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Innledning 
Dette er planprogrammet for delplan D56, Elvesletta Nord. Planen er en detaljert områdeavgrenset 
revisjon av arealplan for Longyearbyen 2016-2026, og utarbeides i medhold av svalbardmiljølovens 
kapittel VI.  

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av bolig- og næringsbebyggelsen i området, 
herunder tilrettelegge for en høyere arealutnyttelse enn dagens plan åpner for. Som del av utviklingen vil 
det også bli vurdert hvilke muligheter området kan gi for dyrking av grønnsaker i eller ved bebyggelsen. 
Disse løsningene vil bli undersøkt i samarbeid med firmaet Polar Permaculture.   

1 Planområdets avgrensing 
Varslet planområde ligger sentralt i Longyearbyen og er vist på kartet under. Areal av varslet område er 
totalt 30 daa. En mer uførlig beskrivelse av planområdet gis i kapittel 4. 
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2 Bakgrunn  
Elvesletta Nord er et bolig- og næringsområde i Longyearbyen. Planarbeidet er initiert av Store Norske 
Boliger AS (SNB) som eier boligene på gårds- og bruksnummer 22/535. Eiendommens areal er 10,4 dekar, 
og boligene har adresse Vei 509 nr. 3 til 18. Tomten eies tomten av staten v/Nærings- og fiskeri-
departementet (NFD) og leies av SNB. 

2.1 Formål 
Lokale grunnforhold har ført til setningsskader på SNBs boliger i planområdet. I forbindelse med 
utbedring av disse skadene ønsker SNB å undersøke om planområdet kan gis en bedre utnyttelse. 
Formålet er å sikre bedre bokvalitet og en mer effektiv utnyttelse av disse sentrumsnære arealene. 

Siden bygging på Svalbard er ressurskrevende ønsker SNB også å legge til rette for gjenbruk av nyere 
boliganlegg som av ulike årsaker ikke kan anvendes i dag. Å undersøke mulighetene for gjenbruk av 
eksisterende boliganlegg fra Longyearbyen og Svea er derfor også et formål med planen.  

Det vises til kapittel 3 for mer informasjon om planlagt tiltak/virksomhet. 

2.2 Forslagstiller og plankonsulent 
Forslagstiller er Store Norske Boliger AS (SNB), Postboks 613, 9171 Longyearbyen. 

Plankonsulent er Nordic Zoning AS, Kråkerøyveien 2, 1671 Kråkerøy. Utførende planlegger er Dag Ivar 
Brekke / arkitekt MNAL. 

2.3 Eiendomsforhold 
Planområdet berører fire eiendommer som fremgår i tabellen under:  

Gbnr Leietaker 

22/1 Staten v/ NFD 

22/535 Store Norske Boliger AS 

22/573 Flere leietakere organisert i sameie 

22/574 Flere leietakere organisert i sameie 

2.4 Tidligere vedtak og føringer – opprinnelig delplan 
Dagens bruk av området ble fastsatt i delplan D8 Elvesletta Nord – nordre del, utarbeidet av Instanes 
Svalbard AS i 2004- 2005. Denne planen er opphevet og ikke lenger rettskraftig, dens føringer er integrert 
i arealplan for Longyearbyen. Fremdriften for denne planen var som følger: 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid: 23. mars 2004 

Første gangs behandling i planutvalget: 26. april 2004 

Planforslag lagt ut til offentlig ettersyn: 18. juni – 16. august 2004 

Andre gangs behandling i planutvalget: 30. august 2004 

Planforslaget vedtatt i lokalstyret: 6. september 2004 

Planen endelig stadfestet: 10. januar 2005 
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Planen fastsatte to rene boligområder mot Longyearelva, og kombinerte nærings/boligområder langs vei 
500. Plankartet er vist under.  

 

 

Figur: Utsnitt plankart, opprinnelig Delplan D8 (opphevet) 

Delplan D8 rommet flere grep som har resultert i nåværende bebyggelse. Noen av disse er: 

1. Den fastsatte byggelinje mot vei 500. Dette innebærer at bebyggelsens fasader skal følge en 
fastsatt linje. Avstand er 16 meter til veikant vei 500. 



   Side 5 av 20 

2. Den fastsatte byggegrense mot Longyearelva. Til forskjell fra byggelinje er en byggegrense kun en 
ytre grense som bebyggelsen ikke kan overskride. Denne byggegrensen går 18 meter fra 
formålsgrensen i vest, og begrenser områdets utnyttelse mot Longyearelva. 

3. Bebyggelsen i boligområdene ble tillatt oppført i inntil 2 etasjer med maksimal mønehøyde 9 
meter. Tillatt grad av utnytting var minimum 20% BYA, maksimum 30% BYA.  

