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1 Plangrense 
Planområdet ligger i sjøområdet nord i Longyearbyen. Avgrensningen av planområdet følger 
formålsgrensene til BA6 og KFA1, samt langs midten av Longyearelva, og Vei 400 og Vei 500 sør for 
formålsgrensene. Arealet innenfor det stiplede forslaget til avgrensning av delplanområdet er cirka 55 
daa.  

 
Kartutsnitt med rødstiplet forslag til avgrensning av delplanområdet 

2 Bakgrunn  

2.1 Formål 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av området. Delplanen skal 

- legge til rette for ny bruk av eksisterende bebyggelse og utbygging av tilhørende funksjoner 
- gjøre området offentlig tilgjengelig  



  Side 3 av 14 

- ivareta og foredle natur- og friluftslivsverdiene i området 
- forbedre trafikkbildet 

2.2 Forslagstiller og plankonsulent 
Forslagstiller: Svalbard folkehøgskole og Longyearbyen lokalstyre 
Plankonsulent: LPO arkitekter AS 

2.3 Eiendomsforhold 
Adresse Gårdsnummer Bruksnummer Eier Type Areal 
 22 1 Staten ved Nærings- 

og fiskeridepartementet 
Grunneiendom  

Vei 401 1 22 312 Longyearbyen lokalstyre  Avfallsstasjon 13 687,5 kvm 
Vei 401 1A 22 644 Studentskipnaden Studenthjem/ 

studentboliger, 
garasjehus, anneks 
til bolig 

4375,6 kvm 

Vei 401 2 22 270  Annenlagerbygning 808,1 kvm 
Vei 401 9 22 520  Naust båthus sjøbu 192,2 kvm 
Vei 401 11 22 402  Naust båthus sjøbu 227 kvm 
Vei 401 13 22 403  Naust båthus sjøbu 183,2 kvm 
Vei 401 15 22 404  Naust båthus sjøbu 92,4 kvm 
Vei 401 17 22 405  Naust båthus sjøbu 92,5 kvm 
Vei 401 19 22 406  Naust båthus sjøbu 123,5 kvm 
Eiendommen 
har ingen 
adresse 

22 497  Eiendom har ingen 
bygninger 

180,6 kvm 

 

3 Beskrivelse av planlagt tiltak/virksomhet 

3.1 Svalbard folkehøgskole  
En del av planområdet er tenkt regulert til et arealformål som legger til rette for folkehøgskole med 
tilhørende funksjoner, for eksempel offentlig eller privat tjenesteyting og bolig.  
 
Svalbard folkehøgskole startet opp med sitt første kull høsten 2019. De leier i dag et internat for elevene 
i Nybyen og midlertidige undervisningslokaler og kontorer i sentrum. Planen er å realisere et nytt 
skoleanlegg der skolefunksjoner, internat og lærerboliger er samlokalisert.  
 
Planlagt program for Svalbard folkehøgskole:  

- Internat med sosiale soner for 130 elever 
- Undervisningslokaler inkludert aula/forelesningssal med plass til minimum 200 personer 
- Innendørs aktivitetsareal/gymsal 
- Storkjøkken og matsal med plass til minimum 200 
- Kontorer 
- Personalboliger for 10-15 ansatte 
- Verksted 
- Lagerrom for skolens utstyr 
- Utearealer med soner for aktivitet og sosialt fellesskap 
- Parkeringsplass for besøkende og for skolens biler og scootere 
- Sykkelparkering 
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Det eksisterende hybelbygget på Sjøskrenten er tenkt ombygget til internat og annet skoleformål, 
supplert med ytterlige arealer til undervisningsformål. Nærheten lærer – elev er en viktig del av 
folkehøgskolens pedagogiske grunnlag. Derfor er det planlagt personalboliger i nær tilknytning til skolen. 
Rasutsatte bygninger fra Lia eller bygninger eller bygningsdeler som er planlagt fjernet fra Svea, kan være 
et alternativ for gjenbruk til dette formålet. Svalbard folkehøgskole har høye miljøambisjoner og ønsker 
å komme nærmest mulig et nullutslippsanlegg.  

