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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Bydrift Longyearbyen AS har identifisert et behov for et frittstående 
reservekraftaggregat i Longyearbyen. Regjeringen foreslo å bevilge midler til et slikt 
reservekraftanlegg og Stortinget sluttet seg ved behandlingen av St.prp. nr. 69 (2006-
2007) til forslaget fra regjeringen om å bevilge 20 mill. kr. til et nytt anlegg i 
Longyearbyen. 

Longyearbyen lokalstyre behandlet i sitt møte 18.06.07 sak vedr. nytt 
reservekraftanlegg (PS 034107). Og et enstemmig lokalstyre fattet følgende vedtak: 
"Bydrift Longyearbyen AS Longyearbyen AS bes starte planleggingen av et nytt 
reservekraftanlegg i Longyearbyen i henhold til føringer som er gitt i St.prp. 69 (2006-
2007), eventuelle utdypinger i tilsagnsbrev fra Justisdepartementet…”. 

Bydrift Longyearbyen AS har gjennom en analyse av aktuelle plasseringer foreslått å 
plassere det nye reservekraftaggregatet i tilknytning til eksisterende fyrhus vis a vis 
Forskningsparken. Dette har vært presentert og akseptert av Lokalstyret. 

1.2 Formål med planen 

Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for etablering av slikt anlegg vest 
for Fyrhuset vis a vis Forskningsparken. 

Det aktuelle byggeområdet er oppgitt å være ca 20x20m, og selve anlegget består av 
3 eller flere sammenstilte containere (hver på 2,5x12m).  

2. Planprosessen 

2.1 Planprogram - lokalstyrets tilrådning 

Longyearbyen lokalstyre behandlet i møte 03.12.2007, sak 043/07, planspørsmålet og 
forslag til planprogram for nytt reservekraftaggregat i Longyearbyen.  

Det ble gjort følgende vedtak: 

1. Med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 51 tilrår miljø- og næringsutvalget at det 
settes i gang arbeid med privat forslag til delplan for reservekraftaggregat i 
Longyearbyen. 

2. Miljø- og næringsutvalget gir sin tilslutning til forslag til planprogram datert 
08.11.2007 med følgende tillegg: 

a. Støy fra reservekraftaggregatet må utredes og eventuelle, nødvendige 
avbøtende tiltak beskrives. 

3. Miljø- og næringsutvalget gir administrasjonssjefen fullmakt til å justere 
planprogrammet på bakgrunn av eventuelle høringsuttalelser etter kunngjøring. 
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2.2 Forhåndsvarsel og kunngjøring 

Varsel om igangsetting av planarbeid ihht. Svalbardmiljølovens § 50, ble kunngjort ved 
brev til berørte organer, organisasjoner og myndigheter datert 05.12.07.  

Annonse om kunngjøring av oppstart ble trykket i Svalbardposten den 05.12.07. 
Det ble ikke sendt ut varsel om revidert planprogram, da endringen er ukontroversiell, 
og et relevant tema i planutarbeidelsen. 

2.3 Forhåndsuttalelser 

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

2.3.1 Bergvesenet 

Bergvesenet ved Bergmesteren på Svalbard har uttalt seg ved brev datert 09.01.08, og 
Bergmesteren har ingen kommentar til oppstart av arbeide med delplan for 
reservekraftverk.  

Forslagsstillers kommentar:  

Uttalelsen tas til underretning.  

2.3.2 Sysselmannen på Svalbard 

Sysselmannen har uttalt seg ved brev datert 07.01.08.  

Hovedinnholdet i brevet: 
Sysselmannen har merknader til planprogrammet og forventer at disse 
problemstillingene / momentene tas inn og blir gjenstand for grundig vurdering i 
forhold til om plasseringen av kraftanlegget.  

Det fokuseres på følgende forhold:  

• Støy mot boliger, UNIS, hotell og andre virksomheter i områdene rundt. 
Støysonekart bør lages. 

• Luftforurensning ved kjøring av anlegget, utslipp til nærområdet og spredning 
til områder med boliger, annen bebyggelse og friluftsområder.  

• Hensyn til beredskap og sikkerhet ved slike etableringer nær elvestrengen, også 
vurdert opp mot utfordringer i forhold til endringer i permafrosten, spesielt ved 
endret avsmelting fra Longyearbreen og Larsbreen som følge av varmere klima.  