4. Bebyggelsen i kombinert nærings- og boligområde ble tillatt oppført i inntil 3 etasjer med 
maksimal mønehøyde 12 meter. Det ble tilrettelagt for næringsformål i første etasje, samt andre 
etasje ved behov. Tillatt grad av utnytting er minimum 25% BYA, maksimum 40% BYA.  

5. Hovedatkomst til området ble regulert som sentral avkjørsel fra vei 500.  

6. Parkering for boligene var tenkt ivaretatt med en sentral parkeringsplass mellom boligområdene 
B1 og B2 (nå B1). Planen setter krav om 1 parkeringsplass pr boenhet i planområdet.  

7. Parkering for næringsvirksomheten i kombinert nærings/boligbebyggelse ble fastsatt langs vei 
500. Planen satte krav om 1 parkeringsplass pr 43 m2 næringsareal.  

8. Planen fastsatte opparbeidelse av fortau mot vei 500, bredde 2.5 meter. 

Erfaringene med delplan D8 inngår i grunnlaget for utarbeidelsen av det kommende planforslaget. Noen 
av disse erfaringene er omtalt i neste kapittel.  

3 Beskrivelse av planlagt tiltak/virksomhet 
Utbyggingen av Elvesletta Nord startet samme år som planen ble endelig stadfestet. Pelearbeider ble 
utført sommeren 2005, mens boligmodulene kom på plass påfølgende høst og vinter 2005-2006. 
Utførende entreprenør var Hålogaland Element AS, byggherre var LNS Spitsbergen AS. 

3.1 Erfaringer fra planområdet 
Bruken av området har siden 2006 avdekket noen forhold som ønskes belyst og utbedret i forbindelse 
med planarbeidet: 

1. Bebyggelsen i boligområdene B1 og B2 har i årene siden utbyggingen fant sted pådratt seg 
betydelige setningsskader. Bevegelser i fundamentene har medført skjevheter på bygningsdeler 
og problemer med betjening av dører og vinduer. Det må også antas at setningene har skadet i 
vind- og dampsperresjikt inne i veggene. Dette påvirker bebyggelsens isolasjonsevne og 
energieffektivitet, og svekker komforten for beboerne.   

2. Adkomsten fra vei 500 har vist seg trafikkmessig problemfylt. Veien har vanskelige sikt- og 
stigningsforhold og utgjør en ikke ubetydelig bruksrisiko for området.  

3. Boligområdene har lav utnyttelsesgrad ved at mye av bebyggelsen er oppført i kun én etasje.  

4. Gjeldende byggegrense mot vest legger bånd på store deler av de regulerte boligarealene. I 
ettertid det gjort betydelige arbeider med flomsikring av Longyearelva, noen som endrer 
forutsetningene for den opprinnelige byggegrensen.  

5. Setningsskadene på eksisterende bebyggelse har avdekket til dels krevende grunnforhold i 
området. Refundamentering av eksisterende bebyggelse og fundamentering av ny bebyggelse vil 
kreve dypere og mer kostbar fundamentering. Det vil da være rasjonelt å tilrettelegge for en 
utnyttelsesgrad som kan forsvare disse kostnadene, ref. pkt. 2 ovenfor.  
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3.2 Utbedring av skader 
Setningsskadene omtalt i forrige punkt er kartlagt og vurdert av ekstern teknisk rådgiver (Rambøll) på 
oppdrag fra Store Norske Boliger. Første kartlegging ble utført sommeren 2018. Dette i forbindelse med 
at Studentsamskipnaden gjennomførte grunnundersøkelser i naboområdet mot sør (delplan D41).  

Oppfølgende undersøkelser ble utført i mars 2019 for å dokumentere setningsskadenes utvikling.  

Undersøkelsene har konkludert med at boligbebyggelsen i felt B1 og B2 vil trenge nye fundamenter. 
Rambøll konkluderer med at etablering av peler like utenfor byggene, kombinert med nye bjelker er det 
rimeligste alternativet til refundamentering. Alternativet er dog i utgangspunktet best egnet til en 
refundamentering der plassering og størrelse på dagens bygg beholdes. 

3.3 Høyere utnyttelse 
I lokalstyrets boligbehovsutredning (2019) legges til grunn at tilgangen på byggeområder er begrenset, at 
ny bebyggelse skal ha høy bo- og bygningskvalitet på tilnærmet samme nivå som fastlandet, og at kravet 
til trygghet er absolutt. Utredningen påpeker at det er nødvendig med transformasjon og fortetting – 
eventuelt sanering – av eksisterende byggeområder. Dette både for å møte boligbehovet og for å sikre at 
fremtidens boliger holder tidsmessig teknisk kvalitet.  

