
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
 
D57 - Delplan for Sjøområdet sør 

 
 

 
Saksnr.:  2020/xx Dato: 08.01.2021 
 
 

  



 

Side 2 av 13 
 

PLANPROGRAM 
DELPLAN 57 – Sjøområdet sør  

Innhold 
 
1 Bakgrunn ........................................................................................................................................ 3 

1.1 Formål ..................................................................................................................................... 3 

1.2 Forslagstiller og plankonsulent ......................................................................................... 3 

1.3 Eiendomsforhold .................................................................................................................. 3 

2 Beskrivelse av planlagt tiltak/virksomhet ................................................................................ 4 

3 Beskrivelse av planområdet ........................................................................................................ 6 

4 Lovgrunnlag ................................................................................................................................... 6 

4.1 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) med forskrifter .......................... 6 

4.2 Forholdet til Svalbardmiljøloven § 59 (særskilt konsekvensutredning) ............................. 6 

5 Gjeldende planer .......................................................................................................................... 6 

5.1 Lokalsamfunnsplan 2013-2023, vedtatt 10.12.2013 .......................................................... 6 

5.2 Arealplan for Longyearbyen 2016-2026, vedtatt 13.02.2017 ................................................. 7 

6 Utredningsprogram ...................................................................................................................... 9 

6.1 Utredningstemaer ................................................................................................................ 9 

6.2 Metodebeskrivelse og vekting ........................................................................................... 9 

6.3 Naturmiljø ............................................................................................................................... 9 

6.5 Grunnforhold ......................................................................................................................... 10 

6.6 Forurensning ......................................................................................................................... 10 

6.7 Brann- og eksplosjonsfare ..................................................................................................... 11 

6.8 Adkomst, trafikk og gangforbindelser ................................................................................... 11 

6.9 Barn og unge ......................................................................................................................... 11 

6.10 Teknisk infrastruktur ............................................................................................................. 12 

6.11 Samfunnssikkerhet og beredskap ......................................................................................... 12 

7 Planprosess .................................................................................................................................. 13 

7.1 Framdriftsplan .................................................................................................................... 13 

7.2 Medvirkning og informasjon ............................................................................................ 13 

  



 

Side 3 av 13 
 

1 Bakgrunn 
 

1.1 Formål 
 

Planarbeidet har som hovedformål å fremskaffe det formelle grunnlaget i form av en delplan som 
legger til rette for en ønsket framtidsrettet og miljøvennlig utvikling av området, i tråd med 
overordnede føringer. 

Delplanen skal bidra til å sikre en kvalitetsmessig heving av områdenes standard og utnyttelse.  

I arbeidet vil det fokuseres på å klargjøre arealene til næringsformål i tråd med brukernes ønsker og 

behov. Dette omfatter også å bidra til å formalisere dagens virksomhet innenfor foreslått 

planområde. 

 

1.2 Forslagstiller og plankonsulent 
 

Forslagstiller: Polarbygg Utvikling AS / LNS Spitsbergen AS / BGI AS / Gamlemekken AS  

Plankonsulent: Multiconsult Norge AS 

 

1.3 Eiendomsforhold 
 

Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet:  

22/1, 22/412, 22/415, 22/421, 22/432, 22/435, 22/243/1, 22/243/2, 22/448, 22/454, 22/455, 
22/455/1, 22/455/2, 22/455/3, 22/489, 22/614, 22/616 og 22/493.  

Mens følgende berøres i mindre grad:  

22/258, 22/259, 22/433, 22/434, 22/439, 22/441, 22/459, 22/486, 22/490, 22/491 og 22/492. 

 

 

Skisse som angir foreløpig avgrensning av planområdet og dagens eiendomsstruktur. 

22/415 
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2 Beskrivelse av planlagt tiltak/virksomhet 
 

Med bakgrunn i at etterspørselen etter næringsarealer i byen har økt den seinere tid, er det ønskelig 
å legge til rette for utvikling for både eksisterende virksomheter og nye aktører i planområdet. 

Selv om utviklingen på Hotellneset etter planen skal legge til rette for etablering av tyngre aktivitet, 
også utflytting av slike fra sentrum, vurderes det å være et behov for arealer for etablering av lettere 
virksomheter.  

I tillegg til eksisterende virksomheter, vil potensielle virksomheter kunne være aktører som har 
behov som følge av relokalisering eller nyetablering, eller aktører som i tillegg til fasiliteter på 
Hotellneset har behov for kundemottak og nærlager som er lokalisert nær markedet.  