3.2 Verksted/lager/møteplass 
Området som i dag er i bruk til avfallshåndtering ønskes regulert til et arealformål som åpner opp for et 
bredt spekter av muligheter, sikrer et publikumsrettet område og utelukker tyngre industri. Formålet her 
kan for eksempel bli offentlig eller privat tjenesteyting, forretning og næring. 
 
Longyearbyen lokalstyre ønsker å legge til rette for et framtidsrettet byutviklingsprosjekt med 
utgangspunkt i den eksisterende avfallsanleggsbygningen og de omkringliggende utearealene. Bygningen 
og området kan eksempelvis benyttes til verksteder, verkstedsutsalg, lager av materialer og utstyr til 
gjenbruk/utlån, dyrking av mat, møteplass for utveksling av ideer og kompetanse, elevbedrifter, 
aktivitetsrom med tilhørende utearealer og lignende. Det er ikke behov for utvidelse av oppvarmet areal. 
Området er tiltenkt offentlig eierskap, men med mulighet for utleie til private aktører.  

3.3 Kultur- natur- og friluftsområde 
Elva skal sikres for dokumentert flomfare. I tillegg bør overvann kartlegges før utarbeiding av eventuelle 
tiltak for å sikre bebyggelsen. KNF-området skal videreutvikles og verdiene i området ivaretas og bygges 
videre på. Områder som er viktig for plante- og dyreliv bør vernes for menneskelig aktivitet. I 
arealplanen for Longyearbyen er det planlagt en kyststi gjennom området. Det kan også legges til rette 
for lek og opphold for barn og unge med tilknytning til folkehøgskolen.  

3.4 Samlokalisering, forbindelser og adkomst 
Svalbard folkehøgskole og et publikumsrettet program for avfallsstasjonen, kan gi muligheter for 
sambruk og synergieffekter. Det er viktig å utarbeide trygge ferdselsforbindelser mellom virksomhetene 
og KNF-området, samt adkomst til området.  

3.5 Mulighetsstudie 
Det vil bli utarbeidet en mulighetsstudie med visualiseringer av ny bebyggelse for folkehøyskolen i 
forbindelse med delplanen. Denne skal vise løsninger på for eksempel utforming og plassering av 
folkehøgskolen, adkomst til området og bevegelse innenfor området, parkeringsplasser, og virkninger i 
landskapet ved utbygging. I tillegg ønskes det en medvirkningsprosess med barn og unge.  
 

4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Lokalisering 
Planområdet ligger ved Adventfjorden øst for Longyearelva. Sørøst for planområdet ligger 
Forskningsparken, og sentrum i Longyearbyen ligger omtrent 1000 meter i luftlinje unna. Innenfor 
plangrensen i sør går Vei 400, og Vei 600 fra Svalbard lufthavn. Vei 500, som går langs sentrum av 
Longyearbyen, møter disse i veikrysset som også inngår i planområdet.  
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4.2 Eksisterende arealbruk 
Planområdet er regulert til arealformål 1001 Bebyggelse og anlegg, samt 5900 Kultur-, natur og 
friluftsområde. Eksisterende bebyggelse i planområdet består av Sjøskrenten studentboliger med et 
tilbygg med boder, avfallsanlegget, flere naust og en pumpestasjon. I tillegg ligger det et gasslager 
sørvest i området og avløpsrør med pumpehus nord i området. Gjennom friområdet går Longyearelva 
samt en åpen bekk. Her finnes områder med vegetasjon, og ved elveutløpet har rødnebbternene 
hekkeplass.  
 

 
Sjøskrenten studentboliger 
 

 
Avfallsstasjonen 
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Naust 

 
Naust 
 

 
Åpen bekk og vegetasjon 

4.3 Muligheter og begrensninger 
For Svalbard folkehøgskole vil mulighetsstudiet vise alternativer for utbygging. Det er et ønske om å 
flytte rasutsatte bygninger fra Lia eller Svea og gjenbruke disse. Dette vil være et viktig miljøvennlig 
tiltak. Videre åpner arealene til avfallsstasjonen opp for flere mulige program.  
 