I tillegg til lokalstyrets føringer har statlige myndigheter tilkjennegitt en klart restriktiv holdning til å ta 
nye ubebygde arealer i bruk. I en situasjon der deler av byens boligområder saneres grunnet rasfare gir 
dette et ytterligere økt press på eksisterende byggeområder.  

I denne situasjonen ønsker SNB å vurdere en reorganisering eller ombygging av sine boliger for å gi 
Elvesletta Nord høyere utnyttelse. En aktuell referanse er Studentsamskipnadens område i sør, der det 
legges til rette for bebyggelse på inntil 5 etasjer. 

De kombinerte områdene mot vei 500 foreslås inkludert i planen. Som del av planarbeidet vil også disse 
områdenes potensial bli vurdert i samråd med eierne av bebyggelsen i området. 

3.4 Gjenbruk 
Å bygge på Svalbard er ressurskrevende, både hva angår materialinnsats, energibruk og transport. Fra et 
ressurs- og sirkulærøkonomisk perspektiv kan det derfor være hensiktsmessig å undersøke mulighetene 
for mer effektiv bruk av den bebyggelsen som finnes på Svalbard allerede.  

SNB eier i dag flere boliganlegg som må flyttes. Noen av dem ligger i Longyearbyen og kan ikke lenger 
benyttes grunnet rasfare. Andre skal flyttes fra Svea i forbindelse med avviklingen der.  

Som del av planarbeidet ønsker derfor SNB å tilrettelegge for gjenbruk av bebyggelse i nye utbygginger. 
Slik gjenbruk - gjerne kombinert med ny bebyggelse – kan være en ønskelig og gunstig løsning dersom 
den lar seg forene med høy bokvalitet og god teknisk utførelse. 

3.5 Mulighetsstudie 
For å undersøke potensialet for både gjenbruk og høyere utnyttelse vil SNB utarbeide en mulighetsstudie 
for området. Denne vil danne grunnlag for planforslagets arealbruk og bestemmelser. Mulighetsstudien 
vil foreligge tidlig i planprosessen og legges til grunn for videre arbeid med planen. 

Studien vil se på organisering og volumoppbygging av bebyggelsen, utearealer og uterom, samt forholdet 
til teknisk infrastruktur, vei og parkering. Et relevant tema i denne sammenheng er terrengbearbeiding og 
håndtering av masser. Da det er ønskelig med minst mulig transport av masser vil planen søke å finne 
løsninger som gir minst mulig inn- og utkjøring og høyest mulig lokal utnyttelse.  
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3.6 Arktisk drivhus 
SNB og SNSK har kontakt med selskapet Polar Permaculture, som driver dyrking av urter og grønnsaker i 
Nybyen.  PPS er i en utviklingsfase der de ser på mulighetene for økt produksjon og helårsdrift. Foreløpige 
skisser indikerer at et første pilotanlegg vil ha et bygningsareal på om lag 250 m2.   

Om og hvordan slik virksomhet kan innpasses i området vil bli belyst i planarbeidet og mulighetsstudien. 
Det er en målsetning at virksomheten skal berike områdets bokvaliteter. Boligområdenes lysforhold, 
oppholdsarealer, trafikk og adkomst mv vil ha prioritet i disse vurderingene.  

4 Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger sentralt i Longyearbyen og er bebygd med modulbygg i tre på 1-3 etasjers høyde. 
Bebyggelsen mot elva er ren boligbebyggelse, mens den kombinerte bolig- og næringsbebyggelsen mot 
vei 500 i øst rommer forretninger og kontorfunksjoner. 

Planområdets areal er 30 daa og omfatter områdene B1, P1, BO5-SD, samt deler av tilliggende KFA-1 og 
KNF. Det berører fire eiendommer, ref. tabell i pkt. 2.3. 

4.1 Eksisterende arealbruk 
Arealbruk for bebygde arealer er bolig, næring, parkering og kjørevei. I syd grenser området mot 
båndleggingssone (H770 kulturminner). Mot vest grenser området mot kombinert natur/friluft og 
flomforbygning (KFA-1) Sørvestre del av planområdet er berørt av faresone (H320 flom) for Longyearelva. 
Nord i området er deler av KFA-1 avsatt til snødeponi (BO5-SD). I øst grenser området mot vei 500.  
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Figur: Utsnitt av arealplan for Longyearbyen 2016- 2026 med gjeldende arealbruk. Varslet planområde er vist med sort stiplet 
linje 

4.2 Argumentert avgrensing 
Planavgrensningen nedenfor foreslås som grunnlag for varsling av oppstart. Endelig plangrense vil bli 
fastsatt i planprosessen, men forutsettes ikke å overskride varslet område.  

