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Forord 
 
 
Statsbygg planlegger ny feltstasjon for nordlysobservasjoner ved Longyearbyen. Nåværende 
feltstasjon i Adventdalen er utsatt for lysforurensning og derfor uegnet for videre utvikling. 
Ønsket om å få etablert en ny stasjon raskt er knyttet til det internasjonale polaråret 2007/08. 
Stasjonen vil få navnet Kjell Henriksen-observatoriet, etter professor Kjell Henriksen ved 
Universitet i Tromsø. 

Plan- og konsekvensutredningsarbeidet er basert på plan- og utredningsprogrammet av januar 
2006 og utredningsprogram for konsekvensutredning (KU), fastsatt av Sysselmannen 24. januar 
2006.  

Som forutsatt i plan- og utredningsprogrammet er det utarbeidet et samlet dokument for 
beskrivelse av delplanen og KU. Begrunnelsen og bakgrunnen for planen er nærmere beskrevet i 
kap 1. I kap 2 er det redegjort for plan- og utredningsprosessen. Delplanen er beskrevet i kap 3, 
mens konsekvensene av den er beskrevet i kap 4. Vedlegg 3 viser hvordan utredningsprogrammet 
er besvart i foreliggende dokument. Planområdets brutto størrelse er 169,1 daa. 

Momenter til innhold i planen og konsekvensutredningen har vært presentert for og drøftet med 
berørte parter. Etter Statsbyggs vurdering er det ikke avdekket vesentlige negative konsekvenser, 
som kan være til hinder for å etablere en ny feltstasjon på Breinosa.  

Plandokumentet er supplert etter høring og offentlig ettersyn i perioden 8. mai – 20. juni 2006. 
Hvilke endringer som er gjort er beskrevet i kap 2.3. 
 
 
 
 
Oslo/Longyearbyen, juni 2006 
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1 Innledning 
 
 
1.1 Bakgrunn 
Eksisterende feltstasjon for nordlysobservasjoner i Adventdalen ble etablert på 1980-tallet. 
Anlegget består av enklere bygninger (brakker) med et bruttoareal på ca 150 m2. Stasjonen har 
vært gjennom flere mindre utbygginger. I 2000 ble f eks plattformen bak stasjonen utvidet, slik at 
det var mulig å ta mot flere instrumenter. Dette ble gjennomført som kriseløsning.  

Beliggenheten i dalbunnen, omlag 4 km fra Longyearbyen, gjør at virksomheten i økende grad 
forstyrres av lysforurensninger (lys som forstyrrer kameraer etc) fra pågående og planlagt 
utbygging i Longyearbyen. Dette gjelder spesielt tettstedsveksten nord- og østover mot 
Adventdalen. For framtidig nordlysforskning er det derfor helt nødvendig med annen lokalisering 
av feltstasjonen.  

Dagens stasjon har heller ikke tilstrekkelig areal for pågående og planlagt aktivitet. I 1999 ble det 
nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet ”forretningsplan for norsk feltstasjon på Platåberget, 
Svalbard” (juni 2000). Oppdragsbrev datert 03.07.02 fra Undervisnings- og 
forskningsdepartementet til Statsbygg om utredning av ny feltstasjon har basis i denne 
forretningsplanen. 

 

 
Figur 1 Dagens feltstasjon i Adventdalen 

 

Etter utredning av alternative tomter høsten 2002 har Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) 
konkludert med valg av Breinosa som ny tomt for feltstasjon. Plassering av nybygget på Breinosa 
er nærmere vurdert av bruker med bakgrunn i ønsket om en plassering lengst mulig vekk fra 
Longyearbyen og kunstig belysning, men samtidig med mulighet for å nå nybygget enklest mulig 
via eksisterende veinett (med noe forlengelse). 
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1.2 Vurderte lokaliseringsalternativer 
Som nevnt i kap 1.1 er det vurdert flere alternative beliggenheter. Utførte undersøkelser og 
vurderinger refereres her kort. 

Dagens lokalisering, 0-alternativet, er uegnet pga lysforurensing. Videreutvikling av 
feltstasjonen på dette stedet anses derfor å være uinteressant. Bygningsmassen er dessuten 
uhensiktsmessig.   

Planarbeidet med konsekvensutredning har som formål å gi nødvendige avklaringer av alle 
relevante forhold i tilknytning til etablering og drift av en ny feltstasjon. Dette betyr at planen 
skal: 

• gi hjemmel for bygging av feltstasjon for nordlysobservasjoner med tilhørende infrastruktur 
(herunder atkomst) på Breinosa 

• sikre nødvendige hensyn til miljø, landskap, friluftsliv, klima og sikkerhet. 

Når det gjelder tidsplan for å etablere en ny feltstasjon, så er det et sterkt ønske om å ha en 
tidsmessig stasjon etablert i god tid før det internasjonale polaråret 2007/08. Dette vil være en 
viktig anledning til å vise fram norsk forskning og til å gi et tilbud til internasjonale aktører. Den 
nye feltstasjonen bør derfor være driftsklar i løpet av første halvår 2007, slik at både stasjonen og 
polaråret får god markedsføring.   

I søket etter steder å flytte feltstasjonen til, er det lagt vekt på gode observasjonsforhold, dvs størst 
mulig fri horisont og fravær av lysforurensning, samt minst mulig behov for nye terrenginngrep, 
spesielt til vei. Tomta skal altså gjøre det mulig å etablere en feltstasjon der fri horisont for 
observasjoner er størst mulig og påvirkning fra menneskeskapt belysning (lysforurensning) er 
minst mulig. Tomta skal ha kjøreatkomst på vei med akseptabel stigning. Mer detaljerte krav er 
omtalt i kap 3. 

Platåberget, som først var vurdert, tilfredsstiller kravet til atkomst og fri horisont. Målinger viste 
imidlertid at området er sterkt forurenset av lys både fra Longyearbyen og fra flyplassen. 
Beliggenheten er derfor ikke egnet. Se Pre location measurements for new auroral station on 
Svalbard (mars 2003) for nærmere dokumentasjon. 

Det er vurdert flere mulige plasseringer under Breinosa. Opp fra EISCAT er det et platå som gir 
flere muligheter for å plassere et bygg. Den nøyaktige beliggenheten må balanseres mellom 
hensynet til størst mulig fri horisont og minst mulig eksponering fra Adventdalen og 
Longyearbyen. Beliggenheten på Breinosa vurderes å være optimal pga relativt kort avstand fra 
UNIS, nærheten til andre forskningsinstallasjoner og et begrenset behov for å bygge ny vei. 

Området hvor ny feltstasjon planlegges bygd ligger omlag 500 meter sør for/ovenfor EISCAT og 
nordvest for toppen av Breinosa, på et platå i hellinga som går ned mot EISCAT og Gruve 7. For 
nærmere beskrivelse av brukerinteresser mm vises det til kap 4.  

Andre mulige alternativer med tilsvarende eller bedre lysforhold er vurdert å medføre et langt 
større behov for ny vei og annen infrastruktur i urørte områder. Slike alternativer er derfor ikke 
vurdert videre. 
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Figur 2 Alternativer for ny feltstasjon 

 

 
1.3 Gjeldende plansituasjon 
Området er i arealplan for Longyearbyen 1998 – 2002 avsatt til natur- og friluftsområde med 
aktiviteter tilknyttet råstoffutvinning. Atkomstveien berører i tillegg område avsatt til allmennyttig 
formål (eksisterende; EISCAT). En liten del av planområdet ligger innenfor område med forbud 
mot motorisert ferdsel i utmark. Planen innebærer en endring og detaljering av deler av gjeldende 
arealplan.  

I utfyllende bestemmelser til arealplanen, pkt 2.3, er det gitt føringer for planlegging av 
forsknings- og kommunikasjonsanlegg i natur- og friluftsområder før tillatelse kan gis: 

”Planen skal i nødvendig grad gjøre rede for: 

• Anleggets omfang, herunder høyde, avgrensing, samt nødvendig tilhørende infrastruktur, 
grunnarbeider og eventuelle andre inngrep i naturmiljøet. 