Planområdet inkluderer et KNF-område der det kan legges bedre til rette for friluftsliv. I dag finnes det 
sittegrupper her, og en kyststi er foreslått i arealplanen for Longyearbyen. Andre aktiviteter som det kan 
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legges til rette for er bading, bålbrenning, og lek. Områder som er særlig viktig for fugleliv bør vernes for 
menneskelig aktivitet.  
 
Massehåndtering og overvannshåndtering må løses innenfor planområdet. Dette kan også bidra til 
positive elementer i utformingen av området.  
 
Infrastrukturen i Longyearbyen er presset, og all nyetablering må vurderes med tanke på hvordan det 
belaster systemene. For eksempel kan brannvann være en begrensning i dette området. Nye prosjekter 
bør vurdere energiøkonomiseringstiltak og andre tiltak som minimerer tilleggsbelastningen den gir på 
byens infrastruktur, og utvikles i nært samarbeid med teknisk avdeling i Lokalstyre. 

4.4 Argumentert avgrensning 
Planområdet er vesentlig større enn det arealet som vurderes å gjøres tilgjengelig for bygging av nye 
bygg og uteoppholdsarealer. KNF-området er tatt med i avgrensingen for å sikre en tydelig overgang 
mellom bebyggelse og naturpreget område samt for å sikre at adkomsten til friområdet og fjorden. 
Årsaken til at planavgrensningen legges i elva er at NVE er i gang med nye vannlinjeberegninger etter 
sikringsarbeidene i Longyearelva, og det er sannsynlig at dette vil endre dagens hensynssoner. Videre er 
det behov for å innlemme veiarealene i planarbeidet for å finne gode og trygge løsninger for myke 
trafikanter.  

4.5 Kjente verdier og eventuelle kjente arealbrukskonflikter 
I «NINA-rapport 252: Biologisk mangfold – temarapport som grunnlag for arealplan for Longyearbyen 
planområde» blir området verdsatt til klasse tre. Vurderingen er gjort ut fra rent biologiske vurderinger, 
og begrunnes med liten verdi for biologisk mangfold og sterkt slitasjepreg. En tilleggsverdi er 
opplevelsesverdien lokaliteten har som en direktekontakt mellom byen og sjøen. Utbygging bør skje 
utenfor områder som er særlig viktig for fugleliv og vegetasjon. 
 
Grunnforholdene må kartlegges da det tidligere har vært en avfallsfylling videre østover på Sjøskrenten. 
Dersom det er behov for å håndtere forurensede masser er det ikke deponi for dette i Longyearbyen i 
dag. Tidligere har det vært utsalg av gassflasker sør i området. Dette er avsluttet, og kun containere står 
igjen. I arealplanen for Longyearbyen er det planlagt en kyststi gjennom området som en del av et større 
tiltak langs Adventfjorden. Denne kan gi området en større verdi som friluftsområde.  
 
Erosjon og flom i elva, samt stormflo i fjorden må hensyntas ved planlegging i disse sonene.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet skrev i en pressemelding 4.februar 2020, at det ikke legges opp til 
vekst i den samlede boligmassen i Longyearbyen. Eventuell utskiftning av boliger bør løses gjennom 
transformasjon og fortetting, ikke ved å ta ubebygde arealer i bruk. På Sjøskrenten vest er store deler av 
planområdet ubebygd, men ikke urørt. Det er til dels større inngrep i terrenget og infrastruktur som rør 
på bakken gir en uklar overgang til det naturpregede. Planarbeidet tar sikte på å tydeliggjøre overgangen 
mellom bebygd område og natur- og friluftsområde. Personalboligene som ønskes i tilknytning til 
folkehøgskolen, er foreslått som gjenbruksbygg fra Lia og vil erstatte boliger som gikk tapt i skredene.  
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5 Lovgrunnlag 

5.1 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) med forskrifter 

Delplanen utarbeides i henhold til Svalbardmiljøloven kapittel VI. Den skal legge til rette for samordning 
av de ulike interessene som knytter arealdisponering og utforming av bebyggelsen i planområdene. Det 
skal gi grunnlag for beslutninger om bruk og vern av ressurser og om utbygging, og bidra til å fremme 
estetiske hensyn.   