• Etablering i område som i arealplanen er avsatt til ”flomfarlig område”. 

Sysselmannen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner eller lokaliteter med stor 
verdi for biologisk mangfold som vil være i konflikt med formålet med planen.  

Sysselmannen mener det er viktig å få til en god løsning mht atkomst for 
motorkjøretøy, parkering og hensynet til planlagt g/s veg.  

Det oppfordres til at det tas inne en bestemmelse om terrengavslutning rundt 
parkerings og oppstillingsplasser. En har gode erfaringer med å bruke drivtømmer el. 
lignende til dette andre steder i byen. Det blir dermed vanskeligere å henstille løsøre 
og søppel i området og utfyllinger og asfaltering får lenger holdbarhet.  
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Forslagsstillers kommentar:  

Utslipp: Vedr. støy og utslipp av eksos er det viktig å påpeke at anlegget er et 
reservekraftaggregat, som vil bli brukt i de tilfeller det konvensjonelle anlegget er ute 
av drift på grunn av feil eller vedlikehold.  
Støynivå for kraftstasjonen oppgis til 70 db(A) på 10 m. Normal reduksjon oppgis å 
være minus 6 db(A) på 10 m. Det foreligger ikke en faglig vurdering av influensområde 
for støy.  
Støynivå mot nabobebyggelse skal ikke medføre at innen – og utendørs støybelastning 
overstiger grensene fastsatt i forskrift. Dette medtas i bestemmelsene.  

Eksos: Dieselmotor som benyttes er Caterpillar 3516BHD med elektronisk styring for å 
redusere eksosutslipp. Det oppgis spesifikke data fra leverandør vedr. eksos. Data 
tabeller foreligger, og må vurderes av utslippsmyndighet (SFT). I e-post fra leverandør 
19.02.08 med tekniske opplysninger, ble det oppgitt at eksosretning fra aggregatene 
ønskes mot sjøen, med ekstra stående eksosdemping. Drift av anlegget krever 
utslippstillatelse, dette medtas i bestemmelsene.  

Drift: Fra leverandør oppgis at drift av anlegget etter overlevering begrenses til service 
for opprettholdelse av beredskap er 35 timer pr. maskin pr. år. 
Ved behov styres anlegget av kraftstasjonen når det oppstår en kritisk situasjon i el-
forsyningen til Longyearbyen  

Fra Sysselmannen opplyses det at SFT er utslippsmyndighet for 
reservekraftaggregatet, og at før anlegget kan tas i bruk må utslippstillatelse være gitt 
av SFT. Søknad om utslippstillatelse utarbeides av el. i regi av Bydrift Longyearbyen 
AS. 

Det stilles krav i bestemmelsene om at det skal gjennomføres flomvurderinger, og at 
eventuelle avbøtende tiltak skal være avklart før det gis byggetillatelse. Dette med 
bakgrunn i at området er definert som flomfarlig.  

Atkomst skal planlegges på en funksjonell, måte i forhold til driftsbehov og trafikk- 
tilpassing. Eksisterende varmesentral og nytt reservekraftanlegg får felles atkomst.  

Det foreligger ikke behov for spesielle tiltak i planen i forhold til kulturminner el. 
biologisk mangfold. 

Det legges opp til at bestemmelsene til delplanen definerer krav til estetikk ved 
opparbeiding av avkjøring og p-plasser.  

2.3.3 Svalbard Reiselivsråd 

Svalbard Reiselivsråd uttalte seg ved brev datert 02.01.08. 

Hovedinnholdet i brevet:  

En stiller seg bak Miljø- og næringsutvalgets tillegg pkt. a ” Støy fra reservekraftverket 
må utredes, og nødvendige avbøtende tiltak beskrives. ”Det stilles spørsmål ved bruk 
av 3 el. flere sammenstilte containere til aggregatet. Dersom ikke disse bygges inn vil 
området etter reiselivrådets syn forsøples. En imøteser tegninger over anlegget når 
disse foreligger.  