Avgrensningen omfatter bebyggelsen i feltene B1, B2 og B/N3 og deler av vei 500 med veikryss. I tillegg er 
det tatt med deler av arealet mot Longyearelva, samt arealene nordover opp til formålsgrensen for 
fyr/reservekraftanlegg ved UNIS (felt SBA7).  

Planen ønskes avgrenset slik av følgende årsaker: 

• Det er ønskelig å se bebyggelsen i B1, B2 og B/N3 i sammenheng.  

• Det er ønskelig å undersøke om deler av arealene mot elva og nordover kan inkluderes for 
bebyggelse, skuterparkering eller vei. Tanken bak er å tilrettelegge arealer også for videre 
utvikling, gitt Longyearbyens mangel på trygge byggeområder. 
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• Forholdene rundt dagens avkjørsel fra vei 500 gjør det ønskelig å se på muligheten for ny 
adkomst. 

• Vei 500 og adkomstene fra sentrumsfeltet, herunder gang/sykkelveier og skuterløyper ønskes sett 
i sammenheng med planarbeidet. 

Mot sør følger avgrensingen båndlagt korridor for taubanen. Denne korridoren er vedtaksfredet og inngår 
ikke i planen. I nord er fyrhuset hold utenfor. Fyrhuset har adkomst for beredskapsbilder fra nord langs 
Longyearelva. Denne adkomsten berøres ikke av planarbeidet. 

 

 
Figur: Foreslått planavgrensning 

4.3 Kjente verdier, eventuelle arealbrukskonflikter 
Byggeområdene på Elvesletta har vært brukt til sine formål siden 2006. Det foreligger ikke kjente 
arealbrukskonflikter for arealene B1, B2 og B/N3.  
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Arealene mot elva har vært bearbeidet i mange år for å sikre mot erosjon, og er nylig flomsikret. 
Hensynssonen for flomfare i gjeldende arealplan er ikke oppdatert etter at disse arbeidene ble utført, og 
det kan være grunn til å se på om denne sonen kan trekkes nærmere elva.  

Det foreligger ikke kjente kulturminne- eller naturfaglige verdier, men tilliggende områder rommer slike 
verdier som må hensyntas. Se videre omtale i kap. 7. 

I første arealplan for Longyearbyen (1998-2002) ble det definert et sammenhengende grøntdrag fra 
Adventdalen opp Longyeardalen. Dette er videreført i delplan D36. Planarbeidet vil belyse hvordan 
grøntdragets kvaliteter kan videreføres og kombineres med gode bo- og naturkvaliteter i planområdet.  

 

 
Figur: Ortofoto av planområdet med avgrensning. Kilde: Topo Svalbard 
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5 Lovgrunnlag 

5.1 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). Planen 
utarbeides som et privat forslag av rettighetshaver (§51). 

5.2 Spesielt om forhold til svalbardmiljøloven § 59 
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.  

Forslagsstillers foreløpige konklusjon er således at særskilt konsekvensutredning ikke er nødvendig, ref § 
59 1. ledd punkt b). 

6 Gjeldende planer 
Som omtalt i pkt. 2.4 er den opprinnelige delplanen nå opphevet. Følgende planer gjelder i dag for 
planområdet:  

6.1 Lokalsamfunnsplan 2013-2023, vedtatt av lokalstyret 10.12.2013. 
Planen søker å møte lokalsamfunnsplanens visjon om et trygt og attraktivt tettsted. Spesielt vises til 
planens delmål om et boligtilbud tilpasset etterspørsel og behov i hele planperioden (4.4). Videre søkes 
det å møte Lokalsamfunnsplanens mål om miljøvennlig byggeskikk og uterom tilpasset arktisk klima (4.5), 
behovet for gode og trygge veier for myke trafikanter (5.7) og hensynet til et sårbart naturmiljø (6.6)   

6.2 Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017 
Byggeområdene i planområdet er i omtalt på følgende måte i planbeskrivelsen for gjeldende arealplan: 

Elvesletta nord, felt B1 (s 30) ble planlagt for boligbygg plassert rundt et atrium dannet sammen med felt 
B/N3 (næring/bolig). Atriene bør åpnes mot det felles parkeringsarealet for boligområdene. Bygningene 
kan være på inntil 2 etasjer. Området er ferdig utbygd. 

Elvesletta nord, felt B/N3 (s 42). Bebyggelsen skal ha kontor/forretning i første etasje, og ved behov kan 
også andre etasje benyttes til næring. Det er lagt til rette for at næringsarealene orienteres mot Vei 500. 