• Virkninger av virksomheten for naturmiljøet i og utenfor planområdet. 

• Forholdet til annen virksomhet i planområdet, herunder eksisterende tele- og 
kommunikasjonsvirksomhet. ” 

Disse forholdene er belyst i kap 3 og kap 4. 
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Figur 3 Eksisterende plansituasjon 

 

 
2 Planprosess 
 
 
2.1 Kunngjøring av planoppstart og behandling av plan- og utredningsprogram 
Oppstart av planarbeidet og utleggelse av plan- og utredningsprogrammet, datert 18.11.05, ble 
varslet med kunngjøring i Svalbardposten 09.12.05 og brev til berørte myndigheter og 
organisasjoner 30.11.05. Det var fire uttalelser til forslaget. SNSK, Svalbard Reiselivsråd og 
EISCAT hadde konkrete innspill til forhold som må utredes og interesser det må tas hensyn til i 
planleggingen, mens Bergvesenet v/ Bergmesteren for Svalbard ikke hadde merknader.  

SNSK framhever konsekvenser for andre virksomheters lysbruk, konsekvenser for gruvedriften 
og problemstillinger knyttet til vei og tomt (rettigheter mm). Svalbard Reiselivsråd frykter at 
etableringen vil virke negativt inn på reiselivsnæringens aktiviteter i området, og ber om at dette 
utredes. EISCAT påpeker gjeldende avstandskrav fra deres installasjoner. 

Sysselmannen har på dette grunnlaget i brev av 24.01.06 fastsatt utredningsprogram, jf § 4 i 
forskrift om konsekvensutredninger mm på Svalbard. Programmet er vedlagt.  

Miljø- og næringsutvalget behandlet utkastet til planprogram før det ble sendt på høring. 
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2.2 Gjennomføring av plan- og utredningsarbeidet 
Planleggingen og konsekvensutredningen er basert på foreliggende dokumentasjon, befaringer, 
utredninger, møter og intervjuer. I kap 4 er det redegjort for kilder og arbeidsmetoder. Det ble 
gjennomført befaringer og møter med berørte myndigheter og organisasjoner 14.-16. mars. 
Møtene hadde dels som formål å få inn informasjon, dels å få synspunkter om spesielle 
problemstillinger og alternative løsninger. 

 

 
2.3 Offentlig ettersyn – uttalelser til planforslaget 
Miljø- og næringsutvalget vedtok 8. mai 2006 å legge planforslaget med konsekvensutredning ut 
til offentlig ettersyn og sendte det samtidig på høring til berørte parter. Høringsperioden ble satt til 
6 uker, slik at fristen var 20. juni 2006. Avviket fra anbefalt frist, 8 uker, i forskrift om 
konsekvensutredninger og avgrensning av planområdene på Svalbard, § 4, var klarert med 
Sysselmannen.  

Det offentlige ettersynet ble kunngjort i Svalbardposten 12. mai. Samtidig ble det invitert til åpent 
møte om saken. Møtet ble avholdt 31. mai med om lag 20 deltakere i tillegg til innledere. 
Kommentarer til planen og konsekvensutredningen er i det vesentlige gjentatt og bekreftet i 
skriftlige uttalelser. Alle uttalelsene refereres og kommenteres i det følgende. 

Norsk Polarinstitutt har ingen merknader til planen.  

Svalbard Næringsforening mener at saken allerede er avgjort og at høringen er proforma. 
Foreningen vil derfor ikke bruke tid på en detaljert høringsuttalelse, men påpeker at 
tilgjengeligheten til området og eksisterende aktiviteter ikke må bli begrenset for dem som bruker 
området i dag.  

EISCAT Scientific Association ønsker nordlysstasjonen velkommen og forventer at de to 
virksomhetene kan drives side ved side. EISCAT påpeker at ny vei ikke må bygges høyere i 
terrenget enn eksisterende veg pga mulige snødriftproblemer. Dessuten påpekes behov for rør i 
veien der den starter, for å fjerne overflatevann. Til sist forutsetter EISCAT at Statsbygg avklarer 
forhold om rettigheter til og vedlikehold av veien, jf kap 3.4. 

Kommentar: De forholdene som påpekes gjelder ikke planen som sådan, men oppfølging og 
gjennomføring av den. Momentene vil bli fulgt opp av Statsbygg. 

UNIS påpeker at tiltaket er viktig for å kunne fortsette den optiske nordlysforskningen som UNIS 
nå har et nasjonalt ansvar for. UNIS er kontaktet av to lokale turoperatører som ønsker å starte 
med forskningsturisme, dvs å utnytte forskningsanlegg og –resultater i reiselivssammenheng. 
UNIS og andre forskningsinstitusjoner ser dette som interessant ved at det kan være et 
virkemiddel til formidling og et bidrag til turister i de deler av året tilbudet ellers er begrenset. 

Kommentar: Se også uttalelse fra Svalbard Reiseliv. 

Svalbard Reiselivsråd opplever prosessen med plan/søknad og konsekvensutredning som en ren 
formalitet, der utfallet er gitt. Rådet har likevel opplevd å ha god dialog med tiltakshaver og 
utreder. Reiselivsrådet støtter ikke foreliggende planer for utbygging, da den vil kunne få uheldige 
konsekvenser for dagens reiselivsmessige bruk av området og dessuten begrense framtidige 
muligheter. Rådet ser likevel muligheter for å utvikle reiselivsprodukt basert på forskings-
virksomhet og –institusjoner, spesielt på tider av året da næringen står overfor klimatiske og 



 
 
 
 

 12

føremessige utfordringer. I dette tilfellet er det en utfordring å utnytte slike muligheter ved at 
forskningsvirksomheten er størst i den perioden reiselivet har størst behov for supplerende tilbud. 
Rådet har konkrete forslag til hvordan dette kan løses.  

Rådet har følgende konkrete bemerkninger til planbeskrivelsen og konsekvensutredningen. 

• Gjeldende plansituasjon; kap 1.3 og figur 3 (figur 2 i høringsdokumentet): I deler av 
planområdet er det forbud mot motorisert ferdsel i hht Svalbardmiljøloven, og ikke etter 
frivillig ordning. 

• En veitrasé vest for EISCAT (alternativ 2, jf kap 3.1) vurderes å være bedre for 
reiselivsoperatører og det allmenne friluftslivet, ved at viktige bruksområder i mindre grad blir 
berørt. Dessuten antas snødriftsforholdene å være bedre. 

• Uberørt natur er kjernen i de fleste reiselivsprodukter på Svalbard. Avstanden til det som er 
uberørt blir stadig lengre, og dette er særlig uheldig når etterspørselen ser ut til å dreie mot 
kortere turer. 

• Rådet frykter at selve begrunnelsen for ny feltstasjon – skjerming mot lysforurensning – kan 
medføre restriksjoner også for reiselivet, spesielt produktutvikling i mørketida. Det etterlyses 
derfor en konsekvensutredning med tanke på eventuelle ferdselsbegrensninger ved 
feltstasjonen. 

Kommenter: Beskrivelsen av plansituasjon mht motorisert ferdsel rettes opp i kap 1.3 og kap 4.4. 
For den anbefalte veiløsningen er det lagt særlig vekt på lengde, eksponering i landskapet og 
samlet inngrepssituasjon. Reiselivsrådet tilfører ikke nye opplysninger om denne saken, og 
vurderingen står fast. Kap 4.2, naturmiljø, er supplert med en egen analyse av 
inngrepssituasjonen. Til kommentaren om mulige ferdselsrestriksjoner bemerkes at hodelykter, i 
likhet med f eks søkelys fra helikopter, gir et sterkt og plutselig lys som er uheldig for 
lysfølsomme instrumenter. Problemet er neppe så stort at det er aktuelt å formalisere et 
ferdselsforbud i delplanen. Berørte parter bør heller finne fram til en omforent løsning som 
forebygger mulige problemer for forskningen og samtidig ivaretar muligheter for reiselivet. 
Synspunkter om mulig sambruk forskning/reiseliv forutsettes fulgt opp av partene, ref uttalelse fra 
UNIS; se også kap 4.4 der dette er nevnt som avbøtende tiltak. 

