense 

Varslet plangrense er satt ganske romslig (se også figur 1 og 2). I sør grenser planområdet til 

idrettshallen og skoleområdet (grensen ligger mellom fotballbanen og ballbingen). Mot nord 

omfatter plangrensen skøytebanen og hele området ned til Museumsveien (vei 501). Mot 

vest er det valgt å ta med arealene helt ned til Longyearelva. Møt øst avgrenses planområdet 

av vei 100. Deler av vei 100 er tatt med, ved dagens adkomst til idrettshallen/skolen. 

Den foreslått avgrensningen er valgt for å kunne gi rom for helhetlige løsninger, med hensyn 

til adkomst og plassering av bygninger og uteområder. Avgrensningen gir bl.a. mulighet for 

samlokalisering av adkomst for barnehagen og skolen/idrettshallen.  

Ved innledende arbeid ble det vurdert å også ta med skolen og idrettshallen i planområdet. 

Utviklingsarbeidet for skolen og barnehagen har imidlertid ikke kommet langt nok til å danne 

grunnlag for en delplan nå. Av hensyn til fremdrift har en derfor valgt å konsentrere 

planarbeidet om det arealet som er nødvendig for å realisere samlokalisering av 

barnehagene. Det er imidlertid viktig at en ikke lager en plan som er til hinder for bedre 

fremtidige løsninger. Parallelt med delplanarbeidet vil det bli gjort et begrenset 

mulighetsstudie for idrettshall og skolen.  

Områdene i nord, mot Museumsveien, forventes ikke å bli benyttet til bygg eller opphold men 

er tatt med i planområdet for å gi området en planmessig avklaring samt sikre mulighet for 

eventuell adkomst for utrykningskjøretøy også fra denne siden. Deler av området må trolig 

avsettes til faresone for ras, og det kan være aktuelt at sikringstiltak for Vannledningsdalen 

kommer inn på området. 

Det samme gjelder for området ned mot Longyearelva, vest for dagens bygg i barnehagen.  

Endelig plangrense vurderes som del av planarbeidet. Trolig blir planområdet noe mindre 

enn plangrensen vist i kap.1. 

4.4 Kjente verdier eller konflikter 

Det er ikke kjent bruk av området utover det som er beskrevet over.  

 

Det er ett kulturminne (taubanebukken) og Artsdatabanken viser rødlistede arter innenfor 

området. Forholdet til disse må vurderes nærmere i planarbeidet. 

 

Flomsone for Longyearelva går inn i planområdet. 

5 Lovgrunnlag 

5.1 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) med forskrifter. 

Delplanen skal utarbeides i henhold til sml. kapittel VI 

5.2 Spesielt om forhold til Svalbardmiljøloven § 59 (særskilt 

konsekvensutredning). 

Longyearbyen lokalstyre vurderer at de planlagte tiltakene ikke utløser krav om særskilt 

konsekvensutredning etter Svalbardmiljøloven § 59. 
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6 Gjeldende planer 

6.1 Lokalsamfunnsplan 2013-2023, vedtatt av lokalstyret 10.12.2013. 

Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen er en overordnet og langsiktig plan, og skal legges til 

grunn for all planlegging og aktivitet i lokalsamfunnet. Visjonen for Longyearbyens framtid er: 

unikt, trygt og skapende. Planen peker på åtte satsingsområder som har hver sine delmål for 

å nå visjonen. Satsingsområde 5 er: "Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud". 

Delmål 5.2: «Det er plass i barnehage og skolefritidsordning til alle som ønsker og har behov 

for det.» 

6.2 Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017. 

 

Figur 2: Kartutsnitt fra Arealplan 2016-2026. Varslet planområde avgrenset med rød linje. 

Det varslede planområdet er i arealplanen avsatt til offentlig og privat tjenesteyting kombinert 

med idrettsanlegg (OPT/ID). Videre er det tatt med et areal avsatt til kombinert friluftsområde 

og byggeområde (KFA1) ned mot elva. 

Område OPT/ID har følgende bestemmelser i arealplanen:  

§ 18.1 Kombinert offentlig og privat tjenesteyting / idrettsanlegg, felt OPT/ID.  
 

Deler av feltet ligger innenfor fareområdet ras- og skredfare (5000 års skred) H310, jf. 