Fra opprinnelig planbeskrivelse står det følgende om fortauet langs vei 500: Langs Vei 500 er det planlagt 
fortau. Fortau bør opparbeides med liggende tømmerstokker som kantstein mot Vei 500. Ferdig 
opparbeidet er fortauet planlagt med en bredde på 2,5 meter og en skulder på 0,5 meter mot 
parkeringsareal i næring-/boligområdene. Fortauet bør opparbeides med standard nivåforskjell over Vei 
500 sin kjørebane, og i et nivå over parkeringsareal langs næring/bolig også skilt med liggende 
tømmerstokker. Nivåforskjell fra fortau til parkeringsareal skal ikke medføre krav om sikringsgjerde 
mellom fortau og parkeringsareal. 

I det følgende omtales kort de bestemmelser arealplanen setter for området. 
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6.2.1 Aktuelle fellesbestemmelser 

Denne planen er en delplan i henhold til overordnet arealplans fellesbestemmelser. Til delplaner settes 
følgende felles krav (§2.1): 

1. Minimumskrav til innhold, herunder arealbruk, tomtegrenser, byggegrenser, veier, tillatt utnyttelse 
og høyde, uteoppholdsareal og fellesområder 

2. Krav om illustrasjonsplan, samt utomhusplan ved søknad om tiltak. 

3. Krav om planbeskrivelse 

4. Krav om beskrivelse av forholdet til forurensing i grunnen 

5. Krav om rekkefølgebestemmelser, ref også fellesbestemmelsenes §3. 

Videre vil relevante fellesbestemmelser for Elvesletta Nord være krav til vurdering av forurensing i 
grunnen (§2.2), vegetasjonsdekke (§2.3), estetikk (§2.7), overvann (§2.8), lekeplasser (§2.10), 
infrastruktur 8§2.12) og parkering (§2.14). 

For byggeområder generelt anses følgende bestemmelser særlig relevante i planprosessen: Adkomst på 
egen grunn (§4.2), fargeplan (§4.3) og minimum kotehøyde (§4.4). 

Det vil videre være krav til dokumentasjon ved søknad om tillatelse til virksomhet og tiltak (§4.5). Av 
påkrevd dokumentasjon nevnes her utomhusplan, teknisk plan, estetisk vurdering, vurdering av virkinger 
for miljø og samfunn, klimaanalyse, samt avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.  

6.2.2 Aktuelle områdebestemmelser 

For byggeområde B1 spesielt angir arealplanen følgende bestemmelser (§6.1-6-2):  

Skuterparkering som hindrer sikt eller fremkommelighet for bil eller utrykningskjøretøy er ikke tillatt (§6.1) 
Maksimalt tillatt grad av utnytting er 30 % BYA (§6.2) 
Utearealet skal være tilrettelagt for bruk av beboere, voksne og barn. 
Snøscooterparkering skal skje på at avgrenset areal i tilknytning til parkeringsplassen P1. 

For parkeringsplass P1 spesielt angir arealplanen følgende bestemmelser (§38.1):  

Det skal opparbeides 1 biloppstillingsplass til hver boenhet innenfor felt B1 og B/N3.  
Det skal tilrettelegges for plassering av søppelcontainere i den østlige delen av p-plassen» 

For område KFA1 vest for B1 angir arealplanen følgende bestemmelser (§30.3):  

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. 

For faresone H320_1 langs Longyearelva spesielt angir arealplanen følgende bestemmelser (§43.2): 

I flomfarlige områder tillates ingen tiltak eller virksomhet, herunder lagring, med mindre flomfaren er 
nærmere utredet og eventuelle sikringstiltak er gjennomført. 

For snødeponi, område BO5-SD spesielt angir arealplanen følgende bestemmelser: (§48.5) 

Innenfor berørt arealfelt tillates kun snødeponi innenfor bestemmelsesområdene. 

Dagens deponi brukes ikke av LL, men planen skal løse behovet for deponering av snø fra selve 
planområdet. 
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6.3 Tilgrensende delplaner og pågående delplanarbeid. 
Det pågår ikke kjente planprosesser i nærområdet. Sist vedtatte plan i nærområdet er delplan 41 for felt 
B/N/F5 – Samskipnaden, vedtatt av Lokalstyret 13 mai 2019. Flere av problemstillingene som ble belyst i 
denne planen er relevante for Elvesletta Nord. Her vises til pkt 8 nedenfor.  

