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1. Bakgrunn
UNIS planlegger å bygge en ny radar på Gruve 7 fjellet, i tilknytning til den eksisterende 
SPEAR radaren, ved å utvide anlegget med en antennerekke til (Super DARN).

SuperDARN står for Super Dual Auroral Radar Network, og er et internasjonalt nettverk av 
radarer. Det er per dags dato 18 slike radarer på den nordlige halvkule. Radarene måler 
posisjon og hastighet til ladede partikler i ionosfæren (høydeområdet fra ca. 70-600 km). Dette 
gir forskerne informasjon om vekselvirkningene mellom jordens nære verdensrom og jordens 
atmosfære, og kan blant annet brukes til studier av forstyrrelser på kommunikasjons- og 
posisjoneringssignaler mellom satellitter og jordens overflate i polare områder.

UNIS leier tomteareal for SPEAR fra SNSK. Arealet er pr i dag på 77.067 m2.

I forhåndskonferanse med Longyearbyen Lokalstyre ble det klart at dette utløser behov for en 
delplan.

Fig.1 Oversiktsplan fra UNIS – prinsipp
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Fig 2. Situasjonsplan – prinsipp, fra UNIS, som viser nåværende areal for SPEAR radar skravert svart, 
eksisterende veg skravert rosa, areal for adkomst til ny radar og areal til ny radar skravert med grønt.

Fig 3 flyfoto, med illustrasjon av eksisterende veg, foreslått ny veg, antennerekker, kontainerplassering.
(Foto /illustrasjon UNIS)
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2. Formål med planen
Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for å bygge en ny radar på Gruve 7 fjellet, i 
tilknytning til den eksisterende SPEAR radaren, ved å utvide anlegget med en antennerekke 
til.

Utvidelsen av SPEAR vil bestå av en rekke med antenner med total lengde på ca. 290 m, samt 
en mindre rekke med antenner med total lengde på ca. 108 m. Høyden på antennene vil bli lik
høyden på det eksisterende anlegget – ca. 17 meter. I tillegg vil det komme en ny kontainer 
som inneholder elektronikken som styrer de nye antennene. Strøm til utvidelsen hentes fra 
eksisterende SPEAR anlegg.

Innenfor et areal som er oppgitt å være ca. 20x20m, vil det være aktuelt å sammenstille 3 eller 
flere containere (hver på 2,5x12m). 

Etter utvidelsen vil arealet øke med ca. 33.000 m2, slik at det totale arealet for anlegget blir 
110.000 m2. 

Både eksisterende SPEAR radar og planlagte radar består av et antall vertikale antenner, som 
er forankret med skråstilte barduner. 

3. Overordnede planer og regelverk

3.1 Arealplan for Longyearbyen2009-2019

Det aktuelle planområdet vil i forhold til arealplanen for Longyearbyen, vedtatt 15.12.09, 
(revidert etter nye tegneregler 17.11.2011), ligger innen et areal som er avsatt til KNF-område. 
(Kulturminne-, natur- og friluftsområder, i kombinasjon med annet hovedformål.) 

Fig 4. Utsnitt fra Arealplan for Longyearbyen 2009 – 2019, med ca. plassering av utvidelsen av SPEAR.
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3.2 Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger
Før kunngjøring om planoppstart/offentlig ettersyn av forslag til planprogram, er det behov for 
å avklare forholdet til Forskrift om konsekvensutredninger av 28.06.02. Dette avklares formelt 
av Sysselmannen. 

På vegne av UNIS rettet Multiconsult den 04.10.2012 en henvendelse til Sysselmannen med 
sikte på å få avklart om planlagte tiltak utløser utredningsplikt. 

Sysselmannen konkluderer i sitt svarbrev dat. 14.11.2012, med at tiltaket ikke utløser 
utredningsplikt: 

”Sysselmannen si vurdering av saka
For verksemd i planområde skal vi vurdere om tiltak vil gje betydelege og langvarige 
verknader for miljø og samfunn. (§59 i SML). Sjølv om ei verksemd vil gje betydelege og 
langvarige verknader kan likevel Sysselmannen vedta at det ikkje er naudsynt å utarbeide KU 
(siste ledd i § 59).

Det er ikkje registrert viktige areal for biologisk mangfald eller viktige artsforekomstar i 
området. Det er heller ikkje registrert freda eller verneverdige kulturminner i området. Både 
eksisterande og planlagt antenneområde ligg i utkanten av eit viktig friluftsområde. Det 
planlagde anlegget vil forsterke landskapsverknaden av antenneanlegget. Det vil bli plassert 
bak eksisterande anlegg og vil derfor i liten grad påverke brukarane av området ut over det 
visuelle.