Uttalelsene gir ikke grunnlag for å endre plankart, utfyllende bestemmelser eller retningslinjer til 
planen. 
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3 Beskrivelse av planforslaget  
 
3.1 Vei/atkomst 
Atkomsten til en ny feltstasjon benytter atkomstveg til Gruve 7 og EISCAT.  Dagens vei fra 
Adventdalen til EISCAT via Gruve 7, en strekning på ca 2 km i luftlinje, stiger om lag 400 
høydemeter. Veien har på det bratteste en stigning på 17 %. Veien driftes av SNSK og EISCAT.  

Det er utarbeidet to alternativer for atkomst fra EISCAT til stasjonen, se kartutsnitt. 

 Begge alternativene tar hensyn til EISCAT sitt ønske om 200 m sikkerhetssone rundt 42 m radar 
øst for stasjonen. 

Planlagt vei har en bredde på 4 m. Den skal ha en overbygning på 10 cm bærelag og 30 cm 
forsterkningslag som vist i figuren under. For å holde veien mest mulig fri for snø og for å 
begrense brøytebehovet, bygges den inntil 1 m over eksisterende terreng.   

 

 
Figur 4 Oppbygging og profil for planlagt vei. 

 

Alternativ 1, øst for EISCAT 

Ny atkomstveg tar av østover 200 m nord for EISCAT og følger sikkerhetssonen fram til sørøst 
for EISCAT, hvor veien legges i sidebratt terreng (1:6) fram til ryggen som ligger vest for ny 
feltstasjon og følger den opp til stasjonen. Det er to bratte partier på veien, fra profil 200 til 300 
med 15 % stigning og fra profil 600 til 750 med stigning 17,5 %. Lengden på ny vei blir 1105 m.     

 

Alternativ 2 vest for EISCAT 

Ny atkomstveg tar av vestover 200 m nord for EISCAT og følger sikkerhetssonen fram til sørøst 
for EISCAT, hvor veien legges i sidebratt terreng (1:6) fram til ryggen som ligger vest for ny 
feltstasjon og følger den opp til stasjonen. Det er to bratte partier på veien, fra profil 450 til 600 
med 14 % stigning og fra profil 850 til 950 med stigning 17 %. Lengden på ny vei blir 1400 m.     

 

Vurdering 

Alternativene er vurdert mht kriteriene veigeometri (kurvatur), stigningsforhold, sikkerhet, 
snøforhold, skredfare, synlighet og andre forhold. Vurderingene er oppsummert i tabellen på neste 
side.  
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 Alt 1 Alt 2 

Veilengde 1105 1400 

Geometri Generelt god kurvatur Ulempe med krapp kurve i bunn av siste 
stigning - mister hastighet. 

Stigning  Litt brattere enn alternativ 2, men ikke 
mye. Omtrent som eksisterende vei på 
det bratteste. 

Marginalt slakere enn alternativ 1. 

Sikkerhet Veien følger (har støtte i) terrenget.  Nærføring til skrenten ned mot 
Adventdalen kan være et problem. 

Snøforhold Målinger med GPS viser snødybder på ca 
1 m. 

Satellittfoto antyder at traseen blir tidligere 
snøfri enn alt 1. 

Skredfare Det er ikke kjent at området er skredfarlig. Det er ikke kjent at området er skredfarlig. 

Synlighet Minst eksponert (se kap 4.3); ikke kritisk. Mest eksponert (se kap 4.3), dog ikke 
kritisk. 

Diverse; 
andre 
hensyn 

SPEAR-anlegget får atkomst som går 
utenfor sikkerhetssonen til EISCAT.  
Feltstasjonen vil ikke bli belyst av kjøretøy 
på vei opp. 

SPEAR-anlegget beholder atkomst i 
sikkerhetssonen til EISCAT.  
Feltstasjonen kan bli belyst av kjøretøy på 
vei opp. 

 
Figur 5 Alternative veilinjer 
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Fordi alternativ 1 er kortest, har best kurvatur og er minst eksponert, er dette lagt til grunn i 
planforslaget. Veien er vist som en 50 m brei korridor, slik at det er mulighet for detaljtilpasninger 
innenfor korridoren. Faktisk veibredde er regulert til 4 m kjørebredde, jf utfyllende bestemmelser. 

Feltstasjonen vil ha daglig transport på veien i sesongen (november – mars), og lite bruk om 
sommeren. Veien vil være åpen for alminnelig ferdsel. Parkeringsforhold er omtalt i kap 3.2. 

 

 
3.2 Bebyggelse  
 

Uteområde inkludert vei og parkering 

Uteområdene forutsettes ikke å bli opparbeidet. Eksisterende terreng med vegetasjonsdekke skal 
imidlertid ivaretaes på best mulig måte under bygging og terreng og vegetasjon som blir berørt 
under byggeperioden skal tilbakeføres til opprinnelig stand før ferdigstillelse.  

Det skal opparbeides 6 parkeringsplasser nær hovedinngangen for feltstasjonen, med muligheter 
for uttak til motorvarmer for 4 av disse. I tillegg legger planen til rette for at det kan opparbeides 
inntil 4 parkeringsplasser for allmenn bruk. Parkeringsplassene vil bli utformet på en måte som 
minimaliserer mulighetene for ”lysforurensing” fra lyktene på kjøretøyene. Parkeringsplassene vil 
bli tilpasset eksisterende terreng. 

Feltstasjonen vil ha behov for enkelte frittstående måleinstrumenter i en omkrets av ca 100 m fra 
bygningen. Dette dreier seg om små installasjoner som antenner for GPS, værstasjoner, riometre 
og magnetometre. Ortofotoet i vedlegg 4 av dagens stasjonsområde viser omfanget av slike 
installasjoner. Det er antatt behov for å plassere ut ca 15 instrumenter. De fundamenteres gjerne 
med en stolpe ned i bakken med en 1 x 1 m2 betongkake på toppen ved bakkenivå.  

 

Bebyggelse 

Planlagte funksjoner er forutsatt samlet i ett bygg. 

Servicedelen skal inneholde alle fellesfunksjonene som er nødvendige for å drive 
instrumentparken og stasjonen under arktiske forhold. Dette betyr at denne delen omfatter 
mulighet for nødovernatting for inntil 4 personer dersom været gjør det vanskelig å forlate 
stasjonen. For øvrig vil servicedelen inneholde oppholdsrom med kjøkken, operasjonsrom med 
arbeidsplasser, verksted, garderober, et oppholdsrom med utsikt mot Adventdalen, mm. Der det er 
dagslysbehov, vil vinduene bli utformet slik at total blending kan oppnås. Lys må ikke sive ut og 
forstyrre målingene. Det skal bygges en garasje for bil, snøskuter eller beltevogn med innvendig 
grunnflate på 8 m x 5 m. Garasjen skal være isolert med mulighet for oppvarming og tett for snø 
og vind. Den vil framstå som en integrert del av bygningsmassen. 

Instrumentdelen er tenkt sammensatt av instrumentmoduler, i utgangspunktet 32 stk med 
utvidelsesmulighet til inntil 64 stk. Instrumentmodulene (evt prefabrikkerte) skal kunne adderes 
uten ombygginger. Hver instrumentmodul består av et instrumentrom, vanligvis med kuppel og et 
pc-/kontrollrom. Dette rommet er ikke ment som arbeidsplass, men som rom for 
styringselektronikk til instrumentene. Instrumentmodulene vil ha enkle volumer som egner seg for 
prefabrikasjon. Det antas at bygninger i tre vil være det mest hensiktsmessige valget, bl a ut fra 
ønsket om enkelt vedlikehold.  
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Samlet bruttoareal blir på til sammen inntil 1200 m2. Høyde over terreng blir på 5-7 m. Stasjonen 
skal kunne benyttes hele året, men primært i månedene fra og med november til ut mars. Dette 
bruksmønsteret tilsier at bygg og fasade må utformes med sikte på å unngå fonndannelser. 