7 Utredningsprogram 
Planen vil romme en utredning av aktuelle temaer og hvordan disse veies mot hverandre. 

7.1 Utredningstema 
Følgende temaer foreslås som utredningstemaer til delplan D56 for B1 og B/N3 Elvesletta Nord: 

1. Naturmiljø 

2. Landskap 

3. Kulturminner og kulturmiljø 

4. Byggegrunn og naturfare 

5. Atkomst, trafikk og transport 

6. Barn og unges interesser 

7. Forhold til Nærmiljø, samt eksisterende og planlagt bebyggelse 

7.2 Metodebeskrivelse og vekting 
Foreslått metode bygger på en enkel kvalitativ analyse der konsekvenser vurderes som forholdet mellom 
tiltakenes omfang og temaenes verdi. I dette ligger at et tiltak med lite omfang kan gi konsekvenser 
dersom berørt verdi er høy. Tilsvarende vil berøring av mindre viktige verdier også gi konsekvenser 
dersom tiltaket har stort omfang.  

Til grunn for vektingen legges også at planområdet er et etablert byggeområde sentralt i tettstedet 
Longyearbyen, og at området har vært brukt til bebyggelse i femten år. Kjente vernehensyn vil bli 
ivaretatt, men planarbeidet vil legge sin hovedvekt på å sikre trygg bruk og gode bokvaliteter i området, 
slik at området kan inngå som en naturlig og velfungerende del av bosettingen.  

I denne planen anses følgende tema å ha høy verdi: 

1. Landskap 

2. Byggegrunn og naturfare 

3. Adkomst, trafikk og transport 

4. Forhold til nærmiljø, samt eksisterende og planlagt bebyggelse 

Nullalternativet for planen er dagens bruk av området. I dette ligger at skadet boligbebyggelse 
gjenoppføres med samme plassering og høyde på nye fundamenter, og at områdets adkomst- og 
parkeringsforhold og arealbruk blir som i dag.  
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7.3 Naturmiljø 

7.3.1 Problemstilling: 

Deler av foreslått planområde er ikke byggeområde pr i dag. Områdene mot elva er berørt av 
anleggsarbeider over lang tid og antas ikke å romme særskilte naturkvaliteter. Område langs vei 500 kan 
kreve undersøkelser.  

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). 

7.3.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Befaringsdata som supplement til kjent grunnlag.  

7.3.4 Dokumentasjon: 

Omtales i planbeskrivelsen  

7.4 Landskap 

7.4.1 Problemstilling: 

Et mål med planen er å legge til rette for høyere utnyttelse, noe som kan medføre større byggehøyder. 
Virkningen av slik bebyggelse tenkes kartlagt i en analyse der bebyggelsens landskapsvirkning vises. Det er 
behov for å finne ut hvor mye området «tåler», herunder visuell fjern- og nærvirkning samt konsekvenser 
og muligheter for fellesområder og uteoppholdsområder.  

7.4.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Gjeldende arealplan, tilgrensende delplaner 

Sol skyggeanalyser Elvesletta – D41, AT Arkitekter november 2018 

7.4.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Som del av planarbeidet skal det lages en mulighetsstudie som belyser problemstillingen ovenfor. Studien 
skal utarbeides tidlig i planprosessen og legges til grunn for videre arbeid med planen.  

7.4.4 Dokumentasjon: 

Mulighetsstudie, ref. ovenfor. Omtales i planbeskrivelsen med utvalgte illustrasjoner. 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø 

7.5.1 Problemstilling: 

Det foreligger ikke kjente registrerte kulturminner i planområdet, men planområdet grenser mot 
sikringssone for automatisk fredet kulturminne i sør (taubanen). Hensynet til taubanen er aktuelt i 
vurderinger av planlagt bebyggelse i området.  
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7.5.2 Kjent kunnskapsgrunnlag 

I henhold til Riksantikvarens database (Askeladden) er nærmeste automatisk fredede kulturminner 
kanonstillingen nedenfor Polarhotellet (krigsminnesmerke, lokalitet 156682-1) og kavlbrua bak Mary-Ann-
riggen (lokalitet 159195-1). Mot sør grenser planområdet mot vedtaksfredet sikringssone 
(taubaneanlegget Adventdalen-Skjæringa, lokalitet 87889). Det vises her til figur nedenfor.  

 
Figur: Kjente registrerte kulturminner i nærheten av planområdet (Kilde: Askeladden/Riksantikvaren) 

Kulturminnene i Longyearbyen er katalogisert i Sysselmannens katalog over prioriterte kulturminner og 
kulturmiljøer på Svalbard (s 134- 136). I rapporten «Tekniske og industrielle kulturminner i Longyearbyen 
med omegn. Verneverdi og forvaltning» (Sysselmannen 2010) er minnene fra gruvedriften omtalt på 
følgende måte (pkt 3.3): 

«Kulturminnene vitner om en storslagen satsing på ressursutnytting i Arktis. Ruinene og anleggene som 
står igjen etter avsluttet drift, gir oss et godt bilde av funksjonaliteten og har derved stor kunnskapsverdi. 
Anleggene og transportveiene gir et bilde av de utfordringene som gruvedriften måtte løse, og den til dels 
spektakulære plassering og utforming av anleggene gir en stor opplevelsesverdi. Ved at man åpner for en 
viss gjenbruk av anleggene, vil mange av anleggene også ha en bruksverdi.» 