5.2 Spesielt om forhold til Svalbardmiljøloven § 59 

Tiltakshaveren skal få utarbeidet konsekvensutredning for virksomhet som trenger tillatelse etter loven her 
og som 

a) kan få et mer enn ubetydelig virkning for naturmiljøet utenfor planområdene, eller 
b) kan få betydelig og langvarig virkning for miljø og samfunn i et planområde. 

 
Planforslaget er vurdert til ikke å utløse kravet om særskilt konsekvensutredning da det viderefører  
en type virksomhet som området allerede brukes til i dag. Verken utbygging av Studentskipnaden  
eller UNIS, som er sammenlignbare prosjekter, utløste krav om dette. Boligformål er allerede  
foreslått i arealplanen. 

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. Særlig 
aktuelle satsningsområder for planområdet er nummer tre - Natur og miljø: «Vi vil ha en miljøbevisst 
lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur» og nummer fire - 
Stedsutvikling: «Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted». Her gjelder spesielt 
punkt 4.5 - Byggeskikk og estetikk: «Longyearbyen er et vennlig og livskraftig sted, med miljøvennlig 
byggeskikk og uterom som er tilpasset et arktisk klima.» 

6.2 Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017 
Arealplanen for Longyearbyen har som ett av sine hovedmål at arealbruken endres til en mer 
fremtidsrettet og bærekraftig bruk i tråd med visjonene for byen. Det satses derfor på transformering av 
større områder, som sjøområdet, Sjøskrenten og Hotellneset.  
 
Longyearbyen lokalstyre anser Sjøskrenten som et viktig utviklingsområde. Her ønsker de å legge til rette 
for bolig, samt allmenne tilbud. Innenfor området skal det legges til rette for etablering av kyststi og 
grønnstruktur mellom byggeområdene og sjøen. Det er viktig at det i delplanen legges inn en tilstrekkelig 
sone med KNF- eller NF-område som sikrer allmennferdsel langs sjøen. Strandsonen og de rekreasjons- 
og miljøverdiene som den innehar skal være førende for bebyggelsens plassering, høyde, utforming og 
bruk. Videre skal det etableres tydelig terrengavslutning mot tilgrensede friluftsområder. 
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Kartutsnitt arealplan 2016-2026 med planområdet avmerket med tykk rødstiplet linje 

6.3 Temaplan for ferdsel og opplevelser 
Temaplanen knytter sammen et nettverk av eksisterende bevegelseslinjer og peker ut potensialet som 
allerede ligger i våre omgivelser. Planen fremhever portaler, attraksjoner og løyper og knytter disse 
sammen i en helhetlig belysningsstrategi. Innenfor planområdet er det kyststien som er vektlagt, og 
området er ellers kategorisert som industriområde.  

6.4 Strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard 
I denne strategien presenterer regjeringen målsettinger, rammer, forventninger og tiltak for 
næringsutviklingen på Svalbard fremover. Hovedformålet er å bidra til de overordnede målene for 
svalbardpolitikken, gjennom å legge til rette for et robust, kunnskapsintensivt og bærekraftig næringsliv 
som både kan bidra til verdiskaping og til en positiv samfunnsutvikling i Longyearbyen. 
 
I delen om forskning og utdanning sies det at Folkehøgskolen på Svalbard kan bli viktig for å rekruttere 
fremtidige arbeidstakere på Svalbard. Ved å gi elever mulighet til å leve på Svalbard et år, og ta del i 
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samfunns– og næringsliv gjennom å fordype seg i linjetilbud som blant annet friluftsliv, jakt og 
forskerspire, kan skolen bidra til å rekruttere fremtidige studenter og arbeidskraft på Svalbard. 