Mulig utforming av bebyggelsen er vist på illustrasjonsplanen. 

 

Plattform/1. byggetrinn  

Bygningsmassen vil bli plassert på en sammenhengende plattform med antatt lengde på inntil 100 
m, avhengig av endelig detaljutforming av stasjonen. Første byggetrinn omfatter servicedelen og 
32 instrumentmoduler på den ene sida av servicedelen. Den ledige delen av plattformen vil bli 
brukt til å plassere instrumenter, utstyr og evt hele containere. Utvendige plattformer for montasje 
av instrumenter og lignende har ved eksisterende stasjon vist seg som en fleksibel løsning. Dette 
gjør det mulig også å ta imot ”ukurante” instrumenter og større elementer. Plattformen skal ha 
atkomst fra servicedelen. Plattformen skal dimensjoneres og tilrettelegges for seinere utvidelse av 
stasjonen.  Illustrasjonen viser første byggetrinn (grått) og utvidelsesmuligheter (omriss). 

 
Figur 6 Fasadeoppriss 
 

Instrumentplattform på tak  

Det skal bygges en plattform for plassering av instrumenter (fullhorisont) på taket av bygningens 
servicedel og med utvendig atkomst. Ved utformingen av plattformen må det tas hensyn til at 
denne ikke skal ”skygge” for kuplene og vice versa. 

 

Grunnforhold og grunnarbeider 

Det er ikke utført grunnundersøkelser på tomta. Tomten forventes å bestå av friksjonsjordarter. 
Dybden til fjell er ikke kartlagt, men det antas at løsmasselaget er tynt, eventuelt at det er fjell i 
dagen. 

Grunnarbeidene vil hovedsakelig bestå av fundamentering av bygg, samt graving og 
fyllingsarbeider. Det antas at bygget primært blir plassert på en fylling, med delvis utgraving i 
tomtens bakkant. Det legges opp til graving for pelehoder og eventuelle fundamentdragere i 
fyllingen. Ved eventuell graving i permafrost må det sprenges eller pigges. Masser vil så langt 
mulig bli gjenbrukt. Ved behov for tilleggsmasser kan det benyttes elvegrus. 

Prøvegravinger vil være bestemmende for fundamenteringsmetode. Det må bores før etablering av 
eventuelle peler. Pelelengdene vil bli bestemt ut fra forventet fundamentlast og beregnet bæreevne 
i permafrost.  Bygget skal fundamenteres med tanke på å unngå smelting av permafrosten. Gulvet 
under bygget må derfor isoleres. 
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Figur 7 Optisk instrument på dagens stasjon 

 
3.3 Teknisk infrastruktur 
Tappevann kjøres med vanntankbil til feltstasjonen. Det skal plasseres en tank for nødvendig 
mengde tappevann til bygget. Avløpsvann fra bygget skal samles i en egen tank. Avløpsvannet 
skal overføres til tankbil for bortkjøring. Det vil bli installert tørr- eller vannklosett. Størrelsen på 
vann- og avløpstank vil bli dimensjonert etter valgt toalettløsning. 

Det er forutsatt elektrisk oppvarming. Strømledninger og andre kabler legges i veien fra EISCAT. 

 

 
3.4 Eiendoms- og rettighetsforhold 
Området eies av SNSK. SNSK ønsker at det fradeles egen tom til anlegget. Statsbygg har til 
hensikt å feste grunn. Vilkår mm er under avklaring.  

Idag vedlikeholder Svalbard Samfunnsdrift AS veien opp til Gruve 7, mens EISCAT 
vedlikeholder den videre opp til sitt anlegg. Spørsmål om rettigheter til og vedlikehold av vei er 
under avklaring blant berørte parter.  

 

 
3.5 Drift av stasjonen 
Stasjonen skal eies og driftes av Statsbygg med UNIS som leietaker. UNIS vil framleie 
instrumentmoduler til internasjonale forskningsinstitusjoner. 

Rundt 30 personer vil være innom stasjonen hvert år og jobbe i en uke eller mer, inntil 15 
personer samtidig. Det vil være høyest aktivitet i vinterperioden, dvs månedene november til 
mars. Det må påregnes daglig transport av personer og materiell/forsyninger mellom 
Forskningsstasjonen og Longyearbyen i disse månedene. Inntil 4 personer skal ha muligheten til å 
overnatte på stasjonen dersom dette skulle bli nødvendig. 
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3.6 Gjennomføring 
 
3.6.1 Framdrift og anleggsgjennomføring 

Statsbygg ønsker å bygge vei og fundament for feltstasjonen før vinteren 06/07, slik at 
montering av bygningen kan skje tidligst mulig våren 2007. Med denne ambisjonen vil 
følgende framdriftsplan bli lagt til grunn for planlegging og gjennomføring. 

Anleggstart kan skje ultimo august/primo september 2006, forutsatt nødvendige 
godkjenninger. Bygging av vei og framføring av strømkabel fra EISCAT til feltstasjonen, 
samt pæling og arrondering av terreng vil skje samtidig over en periode på fire til seks uker. 

Bygging av plattform for servicedel og instrumentdel vil bli gjennomført i oktober med en 
antatt byggeperiode er ca 3 uker. Det er ikke valgt byggeteknikk, mest sannsynlige alternativ 
er stål- eller trekonstruksjoner. I denne perioden vil det også bli bygd fundament av 
betongkloss for instrumenter med særlige krav til stabilitet. 

Servicebygget og instrumentmodulene prefabrikkeres på fastlandet og skipes til 
Longyearbyen i løpet av høsten 2006. Dersom værforholdene er gunstige, vil bygget bli 
montert i november/desember. Alternativt vil monteringen skje i mars/april 2007 og med 
ferdigstillelse i april/mai 2007. Monteringsperioden vil være ca 3 uker. 

Tidspunkt for anleggsgjennomføring og valg av byggeteknikk vil innebære svært lite 
forurensing og inngrep i naturen og i liten grad berøre kjente friluftsinteresser. 
Byggeprogrammet forutsetter og beskriver miljøvennlig anleggsgjennomføring. 

 
3.6.2   Nødvendige tillatelser 
Planen for bygging av nytt nordlysobservatorium på Breinosa innebærer en endring og detaljering 
av gjeldende arealplan for Longyearbyen 1998-2002, der det aktuelle området er avsatt til ”Natur- 
og friluftsområde med aktiviteter tilknyttet råstoffutvinning” (jf kap 1.3). Planforslaget må 
behandles etter Svalbardmiljølovens kap VI om arealplanlegging i planområdene.  

Sysselmannen på Svalbard har i brev av 11.11.05 sluttet seg til Statsbyggs vurdering av at tiltaket 
er utredningspliktig etter § 3 i Forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av 
planområdene på Svalbard.  Sysselmannen skal etter § 4 i nevnte forskrift godkjenne 
konsekvensutredningen.  På bakgrunn av konsekvensutredningen skal det utarbeides en søknad 
om tillatelse etter Svalbardmiljøloven § 58 3. ledd bokstav d) Virksomhet i planområder med 
godkjent plan. Søknaden skal høres samtidig med konsekvensutredningen.   

I praksis innebærer dette at høring og videre behandling av planforslag, søknad etter 
Svalbardmiljøloven § 58 og konsekvensutredning skjer samordnet.  Det følger også av dette at 
tiltaket vil trenge tillatelse både fra Longyearbyen lokalstyre som planansvarlig og fra 
Sysselmannen som statlig miljøvernmyndighet. 

Etter at høringen er gjennomført, legges det opp til at Sysselmannen vurderer og evt godkjenner 
konsekvensutredningen slik at denne kan foreligge før andre gangs behandling i Longyearbyen 
lokalstyre v/miljø- og næringsutvalget.   