Forslagsstillers kommentar:  

Det vises til kommentar til innspill fra Sysselmannen. I forhold til ”innbygging” av 
reservekraftanlegget vil det bli vektlagt at huset gis en form og farge som tilpasses 
omgivelsene og naboskapet til eksisterende varmesentral.  
Det medtas krav i bestemmelsene til estetisk tilpassing av bygget.  
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2.4 Andre uttalelser 

2.4.1 NVE Region nord  

NVE region nord uttalte seg ved brev dat. 14.03.08, og uttaler seg på bakgrunn av 
forespørsel ved e-mail av 04.03.08, (vedlagt planprogram til delplan for 
reservekraftaggregat) om å gi en tilbakemelding om påkrevde tiltak i forhold til aktuell 
flomfare med basis i NVEs prosjektarbeid gjennomført 1996. 

Hovedinnholdet i brevet: 

NVE er forvaltningsmyndighet i hht vannressursloven for tiltak og inngrep som berører 
vassdrag. Vannressursloven gjelder ikke på Svalbard, men NVE har allikevel gitt råd i 
en del saker som gjelder bl.a. arealutnyttelse eller sikkerhetsmessige forhold langs 
vassdragene her. Vi har tidligere anbefalt at de rutiner/retningslinjer som gjelder for 
arealutnyttelse langs vassdrag på fastlandsnorge også bør gjelde på Svalbard.  

Etter at vi avsluttet vårt prosjektarbeid i 1996 har vår involvering i forbindelse med 
arealutnyttelsen langs Longyearelva vært knyttet til rådgivning i forbindelse med 
enkelte delområder vi tidligere har vurdert som flomutsatt. Vi har ikke kjennskap til 
hvilke tiltak som er gjennomført for å bedre flomsikkerheten langs vassdraget i hht de 
anbefalinger som ble gitt i 1996. Vi vil kunne gi råd om flomfare/arealutnyttelse av 
områder langs Longyearelva, om det eksistere tilstrekkelig og oppdatert 
grunnlagsmateriale for å gjennomføre en slik vurdering. I dette tilfelle vurderer vi ikke 
at dette er tilfelle, og vi anbefaler at det gjennomføres oppfølgende vurderinger av 
flomfare relatert til planprosessen for den nye arealplanen for Longyearbyen. Vi har 
fått tilbakemelding fra vår Hydrologiske avdeling om at det er aktuelt å gjennomføre 
nye flomvurderinger. 

Forslagsstillers kommentar:  

Brevet fra NVE er en understrekning av behovet for en flomvurdering, som følger opp 
at både Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre har pekt på at det er behov for en 
faglig vurdering av flomfare. ’ 

Kfr. kommentar til Sysselmannens innspill. 

2.4.2 Bydrift 

I e-post sendt 06.06.08 uttales det fra Bydrift Longyearbyen AS at en er litt usikker på 
hvordan eksisterende avkjøring til FH2 skal benyttes til reservekrafthuset.  

Det er trangt mellom Fyrhus 2 og vei 500, noe som medfører at tilførselsveien må 
legges paralelt med vei 500 før den legges vestover mot reservekraftanlegg enten på 
sør eller nordsiden av FH2. Med tanke på svingradius for større kjøretøy vil dette ikke 
kunne la seg gjøre. Her ligger det også mye rør som må krysses opptil flere ganger 
uavhengig av på hvilken side av FH2 veien skal gå. 

Avkjørsel inn til Fyrhus 2 kan heller ikke flyttes siden vi er avhengig av å ha lett adgang 
hit for fylling av brannbiler/stimkjeler etc. 

Fra mitt ståsted ville det mest hensiktsmessige være å flytte avkjøringen til veg 600 
der det allerede har vært en veg mot området der anlegget er tenkt plassert og et slikt 
alternativ vil heller ikke komme i konflikt med rørtraseer.  

I anleggsfasen må eksisterende avkjørsel og vei fra veg 600 som går opp til Elvesletta 
Nord benyttes for å få inn utstyr til montering av anlegget. Det mest hensiktsmessige 
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ville derfor å beholde denne vegen etter at anlegget er ferdig, som tilkomstveg til 
anlegget. 

 
Illustrasjon fra Bydrift Longyearbyen AS oversendt 06.06.08.  

 

I e-post fra Bydrift Longyearbyen AS datert 10.06.08 utdypes dette nærmere:  

Grunnet fylling av brannbiler og stimkjele må avkjøring til fyrhuset opprettholdes slik 
den er i dag for å unngå å gjøre tilkomsten for komplisert. Vi ønsker derfor at adkomst 
til reserveaggregatene etableres fra veg 600, slik at vi unngår kryssing av rørtraseer. 
Etableringen av adkomst fra veg 600 vil heller ikke forårsake overvannsproblematikk 
siden veien i dag allerede er etablert og ligger med fallretningen og vil ikke avskjære 
overvannet som kommer i snøsmeltingsperioden. 