I gjeldande arealplan ligg både eksisterande SPEAR-radar og planlagt anlegg i eit 
friluftsområde. Det er dermed ikkje samsvar mellom plan og faktisk arealbruk. Vi er ikkje 
kjent med årsaka til dette, men vi forstår Longyearbyen lokalstyre når dei seier at eit nytt 
anlegg krev ny delplan.

Konklusjon
Vi vurderer ikkje dette tiltaket å ha betydelege eller langvarige verknader for miljø eller 
samfunn. Tiltaket utløyser dermed ikkje krav om konsekvensutgreiing etter § 59.

Innspel til delplanprosessen
Ved utarbeiding av delplan for ny radar på Breinosa er det viktig at arealet for både 
eksisterande SPEAR-radar og nytt antenneanlegg er med, slik at faktisk arealbruk og 
arealplan samsvarar.

Vi ber og om at de viser synlegheit av anlegget frå ulike posisjonar i Adventdalen (både i vest 
og aust) og i frå områda vidare oppover Breinosa. Vidare skal det undersøkast om tiltaket vil 
få konsekvensar for viktige naturtyper / biologisk mangfald. Dette vil krevje feltundersøkingar, 
så sant det ikkje eksisterer kartleggingsdata frå området (vegetasjonskart eller liknande).”

4. Planprosessen

4.1 Miljø og næringsutvalgets behandling av planprogram
I møte 28 januar 2013, i saksnr. 6, ble oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram for 
delplan for SPEAR radaren på Breinosa behandlet. 

Lokalstyrets vurdering: 
Planprogrammet ivaretar etter administrasjonssjefens syn, kravene som bør stilles til 
planprosessen og omfanget av utredninger. Delplanen må gi rammer for utforming av selve 
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tiltaket (herunder størrelse og plassering), adkomst og parkering, konsekvenser for miljø og 
samfunn, samt forholdet til eventuelle kulturminner, naturverdier og landskap. 
Synlighetsstudier og landskapsvirkning av tiltaket vil være viktig å belyse. Etter 
administrasjonssjefens vurdering, er kravene fra Sysselmannen i forbindelse med vurdering av 
konsekvensutredningsplikten, oppfylt i planprogrammet.
Administrasjonssjefen forutsetter at delplanen vil omfatte både eksisterende anlegg samt 
nødvendig utvidelse av tomten for å ivareta plassering av ny radar med tilhørende 
infrastruktur.
Dersom miljø- og næringsutvalget gir sin tilslutning til det framlagte forslag til 
planavgrensning og planprogram, vil planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og 
sendes berørte myndigheter, organisasjoner og andre høringsinstanser. Administrasjonssjefen 
ber om fullmakt til å gjøre eventuelle endringer etter høringsperioden dersom disse ikke er av 
vesentlig omfang og karakter.

Vedtaket refereres i det følgende: 

1. Med hjemmel i svalbardmiljøloven § 51 tilrår miljø- og næringsutvalget at det settes i 
gang arbeid med privat forslag til delplan SPEAR radar, Breinosa.

2. Miljø- og næringsutvalget gir sin tilslutning til forslag til planprogram datert 9.1.2013. 
Det legges til grunn at planområdet omfatter eksisterende anlegg samt nødvending 
utvidelse av området for å ivareta etablering av ny radar i tilknytning til eksisterende 
SPEAR-radar.

3. Miljø- og næringsutvalget gir administrasjonssjefen fullmakt til å foreta eventuelle 
justeringer i planprogrammet på bakgrunn av høringsuttalelser etter kunngjøring.

4.2 Forhåndsvarsel og kunngjøring

Varsel om igangsetting av privat planarbeid ihht Svalbardmiljølovens § 50, ble kunngjort ved 
brev til berørte organer, organisasjoner og myndigheter datert 30.01.2013.

Annonse om kunngjøring av oppstart ble trykket i Svalbardposten 08.02.2013.

I uke 7 ble det satt inn en korreksjon i Svalbardposten vedr. kunngjøring om planstart.  «I forb. 
m. varslet planarbeid presiseres det at antennerekkene vil være henholdsvis på 290 m og 108 m 
lengde.»

4.3 Forhåndsuttalelser

I det følgende blir det gitt en kort redegjørelse for innholdet i innkomne uttalelser. Utbyggers 
kommentarer er skrevet i kursiv. 

