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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Barlindhaug Utbygging AS har ønske om å oppføre forskerhotell på tomta mellom SAS-
hotellet og Vei 500, hvor det legges opp til innkvartering av UNIS-personell på 
døgnbasis / i korte perioder. 

Longyearbyen Lokalstyre har framsatt krav om at det utarbeides delplan for det 
aktuelle området. 

1.2 Formål med planen 

Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for etablering av et forskerhotell på 
det aktuelle arealet. 

Det foreligger en intensjonsavtale mellom utbygger og UNIS om sistnevntes framtidige 
overtakelse av anlegget. 
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2. Planprosessen 

2.1 Planprogram - lokalstyrets tilrådning 

Longyearbyen lokalstyre behandlet i møte 26.03.2007, sak 016/07, planspørsmålet og 
forslag til planprogram for forskerhotell 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 forskerhotell i 
Longyearbyen. 

2. Miljø- og næringsutvalget gir sin tilslutning til forslag til planprogram datert 
22.02.2007 med følgende tilføyelse: 
− Områdets betydning for biologisk mangfold må beskrives. 

Lokalstyret ved plan- og utviklingssjefen klargjør at:  

”Igangsetting av planarbeidet kan kunngjøres, og planprogram legges ut til offentlig 
ettersyn. Aktuelle høringsinstanser og etater bør få dokumentene tilsendt. Før 
planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn, må det revideres i henhold til 
lokalstyrets vedtak.” 

Planprogrammet ble revidert i samsvar med vedtaket, og er datert 24.04.07. 

2.2 Forhåndsvarsel og kunngjøring 

Varsel om igangsetting av planarbeid ihht. Svalbardmiljølovens § 50, ble kunngjort ved 
brev til berørte organer, organisasjoner og myndigheter datert 12.04.2007. 

Annonse om kunngjøring av oppstart ble trykket i Svalbardposten den 20.04.2007. 
Varsel om revidert planprogram ble sendt ut ved brev datert 25.04.07, vedlagt revidert 
planprogram. 

2.3 Forhåndsuttalelser 

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

2.3.1 Bydrift Longyearbyen  

Bydrift har uttalt seg ved brev datert 25.04.07.  

Planen bør beskrive plasseringen av vann, avløp, fjernvarme og strøm innen 
planområdet.  

I tidligere planer har problematikken omkring overvann vært mangelfull.  

Planen bør beskrive hvordan dette er tenkt ivaretatt. 

Snødeponering må vises.  

I planområdet er det kun etablert avløpsledning. Dersom denne kommer i konflikt med 
bygg, veger / avkjørsel, vil ansvaret for å flytte / sikre denne være tiltakshavers.  
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Kommentar:  

Delplanen vil imøtekomme Bydrifts anmerkning, men dette medfører ikke en 
prosjektering av nevnte anlegg. I planen vil det bli lagt vekt på å sette av areal til 
nødvendige kommunaltekniske funksjoner.  

2.3.2 Radisson SAS Polar Hotell Spitsbergen 

Radisson SAS har uttalt seg ved brev datert 18.05.07, mottatt pr. e-post samme dag.  

En mener det er svært upassende å få et hotellbygg rett utenfor 32 allerede 
eksisterende hotellværelser som vender ut mot veg 500. Flere av disse rommene er 
superior rom, med utsikt. En mener det er svært uheldig at gjestene vil se rett i en 
annen bygning, og ikke ha fri utsikt som nå.  

En mener ”forskerhotellet” vil forringe SAS-hotellet, som har stått der i 12 år, 
betraktelig. At en nå skal se inn i en koloss av en bygning, 8 m fra 34 gjesteværelser 
er meget uheldig, og vil forringe gjestenes opplevelse. En vil derfor være en slik 
fortetting foruten. 

Blir det likevel slik at det bygges ”forskerhotell” på tomta, kan og må ikke denne 
bygningen ha mer enn 1 etasje, slik at den forringer så lite som mulig, og at gjestenes 
opplevelse ikke forringes av bygningen. 

Det etterlyses videre en redegjørelse for hvordan kriteriene i arealplanen ivaretas, 
hvilke krav stilles til graden av næringsvirksomhet, og hvordan skal disse etterleves.  

En er av den oppfatning at dette prosjektet er i en gråsone mellom næring og 
boligformål, og at UNIS og Barlindhaug Consult har vært svært kreative vedr. 
definisjonen av denne bygningen, ved at denne tomta ligger i et område som er 
regulert til næring. Hadde tomten vært regulert til bolig, er en sikker på at bygningen 
ville bli definert som et hybelbygg eller lignende. 

Det stilles spørsmål ved hvorfor ikke Barlindhaug har vært i kontakt med Radisson SAS 
Polar Hotell tidligere for å se på muligheter til å utvikle denne tomta, uten at det 
kommer til konflikt med eksisterende hotell.  

Kommentar:  

Forslag til delplan ligger innenfor område S1 i arealplanen, som er avsatt til 
”Byggeområde/Serviceområde, næring/offentlig/allmennyttig formål”.  

I utfyllende bestemmelser for byggeområder som gjelder område S1 står det:  
”I område S1 og S10 kan bebyggelsen romme boliger i etasjer som ikke ligger på 
gateplan eller inngangsplan.”  

Som det framgår i avsnitt 3.1, blir det i retningslinjer til overordnet arealplan gitt 
nærmere føringer for gjeldende arealbruk. Bl.a. er det et uttalt prinsipp i arealplanen at 
den ikke skal legge opp til en betydelig utvidelse av tettstedet. Ny bebyggelse 
konsentreres til byggeområder innenfor tettstedsgrensen, og det skal stimuleres til 
fortetting i etablerte byggeområder. 

Etter forslagsstillers vurdering vil det således kunne legges til rette for både boliger og 
hotell innenfor rammene av gjeldende arealplan.  

I lys av dette vurderes planene om etablering av et forskerhotell å være i tråd med 
gjeldende plan. 