Sysselmannens behandling av saken etter Svalbardmiljøloven § 58 skjer på bakgrunn av høringen 
og endelig planvedtak i Longyearbyen lokalstyre.  
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4 Konsekvenser av planforslaget  
Relevante tema er avdekket i plan- og utredningsprogrammet. Omtalen av hvert tema omfatter, så 
langt det passer, status (dagens situasjon og kjente planer), konsekvenser av tiltaket og avbøtende 
tiltak.  

 

 
4.1 Kulturminner og kulturmiljøer 
Området ligger i et høydelag hvor det ikke har vært gruvedrift eller annen menneskelig aktivitet. 
Etter foreliggende dokumentasjon – konsekvensutredningen for SPEAR samt opplysninger fra 
Syssselmannen – er det ingen kjente kulturminner og heller ikke sannsynlig å finne noen i 
området. Verken enkeltkulturminner eller kulturmiljøer vil derfor bli berørt av tiltaket. 

 

 
4.2 Naturmiljø   
Status1 

Berggrunnen i området tilhører ”Firkantenformasjonen” med tertiær sand- og siltstein. 
Løsmassedekket er finere materiale nede i lia og grovere materiale i høyden. Selve 
stasjonsområdet har steinfraksjoner opp til 30 cm.  

Lia fra Adventdalen til Breinosa spenner fra den mellomarktiske tundrasonen nederst til den 
nordlige arktiske tundrasonen i høyden. Vegetasjonen ovenfor EISCAT kan også karakteriseres 
som høyarktisk. Vegetasjonsdekket er frytlemark på rygger med finjord, og mosedekke med 
innslag av polararve og bekkesildre i bekkesig. På stabil blokkmark, som dominerer i det 
planlagte stasjonsområdet, finner en gråmosehei, med gråmose og krusputemose med innslag av 
lav.  

Livsgrunnlaget for fugl og pattedyr er derved generelt begrenset. Området er et marginalt 
leveområde for planteetere som rein og gjess. Disse artene er derfor kun sporadiske brukere av 
området. Heller ikke som trekkorridor eller forflytningssone for reinen har området spesielle 
kvaliteter. Området antas å være lite egnet som hiområde for polarrev – tross omfattende 
kartlegginger er det ikke funnet hi i dette området. Den karrige naturen gjør at de aller fleste 
fuglearter kun i svært liten grad bruker området til hekking eller næringssøk. Adventdalen er i så 
måte langt mer attraktiv. Svalbardrypa er registrert med kull og flokker sommer og høst. 

Området kan betraktes å være begynnelsen på ”villmarka” for så vidt som EISCAT, SPEAR og 
Gruve 7 er de sørligste inngrepene sett fra Longyearbyen. Disse kvalitetene er omtalt i kap 4.3 
(landskap) og 4.4 (friluftsliv). 

Det er ikke avdekket spesielle naturkvaliteter. Ut fra foreliggende dokumentasjon og opplysninger 
fra Sysselmannen anses det også som lite sannsynlig å finne slike ved nærmere undersøkelser. 
Området har med stor sannsynlighet forekomst av få arter. Spesielle arter/forekomster er ikke 
kjent.  

                                                      
1 Beskrivelsen er basert på konsekvensutredningen for SPEAR antenneanlegg, utarbeidet av Barlindhaug 
Consult AS 27.06.2000. 
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Konsekvenser 

Tiltaket medfører et arealbeslag til vei, parkeringsplass og bygninger. Hele planområdet er 169 
daa. Netto inngrepsområde omfatter tomt for bebyggelse på 1150 m2, moderat opparbeidet plass 
inkl 10 parkeringsplasser på inntil 200 m2 sør for bebyggelsen og inntil 12 daa til vei (beregnet ut 
fra inngrepsbredde med skjæring/fylling på inntil 11 m). Til sammen blir dette et 
terrenginngrep/arealbeslag på 13-14 daa, dvs mindre enn 10 % av planområdet. Midlertidige sår 
og skader fra anleggsperioden er forutsatt satt i stand. Ettersom det ikke er avdekket spesielle 
naturkvaliteter eller områder med særskilte økologiske funksjoner for fugler og pattedyr, vil 
konsekvensene være begrenset til ulemper ved et relativt begrenset forbruk av uberørt natur.  

Ettersom det ikke er avdekket trekkruter i området, vil veien og trafikken på den vil ikke være 
barriere. Den teoretiske sjansen for barrierevirkning er dessuten svært liten pga lite trafikk og liten 
konstruksjon. Feltstasjonen, med bygning, installasjoner og i noen grad folk i terrenget, antas 
heller ikke å representere fare eller ulempe for fugler eller vilt, fordi både antall arter og antall 
individer i området er beskjedent. Tiltaket vil medføre en marginal forflytning av 
”villmarksgrensa” sett fra Longyearbyen (se neste avsnitt). Som inngrep i naturmiljøet, og for så 
vidt landskapet, vurderes feltstasjonen i denne sammenheng å være underordnet EISCAT og 
SPEAR. Mulige negative konsekvenser for naturmiljøet anses på denne bakgrunn å være 
ubetydelige. Det anses ikke å være behov for videre kartlegging eller særskilt overvåking. 

Inngrepssituasjonen i et naturlandskap kan uttrykkes med hvor store arealer som befinner seg i 
gitte avstander fra kjøreveier og tekniske installasjoner. Endringer i situasjonen pga nye inngrep 
kan da tallfestes og visualiseres. Det er utført en analyse av dagens og framtidig situasjon, 
beregnet ut fra ulike avstander fra kjøreveier og tekniske installasjoner2. Sonene karakteriseres 
som inngrepsnære (0-1 km), inngrepsfri sone 2 (1-3 km), inngrepsfri sone 1 (3-5 km) og 
villmarkspregede områder (mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep). Det er tatt utgangspunkt i 
kjøreveier, hytter og tekniske installasjoner, men ikke kjørespor som framgår av kartet. 
Analyseresultatene er framstilt i tabell og på figur 8. 

Analysen viser at ny vei og feltstasjon flytter ”villmarksgrensa” inntil 600 m mot sør og reduserer 
villmarkspreget areal med 1.500 daa. Analysen viser ellers at mesteparten av det som blir 
inngrepsnært som følge av tiltaket, allerede er inngrepsnært. Videre er ”ny” sone 2 allerede 
inngrepsnært eller sone 2, med unntak av 1,4 km2, og ”ny ”sone 1 har i det alt vesentlige samme 
eller større inngrepsgrad. Arealer som gir en endringer fra en ”lettere” til en ”tyngre” 
inngrepsstatus i hht metoden, er uthevet.  
 
 

Endringer pga Dagens situasjon; hvilke soner som blir berørt  

feltstasjonen: Inngrepsnært Sone 2 Sone 1 Villmark Sum 

Inngrepsnært 4,4 km2  0,9 km2 0 0 5,3 km2 

Sone 2 15,0 km2 12,7 km2 1,4 km2 0 29,1 km2 

Sone 1 16,0 km2 21,5 km2 15,1 km2 1,5 km2 54,1 km2 

Sum < 5 km 
fra nytt anlegg 

 
35,4 km2 

 
35,1 km2 

 
16,5 km2 

 
1,5 km2 

 
88,5 km2 

                                                      
2 Analysen er basert på Direktoratet for naturforvaltnings INON-metode, med det unntak at hytter er regnet som 
inngrep. 
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Figur 8 Eksisterende og ny inngrepsstatus 

 

Avbøtende tiltak 

Midlertidige anleggsskader og sideterrenget langs veien er forutsatt reparert til en mest mulig 
opprinnelig eller naturlik standard. Se også byggeprogrammet vedr inngrep og reparasjon i 
etterkant. 

 

 
4.3 Landskap 
Aktuell plassering av feltstasjonen er på et platå på ca 520 moh. Breinosa ligger relativt eksponert 
ca 10 km fra Isfjorden. Synligheten av tiltaket er vurdert på grunnlag av et digitalt synlighetskart 
og kontroller på stedet.  