6.5 Tilgrensende delplaner og pågående delplanarbeid 
- 3 delplanarbeider i Sjøområdet (vest for Adventelva) 
- Delplan for Elvesletta Nord - pågående planarbeid som ligger rett sør for området og vil legge til 

rette for gjenbruk av boligbygg. 
- Delplan for Lia og Vannledningsdalen - vedtatt for Lia. Området inneholder aktuelle 

gjenbruksbygg. Rivning av bygg er igangsatt, men gjennomføres i faser. 
- Avslutningsplan for Svea - pålegg om opprydding fra SMS er gitt. Materialer fra Svea kan være 

aktuelle å gjenbruke i bebyggelsen i området.  
- Tiltaksplan – Flom og erosjonstiltak i Longyearelva, NVE 2017 -det foregår vannlinjeberegninger 

etter sikring som kan gi endrede hensynssoner i planområdet. 

7 Utredningsprogram 

7.1 Utredningstema 
Følgende temaer foreslås som utredningstemaer til delplan D59: 

1. Naturmiljø 
2. Landskap 
3. Kulturminner og kulturmiljø 
4. Byggegrunn og naturfare 
5. Adkomst, trafikk og transport 
6. Barn og unges interesser 
7. Forhold til nærmiljø, samt eksisterende og planlagt bebyggelse 
8. Tekniske installasjoner 
9. Samfunnssikkerhet og beredskap 

7.2 Metodebeskrivelse og vekting 
Det er oppgitt én eller flere problemstillinger for hvert av temaene. Disse skal svares ut med kjent 
kunnskapsgrunnlag. Der det er behov for nytt kunnskapsgrunnlag, er dette foreslått sammen med 
beskrivelse på ønsket dokumentasjon. Metodikken tilpasses formålet, og skal oppfylle kravene der det er 
påkrevd.  
 
I denne planen anses følgende tema å ha særlig høy relevans:  

1. Naturmiljø 
2. Byggegrunn og naturfare 
3. Landskap 
4. Adkomst, trafikk og transport 
5. Barn og unges interesser 

 
Det eksisterer en god del kunnskap om naturverdiene i området. Det foreslås ikke å gjennomføre en full 
vegetasjonskartlegging. Dette er basert på verdivurderingen i NINA-rapport 252 og det faktum at 
området framstår som nokså påvirket av dosing rundt elveløpet og tilrettelegging av 
overvannshåndtering og infrastruktur. Det vil bli laget et temakart over naturverdiene i området samt 
beskrivelse. 
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Det planlegges gjennomført en geoteknisk undersøkelse i området for å avdekke forurensning i grunnen 
samt å kunne gjøre foreløpige vurderinger av fundamenteringsmuligheter for nye bygg. Overvann og er 
også et viktig tema innenfor planområdet som vil bli dokumentert i temakart og beskrivelse. 

7.3 Naturmiljø 

7.3.1 Problemstilling: 
- I hvilken grad vil utbygging i området påvirke vegetasjon- og dyreliv? 
- Vurdering av om forslaget tar ubebygd mark i bruk til boligformål 

7.3.2 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 https://www.artsdatabanken.no/ 
- NIBIO: Kyststien i Longyearbyen – kortreiste opplevelser i natur og kultur 
- Kunnskapsgrunnlag for verneplanen i Nedre Adventdalen, Norsk Polarinstitutt (2018) 

7.3.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
- Informasjon fra Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) om hvilke områder som er mest 

verdifulle for fugleliv.  
- Kartlegging av vegeterte arealer i planområdet på bakgrunn av ortofoto og befaringer.  

7.3.4 Dokumentasjon: 
- Temakart som viser vegeterte arealer i området og viktige områder for fugl. 
- Beskrivelse av naturmiljøet i området, virkningene av planforslaget og eventuelle avbøtende 

tiltak  

7.4 Landskap 

7.4.1 Problemstilling: 
- Hvordan vil utbygging påvirke landskapet visuelt? 

 

 

https://www.artsdatabanken.no/
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Utsikten fra Vei 500 ved Elvesletta nord 

7.4.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
- Arealplan for Longyearbyen planområde 2016-2026 
- Foto og befaringer 
- Terrengmodell 

7.4.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
- Mulighetsstudie eller skisseprosjekt av planlagt utbygging. 