Forslagsstillers kommentar:  

Innspillene fra Bydrift Longyearbyen AS kommer meget sent, men det tas til følge i 
forslag til delplan, ved at det utarbeides tre alternative planløsninger.  

Alternativ 1 utarbeides med to vegtilknytninger. Eksisterende adkomst til fyrhus fra vei 
500 opprettholdes, pga serving av brannbil og stimkjele. Det planlegges adkomst til 
aggregat fra Vei 600.   

Alternativ 2 utarbeides med to vegtilknytninger; tilknytning til fyrhuset planlegges ca 
40 m nord for eksisterende vegkryss. Løsninga berører rørgata. Løsningen er ikke 
gunstig i forhold til serving av brannbil.  

Tilknytning til reserveaggregatet planlegges fra Vei 600 likt alternativ 1. Denne krysser 
snøscooterløype. Kryssingspunktet vil framstå som et konfliktpunkt mellom 
snøscootertrafikk og trafikk til reserveaggregatet.  

Alternativ 3 utarbeides med en felles adkomst både til fyrhus og reserveaggregat i 
nordre kant av fyrhuset, ca 40 m nord for eksisterende vegkryss. Adkomsten vil gå rett 
fram til aggregat, over eksisterende rørgate. En kjører da rett fram langs samme 
adkomst og rygger inn til fyrhuset. Løsningen er ikke gunstig i forhold til serving av 
brannbil  
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Med bakgrunn i Bydrift Longyearbyen AS e-post er konklusjonen at Alternativ 1 er den 
løsning som anbefales vedtatt.  

2.5 Fastsatt planprogram 

Forslag til planprogrammet dat 03.12.07, ble revidert etter høringsinnspill fra 
Sysselmannen. Under ”Sentrale problemstillinger” er følgende pkt. tatt med under 
Luftforurensning: Utslipp til luft fra reservekraftaggregatet beskrives, sammen med evt. 
nødvendige avbøtende tiltak. Ny dato er 14.02.08. 

2.6 1. gangs offentlig ettersyn 

Longyearbyen lokalstyre vedtok i møte 23.06.2008, i sak 024/08 å legge forslag til 
delplan knyttet til alternativ 1 ut til offentlig ettersyn.  

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

2.6.1 Norsk Polarinstitutt 

I brev datert 15.08.2008 uttales det at delplanen er gjennomgått. Norsk Polarinstitutt 
har ikke merknader til planen.  

2.6.2 Bergvesenet  

I brev datert 03.07.08 vises det til at delplanen er gjennomgått og at Bergvesenet ikke 
har merknader til planen.  

2.6.3 Sysselmannen  

I brev datert 25.06.08 er det gitt merknad til forslaget til delplan. Hovedinnholdet 
gjengis i det følgende:  

Sysselmannen mener planens bestemmelser ivaretar de hensyn som det ble spilt inn 
behov for ved høring av planprogrammet, med tanke på flomfare, støy og 
luftforurensing.  

Sysselmannen mener imidlertid at de faglige vurderingene som må foreligge før en 
etablering i tråd med en delplan, bør gjøres som en del av arbeidet med delplanen.  
Dette slik at gjennomføring av tiltak er avklart i det planen blir stadfestet. 

Sysselmannen ønsker videre å minne om arbeidet på Svalbard for sikring av større 
tankanlegg mot oljeutslipp, og ber om at tiltak for å sikre ledningen mellom tanker i 
eksisterende varmesentral og reserveaggregatet mot dieselutslipp blir ivaretatt. 

Dersom oppfylling av tomta for å heve nivået av hensyn til hydrologiske forhold gjør 
det enklere med atkomst fra Vei 500, og dette samtidig gjør at man kan unngå en 
konflikt med skutertrase ved avkjørsel Vei 600, bør det vurderes om alternativ 3 med 
felles atkomst til både fyrhus og reservekraftaggregat fra Vei 500 likevel bør velges. 
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Forslagsstillers kommentar:  

Flomvurdering:  
I bestemmelsenes § 2.1 h står det:  

”Før igangsettingstillatelse kan gis skal det være gjennomført vurderinger mht 
flomfare og evt. nødvendige avbøtende tiltak iverksatt.  
Foreslåtte avbøtende tiltak skal vurderes av vassdragsmyndighetene.” 