Når det gjelder påstanden om at prosjektet vil ”forringe gjestenes opplevelse”, vises 
det til avsnitt 5.8, hvor virkningene for SAS-hotellet er vurdert nærmere.  
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2.3.3 Bergvesenet 

Bergvesenet ved Bergmesteren på Svalbard har uttalt seg ved brev datert 21.05.07, og 
har ingen kommentar til revidert forslag til planprogram.  

Kommentar:  

Innspillet tas til orientering. 

2.3.4 Svalbard Reiselivsråd 

Svalbard Reiselivsråd har uttalt seg ved brev datert 23.05.07. 

En har forståelse for at UNIS har behov for innkvartering til sine i hovedsak 
kortidsansatte, og at dette er utgangspunktet for deres ønske om bygging.  
Ut fra dette behov mener Svalbard Reiselivsråd at dette prosjekt er å omgå 
arealplanens regulering av området.  
Det påpekes at tomten er avsatt til byggeområde serviceområde, 
næring/offentlig/allmennyttig formål og ikke til boliger. Slik en forstår saken har UNIS 
bevisst valgt begrepet ”forskerhotell” for å omgå reguleringen gjennom arealplanen, 
slik at behovet for innkvartering/hybler dekkes. 

En etterlyser en redegjørelse av hvilke kriterier som skal oppfylles for å ivareta 
arealplanens reguleringer, hvilke krav stilles til graden av næring, og hvordan skal 
disse kravene etterleves.  

Kommentar:  

Etablering av et forskerhotell ligger etter forslagsstillers vurdering innenfor rammene 
av arealbruksformålet i arealplanen for Longyearbyen.  

Kfr kommentar til uttalelse fra SAS-hotellet. 

2.3.5 Sysselmannen på Svalbard 

Sysselmannen har uttalt seg ved brev datert 24.05.07, hvor det blir fokusert på 
følgende forhold: 

Renovasjon og estetikk; Sysselmannen mener planen bør omfatte 
oppstillingsplasser for søppelcontainere. Sysselmannen oppfordrer også til å ta inn en 
bestemmelse om terrengavslutning rundt parkeringsplasser, oppstillingsplasser og 
frilufts-, natur- og kulturminneområder. Gode erfaringer med legging av drivtømmer 
eller lignende andre steder i byen bør videreføres. Dette vil også bidra til at området 
etter utbygging ser ryddig og avgrenset ut og at utfyllinger og asfaltering får lengre 
holdbarhet. 

Biologisk mangfold; Ut fra kartleggingen av biologisk mangfold, mener Sysselmannen 
at det er kommet frem viktige verdier for biologisk mangfold i området som gjør det viktig 
å vurdere hvor stor en evt. utbygging i dette området bør bli. Etter etatens vurdering vil 
det være viktigst å unngå at utbygging og anleggsarbeid forringer vegetasjonen i 
lokalitet 3a. En vil derfor gå imot en etablering av forskerhotell inn i denne lokaliteten. Om 
arealet er viktig å holde fritt for nye inngrep, er også en større diskusjon rundt 
friområder, grøntareal, åpne landskapsrom i bybildet og reinbeiter i nærområdene, og som 
hører hjemme i arbeidet med revidert arealplan for Longyearbyen. 

Kulturminner; Sysselmannen er innstilt på å justere sikringssonene rundt 
kanonstillingen for å harmonisere denne med veier og andre forhold i området, og 
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samtidig gjøre en utbygging mulig dersom planprosessen ender opp med at et 
forskerhotell skal lokaliseres hit. Innskrenking av sikringssonen er vurdert ut fra 
hensynet til ivaretakelse av selve kulturminnet og funksjonen det hadde ved å dekke en 
sektor ved inngangen til Longyeardalen. 

Kommentar:  

Innspillet vedr renovasjon og estetikk tas til følge ved at det avsettes plass til 
avfallscontainere i plankartet, og ved at nevnte forhold nedfelles i planbestemmelsene. 

Hensynet til biologisk mangfold søkes ivaretatt ved at det stilles strenge krav om 
skånsom utbygging. Prosjektets virkninger i forhold til biologisk mangfold er drøftet 
nærmere i avsnitt 5.8. 

Også prosjektets virkninger i forhold til automatisk fredede kulturminner er drøftet 
nærmere i avsnitt 5.8.  

2.4 1. gangs offentlig ettersyn 

Miljø- og næringsutvalget gjorde i møte 03.09.07 vedtak om å legge forslag til delplan 
for Forskerhotell ut til offentlig ettersyn.  

I høringsbrevet uttalte lokalstyret bl.a.: 

” (..)  

Planområdet er i arealplan for Longyearbyen planområde avsatt til byggeområde 
serviceområde, næring/allmennyttig/offentlig formål. Arealet er derfor tilrettelagt for 
utbygging i henhold til gjeldende arealplan. Det kreves detaljert delplan før utbygging 
kan igangsettes. Detaljplanen skal bl.a. sette rammer for utbyggingens størrelse, 
plassering, utforming og materialbruk, samt bruk og utforming av ubebygd 
tomteareal. 

Planformål "byggeområde herberge/overnatting" er innenfor næringsformålet og 
derved i samsvar med arealplan for Longyearbyen tettsted. Herberge/overnatting 
innebærer at det er anlegg for kortvarig innkvartering. 

Slik delplanen er utformet - uansett alternativ - er den et hensiktsmessig verktøy for å 
styre utbyggingen innenfor planområdet. Det er utarbeidet 3 alternative planforslag. 

(..)  

Sysselmannen har varslet innsigelse til planen dersom ikke forholdet til biologisk 
mangfold og kulturminnet blir godt nok ivaretatt. Longyearbyen lokalstyre ønsker 
derfor ikke å gå videre med alternativ 1. 

(..)  

Longyearbyen lokalstyre har gjennom tidligere vedtak i saken stilt seg positiv til 
planlagte etablering. Det anbefales derfor at det legges til rette for at et av de 
aktuelle utbyggingsalternativene blir realisert, fortrinnsvis den løsningen som i et 
helhetlig perspektiv vurderes som den beste (dvs alternativ 3). 