På denne måten vil planen her komplettere delplan for Hotellneset. 

 

 

Skisse som angir ønsket arealbruk i området, merk at det kan bli aktuelt å inkl mer av Vei 600 og 601. 

 

For å svare opp ønsker fra aktuelle kjøpere/leietakere legges det opp til at det i planens 
bestemmelser åpnes for i hele planområdet å kunne inkludere hybler for ansatte i de enkelte 
prosjekter, på tilsvarende måte som arealplanen tidligere gav anledning til i områder med typiske 
sesongbedrifter. Valg av planformål tilpasses dette. 

Videre legges det opp til at det i bestemmelsene åpnes for videreføring av eksisterende funksjoner 
som bensinstasjon og verksted. Disse funksjonene har relevans i området og vurderes ikke som like 
aktuelle som andre funksjoner i Sjøområdet til å på sikt flytte lenger unna sentrum. I tillegg er det 
snarlig behov for å utbedre og oppgradere eksisterende bygningsmasse. Dette for å kunne drive en 
forsvarlig virksomhet innenfor gjeldende regelverk. 

I skissen over er ellers snøskutertrase langs Vei 600 fram til bensinstasjonen videreført i henhold til 
arealplanen. 
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Videre legges det opp til at gang-/sykkelvegen flyttes over på nordsiden av Vei 600: 

• Denne vil da ligge på samme side langs hele strekningen mellom elva og Hotellneset 

• Mindre konflikt med kryssende bil-/kundetrafikk 

• Mindre konflikt med langsgående scootertrafikk 

• Flere attraksjoner for gående på sjøsiden av hovedvegen, bl.a. boliger/naust, fjorden med 
aktiviteter, grønnstruktur langs elva osv.  

Det presiseres at planlagte endringer med tanke på arealbruk for området nærmest elva, ikke 
vurderes være til hinder for en ev framtidig utvikling til boligformål på arealene lenger sør, i tråd med 
arealplanen.  

 

 

Skisse som antyder en mulig bebyggelsesstruktur i området 

 

 

I skissen over er illustrert en mulig framtidig utbyggingsstruktur, der nødvendig parkering og 
garasjering i noen grad er inkludert i bebyggelsen.  

Bebyggelsen er planlagt i 3 etasjer, som med en angitt grunnflate på 12.000 m2 gir et estimert 
byggeareal på opptil 36.000 m2 (BRA).  

Da framtidig bebyggelse vil variere omtrent som i dag med tanke på antall etasjer innenfor angitt 
volum, vil imidlertid realistisk byggeareal være mindre. 

En framtidig bebyggelse på 25.000 m2 antas å fordeles som på følger:  

Arealbruk Areal  

Hybler/kontor/forretning/delelager 15.000 m2 

Lager/forretning/verksted 10.000 m2 

 25.000 m2 
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3 Beskrivelse av planområdet 
 

Planområdet er lokalisert vest for Longyearelva, sør for Veg 600, nært sentrum av Longyearbyen.  

Foreløpig avgrensning av planområdet framgår i skissene foran, merk at denne kan komme til å bli 
justert.  

Området benyttes i dag til ulike former for næring og tjenesteyting, og framstår som lite effektivt 
utnyttet, både med tanke på bebyggelse og trafikkløsninger – som følge av en organisk og lite 
planmessig utvikling.  

Gjennom planområdet krysser Vei 600, hovedvegen mellom sentrum og flyplassen. 

 

4 Lovgrunnlag 
 

4.1 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) med forskrifter 
 

Planen er en delplan som utarbeides i henhold til svalbardmiljølovens Kapittel VI, og innebærer en 
områdeavgrenset endring av gjeldende arealplan for Longyearbyen. Planen søker å tilfredsstille 
lovens krav om en detaljeringsgrad tilpasset områdevise behov for å styre arealbruken (§49 1.ledd).  

 

4.2 Forholdet til Svalbardmiljøloven § 59 (særskilt konsekvensutredning) 
 
Planområdet er et etablert byggeområde i tettstedet Longyearbyen. Planens formål er å tilrettelegge 
for samme arealbruk som dagens. Planforslaget vil romme endringer i forhold til gjeldende plan, men 
etter forslagsstillers vurdering representerer ikke fremtidig virksomhet i planområdet en betydelig og 
langvarig virkning for miljø og samfunn for Longyearbyen sett under ett.  
 