7.4.4 Dokumentasjon: 
- Illustrasjoner og beskrivelse av virkninger i landskapet ved maks utbygging i forbindelse med 

Svalbard folkehøgskole. 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø 

7.5.1 Problemstilling: 
- Finnes det kulturminner i området?  

7.5.2 Kjent 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.  

7.5.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
- Det et behov for å klargjøre om det skal gjøres en ny registrering av mulige kulturminner i 

planområdet. Sysselmannen ved Lise Loktu er kontaktet.  

7.5.4 Dokumentasjon: 
- Beskrivelse av eventuelle kulturminner på tomta og virkningen utbygging vil ha på dem.  

7.6 Byggegrunn og naturfare 

7.6.1 Problemstilling: 
- Flom kan ramme eksisterende og fremtidig bebyggelse. 
- Finnes det overvannsproblematikk som må tas hensyn til i planområdet? 
- Ved utbygging av ikke tidligere bebygd mark, må det planlegges tilstrekkelig med 

fordrøyningstiltak for å kompensere for økt grad av utbygging. 
- Tidligere arealbruk kan ha medført forurensning i grunnen. 
- Hvilke grunnforhold må fundamenteringen ta høyde for? 
- Har fundamentering til eksisterende bebyggelse blitt påvirket av grunnforholdene?  

7.6.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
- Grunnundersøkelser gjort i området. 
- Tiltaksplan. Flom- og erosjonssikringstiltak Longyearelva, NVE 2017. 
- Grunnforurensning, Miljødirektoratet https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ 

7.6.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
- NVE skal gjennomføre nye vannlinjeberegninger og med dette også utarbeide nye faresoner for 

flom. Arbeidet med dette gjennomføres i 2020, og nye hensynssoner langs Longyearelva 
forventes å foreligge i første halvdel av 2021. 

- Det er behov for en kartlegging av overvann i planområdet.  
- Forurensning i grunnen skal kartlegges med utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder TA-2553, 

Vedlegg 1 til kapittel 2 i forurensningsforskriften og NS – ISO 10381. Ifølge veilederen vil det 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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være behov for cirka 30 prøver for 10 000 m2, 40 prøver for 20 000 m2, og 50 prøver for et areal 
på 30 000 m2. Prøvene sendes til analyse på akkreditert laboratorium. Prøvetaking gjøres i 
prøvegroper ned til bunn i aktivt lag (september er beste tiden). Hvis det påvises 
forurensingskonsentrasjoner høyere en akseptkriteriene for planlagt arealbruk, må det utføres 
en risikovurdering for spredning og muligens helse. Alternativt må forurenset masse fjernes og 
deponeres på godkjent deponi.  I dette tilfellet anbefales det videre prøvetaking for å kartlegge 
utbredelsen av punktforurensingen og deretter laboratorieanalyse for å dokumentere at 
forurenset grunn er fjernet. Undersøkelsen av grunnforholdene skal ses i sammenheng med 
erosjon ved Longyearelva. 

- Avklaring fra Studentskipnaden om tilstanden til fundamenteringen av eksisterende hybelbygg. 
- Avklaring med Store norske angående planen videre for bruk av gasslageret.   

7.6.4 Dokumentasjon: 
- Nye hensynssoner for flom.  
- Beskrivelse av overvann og eventuelle tiltak. 
- Rapport om grunnforhold. 
- Beskrivelse av tilstanden til eksiterende fundamentering.  

7.7 Adkomst, trafikk og transport 

7.7.1 Problemstilling: 
- Dagens trafikkløsning er uoversiktlig og utrygg. Denne vil presses ytterligere med flere myke 

trafikanter til og fra området.  

7.7.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
- Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017. 
- Temaplan ferdsel og opplevelser, Agraff 2017.  
- Hovedplan vei 2015-2022 

7.7.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
- Mulighetsstudie som tar for seg adkomst til området, samt bevegelse innenfor området.  
- Vurdering av trafikken i og på veiene i planområdet. Dette inkluderer gang/sykkeltraseer til 

sentrum og skole/barnehage, samt trafikk innenfor planområdet og adkomst til grøntområdene 
langs elva og ved sjøen. 