Da ekspropriasjon som virkemiddel ikke kan benyttes på Svalbard, er imidlertid en 
grensejustering/makebytte avhengig av en omforent avtale mellom partene. 
Longyearbyen lokalstyre vil derfor anbefale at det henstilles til partene om å komme 
fram til en minnelig løsning slik at alternativ 3 kan realiseres. Et mulig makebytte er 
skissert i situasjonsplan for alternativ 3. 

Longyearbyen lokalstyre anbefaler at alternativ 3 legges til grunn for videre 
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behandling av saken. Siden det er uvisst om en kan komme fram til enighet om 
grensejustering, følger alternativ 2 med som subsidiær løsning, til tross for at dette 
ikke fullt ut dekker forslagstillers behov. Dette innebærer at både alternativ 2 og 3 
legges ut til offentlig ettersyn. I høringen henstilles det til høringsinstanser m.fl. å 
komme med uttalelse til begge alternativene, og foreta en begrunnet prioritering 
mellom de to alternativene. 

(..) ” 

Planforslaget ble sendt til offentlige og private høringsinstanser, samt kunngjort i 
Svalbardposten.  

2.5 Høringsuttalelser 

Følgende uttalelser til planforslaget har kommet:   

2.5.1 Radisson SAS Polar Hotell Spitsbergen 

SAS-hotellet (011007) er overrasket over at ens forhåndsmerknader til delplanen i liten 
grad er hensyntatt. Det pekes det på at en realisering av prosjektet innebærer at en 
statlig aktør går i direkte konkurranse med en privat reiselivsbedrift. Slike prosjekter vil 
kunne bidra til uro og uforutsigbarhet for eiere og ansatte. En anser at det bør være 
mulig å finne andre løsninger på UNIS’ bolig behov.  
Videre stilles spørsmål ved hvordan det skal kontrolleres at ”gjestene” er knyttet til 
forskningsmiljøet ved UNIS.  
Pt er det ikke ønskelig å utøve makeskifte som ønsket fra lokalstyret. 

Kommentar: 

Som det framgår under avsnitt 4.2, har UNIS behov for forlegningsfasiliteter som gir 
mulighet for både teoretisk arbeid og praktisk håndtering av materiell og prøver – som 
det er vanskelig å gjennomføre i allerede eksisterende overnattingsfasiliteter i 
Longyearbyen, der både materiell og prøver raskt kan komme i konflikt med øvrige 
gjester. UNIS’ behov for innkvartering utgjør således ikke et potensielt marked. Utover 
dette anses SAS’ merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet for en stor del 
hensyntatt, om ikke tatt til følge.  
Det legges til grunn at myndighetene vil følge opp at planen etterleves på samme måte 
som i andre saker.  
Når det gjelder hotellets holdning til makeskifte, understrekes at SAS dermed bidrar til 
at det er den av de to løsningene som gir minst gevinst, for utbygger så vel som 
lokalsamfunn, som blir realisert. Dette til tross for at de faktiske virkningene for SAS 
vurderes å være bortimot like for de to løsningene.  

2.5.2 Bydrift Longyearbyen AS 

Bydrift (091007) påpeker behov for trekkrør/stikkrenne dersom parkeringsplass skal 
legges over avløpsledning. Det kan fremkomme noe avløpslukt. Plassering av 
avfallscontainer må gjøres i samråd med Bydrift Longyearbyen AS. 

Kommentar:  

Innspillet tas tilfølge. 
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2.5.3 Sysselmannen på Svalbard 

Sysselmannen (15.10.2007) mener at fotomontasjen ikke er tilfredsstillende for å vise den 
faktiske virkningen av utbyggingen.  
Sysselmannen etterlyser kommentar til innspill om forholdet til rullering av arealplanen, 
planprosessen i forbindelse med forskerhotellet har aktualisert spørsmålet om gjeldende 
areal skal bygges ut.  
Sysselmannen er innstilt på å innskrenke sikringssonen rundt kanonstillingen slik at planen 
kan realiseres. Med små justeringer av atkomstveien kan sikringssonen unngås helt.  
Sysselmannen mener at alternativ 3 framstår som bedre enn alternativ 2 fordi det 
innebærer en mer effektiv arealutnyttelse. Dersom ikke alternativ 3 kan realiseres, 
anbefaler Sysselmannen at alternative lokaliseringer vurderes før alternativ 2 eventuelt blir 
realisert.  
Ferdsel fra UNIS til forskerhotellet må kanaliseres til veg for å unngå tråkk over tundraen. 

Kommentar:    

Forslagsstiller legger til grunn at planbeskrivelsen, med en kombinasjon av fotomontasjer, 
planskisser og 3D-illustrasjoner, gir et tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling i saken. Om 
planmyndigheten likevel skulle ønske det, vil det selvsagt være mulig å supplere med flere 
montasjer.  
Når det gjelder bemerkningen om at Sysselmannens innspill til planprogrammet vedr 
forholdet til arealplanen verken er kommentert av lokalstyret eller utbygger, legger 
forslagsstiller til grunn at forholdet til overordnet arealplan vurderes som avklart i og med 
at lokalstyret vedtok planoppstart i MNU-møte den 260307.  
I tråd med Sysselmannens signaler flyttes atkomst til Vei 500 mot sør, slik at en unngår å 
berøre nevnte sikringssone. 
Når det gjelder ønsket om å unngå ferdsel over grøntområdet, vises det til at forslagsstiller 
forutsetter at fotgjengere går langs Vei 500. 

2.5.4 Svalbard Reiselivsråd 

Rådet (151007) beklager at merknadene av 070607 ikke er tatt tilfølge. Det stilles spørsmål 
ved at et planarbeid for realisering av et prosjekt som en anser vil gi store begrensninger 
for arbeidet med ny arealplan og alvorlige konsekvenser for etablert, privat næringsliv, 
iverksettes parallelt med at en ny og omfattende arealplan skal vedtas.  En ber om at 
videre behandling av saken utsettes til ny arealplan er vedtatt. 