Etter forslagsstillers vurdering utløser ikke planforslaget krav om særskilt konsekvensutredning da 
det viderefører en type virksomhet som området historisk og i dag er brukt til.  

 

5 Gjeldende planer 
 

5.1 Lokalsamfunnsplan 2013-2023, vedtatt 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 - Longyearbyen er et unikt sted i forhold til sin beliggenhet, historie, natur, kultur, 
klima og internasjonale befolkning. 

• Trygt - Longyearbyen er et trygt og inkluderende lokalsamfunn med forutsigbare 
rammebetingelser for befolkning og næringsliv. 

• Skapende – Longyearbyen er et sted i utvikling, hvor kreativiteten og mangfoldet blomstrer. 

Lokalsamfunnsplanen peker på åtte satsingsområder som har hver sine delmål for å nå visjonen.  
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Delplanarbeidet vurderes å berøre disse elementene:  

2. Arbeids- og næringsliv: Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av 
lokalsamfunnet 

 2.5 Forutsigbare rammevilkår: Næringslivet har forutsigbare rammevilkår for drift og 
videreutvikling.  

4. Stedsutvikling: Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted 
 4.7 Sentrumsfunksjoner: Longyearbyen sentrum har et variert handels- og servicetilbud, 

med gode møteplasser og arenaer for opplevelser og aktivitet. 
5. Offentlige tjenester: Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud 

 5.5 Teknisk infrastruktur: Teknisk infrastruktur er dimensjonert for å ivareta 
etterspørsel, lokalklima og framtidig utvikling. 

6. Infrastruktur og logistikk: Vi vil ha infrastruktur- og logistikkløsninger som gir et framtidsrettet 
samfunn 

 6.5 Planberedskap: I arealplanene er det avsatt tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer 
til utvikling av teknisk infrastruktur og samferdselsløsninger. 

 

5.2 Arealplan for Longyearbyen 2016-2026, vedtatt 13.02.2017 
 

I arealplan for Longyearbyen planområde gis føringer for utvikling innenfor Longyearbyen 
planområde, herunder delplanområdet. 

Det aktuelle området er avsatt til følgende arealformål i plankartet datert 20.01.17, i tillegg til arealer 
for kjøreveg og gang-/sykkelveg:  

• Kombinert bolig, forretning og næring (B/F/N4) 

• Kombinert forretning og næring (F/N3) 

• Kombinert forretning og næring (F/N5) 

 

I planbeskrivelsen omtales de ulike delområdene slik: 

B/F/N2 - B/F/N4  

Innenfor områdene er det tiltenkt en blandet bruk, mellom bolig, forretning og næring. 

I første etasje i fasaden som henvender seg mot offentlig vei skal bebyggelsen ha bevertning, forretning 
eller annen publikumsrettet virksomhet. I etasjene over er det åpnet for kontorer og boligenheter. 

Bebyggelsen skal plasseres i byggegrense mot vei 600, og gjerne formes som åpen kvartals- eller 
lamellbebyggelse. Det er viktig at byggene nærmest sjøen har fasader som henvender seg mot nord og 
sjø/fjellutsikten. 

B/F/N2 er berørt av fareområder (brann- og eksplosjonsfare). Før det kan tillates bebyggelse innenfor 
faresonen, må tankanlegget fjernes. 

Det er krav om at områdene detaljeres ytterligere i en delplan før tillatelse til virksomhet kan gis. 

F/N1-F/N5 

Innenfor områdene er det ønskelig med en transformasjon, fra industri- og lager, til et renere og ryddigere 
nærings- og forretningsområde. Innenfor gitt arealbruk vil det alltid være behov for nærlager som er 
direkte knyttet til næringsvirksomheten. Arealplanen har som intensjon at slik type lagring skal være tillatt. 

Innenfor felt F/N1-2 er det tiltenkt industri-, lager og håndverksindustri og plasskrevende varer (som biler, 
materialer, møbler etc.).  

Innenfor feltene F/N3 –F/N5 er det tillatt med kontor, hotell og håndverksvirksomhet, samt detaljhandel. 

Bebyggelsen skal plasseres i byggegrense mot vei 600, og gjerne formes som åpen kvartals- eller 
lamellbebyggelse.  

Det er krav om at områdene detaljeres ytterligere i en delplan før tillatelse til virksomhet kan gis. 
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Felt GS (gang- og sykkelveier) 

Arealplanen har som intensjon å kunne opparbeide planlagte gang- og sykkelveier, og ved avvik i traseen 
ifht hva som er lagt inn i arealplanen – så skal ikke tiltaket stoppes. 