Kartet (figur 9) viser at tiltaket vil være synlig fra store deler av dalbunnen i Adventsdalen og fra 
fjell i området, i første rekke nord for Adventsdalen. Virkningen vil imidlertid være begrenset på 
grunn av at bygningen er trukket inn på platået, og at den lave gesimshøyden på om lag 5 m gjør 
tiltaket betraktelig mindre dominerende enn EISCAT. 

Av de to vurderte veiføringene, er alternativ 1, øst for EISCAT, minst synlig siden det er trukket 
inn på platået og bak EISCAT .  

På grunn av terrengformen på tomta, er tiltaket lite synlig på nært hold (under 3 km), og vil i liten 
grad bryte horisonten. 
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Synligheten er illustrert på bilder fra et utvalg standpunkter. Det er lagt vekt på standpunkter hvor 
det er ferdsel eller aktivitet. For veien er alternativ 1 vist i alle illustrasjonene. Standpunktene er: 

1. Fra den nyoppførte boligbebyggelsen i Longyearbyen, nærmest Adventsdalen. 

2. Fra avkjørselen til dagens feltstasjon. 

3. Fra krysset mellom hovedveien og atkomsten til Gruve 6. 

 

 
Figur 9 Synlighetskart med standpunkt for fotomontasjer (se fig 10-12) 
 

Tiltaket er synlig på relativt stor avstand på grunn av tomtas plassering på Breinosa. 

Imidlertid vurderes konsekvensene av tiltaket som lite negative. Bygningen vil bli en lav og smal 
bygning på en etasje, som føyer seg godt inn i terrenget. Selv om stasjonen blir synlig, vil den 
framstå som et relativt lite objekt. Inntrykket av bygningen vil dempes ytterligere av at den ligger 
nær EISCAT-radarene med diameter på henholdsvis 32 og 42 m. 

Veien vil også framstå som et lite synlig tiltak på grunn av linjeføringen i bakkant av EISCAT, 
trukket inn på platået.  

Det anses ikke å være behov for ytterligere dokumentasjon om eller oppfølging av 
landskapsmessige forhold. 
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Figur 10 Tiltaket sett fra boligbebyggelse i Longyearbyen. Tiltaket vil såvidt kunne skimtes bak 
EISCAT. 
 

 
 
Figur 11 Tiltaket sett fra avkjørsel til eksisterende feltstasjon.  Tiltaket synes bak EISCAT, men 
dominerer ikke. 
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Figur 12 Tiltaket sett fra krysset ved Gruve 6.  Tiltaket synes bak og til høyre for EISCAT. 
 

 

 
4.4 Friluftsliv og reiseliv 
Status  

Breinosa benyttes i dag til både organisert og ikke organisert friluftsliv; til skigåing og kjøring 
med hundespann om vinteren og fotturer (med og uten kløvhund) om sommeren og rypejakt om 
høsten fra 10. september til jul. Breinosa inngår i område med forbud mot motorisert ferdsel, jf 
kap 1.3. Selve tiltaket (bygningen og veien) ligger utenfor dette restriksjonsområdet, men nært 
inntil grensen i øst.  

I følge Svalbard Reiseliv er det en økende etterspørsel etter kortere utflukter (halvdag) til uberørt 
natur nær Longyearbyen. Breinosa har i denne sammenheng en særlig kvalitet pga kort avstand, 
enkel atkomst og ved at en raskt legger sivilisasjonen bak seg. I forbindelse med bruk av området 
til reiseliv og friluftsliv parkeres det i dag i krysset ved avkjøringen til SPEAR og til Eiscat.  

Breinosa er dessuten attraktiv ved at det her er gode forhold for skiturer og hundekjøring seint i 
sesongen, dvs etter medio mai til medio juni. Når det gjelder det allmenne friluftslivet for 
fastboende for øvrig, synes ikke Breinosa å være mer brukt enn de andre ”nærfjellene” til 
Longyearbyen. 

 

Konsekvenser 

Bygging av atkomstveien og feltstasjonen innebærer inngrep i uberørt natur. Uberørt natur er 
kjernen i ethvert reiselivsprodukt på Svalbard. Ved å forlenge veien og bygge den nye 
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feltstasjonen, vil avstanden til uberørt natur bli lengre enn i dag. Opplevelsen av uberørt natur vil 
imidlertid ikke bli vesentlig endret før radaranleggene er ute av syne, noe de ikke vil være før etter 
at man har passert høydebrekket syd for EISCAT. Synlighetskartet (se kap 4.3, fig 10) viser at 
nærvirkningen av en ny bebyggelse er begrenset. 

 

 
Figur 13 Friluftsliv – atkomst og områder 

 
  
Dagens parkering ved EISCAT ligger ugunstig plassert innenfor sikkerhetssonen til den store 
radaren og skaper forstyrrelser for de målingene som utføres. Uavhengig av det planlagte tiltaket 
er det aktuelt å innføre parkeringsrestriksjoner/ stengning av veien dersom trafikkmengden øker.  

En alternativ veitrasé vest for EISCAT er av flere grunner ikke anbefalt (se kap 3.1). Den 
anbefalte veiløsningen berører dagens utfartsmønster, som synes å være styrt av 
parkeringsmulighetene ved EISCAT. Ny og allmenn tilgjengelig atkomst med åpen parkering ved 
feltstasjonen innebærer at denne vil kunne bli et nytt utgangspunkt for skiturer. Kravene mot 
lysforurensing vil legge strenge premisser for eventuell etablering av annen virksomhet nær 
feltstasjonen, herunder nye veier.  

 



 
 
 
 

 26

Avbøtende tiltak 

Det legges til rette for inntil 10 parkeringsplasser ved feltstasjonen, hvorav 4 plasser etableres for 
å betjene utfartstrafikken. Både EISCAT og nordlysfeltstasjonen har et potensial for å trekke til 
seg turister med interesse for forskning. Dette potensialet er i dag uforløst, men kan utvikles i 
samarbeid mellom turistnæringen på Svalbard og UNIS (jf også uttalelser til planen; kap 2.3). 

 

 
4.5 Forskning  
Koblingen mellom SOUSY-radaren på EISCAT og nordlysfeltstasjonen fungerer meget 
tilfredsstillende. Samspillet mellom EISCAT, SPEAR og forskningsstasjonen danner grunnlaget 
for en økt satsning på Svalbard i midlere atmosfæriske studier. En samlokalisering av deres 
installasjoner er generelt nyttig. Det er ikke avdekket noen interessekonflikt mellom de etablerte 
aktørene (EISCAT og SPEAR) og feltstasjonen. 

 

 
4.6 Industri 
Status og kjente planer 

Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) er i dag grunneier og driver av Gruve 7. 
Kullforekomstene ligger på ca kote 400. Det drives uttak i et område som ligger under Breinosa 
ca 2 km øst for gruveåpningen. Kullforekomsten har varierende mektighet; generelt avtakende 
mot vest fra dagens utaksområde. Kullaget ligger ca 120 m under den planlagte feltstasjonen og 
har her en antatt mektighet på ca 50 cm (ref SNSKs kartoversikt av 1.1.94).  Det er ikke bestemt 
uttak nærmere gruveåpningen, men dette kan under gitte forutsetninger bli aktuelt i løpet av en 25 
års periode. Det er heller ikke planlagt andre tiltak i eller omkring gruveåpningen. Veien opp til 
Gruve 7 vedlikeholdes av SNSK. Det pågår drøftelser mellom SNSK og Longyearbyen lokalstyre 
om ansvaret for drift av denne veien, herunder rassikring. Veien videre opp fra Gruve 7 driftes og 
vedlikeholdes av EISCAT. 

 

Konsekvenser 

Etablering av feltstasjonen vil innebære en økt trafikkbelastning i størrelsesorden 4-5 biler i 
døgnet i vintersesongen. Den nye trafikken vil ha marginal eller ingen betydning for kapasiteten 
på veien. Drift og vedlikehold av veien vil bli avklart mellom Statsbygg, SNSK og EISCAT.  
SNSK krever at tomt for nordlysstasjonen blir fradelt og at fremtidig eierskap blir avklart. Dette 
forholdet vil bli avtalt mellom Statsbygg og SNSK. Gruve 7 representerer ingen kilde for 
lysforurensning av betydning for nordlysstasjonen. Det er heller ikke vurdert som nødvendig å 
regulere/ innføre restriksjoner for fremtidig utvikling av Gruve 7. Risikoen for setninger som 
følge av gruvedrift vurderes som liten. Forholdet er ikke utredet videre. 