Kommentar:  

Forslagsstiller legger til grunn at planene om etablering av et forskerhotell er i tråd med 
gjeldende arealplan. 
Ellers legges det vekt på at den aktuelle tomta er velegnet til formålet, bl.a. ut fra 
nærheten til UNIS. 

2.5.5 Svalbard Næringsforening 

Næringsforeningen (171007) er positiv til bygging av et forskerhotell, men mener at det 
bør lokaliseres et annet sted. Selv om arealet er regulert til næringsvirksomhet, bør det i 
stedet opprettholdes som friareal. 

Kommentar:  

Som over. 
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2.6 2. gangs behandling i MNU 

I sitt saksframlegg for MN-utvalget oppsummerer administrasjonen i Longyearbyen 
lokalstyre som følger:  
 

 
 

Med grunnlag i framlagt planmateriale, samt basert på innkomne merknader og 
administrasjonens saksframlegg, fattet Miljø- og næringsutvalget i møte 03.12.07 
følgende vedtak: 

”Planforslaget omarbeides med utgangspunkt i alternativ 3. Det tillates bare 2 etasjer 
mot hovedvei. Byggets sørlige fløy kan ha tre etasjer mot naboeiendom (SAS-
hotellet).”  
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3. Planområdet – beskrivelse og premisser 

3.1 Overordnede føringer 

3.1.1 Arealplan for Longyearbyen  

Det er nedfelt som et planprinsipp i Arealplan for Longyearbyen 1998-2002 at:  
Det legges ikke opp til betydelig utvidelse av tettstedet. Ny bebyggelse konsentreres til 
byggeområder innenfor tettstedsgrensen. Det stimuleres til fortetting i etablerte 
byggeområder. 

Det aktuelle planområdet ligger innenfor område S1 i arealplanen, som er avsatt til 
”Byggeområde/Serviceområde, næring/offentlig/allmennyttig formål”.  

Planbestemmelser 

I utfyllende bestemmelser for byggeområder som gjelder serviceområde S1 står det:  
I område S1 og S10 kan bebyggelsen romme boliger i etasjer som ikke ligger på 
gateplan eller inngangsplan.  

 

 
 

Retningslinjer 

Utdypende føringer for utvikling av tettstedet er gitt i retningslinjer til planen:  

Sentrumsutvikling 

I forhold til sentrumsutvikling, er det ønskelig at å fortette dagens serviceområder 
gjennom utbygging av ledig areal i disse områdene. Serviceområdene er tilrettelagt for 
allment tilgjengelige funksjoner. Både næringsvirksomhet, industri og offentlige 

Planområdet 
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/allmennyttige funksjoner inngår i formålet. Ikke alle serviceområder er egnet for alle 
typer servicevirksomhet. Planen krever derfor at industri / lagerfunksjoner med 
”tyngre” næringsvirksomhet lokaliseres i serviceområdene ved fjorden. De 
sentrumsnære serviceområdene forbeholdes dermed ”lettere” og mer publikumsrettet 
næringsvirksomhet og offentlige funksjoner.  

Arealplanen tillater etablering av boligarealer i de sentrumsnære serviceområdene for å 
sikre god utnyttelse av bebyggelsen. Forutsetningen er imidlertid at arealer på 
gateplan og inngangsplan benyttes til servicevirksomhet.  

Det er et planprinsipp at: Ny bebyggelse i tettstedet skal utformes i tråd med føringer 
gitt i mer detaljerte områdeplaner for det enkelte byggeområde der dette ansees 
nødvendig. Lokale hensyn til klima, snødrift og brannsikkerhet skal være viktige 
vurderinger av nye utbygginger.  

Bebyggelse 

Svalbards lave nedbørstall åpner for løsninger som knappe takutstikk og fravær av 
takrenner. Da de fleste hus fundamenteres på peler, og mangler kjeller, er det viktig at 
bebyggelsen kompenserer for dette gjennom større arealer til boder og lagerrom.  

Det legges til grunn i arealplanens beskrivelse at det i delplan skal gis detaljerte 
føringer for utforming av bebyggelsen.  

Miljø 

Krav til avklaring av eventuelle miljømessige konsekvenser av planlagt prosjekt 
fastsettes av Sysselmannen i den enkelte planprosess.  

Vegnett 

Vegnettet er gradert etter fastlandsstandard, det er ikke ønskelig med X-kryss, men T-
kryss løsninger. 

Kulturminner 

Rundt fredede kulturminner gjelder i utgangspunktet kravet om 100 meters 
sikringssone fra kulturminnets kjente eller antatt kjente ytterkant. 

3.2 Planområdet 

Det aktuelle planområdet dekker et landareal på ca 5 dekar.  

Området avgrenses av eksisterende kjøreveger i vest (Vei 500) og sør (Vei 229), av 
eiendomsgrensen mot 22/109 i øst og mot friområdet mellom UNIS og SAS-hotellet i 
nord.  
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3.3 Bebyggelsesstruktur 

Longyearbyens bebyggelse er hovedsakelig konsentrert langs en stripe i dalbunnens 
østside og ved utløpet av Longyearelva. 1  

Planområdet grenser til arealet preget av næringsbygg og offentlig bebyggelse på 
oversiden av Vei 500. Nærmest ligger sykehus, barnehage og hotell.  

Denne bebyggelsen er variert i form, men lik i struktur og skala. 

Bebyggelsens struktur er i hovedsak styrt av infrastruktur, i noen grad også av 
topografi.  

På nordre Elvesletta, vis a vis planområdet, er det oppført bebyggelse som er strengt 
orientert langs Vei 500.  

3.4 Eiendomsforhold 

Utbygger har avtale med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, som er grunneier 
for hovedbruket, om feste av nødvendig grunn. 