 

I tillegg er deler av området omfattet av en faresone knyttet til tankanlegget.  

 

 

Skisse som angir planområdet med arealplan for Longyearbyen bakom. 

 

I planens bestemmelser er følgende nedfelt for de ulike byggeformålene/sonene: 

 
Kombinert bolig/forretning/næring, felt B/F/N3 og B/F/N4 
Før tillatelse til virksomheter kan gis må arealplanen detaljeres ytterligere gjennom utarbeidelse av 
delplan for hele felt samlet, jf. § 2.1.  
Innenfor feltene tillates bolig og næringstiltak eller i form av kontor og bevertning. Det tillates 
forretning til ikke-plasskrevende varer. I første etasje mot offentlige veier tillates kun forretning og 
bevertning, eller annen publikumsrettet virksomhet. 

 
Forretning/næring, felt F/N3 
Deler av felt F/N3 ligger innenfor faresone for brann og eksplosjonsfare, H350_1, jf. § 43.3.  
Innenfor feltene tillates næringsvirksomhet i form av kontor, håndverksvirksomhet. Det tillates 
forretning. 
 
Brann- / eksplosjonsfare, sone H350_1-3 
Områdene skal sikres med gjerder eller lignende på forsvarlig måte. 

 
Delplanarbeidet vurderes i all hovedsak å være i tråd med vedtatt arealbruk.  

Foreslått planavgrensning avviker fra kravet om at berørte delområder må behandles i sin helhet og 
samlet. I tråd med vedtak i teknisk utvalg 14.12.2020 opprettholdes foreslått avgrensning, gitt at det 
gjennom planarbeidet vises at helheten i området likevel ivaretas. 
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6 Utredningsprogram 
 

6.1 Utredningstemaer 
 
Følgende temaer foreslås som utredningstemaer til delplan D57: 

- Naturmiljø 

- Kulturminneverdier 

- Grunnforhold 

- Forurensning 

- Brann- og eksplosjonsfare 

- Adkomst, trafikk og gangforbindelser 

- Barn og unge 

- Teknisk infrastruktur 

- ROS-analyse 
 

6.2 Metodebeskrivelse og vekting 
 
Arbeidet skal i hovedsak baseres på eksisterende data o/registreringer og kunnskap, men for enkelte 
temaer er det behov for supplerende vurderinger for tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Dette 
framgår under.  
 

6.3 Naturmiljø 
 
Problemstilling: 
Longyearbyen er undersøkt og vurdert av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i temarapport 252 
for biologisk mangfold. Det ble ikke kartlagt viktige naturtyper innenfor planområdet.   
Som en følge av at planområdet er sterkt berørt av aktivitet og utbygging gjennom mange år, antas at 
området har beskjedne biologiske verdier og egner seg dårlig som leveområde for ville dyr. 
 
Kjent kunnskapsgrunnlag: 
NINA-rapport 252: Biologisk mangfold – temarapport som grunnlag for arealplan Longyearbyen 
planområde (2007) 
Naturverdiene i Longyearbyen planområde og i nærområdene rundt, Norsk Polarinstitutt (2015) 
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Det er ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag.  
 
Dokumentasjon: 
Forholdene beskrives og illustreres i planbeskrivelsen.  
 

6.4 Kulturminneverdier 
 
Problemstilling: 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.  
 
Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Askeladden 
Arealplan for Longyearbyen planområde 2016-2026 
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Det er ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag 
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Dokumentasjon: 
Forholdene beskrives og illustreres i planbeskrivelsen.  
 

6.5 Grunnforhold 
 
Problemstilling: 
Planområdet vurderes ikke som utsatt for naturfarer.  
Multiconsult har ifbm planarbeidet gjennomført geotekniske vurderinger av grunnforholdene basert 
på tidligere grunnundersøkelser. Nærliggende undersøkelser viser mer enn 10 – 15 m 
løsmassemektighet. Løsmassene synes å bestå av leire og sand. Det er ikke påvist masser med 
sprøbruddsegenskaper. Områdestabiliteten vurderes tilfredsstillende.  
 
Kjent kunnskapsgrunnlag: 
En sammenstilling av grunnundersøkelser i Longyearbyen, NTNU, 2017. 
Delplan for F/N3 og deler av B/F/N4 - områdestabilitet, Multiconsult, 2020. 
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Det er ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag som grunnlag for planen. Det vil bli utført 
grunnundersøkelser som grunnlag for etterfølgende prosjektering. 
 