§ 43.1, og fareområdet flom H320, jf. § 43.2. 

Før det kan gis tillatelse til permanente tiltak eller virksomhet innenfor felt OPT/ID må 

arealplanen detaljeres ytterligere gjennom utarbeidelse av delplan. Det tillates 
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midlertidige tiltak på feltets uteområder for å tilrettelegge for barn, unge og idrett i 

påvente av at delplanen ferdigstilles.  

Innenfor området tillates etablering og videreutvikling av undervisning, barnehage og 

idrettsanlegg. 

 

Område KFA1 har følgende bestemmelser i arealplanen: 

§ 30.1 Kombinert friluftsområde og byggeområde (anlegg), felt KFA1 og KFA2. 

 

... 

Det tillates nødvendige terrenginngrep, installasjoner og mindre masseuttak for å 

sikre nødvendig kontroll av elveløpet.   

Det tillates ikke masseuttak utover det som er nødvendig å sikre en forsvarlig kontroll 

av elva.  

Det tillates å bearbeide terrenget for å legge til rette for skutertraseer.  

 

De planlagte tiltakene vurderes å være i tråd med arealplanen. Som del av planarbeidet vil 

det imidlertid bli vurdert å endre grensen mellom de to formålene OPT/ID og KFA1, eller 

innføre bestemmelser som eksempelvis tillater adkomst for nødetater over deler av KFA1. 

KFA1 er også med i varslingsområde for delplan masselager – Longyearelva sør, og 

grensesnittet her er ikke avklart ennå (se også pkt 6.3 under). 

Avgrensning av område med flomfare vil endres etter gjennomført sikringstiltak langs 

Longyearelva. 

Område nevnt med fare for ras er ikke innenfor det foreslåtte planområdet. I det pågående 

arbeidet med sikring av Lia og Vannledningsdalen vurderes det imidlertid at de foreliggende 

grensene for rasområder trolig må endres. Dette kan få betydning for arealbruk i den nordre 

del av planområdet. Nye faresoner for ras må tas hensyn til i planarbeidet. 

6.3 Tilgrensende delplaner og pågående delplanarbeid. 

Det er ingen tilgrensende vedtatte delplaner. 

6.3.1 Pågående delplanarbeid 

Parallelt med delplanarbeidet er det igangsatt arbeid med utredning av mulig lokalitet for 

mellomlagring av rene masser. Arealet mellom skoleområdet og Huset er vurdert som en av 

flere alternativer. Dersom dette alternativet blir valgt vil dette trolig lede fram til et nytt 

delplanarbeid. Varsling av slikt delplanarbeid er forventet i løpet av 1. halvår 2019. 

Grensesnitt mellom de to delplanene vil da bli tema. 
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Figur 3: Varslet planområde for delplan D52 med rød linje. Mulig avgrensning av delplan for mellomlagring av 

masser vist med blå linje. 

På senere tidspunkt vil det også bli igangsatt delplanarbeid for øvrige deler av OPT/ID. Som 

beskrevet i pkt. 4.3 og pkt. 7.3 er det likevel viktig at det tas hensyn til fremtidig bruk av dette 

arealet nå. 

Delplan D39 Lia og Vannledningsdalen er tilgrensende planområdet i nord. Denne delplanen 

er under utarbeidelse. Endelig plangrense mellom de to planene må avklares som del av 

planarbeidet. 

7 Utredningsprogram 

7.1 Utredningstema 

Følgende temaer foreslås som utredningstemaer til delplan D52: 

1. Naturmiljø 

2. Landskap. 

3. Kulturminner og kulturmiljø. 

4. Adkomst, trafikk og transport. 

5. Barn og unges interesser. 

6. Forhold til nærmiljø, samt eksisterende og fremtidig bebyggelse og funksjoner. 

7. Overvann. 

8. Forurensning i grunnen. 

9. Naturfare. 

10. Samfunnssikkerhet og beredskap. 

Byggegrunn er ofte med som utredningstema i delplaner. Vi vurdere imidlertid sikker og 

egnet byggegrunn som en premiss i planarbeidet. Dokumentasjon på områdets egnethet 

som byggeområde må senest foreligge før vedtak av planen. 
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7.2 Metodebeskrivelse og vekting 

Det benyttes en forenklet metode for utredning av konsekvenser, der temaenes verdi og 

tiltakenes omfang beskrives kvalitativt. Konsekvens utledes av forholdet mellom verdi og 

omfang. Høy verdi og stort omfang gir høy konsekvens. Lav verdi og lite omfang gir lav 

konsekvens. 