 

                                                      
1  Fra beskrivelse av arealplanen  
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3.5 Teknisk infrastruktur 

Arealplanen krever at ny bebyggelse skal tilkoples den tekniske infrastruktur som er 
tilrettelagt eller planlegges tilrettelagt i det aktuelle område.  

En 200 mm hovedavløpsledning langs Vei 500 ligger i planområdet, men vil ikke 
komme i konflikt med planlagt bebyggelse. Avløpsledningen fra hotellet krysser det 
areal som bebygges, om dette medfører omlegging vil måtte vurderes ved 
prosjektering av bygget og avklares med lokalstyret.  

På vestre side av Vei 500 ligger 110 mm vannledning.  

På samme side av Vei 500 er det lagt en fjernvarmeledning, denne har ikke kapasitet 
til å betjene planlagt bygg. Fram til og forbi øvre side av SAS-hotellet er det framført 
en fjernvarmeledning med dimensjonen 219 mm, fra Fyrhus 1, som ligger rett nord for 
krysset mellom Vei 500 og Vei 231. Ledningen har en avgreining til SAS-hotellet, i 
dimensjonen 125 mm, og betraktes og å ha tilstrekkelig kapasitet til å forsyne planlagt 
bygg med varme ved at ledningen forlenges hit.  

Tilkopling til resterende lednings- og kabelnett, inklusive fjernvarme, må avklares 
nærmere i forbindelse med videre prosjektering.  
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3.6 Trafikale forhold 

3.6.1 Atkomstforhold 

Atkomst til planområdet planlegges fra Veg 500. Avkjørselen er på en rett og 
oversiktlig strekning. Avkjørselen tilpasses avkjørsel til boligområde på Elvesletta, jfr. 
krav i vegnormal 017.  

Dette betyr at avkjøring etableres som T-kryss, min 40 m forskjøvet i forhold til 
avkjøring til Elvesletta, som er planlagt mellom de to bygningene som ligger langs Vei 
500. 

3.6.2 Gang- og sykkelveg 

Det er etablert en gang- og sykkelveg mellom SAS-hotellet og UNIS. For 
Forskerhotellet synes den enkleste forbindelse til UNIS å være vei 500 og vei 231.  
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3.7 Natur og miljøforhold 

3.7.1 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. 
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3.7.2 Naturmiljø 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra lokalstyret gjennomført en 
kartlegging av biologisk mangfold i og omkring Longyearbyen. 

I uttalelsen fra Sysselmannen av 24.05.07, framgår at arealene innenfor planområdet 
er vurdert som hhv viktige (oransje) og lokalt viktige (guk): 

”Lokalitet nr. 3a Mellom UNIS og Polarhotellet, vest for gangsti (verdiklasse 2);  
inneholder en vegetasjonstype (kantlyng-reinrosehei) og flere arter som krever svært 
gunstig klima og har begrenset utbredelse på Svalbard og i planområdet (kantlyng, 
polarvier, reinrose, lodnemyrklegg, stuttsvingel, fjellmarigras mfl.). Lokaliteten er 
dermed viktig for biologisk mangfold (verdiklasse 2). Området like ovenfor UNIS er 
mest produktivt og har de fleste arter. Lokaliteten utgjør et åpent inntrykk mellom byen 
og landskapet omkring og representerer en grønnstruktur i denne delen av byen. 
Lokalitetens viktighet for landskapsbildet i denne delen av byen forsterker verdien 
ytterligere. Det er en del kjørespor og dels kraftig slitasjepreg oppe på tuene i vestre del 
av lokaliteten, men vegetasjonsdekket er stort sette sammenhengende. Det ser ut til å 
være en del skuterkjøring på slutten av sesongen og i perioder med lite snø. 

 

 
 

Lokalitet nr. 4 Mellom SAS-hotellet/sykehuset og vei 500 (verdiklasse 3);  
er en fuktig grasmark med rester av polarvier-reinrosehei. Området har stort 
artsmangfold, men er tydelig preget av ferdsel og slitasje. Området er et av de få med 
sammenhengende vegetasjonsdekke i denne delen av byen og er dominert av gras og 
grasliknende arter som ishavsstarr, snøull, tundragras, fjellrapp, fjellbunke, 
smårørkvein, polarreverumpe og polarrødsvingel. I tillegg er det også andre vanlige 
arter som polarvier, åkersnelle, vardefrytle og harerug. Lokaliteten har begrenset verdi 
for biologisk mangfold i planområdet, men representerer et restområde med vegetasjon 
og er plassert i verdiklasse 3.” 
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3.7.3 Kulturminner 

I utgangspunktet kommer nesten hele planområdet innenfor sikringssonen på 100 m 
omkring et nærliggende automatisk fredet kulturminne (forsvarsstilling fra 2 
verdenskrig).  

Denne stillingens hovedoppgave var å beskytte gruveanlegget til Gruve 2A mot anfall fra 
sjø, luft og land. Stillingen kunne dekke hele luftrommet unntatt Sukkertoppen i sør og 
bestryke (”skyte i”) en sektor mellom Skjæringa i vest og innover Adventdalen i sør øst 
mot angrep fra sjø og land. Longyearbyen ble angrepet fra luft og sjø flere ganger.  

I uttalelsen av 24.05.07, framgår at Sysselmannen er innstilt på å justere 
sikringssonene rundt kanonstillingen for å harmonisere denne med veier og andre 
forhold i området, og samtidig gjøre en utbygging mulig dersom planprosessen ender 
opp med at et forskerhotell skal lokaliseres hit. Innskrenking av sikringssonen er vurdert 
ut fra hensynet til ivaretakelse av selve kulturminnet og funksjonen det hadde ved å 
dekke en sektor ved inngangen til Longyeardalen. 