Dokumentasjon: 
Resultat av områdestabilitetsvurderingen refereres i planbeskrivelsen med tekst og illustrasjoner.  
 

6.6 Forurensning 
 
Problemstilling: 
Det har vært tidligere aktivitet i området, og man kan forvente at grunnen er påvirket.  
For å få oversikt over utførte kartlegginger av grunnforurensning i delplanområdet ble det sendt 
forespørsel om dette på e-post til Sysselmannen på Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Store 
Norske Spitsbergen Kulkompani. Forespørslene ga ikke resultater utover bekreftelse på at det i 
Miljødirektoratets database er registrert en lokalitet innenfor planområdet; «Longyearbyen, 
tankanlegg IV», som er området ved bensinstasjonen. Her er det mistanke om forurensning av bl.a. 
oljeforbindelser, PAH og BTEX. Registrert med Påvirkningsgrad 2 – akseptabel forurensing med 
dagens areal- og resipientbruk. 
 
Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Miljødirektoratets database Grunnforurensning. 
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Krav til undersøkelser vil bli avklart med Sysselmannen, basert på forslag fra forslagsstiller. 
Undersøkelser på tomta planlegges gjennomført i 2020/2021. Ved påvist grunnforurensning 
utarbeides det miljørisikovurdering og tiltaksplan. 
 
Dokumentasjon: 
Grunnforurensning beskrives i planen med tekst og illustrasjoner. Behov for ev tiltak vil innarbeides i 
bestemmelsene og avbøtende tiltak hjemles som rekkefølgekrav. 
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6.7 Brann- og eksplosjonsfare 
 
Problemstilling: 
Deler av planområdet er i arealplan for Longyearbyen omfattet av en faresone knyttet til 
tankanlegget. Planområdet berøres imidlertid ikke av revidert faresone.  
 
Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Risikoanalyse tankanlegg LNS Spitsbergen Longyearbyen, Sweco, 2020. 
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Det er ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag. 
 
Dokumentasjon: 
Forholdene beskrives og illustreres i planbeskrivelsen. Ev krav innarbeides i bestemmelsene. 
 

6.8 Adkomst, trafikk og gangforbindelser 
 
Problemstilling: 
Planområdet ligger sentralt plassert langs hovedveg. Adkomster fra Vei 600 videreføres i tråd med 
arealplan for Longyearbyen, med unntak av at dagens adkomst mellom Vei 605 og 607 inntas i 
planen. Også Vei 308, 600, 601 og 605 videreføres, selv om førstnevnte stenges for gjennomkjøring. 
Om mulig søkes gang-/sykkelvegen langs Vei 600 flyttet over til nordsiden, tilsvarende løsningen i 
arealplanen for strekningen mellom Bykaia og flyplassen.  Dette innebærer at gangfeltet ved enden 
av den planlagte gangbroen av elva, hvor også gangstien i friluftsområdet langs elva krysser over Vei 
600, blir et hovedkrysningspunkt. Snøskutertrase langs Vei 600 videreføres. 
 
Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Kartgrunnlag. 
Arealplan for Longyearbyen planområde 2016-2026. 
Trafikksikkerhetsplan 2012-2015. 
Hovedplan vann og avløp 2019-2028. 
Lokal norm for tekniske anlegg i Longyearbyen, 07.05.19. 
Eksisterende anlegg, inkl dimensjonering og kapasitet, LL. 
Temaplan ferdsel og opplevelser, Agraff m.fl. 2017. 
Flom- og erosjonssikringstiltak Longyearelva, NVE 2016. 
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Ev omlegging av gang-/sykkelvegen må vurderes  i forhold til trafikksikkerhet, herunder forholdet til 
øvrige ganglinjer. Forholdet til gatelys er omtalt under 6.10 Teknisk infrastruktur.  
 
Dokumentasjon: 
Temaet beskrives og illustreres i planbeskrivelsen.  
Det lages temakart som viser kjøreveger, adkomster, parkeringsplasser og gangforbindelser i ny 
situasjon. 
 