Bestemmelsen sikrer at det ikke gis tillatelse til, el. bygges et anlegg, som ikke er sikret 
i forhold til flom. Om den faglige vurdering ikke er utført før delplanen vedtas, sikrer 
likevel bestemmelsene at aggregatet ikke kan etableres før flomvurdering / krav til tiltak 
er gjennomført, og vurdert av NVE. 

Oljeutslipp:  
Vedr. sikring mot oljeutslipp fra anlegget er dette et driftsmessig forhold som Bydrift 
ivaretar ved etablering og drift av aggregatet.  

Adkomst:  
Bydrift Longyearbyen AS anser at lett adkomst for brannbil er den faktor som bør 
vektlegges mest. En har gjort det klart at grunnet fylling av brannbiler og stimkjele må 
avkjøring til fyrhuset opprettholdes. Bydrift ønsker videre at adkomst til 
reserveaggregatene bør etableres fra Vei 600, slik at en unngår kryssing av rørtraseer. 
I forbindelse med nevnte innspill vedr alternativ 3 fra Sysselmannen, anfører Bydrift 
Longyearbyen AS i e-post av 220808 pånytt at det betraktes som en dårlig løsning 
dersom reservekraftaggregatet skal betjenes fra eksiterende atkomst som FH2, fordi 
det medfører kryssing / kapping av rørtrase og gir vanskelige manøvreringsforhold for 
store kjøretøyer som skal serve reserveaggregatet.  

 

3. Planområdet – beskrivelse og premisser 

3.1 Overordnede føringer  

I forhold til overordnet plangrunnlag, søkes reserveraftaggregatet lokalisert innen et 
område som i Delplan for Longyearbyen tettsted, er definert som ”Flomfarlig område, 
mindre massetak”. I bestemmelsene framkommer det: ”I flomfarlig område tillates kun 
utført mindre masseuttak og elvesikringsarbeider.”  

Det aktuelle området er vist med pil i figuren. 
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3.2 Planområdet 

Det aktuelle området ligger inntil eksisterende fyrhus, nederst i Vei 500. 

 
 

3.3 Eiendomsforhold 

Grunneier for tomta til reserveaggregatet er Store Norske Spitsbergen Kullkompani, 
eiendommen 22 / 1.  
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Omtrentlig plassering av tomt for aggregat.  

3.4 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende ledningsnett legger premisser for byggevirksomhet. Aggregatets 
plassering er definert av Bydrift Longyearbyen AS Longyearbyen AS. Ved bygging av 
veg og parkeringsareal må de nødvendige hensyn til ledninger ivaretas.  

 
 

3.5 Trafikale forhold 

Området har i dag uregulert atkomst fra Vei 600 og adkomst til fyrhus fra Vei 500. 
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Like driftsmessige premisser for varmesentralen og reservekraftaggregatet gjør i 
utgangspunktet at det vil være funksjonelt å ha en felles atkomstveg. Andre 
funksjonelle premisser som betjening av brannbil og rørgater kan endre dette.  

 

3.6 Topografi 

Planområdet ligger i en skrånende nordvestvendt helning. Terrenget er generelt lite 
kupert og eksponert for vind. Eksisterende bebyggelse er orientert etter terreng og 
infrastruktur. 

 

3.7 Flomfare 

NVE (som konsulent) har på oppdrag fra Bydrift Longyearbyen AS utført en vurdering 
av flomfare.  
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I et notat til Bydrift, oversendt 05.06.08, bes det om tilbakemelding.  

Hovedinnholdet i notatet gjengis:  

Det aktuelle området Elvesletta i Svalbard utsettes jevnlig for store, fluviale erosjons- 
og massetransportprosesser. Elva har derfor stadig endret leie i den 200-400 m brede 
dalbunnen.  

Utbygging har ført til behov for økt kontroll av elveløpet. Etter en storflom i 1964, ble 
arbeidet med å samle elveløpet i ett leie påbegynt. Det har i ettertid årlig blitt utført et 
forholdsvis omfattende opprenskningsarbeider, masseuttak og dosing av elvemasse, 
for å begrense elvas utbredelse.  