 

 
 

En innskrenket sikringssone gjenspeiler den opprinnelige sektoren som kanonstillingen 
kunne bestryke for å ivareta det åpne landskapet og siktelinjene fra kanonstillingen, og 
med 5 meter sone i bakkant mot SAS-hotellet. Videre vil sonen være avgrenset av vei 
500 i vest, gangstien til UNIS/Forskningsparken i øst og veien forbi UNIS i nord, slik det er 
tegnet inn på kartfiguren over. 
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3.8 Planpremisser 

En oppsummering av ovennevnte gir følgende premisser 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. 

• Planlagte bebyggelse skal orienteres i forhold til vegnettet og terrengets helning på 
samme måte som eksisterende bebyggelse, og hensynta eksisterende 
bygningsmiljø. 

• Atkomst til hotellet skal etableres på en trafikksikker måte.  

• Oppstillingsplasser for bil og scooter skal etableres i begrenset grad.  

• Det skal tas hensyn til eksisterende infrastruktur i planleggingen av området. 

• Det avsettes areal til snødeponi. 
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4. Nærmere om Forskerhotellet 

4.1 Bakgrunn  
Med dagens aktivitet huser UNIS årlig 150 forelesere og forskere som ikke er bosatt i 
Longyearbyen. Ukentlig blir forespørsler fra samarbeidende forskere om opphold ved 
UNIS avvist på grunn av de begrensingene som ligger i overnattingsmuligheter.  

UNIS disponerer i dag 20 gjestehybler, tilsvarende ca 600 gjestedøgn pr mnd. og 7.200 
gjestedøgn pr år.  Dekningsprosent for de travleste månedene med stor felt- og 
toktaktivitet var i august/september 2006 på 85 %.  

4.2 Innkvarteringsbehov 
Strategisk plan frem mot 2012 tilsier en fordobling av staben ved UNIS.  I kjølvannet 
av denne økning i staben følger også et større behov for innkvartering av den økende 
mengde med forskere som tiltrekkes UNIS-aktivitet.   

Det kalkuleres også med en økning fremover når det gjelder UNIS-studenter/ -
stipendiater som har tilhold på fastlandsuniversitetene men som vil oppholde seg i 
Longyearbyen under felt/toktsesong.  

UNIS er en institusjon som skal drive feltbasert forskning og undervisning for å utnytte 
de naturgitte fortrinnene ved å være plassert i et høyarktisk område. Mange av 
studentene og forskerne har kun korte opphold ved institusjonen i forbindelse med 
forberedelser til - og etterarbeid etter feltarbeid. Det er derfor ofte behov for å 
forlegge forsker og studentgrupper i Longyearbyen, over kortere tidsrom, og i 
umiddelbar nærhet til UNIS hvor de praktiske forberedelsene foregår. En stor del av 
både forberedelser og etterarbeid innebærer håndtering av feltmateriell og prøver. Det 
er derfor viktig for UNIS å legge til rette for en forlegningsfasilitet som gir mulighet for 
både teoretisk arbeid og praktisk håndtering av materiell og prøver. Denne type arbeid 
er vanskelig å gjennomføre i allerede eksisterende overnattingsfasiliteter i 
Longyearbyen, der både materiell og prøver raskt kan komme i konflikt med øvrige 
gjester. 

På bakgrunn av overnevnte anslås et fremtidig behov for overnattingsdøgn mot 2010 
på ca 17.000 årlig.  

UNIS legger ut fra dette til grunn at et antall på ca 80 enheter vil dekke behovet.  

4.3 Alternativer til utbygging  
Da de mest intensive periodene mht forskning i stor grad sammenfaller med 
turistsesongen, finnes det ikke ledige boliger/hybler/hotellrom til leie.  

Det synes derfor ikke å finnes alternativer til utbygging.  

4.4 Framtidig eierskap 
Det foreligger en intensjonsavtale mellom utbygger Barlindhaug Utbygging AS og UNIS 
om sistnevntes framtidige overtakelse av anlegget. 
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4.5 Framtidig drift 
Det er forelesere, forskere og studenter som oppholder seg ved UNIS i kortere 
perioder, både i forbindelse med undervisning, forskning og som del av et feltbasert 
forskningsprosjekt, som vil bruke anlegget. I den forbindelse har UNIS hatt innledende 
samtaler om samarbeid rundt Forskerhotellet med andre forskningsaktører i Svalbard 
Forskningspark.  

Kostnaden ved overnattingen dekkes av UNIS som en del av reisekostnader for 
overnevnte gjestegrupper. Brukerne betaler ikke. 

UNIS tar sikte på å kjøpe tjenester lokalt for å dekke opp behov for renhold, 
bespisning, vaktmestertjenester, vedlikehold av bygget og lignende.  

Selv om en har valgt å bruke begrepet ”Forskerhotell” vil drift av bygget være 
forskjellig fra tradisjonell hotelldrift, ved at det vil ikke være fellesarealer som 
restaurant eller bevertningsarealer i bygget.  

Hver enkelt boenhet vil ha mulighet for enkel tilberedning av mat. Det legges i tillegg 
opp til bruk av ekstern kantine (i UNIS-bygget) eller kafeer /restauranter i 
Longyearbyen for bespisning. 

Resepsjons- og bookingtjenester er tiltenkt lagt til administrasjonen ved UNIS i 
Svalbard Forskningspark. 

Alle biler og scootere parkeres ved UNIS. 

4.6 Aktuelle arealbruksformål 
Som følge av at enhetenes størrelse og utforming gjør at de ikke kan defineres som 
fullverdige boliger, kfr Husbankens minimumskrav, er det ikke aktuelt å legge til rette 
for planlagte utbygging ved å regulere til Boligformål.  

Planlagte bebyggelse har heller ikke de nødvendige fellesfunksjoner som skal til for at 
anlegget skal kunne reguleres til hotell. 

Og selv om prosjektet har en tett kopling mot forskningsmiljøet, har verken UNIS eller 
forskerhotellet en offentlig forankring som gjør at det er grunnlag for å regulere til 
Offentlig formål.  
Kfr avsnitt 5.2.  
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5. Planforslaget 

5.1 Generelt 

Det varslede planområdet er på ca. 5 dekar, og avgrenses av eksisterende veger i sør 
og vest, og av tilliggende eiendommer i nord og øst.  