4.3.1 Sysselmannen 01.03.2013

Sysselmannen vurderte om denne saka utløyste KU-plikt etter Svalbardmiljølova i brev 
14.11.2012.
I dette brevet ble det gitt noen innspill til planprosessen, utsnitt refereres:
Ved utarbeiding av delplan for ny radar på Breinosa er det viktig at arealet for både 
eksisterende SPEAR-radar og nytt antenneanlegg er med, slik at faktisk arealbruk og arealplan 
samsvarer.
En ber om at de viser synlighet av anlegget fra ulike posisjonar i Adventdalen (både i vest og
aust) og ifrå området videre oppover Breinosa. Videre skal det undersøkes om tiltaket vil få
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konsekvenser for viktige naturtyper / biologisk mangfold. Dette vil kreve feltundersøkinger, så 
sant det ikke eksisterer kartleggingsdata fra området (vegetasjonskart eller liknende). 

En har etter dette fått oversendt ei konsekvensutredning fra 2000 som var utarbeidet i 
forbindelse med etablering av den eksisterende SPEAR-radaren. Sysselmannen vurderer denne 
utredninga som tilstrekkelig til å vurdere konsekvenser for vegetasjon og dyreliv i 
delplanområdet.
Det er og et delplanarbeid i gang for utviding av EISCAT-anlegget. Denne delplanen ligg ute 
til offentlig ettersyn fram til 22. mars 2013. Disse to delplanene må tilpasses til hverandre i 
forhold til arealformål og utstrekning. En forutsetter at tiltakshaver besørger dette. 

Delpanen for SPEAR vil bli tilpasset forslag til delplan for Eiscat og Nordlysobservatoriet. 

4.3.2 SNSK 04.03.2013

I driftsplanene for Gruve 7 planlegges det imidlertid gruvedrift i området rett innenfor
daganlegget, jfr. vedlagt kartskisse. Det må tas høyde for aktuelle problemstillinger som
knytter seg til mulige setninger i grunnen, rystelser ved sprenging og bergslag, støy,
lysforurensing, støv og evt. andre påregnelige konsekvenser av gruvedriften i planen. Det
planlagte anlegget må ikke legge begrensinger på gruvevirksomheten, og tiltakshaver må
gjennomføre relevante undersøkelser og vurderes alternative plasseringer hvis det skulle være
behov.

Eiendomsforhold

Nabolisten er ikke fullstendig. Her er fester av gbnr 23/2 Eiscat Scientific Association utelatt
Det samme gjelder for gbnr 23/4 hvor UNIS er fester.

Fig 5. Utsnitt fra illustrasjon fra SNSK.

Unis har drøftet radaranleggets plassering i forhold til gruvedrift med SNSK. Det ble spurt om 
setninger i grunnen, rystelser ved sprengning og tidslinje. Det er påpekt at en må påregne 
rystelser ved sprengning (som en kan leve med), samt setninger i grunnen (i verste fall opp til 
en meter eller så) når stemplene fjernes fra gruvegangen etter kulluttak. 
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Dette er verre, men vil være en engangsforeteelse – så lenge en vet når dette skjer, kan en 
heise ned antennene.
Uttaket skjer ca. 60 m under anlegget.
Tidshorisont for gruvedrifta er uklar, men det dreier seg om flere år. 

Fra Unis konkluderes det med at det er få, om ingen, andre steder for et slikt anlegg, siden en 
har en del av infrastrukturen på plass (strøm og nettverk). 

4.3.3 Bergmesteren 07.03.2013

Bergmesteren har merket seg at planprogrammet inneholder et punkt der det skal redegjøres 
for tiltakets betydning for eksisterende virksomhet i området, dvs. Gruve 7, 
Nordlysobservatoriet eller Eiscat. I den sammenheng ber en om at det redegjøres for hvorvidt 
tiltaket vil føre til at kullreserver i Gruve 7 må settes igjen. 

Det vises til kommentar til innspill fra SNSK.

4.3.4 Forskningsrådet 13.03.2013

Etter Forskningsrådets kunnskap er SPEAR tilgjengelige for internasjonale forskere og brukes 
i et aktivt internasjonalt samarbeid gjennom eierskap og drift av Universitetssenteret på 
Svalbard. Det er likevel viktig at delplanen for SPEAR radaren på Gruve 7-fjellet beskriver: 
1. hvordan anlegget vil komplementere annen tilsvarende forskningsinfrastruktur på Svalbard 
2. koordinering med eksisterende infrastruktur
3. tilgjengelighet til fasilitetene for internasjonale forskere og praktisering av åpen deling av 
data.