Det som er spesielt utfordrende i forhold til flomsikkerheten av Elvesletta, er at den 
tidlige avrenningen på våren kan skje i en situasjon hvor elva er full av bunnis og 
snøfonner. Bunnisen vil bidra til å heve vannlinjene ved at det aktive 
strømningstverrsnittet er innsnevret.  

I følge tidligere vannlinjeberegninger for området, er det begrenset kapasitet gjennom 
kulvertene i veifyllingen nedstrøms. Den rene flomvannstanden i området er derfor 
styrt av kapasiteten dette punktet. Dette bestemmer vannstanden oppstrøms. 

Som navnet elvesletta tilsier, så ligger ønsket plasseringspunkt for 
reservekraftaggregatet innenfor elvas influensområde og vil være påvirket av vann i 
ulike faser. Bygging i dette området må derfor skje med spesiell aktsomhet. Dette 
gjelder både for å unngå negative effekter i vassdraget som følge av inngrepet, men 
også for å sikre riktig fundamentering, sikkerhet mot erosjon og tilgjengelighet av den 
tekniske installasjonen. 

For å skape gode hydrauliske forhold på strekningen, er den tilsynelatende beste 
løsningen slik jeg ser det å fylle opp deler av området. På den måten heves den aktive 
delen av permafrostsonen og reduserer den aktive påvirkningen av prosessene i 
vassdraget. Tilgjengeligheten som følge av overflatevann, er også bedre sikret. For 
ikke å skape unødige forstyrrelser i vassdraget for øvrig, må ha oppfylt volum 
kompenseres med masseuttak i det gjenværende elveløpet/elvesletta. 

Forslagsstillers kommentar:  

Det antydes at beste løsning er å fylle opp deler av området for å sikre riktig 
fundamentering, sikkerhet mot erosjon og tilgjengelighet av den tekniske 
installasjonen.  

Det er imidlertid ikke konkludert i form av en endelig rapport fra NVE, på dette stadium 
legges det derfor opp til at bestemmelsene til delplanen innehar rekkefølgekrav som 
forutsetter at avbøtende tiltak mot flom er avklaret og prosjektert, og vurdert av NVE 
Region nord, før det gis byggetillatelse til anlegget.  

I utgangspunktet legges det i bestemmelsene opp til at byggehøyden for aggregatet 
ikke skal overstige mønehøyde for eksisterende fyrhus. Dersom avbøtende tiltak mot 
flom medfører heving av byggetomta, vil og dette medføre at kravet til maks 
mønehøyde renonseres.  

3.8 Naturmiljø 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre 
gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold i og omkring Longyearbyen. 
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Planområdet ligger innenfor et område (lysgrønn) der det er registrert forekomster 
som ikke er vurdert å ha spesiell biologisk verdi: 

 
 

3.9 Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i eller i umiddelbar nærhet av 
planområdet.  
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3.10 Fyrhuset/Fjernvarmesentralen 

Varmesentralen ble i sin tid gitt en særegen utforming som det ved etablering av et 
reservekraftanlegg er naturlig å ha et bevisst forhold til, både når det gjelder 
plassering, volum og materialbruk. 
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3.11 Planpremisser 

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

 

• Planarbeidet innebærer en endring og detaljering i forhold til gjeldende 
arealplan.  

• Hensynet til biologisk mangfold og automatisk fredede kulturminner skal 
vektlegges ved utforming av delplanen. 

• Bygning for aggregat skal plasseres i tilknytning til eksisterende varmesentral.  

• Aggregatet skal plasseres parallelt med varmesentralen, i samsvar med konkret 
forslag fra Bydrift Longyearbyen AS Longyearbyen AS (hjørnekoordinater 
oversendt).  

• Innen planområdet gis det plass for oppstikling av biler og scootere av hensyn 
til drifta av anlegget.  
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4. Om reservekraftanlegget 

4.1 Behov 

Ut fra tidligere utredninger framstår det som et prinsipp at reservekraftanlegget som 
skal etableres skal ha så stor kapasitet at en kan klare seg igjennom en periode uten 
eksisterende reservekraftanlegg hvis det skulle skje for eksempel en brann i anlegget. 
Da bør den nyinstallert effekt være tilstrekkelig til å forsyne byen fram til ny kapasitet er 
på plass.  