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

5.2 Arealbruk 

Som det framgår foran er gjeldende arealplan relativt robust i den forstand at det 
åpnes for etablering av en rekke ulike former for aktivitet i området.  

I lys av beskrivelsen under avsnitt 4.6, er planområdet disponert til hhv 
BYGGEOMRÅDE/Herberge-overnatting, trafikkarealer, grøntareal og 
SPESIALOMRÅDE/frisiktsone.  

5.3 Adkomst  

Området har atkomst fra Vei 500. 

5.4 Parkering 

Som nevnt foran legges det opp til at både biler og snøscootere parkeres ved UNIS. 

Det tas derfor kun sikte på å etablere et fåtall oppstillingsplasser for bil i tilknytning til 
planlagte bebyggelse, i hovedsak til bruk i forbindelse med drift.   

5.5 Snødeponi 

Det er avsatt arealer til deponering av snø i plankartet.  

5.6 Teknisk infrastruktur 

Som det framgår i avsnitt 3.5, legges til grunn at eksisterende infrastruktur har 
nødvendig kapasitet til planlagte bebyggelse. Dette både mht vann, avløp, elkraft og 
fjernvarme.  

På hvilken måte en kopler seg på eksisterende anlegg må vurderes nærmere i 
forbindelse med etterfølgende prosjektering.  

Forslagsstiller er inneforstått med at en har ansvar for å flytte/sikre avløpsledningen i 
den grad det blir behov for dette.  
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5.7 Nærmere om bebyggelsen 

5.7.1 Plassering 

Bebyggelsen er lagt langs Vei 500, i samme avstand fra senterlinja som bebyggelsen 
på Nordre Elvesletta vis a vis. 

 

 

 

5.7.2 Utforming  

For en best mulig terrengtilpasning, har en valgt å la det øvre (søndre) 
bygningsvolumet ha 2 etasjer, mens det nedre (nordre) volumet har 3 etasjer.  
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5.7.3 Romprogram  

Som det framgår av skissen under opereres det med enheter på om lag 25 m2.  
Hver enhet har eget bad og tekjøkken, i tillegg til sovealkove inkl garderobe.  

 

 
 

5.8 Alternative utbyggingsløsninger  

Med bakgrunn i tilbakemeldinger i forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram, har forslagsstiller funnet det hensiktsmessig å legge fram flere 
alternative løsninger for utbygging, som gir ulike virkninger for omgivelsene. 

På denne måten overlates til lokaldemokratiet å ta stilling til hvilke interesser som bør 
vektlegges. 
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5.8.1 Alternativ 1  

Denne løsningen er først og fremst basert på utbyggers forutsetninger, og ble utviklet 
før forhåndsmerknadene knyttet til kulturminner og biologisk mangfold var kjent. 

Bebyggelsen består av 4 bygningsvolumer som er sammenbygd to og to. Bygningene 
nærmest SAS-hotellet er på 2 etasjer, mens de nederste (nordre) er på 3 etasjer. 
Løsningen gir 69 enheter, som hver er på ca 25 m2.  

 

 

 

Virkninger for kulturminner 

Løsningen berører deler av den innskrenkete sikringssonen omkring det automatisk 
fredede kulturminnet. 

Nesten hele det nordre bygningsvolumet ligger innenfor den nevnte skytesektoren. 

Virkninger for biologisk mangfold 

Nesten hele planområdet ligger innenfor lokaliteter i verdiklasse 2 (oransje) eller 
verdiklasse 3 (gul). 

Store deler av det nordre bygningsvolumet berører lokalitet 3a, selv om dette ikke 
synes å være av de mest verdifulle områdene innenfor lokaliteten.  

Ved at det stilles strenge krav om at en skal berøre som lite areal som mulig i 
forbindelse med utbyggingen, søkes hensynet til biologisk mangfold ivaretatt.  



DELPLAN FOR FORSKERHOTELL 27 
  

BARLINDHAUG CONSULT AS   30.9180 

Virkninger for SAS-hotellet 

Hotellet har bl.a. anført at prosjektet vil komme til å medføre at gjestene vil se rett i en 
annen bygning, og ikke ha fri utsikt som nå. 

Minste avstand mellom forskerhotellet og SAS-hotellet er ca 12 meter. Ellers holder en 
seg minimum 4 meter unna eiendomsgrensene. 

 

 
Illustrasjon av ettersituasjonen sett mot nordvest fra hotellets restaurant (alt. 1). 

 

 
Illustrasjon av ettersituasjonen sett fra plan 2 i hotellet (alt. 1). 
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5.8.2 Alternativ 2  

For å søke å redusere konflikten i forhold til påviste miljøverdier, har forslagsstiller 
vurdert en løsning hvor den nordre bygningskroppen fjernes. 

Den justerte bebyggelsen består av 2 sammenbygde bygningsvolumer, som hvert er 
på 3 etasjer.  

Løsningen gir 54 enheter, et antall som ikke dekker utbyggers behov fullt ut – men 
som UNIS etter en nærmere vurdering finner å kunne leve med. Denne løsningen ble 
forelagt MNU i møte den 03.12.07. 

 

 

 

Virkninger for kulturminner 

Dersom det nordre bygningsvolumet fjernes vil ikke prosjektet lenger berøre den 
innskrenkede sikringssonen omkring det automatisk fredede kulturminnet.  

Virkninger for biologisk mangfold 

Om det nordre bygningsvolumet fjernes, kommer ikke prosjektet i konflikt med lokalitet 
3a.  
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Virkninger for SAS-hotellet 

Ved å fjerne det nordre bygningsvolumet, blir ikke Forskerhotellet like synlig fra 
restauranten m.v. Derimot vil det søndre volumet bli mer dominerende fra rommene 
på vestsiden av hotellet. 

Minste avstand mellom forskerhotellet og SAS-hotellet er ca 12 meter. Ellers holder en 
seg minimum 4 meter unna eiendomsgrensene. 