Delplanen må videre ha bestemmelser som ivaretar målet om koordinering, tilgjengelighet og 
deling av data ved en ev. tillatelse til etablering

En håper ny forskningsinfrastruktur vil bidra til SIOS og til mer koordinering av 
forskningsvirksomheten og deling av data på Svalbard. Både Svalbard Science Forum og 
SIOS som egne aktiviteter i Forskningsrådet kan være viktige rådgivere for å oppnå dette. 

Forskningsrådets uttalelse har ikke arealplanmessige implikasjoner, utover det at det påpekes 
at delplanen bør beskriver en koordinering av eksisterende infrastruktur. Noe delplanen 
legger opp til ved sin tilgrensing til delplanen for Eiscatanlegget og Nordlysobservatoriet. 

UNIS har i understående tekst kommentert Forskningsrådets uttalelse ut fra sitt vitenskapelige 
ståsted.
Komplimentering av tilsvarende forskningsinfrastruktur.
Den nye radaren komplimenterer eksisterende forskningsinfrastruktur på Svalbard på en 
meget god måte. Anlegget blir samlokalisert med SPEAR, Kjell Henriksen Observatoriet og
EISCAT oppe på Breinosa (Gruve 7 fjellet). Den store fordelen med SuperDARN nettverket er 
muligheten for å kartlegge konveksjonsmønstre i ionosfæren. Dette gir to-dimensjonal 
informasjon om bevegelsesmønster og hastighet på ionosfærisk plasma. Dette er knyttet 
sammen med energioverføring fra solvinden til Jordens magnetosfære/lonosfære — prosesser 
som de andre nevnte forskningsinfrastrukturene studerer.

Koordinering med eksisterende infrastruktur.
Den nye radaren vil eies og driftes av UNIS (som også eier og drifter SPEAR og Kjell 
Henriksen Observatoriet). Koordinering med eksisterende infrastruktur (tatt her i betydning 
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koordinerte kampanjer, etc.) er uproblematisk, siden radaren vil bli konstruert for automatisk 
kontinuerlig drift.
Dette betyr at radaren gjør kontinuerlige målinger 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette 
betyr igjen at de andre forskningsinfrastrukturene som operer i kampanjemodus er garantert 
data fra det nye anlegget. Den tiltenkte radaren var i utgangspunktet en del av SIOS’ gap 
analyse — men blir nå en realitet før implementeringen av SIOS. Anlegget vil således være et 
viktig bidrag til SIOS.

Tilgjengelighet til fasilitetene og data
Som nevnt i avsnittet over, blir radaren konstruert for automatisk kontinuerlig drift, og det er 
således ikke tilgjengelighetsbehov for internasjonale forskere til fasilitetene. Det som er viktig 
er at all data vil bli gjort tilgjengelig i sann tid for alle som måtte ønske å bruke disse. 
Tilgjengelighet til data er svært viktig for SuperDARN nettverket. Data fra den planlagte 
radaren vil bli kopiert (streamet) til nettverksservere tilknyttet SuperDARN nettverket og vil 
bli gjort tilgjengelig på http://superDARN.jhuapl.edu/. Det vil også være en lokal kopi av all 
data fra den nye radaren på UNIS.

4.3.5 Avinor 12.07.2013

Antenneanleggets beliggenhet er rett under innflygingen til Svalbard lufthavn i et område hvor
flyene etablerer seg for instrumentinnflyging til bane 28 på lufthavnen. Avinor fokuserer sterkt 
på at ikke flyene mottar forstyrrelser eller feilsignal i denne fasen av flygningen. Annen 
lufttrafikk som ikke nødvendigvis er under innflyging til lufthavnen må også sikres mot 
forstyrrende signaler.

Det er oppgitt en sendereffekt på 200W. Dette er ikke stor effekt, men en antenneforsterkning 
på 22 dBi gjør at strålingen på fly kan bli vesentlig. For å ivareta flysikkerheten må det nye 
anlegget tilknytes eksisterende interlock system, som SPEAR og EISCAT er tilknyttet, mot 
tårnet i dag. Avinor forutsetter at det blir gjennomført en fullskalatest (SAT) av 
interlocksystemet etter at dette er koblet opp. Denne testen vil være to-delt ved at vi:

• Aktiverer interlock systemet i ACAMS (tårnets styringssystem) og at det 
tilbakemeldes at anleggene slår seg av.

• Bryter linja opp til anleggene og at det tilbakemeldes at anleggene slår seg av.

Avinor ønsker også å innføre en årlig test av at interlock-systemet virker etter hensikten. Dette 
sikres ved en intern prosedyre i Avinor.