Tema 4, 5, 6, 7 og 10 i listen over anses som de viktigste. 

Dagens løsninger og situasjon er 0-alternativ. 

7.3 Utbyggingsalternativer 

Underveis i planarbeidet vil det vurderes ulike løsninger. Endelige plandokumenter vil i 

hovedsak bare utrede konsekvenser av valgt utbyggingskonsept. Utredning av alternative 

løsninger vises bare dersom det er hensiktsmessig for å begrunne valg av konsept. 

Avgjørelse om samlokalisering av barnehagene med lokalisering ved Polarflokken oppfattes i 

forhold til delplanarbeidet som avgjort. Delplanarbeidet er derfor knyttet til det konkrete 

omfanget og den valgte plasseringen, og utreder ikke alternative plasseringer utenfor 

planområdet eller alternative organisatoriske løsninger. 

7.4 Naturmiljø 

7.4.1 Problemstilling: 

Artsdatabanken viser 3 funn av rødlistede arter innenfor planområdet: 

 Snøarve (NT) 

 Fjellbunke (LC) 

 Alperublom (VU)  

Området er i stor grad opparbeidet i dag, og det forventes ikke at det er andre naturverdier. 

Funn av truede arter kan gi konsekvenser i forhold til plassering fysiske tiltak og planlagt 

aktivitet. 

7.4.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

NINA-rapport 252: Biologisk mangfold – temarapport som grunnlag for arealplan 

Longyearbyen planområde (2007). 

Naturverdiene i nærområdet rundt Longyearbyen planområde, Norsk Polarinstitutt (2015). 

Helhetlig kartlegging av fremmede karplanter i Longyearbyområdet, Ecofact rapport 536 

(2016). 

Artsdatabanken.no. 

7.4.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Det vurderes ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag. De viste registreringene er imidlertid 

gamle og med lav geografisk nøyaktighet. Det må å verifiseres om funnene faktisk er 

tilstedeværende. 

7.4.4 Dokumentasjon: 

Fagkyndig dokumentasjon på om de angitte funnene i Artsdatabanken faktisk er 

tilstedeværende innenfor planområdet. 
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7.5 Landskap 

7.5.1 Problemstilling: 

Plassering av nye bebyggelse og tiltak vil i mange tilfeller endre landskapsbildet, fra fjernt 

og/eller nært perspektiv. Viktige orienterende punkter kan bli kamuflert og inntrykket av 

landskapet kan bli endret. 

Det antas at bebyggelsen ikke blir så høy at det overordnede landskapsrommet påvirkes. 

Lokalt fra vei 100 og den nedre delen av Haugen kan landskapsopplevelsen likevel påvirkes. 

Opplevelse av taubanetraseen utredes som del av tema Kulturminner og kulturmiljø. 

7.5.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Det foreligger ikke overordnede landskapsanalyser for Longyearbyen, som definerer 

landskapsrom, viktige punkter eller gir rammer for byggehøyder. 

Temaplan for ferdsel og opplevelse definerer imidlertid viktige målpunkt. og bygger på en 

forståelse av det overordnede landskapet. 

7.5.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Det vurderes ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag. 

7.5.4 Dokumentasjon: 

Ny bebyggelse illustreres med fotomontasjer fra aktuelle lokaliteter og snitt, eventuelt med 

3D modeller. 

Visuelle barrierevirkninger illustreres og vurderes. Nærvirkning vektlegges. 

Forhold til Temaplan for ferdsel og friluftsliv vurderes. 

7.6 Kulturminner og kulturmiljø 

7.6.1 Problemstilling: 

Taubanetraseen til Gruve 2b krysser over nordre del av planområdet, og fundamentene til en 

av taubanebukkene ligger innenfor plangrensen. 

Det er ikke registrert andre kulturminner innenfor eller i direkte tilknytning til planområdet. 