 

Avbøtende tiltak 

Det er ikke vurdert som nødvendig med spesielle tiltak for å begrense ulemper for SNSK. 
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4.7 Risiko 
Snøras 

Dagens atkomstvei fra Adventdalen til Gruve 7 er utsatt for snøras om vinteren. Det er planlagt 
tiltak for å forhindre ras/ redusere negative konsekvenser ved ras. Tiltakene vil bli planlagt og 
gjennomført i samarbeid mellom Longyearbyen lokalstyre og SNSK. Området mellom EISCAT 
og den nye feltstasjonen er ikke vurdert som rasfarlig. Det er ikke kjent at det har gått ras i 
området tidligere. 

Terrenget over det planlagte stasjonsområdet er for slakt til at snøskred kan løsne. Det er av denne 
grunn ingen fare for at stasjonen skal kunne nås av snøskred. Velger en derimot å flytte stasjonen 
mer en 200 m nordover, så vil situasjonen være en annen. Terrenget i fjellsiden blir gradvis 
brattere, og skred vil i så fall kunne være en trussel. Hvis en slik flytting er aktuell, bør det foretas 
nærmere undersøkelser når det gjelder plassering i forhold til maksimalt skredutløp3. 

 

Stråling fra EISCAT-radaren 

EISCAT er en kraftig radar. Det er utført målinger som viser at strålingsnivået ikke representerer 
risiko for folk som passerer området. Sikkerhetssonen på 200 m rundt den største radaren og 50 m 
rundt værstasjonen er primært begrunnet i behovet for å beskytte stasjonen mot elektromagnetisk 
støy fra bensindrevne kjøretøy, men sonen betyr også en ekstra sikkerhet i fht tredjepart, dvs folk 
som er i området. 

 

Værsituasjonen 

Med en værutsatt beliggenhet kan det oppstå situasjoner hvor det vil være vanskelig for brukerne 
av feltstasjonen å komme ned derfra. Det er derfor forutsatt et begrenset antall overnattingsplasser 
og et matlager på stasjonen. Denne risikofaktoren anses med dette å være tilfredsstillende 
håndtert. 

 

 

                                                      
3 Skredfaren er undersøkt i felt av Jan Otto Larsen (Associate Professor, Department of Technology, UNIS) ved 
befaring 27. mars 2006. 
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5 Sammenstilling og tiltakshavers oppsummering  
Ovenstående dokumentasjon sammenfattes slik: 
 

Tema Vurdering 

Kulturminner og kulturmiljø: Ingen kjente forekomster; ingen negative konsekvenser 

Naturmiljø: Ingen vesentlige naturverdier. Terrenginngrep på 12-13 daa. 
Små til ubetydelige negative konsekvenser 

Landskap: Begrenset landskapsmessig nærvirkning for brukere av 
Breinosa. Synlig fra flere viktige standplasser i Adventdalen, 
men inngrepet er underordnet EISCAT som blikkfang. Små 
negative konsekvenser. 

Friluftsliv og reiseliv: Et visst inngrep i dagens bruksmønster, særlig vinterstid (ski og 
hundekjøring). Ny/forbedret løsning på atkomst og parkering. 
”Villmarskgrensa” flyttes marginalt. Små negative 
konsekvenser.  

Forskning: Ingen interessekonflikt mellom de etablerte aktørene. En viss 
nytte av samlokalisering med EISCAT og SPEAR. 

Industri: Teoretisk konflikt med gruvedrift på lang sikt. Neppe noe 
vesentlig konfliktpunkt. 

Risiko: Kjente risikofaktorer knyttet til snøskred, stråling og vær er 
håndtert i planen. 

Viktigste samfunnsmessige 
ulempe: 

Begrensete landskapsmessige virkninger og endringer i tilvant 
bruksmønster for friluftsliv og reiseliv. 

Samfunnsmessig nytte: Tiltaket er viktig for forskningsmiljøet på Svalbard.  

 

Statsbygg vurderer på dette grunnlaget at det er forsvarlig å etablere en ny feltstasjon på Breinosa, 
og at den kan tilfredsstille alle relevante krav mht miljø, landskap, friluftsliv, klima og sikkerhet. 

 



 
 
 
 

 29

6 Vedlegg 
 

Plankart (eget vedlegg)  

Illustrasjonsplan (eget vedlegg) 

1. Utfyllende bestemmelser  

2. Retningslinjer til planen 

3. Utredningsprogrammet for KU 

4. Nærmere omtale av nordlysforskningen ved UNIS 
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Delplan for feltstasjon for nordlysobservasjoner på Breinosa 
 

Vedlegg 1: 

Utfyllende bestemmelser til planen  

Dato: 27.06.2006 

Dato for siste revisjon: - 

Lokalstyrets vedtaksdato: 05.07.2006 

 

Med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 49, siste ledd bokstav a), fastsettes følgende bestemmelser 
til planen. 

 

1. Formålet med planen 

Planen skal legge til rette for utbygging og drift av en tidsmessig feltstasjon for 
nordlysobservasjoner, innenfor rimelige hensyn til miljø, landskap, friluftsliv, klima og sikkerhet.  

 

2. Formål i planen 

Delplanen angir følgende arealbruksformål: 

• Spesialområde; feltstasjon for nordlysobservasjoner. Jf Svalbardmiljøloven § 49, 3. ledd nr 7 

• Vei; atkomst til feltstasjonen. Jf Svalbardmiljøloven § 49, 3. ledd nr 6 

 

3. Generelle bestemmelser 

a) Søknad om tiltak skal vedlegges situasjonsplan som viser nødvendige detaljer, som 
plassering og utforming av bygninger, installasjoner, veier, parkeringsplasser oa. 

b) 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 til Sysselmannen omgående.  

c) Kabler skal legges i bakken. Alle kabelgrøfter/-traseer skal dokumenteres og tegnes inn på 
kart over området. 

d) Alle terrengarbeider skal utføres skånsomt. Midlertidige terrengskader skal repareres. 

 

4. Spesialområdet 

a) Innenfor byggegrense som er angitt på plankartet, tillates det oppført bebyggelse på inntil 
1200 m2. Bebyggelsen skal gis en helhetlig utforming og fargesetting. Høyde over 
gjennomsnittlig terreng skal ikke overstige 7 m. 
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b) I området kan det oppføres installasjoner og anlegg (måleinstrumenter mm) som er 
nødvendige for driften av feltstasjonen. Installasjoner mm skal så langt mulig ikke være 
høyere enn den permanente bebyggelsen. Måleinstrumentene kan merkes og skal i størst 
mulig grad samles, dog slik at hensynet til instrumentenes funksjon blir ivaretatt. 

c) I området kan det opparbeides inntil 10 parkeringsplasser, med beliggenhet som ikke 
medfører eksponering mot Adventdalen.  

d) Det tillates ikke satt opp gjerder. 

 

5. Veien 

a) Innenfor veikorridor som er angitt på plankartet, tillates det etablert kjørevei med inntil 4 m 
bredde. Veien kan bygges inntil 1 m over terreng. 

b) Ved utforming av veien skal det legges vekt på å begrense terrenginngrep. 

c) Det er ikke tillatt å hensette eller lagre utstyr eller annet langs veien. 
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Delplan for feltstasjon for nordlysobservasjoner på Breinosa 
 

Vedlegg 2: 

Retningslinjer til planen  

Dato: 27.06.2006 

Dato for siste revisjon: - 

Lokalstyrets vedtaksdato: 05.07.2006 

 

Med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 49, siste ledd bokstav b), fastsettes følgende utfyllende 
retningslinjer til planen. 