6.9 Barn og unge 
 
Problemstilling: 
Med bakgrunn i områdets karakter er det ikke tilrettelagt i området for barn og unge i dag.  
Foreslått flytting av gang-/sykkelvegen vurderes å bidra til tryggere forhold for myke trafikanter langs 
Vei 600. Det er ikke ønskelig å legge til rette for barn og unge i næringsområdene.  
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Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Kartgrunnlag. 
Arealplan for Longyearbyen planområde 2016-2026. 
Lokal norm for tekniske anlegg i Longyearbyen, 07.05.19. 
Temaplan ferdsel og opplevelser, Agraff m.fl. 2017. 
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Det er ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag. 
 
Dokumentasjon: 
Temaet beskrives og illustreres i planbeskrivelsen.  
Det lages temakart som viser gangforbindelser og grønnstruktur i ny situasjon. 
 

6.10 Teknisk infrastruktur 
 
Problemstilling: 
Planområdet har godt opparbeidet infrastruktur med både vann- og kraftforsyning, avløps- og 
fjernvarmeanlegg. 
 
Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Kartgrunnlag. 
Arealplan for Longyearbyen planområde 2016-2026. 
Lokal norm for tekniske anlegg i Longyearbyen, 07.05.19. 
Eksisterende anlegg, inkl dimensjonering og kapasitet, LL Teknisk enhet. 
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Definere behov for oppgradering og nyetablering av teknisk infrastruktur (VA, brannvann, 
fjernvarme, elkraft og belysning) som følge av delplanens utbyggingsvolum. Sikre en hensiktsmessig 
håndtering av overvann i området.  
 
Dokumentasjon: 
Forholdene beskrives og illustreres i planbeskrivelsen. Krav til teknisk infrastruktur innarbeides i 
bestemmelsene. 
 

6.11 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Problemstilling: 
Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse med utgangspunkt i ROS-analysen i arealplanen for 
Longyearbyen. Dette gjøres tidlig i planarbeidet og gir grunnlag for valg av løsninger i delplanen. 
 
Kunnskapsgrunnlag: 
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet, DSB, 2017. 
Overordnet beredskapsplan, LL, 2017.  
Helhetlig ROS-analyse, LL, 2017.  
Delplan for F/N3 og deler av B/F/N4 - områdestabilitet, Multiconsult, 2020. 
Risikoanalyse tankanlegg LNS Spitsbergen Longyearbyen, Sweco, 2020. 
Avklaringer knyttet til temaene «Grunnforhold» og «Forurensning». 
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Det er ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag. 
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Dokumentasjon: 
Avdekke om planlagte arealbruk og tiltak som omfattes av delplanen kan forårsake eller vil påvirkes 
av uønskede hendelser, samt å beskrive avbøtende tiltak til akseptabelt risikonivå. 
Avbøtende tiltak skal i nødvendig omfang sikres juridisk i delplanen, for eksempel legges nødvendige 
undersøkelser eller tiltak inn som rekkefølgebestemmelser slik at de gjennomføres før tillatelse til 
virksomhet kan gis. 
 

7 Planprosess 
 

7.1 Framdriftsplan 
 

Arbeidet knyttet til utvikling av hele Sjøområdet startet allerede høsten 2017. I påvente av 
Boligbehovsutredningen ble det avholdt et avklaringsmøte om et redusert planområde i februar 
2019, mens det med bakgrunn i innsendt forslag til planprogram ble avholdt et oppstartsmøte i juni 
2020.  

Det videre planarbeidet forventes å følge framdriftsplanen under. Senere endringer kan komme. 

 

Prosess og planarbeid 2021 

 jan febr mar apr mai jun jul aug sept okt nov 

Kunngjøring av planoppstart og høring av planprogram            

Frist for merknader/uttalelser            

Fastsetting av planprogram i TU            

Grunnlagsutredninger og konseptstudier            

ROS-analyse            

Dialogmøter med LL og evt.Sysselmannen            

Dialog med berørte parter            

Utarbeiding av planforslag            

1. behandling TU, vedtak off.ettersyn            

Justering av planforslag            

2. behandling TU og vedtak i lokalstyret            

 

 

7.2 Medvirkning og informasjon 
 

I tråd med Svalbardmiljøloven, legges det opp til en planprosess med mulighet for utstrakt 
medvirkning i ulike faser av arbeidet. 

Både planprogram og senere forslag til plan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og oversendt berørte 
grunneiere, myndigheter, organisasjoner mv. til uttalelse. 

Som en del av arbeidet vil berørte parter og interessenter bli invitert til å bidra. 

Likeledes blir det underveis gjort avklaringer i forhold til berørte myndigheter, som LL og 
Sysselmannen. 

 