Arealplanen for Longyearbyen legger opp til at hensyn til kulturminner og kulturmiljø skal 

være førende for plassering og utforming av ny bebyggelse. 

Det planlegges ikke bebyggelse i den nordre delen av planområdet, og det vurderes derfor 

lavt konfliktnivå. 

7.6.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Kulturminnebasen Askeladden 

Prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard 2013-2023. Sysselmannen på Svalbard 

2013. 

Tekniske og industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn. Verneverdi og forvaltning, 

Sysselmannen på Svalbard 2010. 

7.6.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Det vurderes ikke behov for nytt eller utvidet kunnskapsgrunnlag. 
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7.6.4 Dokumentasjon: 

Planlagte tiltak utredes i forhold til visuell forstyrrelse av forståelsen av taubanetraséen og 

fundamentet.  

Forholdet illustreres dersom nødvendig. 

7.7 Adkomst, trafikk og transport 

7.7.1 Problemstilling: 

Dagens situasjon er ikke optimal med tanke på trafikksikkerhet. Dette gjelder både parkering 

og hente- og leveringssituasjon til Polarflokken, adkomst til skolen/idrettshallen, av- og 

påstigning for skolebussene og fotgjengerfeltet over vei 100. 

Økt antall barnehageplasser og ny bruk av arealer kan forverre denne situasjonen. 

Samlokaliseringen av barnehagene vil føre til noe økt trafikk på vei 500/100. 

Som følge av rassikring i Vannledningsdalen vil trolig Perleporten måtte rives. Dette vil 

medføre endret gangmønster i området.  

Det legges til grunn at hensynet til myke trafikanter vil vektes tyngre enn hensyn til bil og 

parkering. 

7.7.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017. 

Hovedplan vei 2016-2023. 

Trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen 2012 – 2015. 

7.7.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Trafikksituasjon i området må analyseres og konfliktpunkter beskrives. Utfyllende i forhold til 

trafikksikkerhetsplanen.  

7.7.4 Dokumentasjon: 

Trafikkanalyse benyttes som grunnlag for utarbeidelse av nye løsninger. Nye gang- og 

sykkelruter legges til grunn. 

Nye løsninger begrunnes og vurderes i forhold til trafikksikkerhet. 

7.8 Barn og unges interesser 

7.8.1 Problemstilling: 

Barn og unges interesser innenfor området er knyttet til: 

 Trafikksikkerhet. 

 Trygghet mot naturfarer. 

 Planlagte og eksisterende aktiviteter og anlegg (for lek og aktivitet) innenfor og 

tilgrensende planområdet. 

7.8.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Internt kunnskap i organisasjonen, inkludert ungdomsråd og brukere. 

Trafikksikkerhet og trygghet mot naturfarer ivaretas av egne utredningstema. 
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7.8.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Det legges til grunn at Longyearbyen lokalstyre samlet har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. 

7.8.4 Dokumentasjon: 

Kunnskapsgrunnlaget samles og oppsummeres. 

Medvirkning med barn- og unge. 

7.9 Forurensing i grunnen. 

7.9.1 Problemstilling: 

Det er ikke kjent at området har forurensing i grunnen. Store deler av Longyeardalen har 

imidlertid vært berørt av tidligere aktivitet og det kan ikke utelukkes at det kan være 

forurensning til stede. 

7.9.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Ingen kjent kunnskapsgrunnlag for området. 

7.9.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Verifisere behov for nye miljøundersøkelser. Gjennomføring av undersøkelser dersom det 

ikke kan dokumenteres at potensialet for funn er veldig lite. 

7.9.4 Dokumentasjon: 

Sakkyndig vurdering og eventuell gjennomføring av miljøundersøkelser. Sakkyndig vurdering 

av eventuelle funn i forhold til planlagt bruk. 

7.10 Nærmiljø, eksisterende og planlagt bebyggelse i og utenfor planområdet. 

7.10.1 Problemstilling: 

Forhold til nærmiljø er knyttet til den eksisterende boligbebyggelsen på nedre del av Haugen, 

samt fremtidig utvikling av skolen og idrettshallen (med uteområder). 

Økt trafikk kan medføre ulempe for den nærliggende boligbebyggelsen.  

7.10.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Flerbrukshall i Longyearbyen, Prosjektgruppe 2009. 