7.7.4 Dokumentasjon: 
- Temakart og beskrivelse.  

7.8 Barn og unges interesser 

7.8.1 Problemstilling: 
- Gjennom transformasjon vil Sjøskrenten kunne bli et viktig leke- og oppholdsområde for barn og 

unge.  
- Er det aktuelt for elevbedrifter å ta i bruk lokaler i avfallsstasjonen?  
- Hvordan kan Svalbard folkehøgskoles anlegg på Sjøskrenten også bli en naturlig og aktiv del av 

ungdommens hverdag i Longyearbyen? 

7.8.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
- Barnetråkk av 5., 8., og 9.trinn, 16.juni 2015 
- Aktiv i Friluft, Svalbard turn 
- «Barn og unges deltakelse og innflytelse», Regjeringen 2020 
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7.8.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
- Kartlegging av barn og unges interesser i området. Her kan ungdomsrådet kontaktes for innspill 

og forslag.  

7.8.4 Dokumentasjon: 
- Beskrivelse av funn fra kartleggingen. 

7.9 Forhold til nærmiljø, samt eksisterende og planlagt bebyggelse 

7.9.1 Problemstilling: 
- Hvordan skal det legges til rette for en fremtidig kyststi ved utbygging? 
- Hvordan skal ny bebyggelse forholde seg til veien? Høydeforhold mellom vei og terreng, støv og 

støy, samt fasadeutforming er viktige tema her.  
- Fargesetting av bebyggelsen.  
- Hvordan kan rasutsatt bebyggelse i Lia eller Svea flyttes og gjenbrukes i planområdet? 
- Hvilke områder er best egnet for opphold utendørs? Her blant annet trafikkfare og støy ligge til 

grunn i vurderingen. 
 

 
Fra Vei 600 er hybelbygget godt synlig 

7.9.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
- Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017 
- Planbestemmelser Delplan for sentrumsområdet med forskningsparken 31.01.2017 

7.9.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
- Mulighetsstudie som tar for seg volumene på og adkomst til de ulike bygningene.  
- En helhetlig fargepalett for bebyggelsen i området.  

7.9.4 Dokumentasjon: 
- Illustrasjoner og beskrivelse.  
- Collage med fargevalg.  
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7.10 Energibehov 

7.10.1 Problemstilling: 
- Hva vil samlet energibehov for utbyggingen være?  

7.10.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
- Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017. 

7.10.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
- Utredning av samlet energibehov ved utbygging.  

7.10.4 Dokumentasjon: 
- Beskrivelse av energibehov og eventuelle alternative energikilder.  

7.11 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det vil bli utarbeidet ROS-analyse i henhold til LL sin mal. Dette gjøres tidlig i planarbeidet og gir grunnlag 
for valg av løsninger i delplanen. 
 
Følgende tema forventes å kunne gi føringer for arbeidet med delplanen: 

1. Flomfare 

2. Overvannsfare 

3. Forurensing i grunn 

4. Trafikkulykker  

8 Planprosess  

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

Prosess og planarbeid 
2020 

jul aug sept okt nov des jan feb mars 

Kunngjøring av planoppstart og høring av 
planprogram.           

Frist for merknader/uttalelser:   4.sept       

Fastsetting av planprogram i TU    6.okt      

Grunnlagsutredninger i samsvar med fastsatt 
program:          

ROS-analyse          

Utarbeiding av planforslag:          

Dialogmøter med LL:          

Medvirknings- og informasjonsmøter:          

1. gangs behandling TU og offentlig ettersyn:      1.des     

2. gangs behandling TU og vedtak i lokalstyret:          

8.2 Medvirkning og informasjon 
Planprogram og planforslag legges ut på Longyearbyen lokalstyre sin hjemmeside, www.lokalstyre.no, 
samt annonseres i Svalbardposten. I tillegg ønskes det å gjennomføre et folkemøte.  
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