 

1. Formålet med planen 

Planen skal legge til rette for utbygging og drift av en tidsmessig feltstasjon for 
nordlysobservasjoner, innenfor rimelige hensyn til miljø, landskap, friluftsliv, klima og sikkerhet.  

 

2. Spesialområdet 

2.1 Bebyggelse 

Bebyggelsen skal bestå av enkle volumer som er tilpasset terreng og klima. 

2.2 Ubebygde deler av området 

Ubebygde deler av tomta skal holdes ryddig. Omfanget av måleinstrumenter og andre 
installasjoner søkes begrenset til 15. Installasjonene fundamenteres på egnet måte. Installasjoner 
som ikke lenger er i bruk skal fjernes. Parkering skal skje på opparbeidete/fastsatte plasser. 

 

3. Veien 

3.1 Anlegg 

Veien skal så langt mulig søkes tilpasset terrenget for å begrense terrenginngrep. Midlertidige 
inngrep skal repareres. 

3.2 Drift og vedlikehold 

Veien skal holdes vedlike med standard som bygd. Erosjonsskader mm skal repareres. 

 3.3 Bruk 

Veien skal være allment tilgjengelig. 
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Delplan for feltstasjon for nordlysobservasjoner på Breinosa 

 
Vedlegg 3:  

Utredningsprogram for konsekvensutredningen, fastsatt av Sysselmannen 24.01.06 

 
 

Krav i programmet Jf kap 

Konsekvensutredningen skal fremstå som ett samlet dokument og inneholde 
nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. 

Dette dok med 
vedlegg 

• Eksisterende forhold i planområdet  

Registrering, beskrivelse og vurdering som grunnlag for planutforming og 
konsekvensutredning, herunder: 

 

o Planforutsetninger og overordnede føringer Kap 1.1 og 1.2 

o Naturgrunnlaget – karakteristiske trekk og verneinteresser Kap 4.2 

o Friluftsliv Kap 4.3 

o Reiseliv Kap 4.3 

o Kulturminner Kap 4.1 

o Eiendomsforhold Kap 3.4 

o Arealbruk Kap 1.2 

o Bebyggelse, anlegg og virksomhet Kap 1.2 

o Teknisk infrastruktur Kap 1.2 

o Adkomstforhold Kap 3.1 

  

• Beskrivelse av tiltaket   

o Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket, herunder også begrunnelse for 
plassering. 

Kap 1.1 og 1.3 

o Beskrivelse av fysiske tiltak etableringen av feltstasjonen innebærer, inkl. 
volum, høyder på bygg, farge- og materialbruk, infrastruktur m.m. 

Kap 3.1 og 3.2 

o Tidsplan og beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket. Kap 3.6.1 

o Beskrivelse av drift av tiltaket, herunder antall brukere og tiltakets 
transportbehov / besøksfrekvens.  

Kap 3.5 

o Eventuelle typer og mengder av utslipp til luft og bre/vann beskrives Kap 3.2 

  

• Beskrivelse av 0-alternativet og alternative lokaliteter Kap 1.3  
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• Tiltakets konsekvenser for natur- og kulturmiljø  

Tiltakets direkte og indirekte virkninger på naturmiljøet, herunder villmark, 
landskapselement, flora, fauna og kulturminner skal belyses. Særlig skal det 
legges vekt på nær- og fjernvirkning på landskap og landskapselement. 

Kap 4.1, 4.2 og 
4.3 

  

• Redegjørelse for samfunnsmessige virkninger av tiltaket  

Herunder spesielt tiltakets virkninger på eksisterende virksomheter og aktiviteter 
i område, særlig industriaktivitet, forskning, reiseliv og friluftsliv. Videre også 
eventuelle båndlegginger på annen aktivitet som følge av etableringen 

Kap 4.4, 4.5, 4.6 
og 4.7 

  

• Sammenstilling av konsekvensene  

En sammenstilling av de konsekvensene som er utredet. Kap 5 

  

• Avbøtende tiltak  

En redegjørelse for tiltak som kan være aktuelle for å forhindre eller avgrense 
konsekvenser av tiltaket.  

Kap 4, for hvert 
tema 

  

• Nærmere undersøkelser/overvåking  

En vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før iverksettelse av tiltaket, 
samt behovet for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske 
virkningene av tiltaket.  

Kap 4, for hvert 
tema 

  

• Nødvendige tillatelser  

En redegjørelse for nødvendige tillatelser som tiltaket krever. Kap 3.6.2 

  

• Sammendrag Kap 5 
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Delplan for feltstasjon for nordlysobservasjoner på Breinosa 

 
Vedlegg 4:  

Nærmere omtale av nordlysforskningen ved UNIS 

 

Svalbard har en unik beliggenhet for studier av dagnordlyset. Ikke noe annet sted i verden ligger 
forholdene så godt til rette for studier av dette vakre og mystiske polarlyset. Svalbard ligger rett 
under den magnetiske polarkløften – et lite område som bare dekker noen få breddegrader. 
Polarkløften kan sammenlignes med en trakt som leder partikler fra sola rett ned i atmosfæren 
over Svalbard. Det er disse partiklene som skaper dagnordlyset. At partiklene kommer direkte fra 
sola og ned i vår atmosfære gjør det lettere å studere de prosessene som leder fram til nordlyset. 
Longyearbyen er med sin infrastruktur meget godt egnet for å studere vekselvirkningen sol – jord.  

Professor Kjell Henriksen ved Universitet i Tromsø så tidlig mulighetene som åpnet seg etter at 
flyplassen i Longyearbyen åpnet i 1975. I samarbeid med professorene Charles Deehr, Abas 
Sivjee og Roger Smith fra Geofysisk Institutt i Fairbanks, Universitetet i Alaska, ble 
Nordlysstasjonen satt opp ved Vinkelstasjonen i Endalen i 1978. Det var viktig med et 
internasjonalt samarbeid, siden studier av dagnordlyset krever kostbare og spesialiserte 
instrumenter. Før dette prosjektet ble startet hadde man ikke gjort noen grundig studie av 
dagnordlyset. Det ble ofte referert til som et statisk og lite aktivt nordlys uten finstrukturer. 
Prosjektet førte til en ny oppfatning av dagnordlyset, der fargesammensetning, intensitet og 
bevegelse ble studert nøye. I tillegg ble det gjort målinger av vinder og temperaturer i 
nordlyshøyden. I 1984 ble stasjonen flyttet til den gamle flyplassen i Adventdalen, og er blitt 
utvidet flere ganger siden. 

I 1993 tok UNIS over den daglige driften av stasjonen. Dette førte til at stasjonen kunne brukes 
året rundt, men med spesielt høy aktivitet i vintermånedene november til februar. Stasjonen ble 
også viktig i forbindelse med undervisningen i midlere og øvre atmosfære, og er nå brukt som et 
treningslaboratorium for slike studier. Stasjonen har idag 25 instrumenter fra 17 forskjellige 
institusjoner fra 8 nasjoner. Hvert instrument brukes i en eller flere kampanjer i løpet av sesongen. 
Rundt 30 vitenskapsmenn er innom stasjonen hvert år i en uke eller mer. Det publiseres i 
gjennomsnitt en artikkel per måned hvor data fra stasjonen brukes. 14 uteksaminerte 
doktorgradsstudenter og et trettitalls hovedfagstudenter har brukt stasjonen i sine studier. 
Nordlysstasjonen representerer en av de tyngste forskningsaktørene på Svalbard. Se for øvrig 
stasjonens hjemmeside: http://haldde.unis.no/   

Den optiske gruppa ved Geofysisk institutt i Fairbanks, Universitetet i Alaska, bidrar med 
hovedtyngden av de optiske instrumentene. UNIS driver stasjonen med undervisning og forskning 
som hovedinteresse. 

Både dag- og nattnordlysaktiviteten er monitorert av stasjonens instrumenter 24 timer i døgnet i 4 
måneder. 
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Figur 14 Satellittfoto av dagens feltstasjon med utendørs måleinstrumenter 