4.2 Utforming av anlegget 

Det foreligger forskjellige alternativer for utforming av anlegget, som igjen gir ulike 
virkninger på omgivelsene. Understående tegninger er levert fra leverandør / bydrift.  

 

 
Snitt fra siden (tegning fra leverandør 04.04.08).  
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Tverrsnitt (tegning fra leverandør 04.04.08). 

 

 

Bygget vist i plan (tegning fra leverandør 04.04.08). 
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4.3 Plassering 

 
Tegning som viser hjørnene av aggregatet i forholdet til fyrhuset.  

4.4 Trafikale forhold 

Planforslaget opprettholder dagens trafikksituasjon mot Vei 500. Adkomstveg fra Vei 
600 er i konflikt med scooterløype.  

Det kan etableres parkeringsplasser i området tilpasset driftsbehovet til fyrhus og 
varmesentral.  

4.5 Miljøforhold 

Fra Bydrift Longyearbyen AS Longyearbyen AS og leverandør er det framholdt at reell 
støy må måles når anlegget er montert.  

Det skal framlegges dokumentasjon på at tilfredsstillende støyskjerming og demping er 
gjort av reservekraftaggregatet.. Grenseverdiene skal ikke overstiger verdiene satt i NS 
8175, klasse C i omkringliggende bebyggelse.  

Støynivå på uteoppholdsareal ved boliger, lekeareal, uterom og private uteplasser, skal 
ikke være over LDEN=55dB. 

Det vises til oversendelse pr. e-post fra Bydrift Longyearbyen AS Longyearbyen AS 
04.04.08, der data fra leverandøren framkommer vedr. støy og eksos. Det 
framkommer her at støynivå er satt til 70 dB(A) på 10 m.  

Anlegget må, før det settes i drift, ha utslippstillatelse fra SFT. 

Huset som skal romme aggregatene skal ha en design som gir en god estetisk 
tilpassning til eksisterende varmesentral.  
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Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at rimelige skjønnhetshensyn er 
tatt. Dokumentasjonen skal vise forholdet til landskap og naboskap.  

 

 
Skisse som viser støysone 70 db(A) inntil 10 m fra aggregatet. 

 



DELPLAN FOR RESERVEKRAFTAGGREGAT 23 
  

BARLINDHAUG CONSULT AS   30.9394 

5. Planforslag  

5.1 Alternative planforslag 

I forslagsstillers planforslag datert 10.06.08 ble det redegjort for følgende tre alternative 
løsninger:  

Alternativ 1 utarbeides 
med to vegtilknytninger. 
Eksisterende adkomst fra Vei 
500 til fyrhus opprettholdes, 
og det planlegges adkomst 
til aggregat fra Vei 600.   

Alternativ 1 krysser 
scooterløypa. 

Alternativ 1 berører ikke 
eksisterende rørgate. 

Alternativ 2 utarbeides 
med to vegtilknytninger; 
tilknytning til fyrhuset 
planlegges ca 37 m nord for 
eksisterende vegkryss, fra 
Vei 500. Tilknytning til 
reserveaggregatet 
planlegges fra Vei 600.  

Alternativ 2 krysser 
scooterløypa. 

Alternativ 2 medfører 
kryssing av eksisterende 
rørgate. 

Alternativ 3 utarbeides 
med en felles adkomst fra 
vei 500 til både til fyrhus og 
reserveaggregat ca. 37 m 
nord for eksisterende 
vegkryss.  

Alternativ 3 berører ikke 
scooterløypa. 

Alternativ 3 medfører 
kryssing av eksisterende 
rørgate. 

I det opprinnelige planforslaget vurderte forslagsstiller alternativ 1 som den helhetlig 
mest tilfredsstillende løsningen. 

MN-utvalget vedtok i møte 23.06.08 at alternativ 1 skulle utlegges til offentlig ettersyn.  

5.2 Generelt 

Planområdet er på ca. 2,7 dekar.   

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

5.3 Arealbruk 

Området avsettes som Spesialområde, kommunalteknisk anlegg.   
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5.4 Teknisk infrastruktur 

Anlegget tilpasses eksisterende ledningsnett.  

Fra Bydrift Longyearbyen AS Longyearbyen AS opplyses at det skal etableres ledning 
for diesel mellom tanker i eksisterende varmesentral og reserveaggregat.  