Delplan for idrett og fysisk aktivitet, 2014 – 2024. 

7.10.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Rammevilkår for videre utvikling av skolen må klarlegges. Utvidelsesbehov for idrettshallen 

og evt. supplerende bebyggelse må stipuleres. 

Det utarbeides et overordnet mulighetsstudie for hele OPT/ID. 

7.10.4 Dokumentasjon: 

Nye løsninger utarbeides og vurderes i forhold til nytt kunnskapsgrunnlag. Det er en 

forutsetning i delplanarbeidet at det ikke lages løsninger som er til vesentlig hinder for ønsket 

fremtidig utvikling av området.  
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7.11 Overvann 

7.11.1 Problemstilling: 

Del av planområdet ligger på tidligere elveleie og det kan være vann i grunnen som kan finne 

nye veier til overflate ved utbygging. I uteområde på Polarflokken er det allerede i dag 

problematikk knyttet til uønsket overvann. 

Endringer i klima har gitt og vil gi økt nedbør. Eksisterende opparbeidelse er trolig ikke 

vurdert i forhold til dette. 

7.11.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Kunnskap fra eksiterende tiltak innenfor planområdet. 

Klimaprofil Svalbard 

7.11.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Eksisterende kunnskap må samles og suppleres med kartlegging av nedslagsfelt og 

vannveier, beregning av vannmengder m.m. 

Det må vurderes behov for grunnundersøkelser for å avdekke vannføringer i grunnen. 

7.11.4 Dokumentasjon: 

Nye løsninger vurderes i forhold til nytt kunnskapsgrunnlag. Det må dokumenteres at 

løsninger er dimensjonert og utformet for hindre intern uønsket opphopning av overvann og 

ising. 

Det må beskrives hvordan overflatevann ledes ut av området, og eventuelle konsekvenser 

for lavereliggende areal.  

Bruk av overvann kan være aktuelt innenfor planområdet. Det bør vektlegges løsninger som 

gir kvalitet for lek og uteområder.  

7.12 Naturfare 

7.12.1 Problemstilling: 

Deler av planområdet er innenfor fareområde for flom og for ras. 

7.12.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Faresoner i Arealplanen med underliggende dokumentasjon. 

7.12.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Etter gjennomført sikringsarbeid i Longyearelva vil det bli utarbeidet nye flomsoner langs 

elva. 

Som del av sikringsarbeidet i Lia og Vannledningsdalen beregnes det nye rassoner. 

7.12.4 Dokumentasjon: 

Fareområdene som defineres i de parallelle arbeidende legges til grunn i delplanarbeidet. 

7.13 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Det vil bli utarbeidet ROS-analyse i tråd med standard metodikk. Dette gjøres tidlig i 

planarbeidet og gir grunnlag for valg av løsninger i delplanen. 
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Følgende tema i ROS-analysen forventes å kunne gi føringer for arbeidet med delplanen: 

 Flom 

 Rasfare 

 Trafikksikkerhet 

Overordnet ROS-analyse for Longyearbyen legges til grunn. 

8 Planprosess  

8.1 Framdriftsplan 

Planarbeidet forventes å følge framdriftsplanen under.  Senere endringer kan komme. 

Prosess og planarbeid 
2019 

febr mars april mai jun jul aug sep okt nov des 

Kunngjøring av planoppstart 
og høring av planprogram.  

  
         

Frist for 
merknader/uttalelser: 

 08.03 
         

Fastsetting av planprogram 
i TU 

 19.03 
         

Grunnlagsutredninger i 
samsvar med fastsatt 
program: 

  
         

ROS-analyse            

Utarbeiding av planforslag:            

Medvirknings- og 
informasjonsmøter: 

  
         

1. gangs behandling TU og 
offentlig ettersyn: 

  
          

2. gangs behandling TU og 
vedtak i lokalstyret: 

  
         

 

8.2 Medvirkning og informasjon 

Delplanarbeidet følger lovpålagt medvirkning i henhold til Svalbardmiljøloven. 

Medvirkning i forhold til innhold og utviklingsbehov for oppvekstområdet som helhet knyttes 

til mulighetsstudie.  

Medvirkning i forhold til barnehagens utforming og innhold knyttes til byggeprosjektet. 

 