 

 
Illustrasjon av ettersituasjonen sett mot nordvest fra hotellets restaurant (alt. 2). 

 

 
Illustrasjon av ettersituasjonen sett fra plan 2 i hotellet (alt. 2). 
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5.8.3 Alternativ 3 

Som det framgår foran har forslagsstiller konkluderte med et behov for oppføring av  
ca 80 enheter, hvilket betyr at alternativ 2 ikke er en tilfredsstillende løsning. 

Dersom det hadde vært mulig å ta i bruk en liten del av naboeiendommen, kunne en 
tenke seg en justering av de skisserte volumene i alternativ 2, som i større grad 
hensyntar naboer og påviste miljøverdier.  

For å videreføre prinsippet om best mulig terrengtilpasning, ble den nedre bygningen i 
utgangspunktet foreslått i 3 etasjer, og den øvre i 2 etasjer (kfr alternativ 1). Etter 
nærmere vurderinger basert på 3D-materiale ble det imidlertid klart at en tydeligere 
avtrapping av bebyggelsen mot nord ville være ønskelig, bl.a. ut fra hensynet til utsikt 
fra hotellet. Denne løsningen ble forelagt MNU i møte den 03.12.07.  

En slik løsning innebærer imidlertid en mindre justering av eiendomsgrensen mot 
22/109. Etter dialog med rettighetshaver til 22/109 er det oppnådd enighet om slik 
grensejustering, under forutsetning av at planlagte bebyggelse kun oppføres i 2 
etasjer.  

Den skisserte løsningen, hvor begge bygninger er på 2 etasjer, gir totalt 52 enheter - 
et antall UNIS etter en nærmere vurdering finner å kunne leve med. 
 

 
 

Virkninger for kulturminner 

Dersom det nedre bygningsvolumet fjernes vil ikke prosjektet lenger berøre den 
innskrenkede sikringssonen omkring det automatisk fredede kulturminnet.  

Virkninger for biologisk mangfold 

Om det nordre bygningsvolumet fjernes, kommer ikke prosjektet i konflikt med lokalitet 
3a.  
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Virkninger for SAS-hotellet 

Om det nordre bygningsvolumet fjernes, blir ikke Forskerhotellet like synlig fra 
restauranten m.v. Ved å redusere høyden på den nedre delen av gjenværende 
bygningsvolum, vil inntrykket bli mindre dominerende fra rommene på vestsiden av 
hotellet, enn for alternativ 2.  

Minste avstand mellom forskerhotellet og SAS-hotellet er ca 12 meter.  

 

 
Illustrasjon av ettersituasjonen sett mot nordvest fra hotellets restaurant (alt. 3). 

 

 
Illustrasjon av ettersituasjonen sett fra plan 2 i hotellet (alt. 3). 
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6. Vedlegg 

 

• Situasjonsplan (alt. 3) 

• Prinsippsnitt (alt. 3) - justert 

• Bestemmelser til planen (alt. 3) datert 31.01.08 

• 3D-illustrasjoner (alt. 3) 

• Plankart (alt. 3) i målestokk 1:1000 datert 31.01.08 (A3) 
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Situasjonsplan (alt. 3) 
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Prinsippsnitt (alt. 3) – justert 
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Bestemmelser til planen (alt. 3) 

Dato: .......................................................................................................28.06.07 

Dato for siste revisjon:..............................................................................31.01.08 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: ...........................................31.03.08 

I 

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

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, jfr 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) Områder som er avsatt til dette i plankartet, tillates benyttes for deponering av 
snø. 

IV 

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

1.  BYGGEOMRÅDER  (§ 49, 3. ledd nr. 1) 

1.1. Herberge/Overnatting 

a) Innenfor området tillates oppført bebyggelse med tilhørende anlegg, for kortvarig 
innkvartering av tilreisende personell med tilknytning til forskningsmiljøet ved UNIS.  

b) Bebyggelsen kan oppføres i opptil 2 etasjer, og tillates å inneholde opptil 52 
enheter på om lag 25 m².  

c) Materialbruken i fasadene skal domineres av tre, og bygningenes utforming søkes 
understreket ved å veksle mellom lyse og mørkere farger. Bygningene skal ha 
takvinkel mellom 5-10 grader.  

d) Byggelinjen har en avstand på 16 meter fra veikant til Vei 500. 

e) Bebygd areal BYA er angitt på plankartet. 

f) Høyeste mønehøyde er satt til kote + 22,8. 
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g) Framføring og etablering av nødvendig infrastruktur er tillatt. 

h) Bebyggelsen skal fargesettes i henhold til plan som skal godkjennes av 
Longyearbyen Lokalstyre. 

1.2. Trafikkarealer  

a) Atkomst til området skal skje som vist i plankartet. 

b) Trafikkarealer skal etableres som vist i plankartet. 

c) Veier og kryss skal utformes ihht Vegdirektoratets vegnormaler. 

d) Oppstillingsplasser skal gis en tiltalende utforming, og opparbeides og ferdigstilles 
før det gis brukstillatelse til boligene.  

e) Det skal etableres en tydelig terrengavslutning rundt parkeringsplasser og 
oppstillingsplasser. 

f) Innenfor området skal det legges til rette for plassering av avfallscontainere. 

1.3. Grøntarealer  

a) Arealene skal ikke bebygges, og heller ikke benyttes som riggområde.  

b) Arealene skal behandles skånsomt i byggeperioden, om nødvendig oppsettes 
sikringsgjerde omkring byggeplassen.  

c) Framføring av nødvendig infrastruktur er tillatt. 

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

3.1. Frisiktsone 

a) I frisiktsonen tillates ikke installasjoner eller lagring av snø og gjenstander som 
rager høyere enn 0,5 m over planert grunn. 
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3D-illustrasjoner (alt. 3)  

 

 
Sett nedover langs Vei 500  

 
Sett oppover langs Vei 500  

 