5.5 Trafikale forhold 

Avkjøring til fyrhus planlegges fra Vei 600. Det kan anlegges p-plasser ved fyrhus og 
aggregat. 

5.6 Virkninger av planen 

5.6.1 Forholdet til kulturminner 

Tiltaket vil ikke berøre automatisk fredede kulturminner eller sikringssoner omkring 
slike. 

5.6.2 Forholdet til biologisk mangfold 

Tiltaket vil ikke berøre områder som er vurdert å ha verdi i forhold til biologisk 
mangfold.  

5.6.3 Forholdet til scooterløyper 

Atkomsten krysser scooterløypa. Dette er et trafikalt konfliktpunkt.  

5.6.4 Forholdet til teknisk infrastruktur 

Tiltaket berører ikke eksisterende rørgate.  

5.6.5 Forholdet til støy 

Bestemmelsene setter krav til at anlegget ikke medfører støy utover i nabobebyggelsen 
utover krav i forskrift og bestemmelser.  

5.6.6 Forholdet til utslipp til luft 

Ut fra oppgitte spesifikasjoner vedr. eksos skal det avklares ev. krav til tiltak fra 
miljøvernmyndigheten.  

5.6.7 Forholdet til flomfare 

Det skal utarbeides ev. krav til avbøtende tiltak av flomfaglig ekspertise. (Kfr. innspill 
fra NVE, pkt. 3.7.) 



DELPLAN FOR RESERVEKRAFTAGGREGAT 25 
  

BARLINDHAUG CONSULT AS   30.9394 

6. Vedlegg 

• Bestemmelser til delplan - alternativ 1, datert 10.06.08 

• Plankart for alternativ 1 i målestokk 1:1000, datert 10.06.08 (A3-format) 
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Bestemmelser til delplan - alternativ 1 

Dato: .......................................................................................................10.06.08 

Dato for siste revisjon:..............................................................................* 

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

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for en framtidig utbygging av 
reservekraftaggregat. 

II 

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

III 

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

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

b) Av hensyn til biologisk mangfold og automatisk fredede kulturminner skal inngrep i 
terrenget utføres så skånsomt som mulig, og tomta skal opparbeides på en 
tilfredsstillende måte etter ferdigstillelse. 

c) Innen område for snødepot tillates lagring av snø.  

IV 

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

1.  VEIER (§ 49, 3. ledd nr. 6) 

1.1. Kjøreveg 

a) Atkomstvei skal etableres som vist i plankartet. 

2. SPESIALOMRÅDER (§ 49, 3. ledd nr. 7) 

2.1. Reservekraftaggregat – fyrhus 

a) Innenfor området tillates oppført bebyggelse med tilhørende anlegg, knyttet til 
reservekraftanlegg og fyrhus.  

b) Reservekraftaggregatet skal på en god estetisk måte tilpasses eksisterende fyrhus, 
både når det gjelder form og materialbruk.  

c) Høyeste mønehøyde for reservekraftaggregatet skal ikke overstige mønehøyde på 
eksisterende fyrhus. Dersom avbøtende tiltak mot flom medfører heving av 
byggetomta, kan kravet til maks mønehøyde fravikes.  
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d) Ubebygde arealer må gis en tiltalende form og behandling.  

e) Det skal framlegges dokumentasjon på at tilfredsstillende støyskjerming og 
demping er gjort av reservekraftaggregatet. Grenseverdiene for støy fra 
reservekraftaggregatet innendørs i omkringliggende bebyggelse skal ikke overstige 
verdiene satt i NS 8175, klasse C.  

f) Støynivå fra reservekraftaggregatet på uteoppholdsareal ved boliger, lekeareal, 
uterom og private uteplasser, skal ikke være over LDEN=55dB. 

g) Anlegget må, før det settes i drift, ha utslippstillatelse fra miljøvernmyndigheten. 

h) Før igangsettingstillatelse kan gis skal det være gjennomført vurderinger mht 
flomfare og evt. nødvendige avbøtende tiltak iverksatt.  
Foreslåtte avbøtende tiltak skal vurderes av vassdragsmyndighetene. 

i) Før igangsettingstillatelse kan gis skal grunnforholdene være undersøkt. 

 

2.2. Frisiktsone 

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

 

 