7.5.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Planarbeidet forventes ikke å utfordre noen vern av kjente kulturminner og kulturmiljøer i Longyearbyen. 
Planområdet griper ikke inn i hensynssoner for taubanen, som allerede sikrer visuelle kvaliteter og 
opplevelsesverdien av taubanen.  

7.5.4 Dokumentasjon: 

Omtales i planbeskrivelsen. Det anses ikke å foreligge behov for dokumentasjon utover den som allerede 
foreligger. 
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7.6 Byggegrunn og naturfare 

7.6.1 Problemstilling: 

Deler av planområdet ligger i flomsonen for Longyearelva. Nyere elvesikringsarbeider gjør det nødvendig 
å vurdere dagens hensynssone på nytt. Grunnforholdene har vært et problem for deler av dagens 
bebyggelse. Ny bebyggelse må sikres bedre enn dagens bebyggelse, og eventuell bruk av nye arealer må 
kvalitetssikres. 

Det er ikke påvist forurenset grunn i planområdet, men slik forurensing kan foreløpig ikke utelukkes.  

Området ligger utenfor kartlagte områder med skredfare. 

7.6.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Retningslinjer for håndtering av overvann for utbyggere, Longyearbyen lokalstyre, utkast 2018 

Flom- og erosjonssikringstiltak Longyearelva, NVE 2016. 

Elvesletta Nord – setningsskader. Notat fra Rambøll, mars 2019. 

Elvesikringsarbeider, Longyearbyen lokalstyre (2017) 

Notat – vurdering av flomfare – D41, Rambøll mai 2018 

Notat – håndtering av overvann – D41, Rambøll mai 2018 

Notat (foreløpig) – klimaendringer og nedbør – D41, Rambøll mars 2019 

Notat – forurenset grunn – D41, Rambøll mars 2019 

Notat – geoteknisk vurdering Elvesletta – D41, Rambøll mai 2016 

7.6.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Et hovedmotiv for planen er å utvikle området trygt mht. grunnforholdene i området. Bæreevne, 
fundamentering og utnyttelse må avklares på et nivå som er naturlig i planfasen.  

Avhengig av løsninger i planen kan det være nødvendig å utføre grunnundersøkelser for bedre kunnskap 
om grunnforholdene, som temperaturforhold, vannførende lag, massesammensetning og bergnivå. 
Omfanget av slike undersøkelser vil bli vurdert i forbindelse med planarbeidet. 

7.6.4 Dokumentasjon: 

Omtales i planbeskrivelsen. Behov for særskilt rapport avklares ifm. mulighetsstudie  

7.7 Adkomst, trafikk og transport 

7.7.1 Problemstilling: 

Dagens adkomst til boligområdet B1 fra vei 500 har trafikkmessige utfordringer. Parkeringsplassen 
sentralt i B1 fungerer ikke i tråd med sin gjeldende plans intensjon. Dagens parkeringsmønster 
beslaglegger fellesarealer som var tiltenkt uteopphold og gjør snørydding krevende. 

Planområdet kan ha behov for ny adkomst for å utbedre forholdene nevnt ovenfor. 

7.7.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017. 

Temaplan ferdsel og opplevelser, Agraff 2017.  
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Hovedplan vei 2015-2022. 

Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2015 

7.7.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Planarbeidet vil omfatte vurderinger av alternativ adkomst, i første rekke til boligene i planområdet. For 
næringsbebyggelsen med henvendelse direkte mot vei 500 vil det være naturlig å se på dagens 
adkomstløsning og hvordan denne kan forbedres.  

7.7.4 Dokumentasjon: 

Omtales i planbeskrivelsen. 

7.8 Barn og unges interesser 

7.8.1 Problemstilling: 

Området skal sikre gode boforhold for barn og unge, herunder bokvalitet, lys- og belysningsforhold. Av 
særskilt viktighet er trafikksikkerheten i området og forbindelsene til sentrum, skolevei og fellesområder.  

7.8.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Barnetråkkregistrering gjort i forbindelse med gjeldende arealplan for Longyearbyen 

7.8.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Kunnskap om barn og unges bruk av området i dag, mulige endringer som følge av fremtidig utbygging 

7.8.4 Dokumentasjon: 

Blir tema i mulighetsstudien og omtales i planbeskrivelsen. 

7.9 Forhold til nærmiljø, samt eksisterende og planlagt bebyggelse 

7.9.1 Problemstilling: 

Kvalitet på leke- og uteoppholdsarealer. Virkninger av endrede adkomstforhold og parkeringsløsninger. 
Dagens bruk av fellesarealene og ønsker om fremtidig utforming. Forhold til sentrumsområdet og ny 
bebyggelse som planlegges på elvesletta for øvrig. 

7.9.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

Erfaringer fra dagens bruk av området. Bestemmelser til Arealplan for Longyearbyen 2016-2026. Delplan 
D41 Elvesletta Nord (studentsamskipnaden) 

7.9.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Mulighetsstudien vil se på forholdet mellom ny bebyggelse og uteoppholdsarealer, føringer gitt av nyere 
planlagt bebyggelse i naboområdene, samt forbindelser inn/ut av området. Et relevant spørsmål er også 
forholdet til sentrumsfeltet, som er organisert langs en sentral gågate, og der bebyggelsen i stor grad 
«vender ryggen mot» Longyeardalen og vei 500.   

7.9.4 Dokumentasjon: 

Mulighetsstudie, ref. ovenfor. Omtales i planbeskrivelsen med utvalgte illustrasjoner. 
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7.10 Samfunnssikkerhet og beredskap, ROS-analyse 

7.10.1 Problemstilling: 

Planen skal vise hvordan den ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap. Elvesletta er ikke omtalt spesifikt i 
overordnet ROS-analyse for Longyearbyen.  

Hensikten med en ROS-analyse er å avdekke sårbare forhold og objekter som berøres av tiltakene planen 
tilrettelegger for. Analysen skal avdekke forhold som kan utgjøre en uakseptabel risiko for mennesker, 
miljø eller materiell. ROS-analysen skal identifisere hendelser og vurdere sannsynligheten for disse, samt 
tilhørende konsekvens. Ved identifisering av uakseptabel risiko vil det være nødvendig å utarbeide 
forebyggende tiltak.  

ROS-analysen vil basere seg på tilgjengelig dokumentasjon av betydning for arbeidet med planen. 
Aktuelle dokumenter vil kunne være rasfarevurderinger, vurderinger av geotekniske forhold, 
støykartlegginger, trafikkanalyser, kartlegginger av kulturminner, natur og biologisk mangfold mv. 

ROS-analysen gjennomføres når alle grunnlagsdokumenter foreligger og planens hovedgrep er avklart. 
Dog vil noen tema være aktuelle å analysere før arealbruk fastsettes, slik at nødvendige føringer kan gis 
så tidlig som mulig.  

Følgende tema forventes å ha særskilt relevans for arbeidet med denne delplanen: 

1. Flom og erosjon 

2. Brann 

3. Byggegrunn – permafrost og overvann 

4. Ulykker - trafikksikkerhet 

7.10.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 

ROS- analyse, Arealplan for Longyearbyen 2016-2026.  

7.10.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 

Endret utbyggingsmønstre kan avdekke risikoforhold som må belyses.  

7.10.4 Dokumentasjon: 

ROS-analyse for planen, basert på overordnet analyse for Longyearbyen, supplert med 
vurderinger av området spesielt. 
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8 Planprosess  

8.1 Framdriftsplan 
 

Prosess og planarbeid 
2020 

Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt 

Kunngjøring av planoppstart og høring av 
planprogram.  28.02         

Frist for merknader/uttalelser:   03.04       

Fastsetting av planprogram i TU     02.06     

Grunnlagsutredninger og mulighetsstudie:          

ROS-analyse          

Utarbeiding av planforslag:          

Dialogmøter med LL (estimert dato):       15.08   

Medvirknings- og informasjonsmøter:          

1. gangs behandling TU og offentlig ettersyn:        01.09  

2. gangs behandling TU og vedtak i lokalstyret:          

 

8.2 Medvirkning og informasjon 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Longyearbyen Lokalstyre 10. januar 2020. I møtet la lokalstyret 
føringer for planarbeidet. Det ble lagt vekt på samordning med delplan D36 for sentrumsfeltet med 
Forskningsparken, delplan D41 for Elvesletta nord, sydlige del. Avgrensingen av planområdet ble tilpasset 
de nylig utførte elvesikringsarbeidene i Longyearelva.  

Det har videre vært kontakt med sameiene som organiserer beboere og næringsdrivende på 
eiendommene 22/573 og 22/574, felt B/N3. Her forutsettes et samarbeid for å avklare gjeldende og 
fremtidige behov som del av planarbeidet. 
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