I bestemmelsene til delplanen medtas følgende punkter: 

For å ivareta flysikkerheten må det nye anlegget tilknytes eksisterende interlock system, 
som SPEAR og EISCAT er tilknyttet, mot kontrolltårnet i dag. Det forutsettes at det blir 
gjennomført en fullskalatest (SAT) av interlocksystemet etter at dette er koblet opp.

Denne testen vil være todelt: 
• Aktiverer interlock systemet i ACAMS (tårnets styringssystem) og at det tilbakemeldes at 
anleggene slår seg av.
• Bryter linja opp til anleggene og at det tilbakemeldes at anleggene slår seg av.

Avinor skal gjennomføres en årlig test av at Interlocksystemet virker etter hensikten. Dette 
sikres ved en intern prosedyre i Avinor.
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4.4 Offentlig ettersyn

4.4.1 Miljø- og næringsutvalget

I møte 28.10 2013, sak 31/139 ble følgende vedtak fattet: 

Miljø og næringsutvalget vedtar med hjemmel i svalbardmiljøloven § 50, siste ledd, å legge 
forslag til delplan for Spear-radar, Breinosa datert 08.02.2013 (*) med tilhørende beskrivelse 
og bestemmelser datert 09.08.2013 ut til offentlig ettersyn. 

*(korrekt dato delplan 09.08.2013)

Etter offentlig ettersyn er det mottatt 4 merknader

4.4.2 Svalbard Næringsforening (12.12.2013)

Svalbard Næringsforening er positiv til prosjektet, men det forutsettes at det er tatt hensyn til
energiforsyningen i Longyearbyen slik at eksisterende næringsliv ikke blir skadelidende som
følge av etableringen.

4.4.3 Sysselmannen på Svalbard (19.12.13)

Til plankartet: 
I plankartet er det to forskningsområder, henholdsvis A1, som er eksisterende 
forskningsområde og A2 som er nytt område. Områdene bør skilles i plankartet som 
eksisterende arealformål og nye arealformål jfr. spesifikasjon for tegneregler 
Arealplaner etter svalbardmiljøloven.

Plankartet justeres iht dette.

Til planbestemmelsene: 

Slik planbestemmelsene er utformet er det nødvendig med tillatelse for motorisert ferdsel
innenfor forskningsområdet. Vi anbefaler at det tas inn en bestemmelse om at det tillates
motorferdsel på frossen mark innenfor område A2 i forbindelse med etablering og 
demontering av antenneanlegget. Ferdselen skal skje mest mulig skånsomt. Den nye 
bestemmelsen kan knyttes til fellesbestemmelsene punkt f).

- I fellesbestemmelsene punkt g) står det at når forskningsprosjektet er avsluttet skal peler 
kappes under terrengnivå. Sysselmannen anbefaler at dette endres til at pelene skal dras opp og 
fjernes fra området. Hvis ikke vil pelene komme opp fra permafrosten senere. Bestemmelsene 
må oppdateres, siden område A3 nå er tatt ut av plankartet.

Bestemmelsene punkt 2 b) åpner for nye antenner på 25 meters høyde både innenfor område 
Al og A2. I planbeskrivelsen er det beskrevet at antennene i Al på ca. 17 meter skal bli 
stående, mens det oppføres nye antenner i samme høyde som de eksisterende i område A2.
Bestemmelsene bør endres slik at de stemmer overens med det som er angitt i 
planbeskrivelsen, med nye antenner på ca. 17 meter innenfor område A2. Vi ser at det kan 
være hensiktsmessig å legge inn noe ekstra høyde i bestemmelsene, men 8 meter ses som 
unødvendig stor buffer.

Bestemmelsene justeres i samsvar med merknaden. Tillatt antennehøyde settes til 17 m 
+/- 3 m.

Videre ønsker Sysselmannen å påpeke at det er uheldig med nok en delplan innenfor
arealplanområdet. Innenfor et lite område på Breinosa er det nå tre delplaner, dette fører til 
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oppstykket planlegging uten mulighet for å kartlegge helhetlige konsekvenser og helhetlig 
regulering av arealene. I møte med Sysselmannen 07.11.2013 varslet Lokalstyret at prosessen 
med ny arealplan i Longyearbyen blir satt i gang rett over nyttår. Sysselmannen vil 
understreke viktigheten av dette arbeidet kommer raskt i gang bl.a. i lys av det store antallet 
delplaner i Longyearbyen arealplanområde, jfr. bestemmelsene i Svalbardmiljøloven §48 og 
49. Fremtidige virkemidler for helhetlig planlegging gjennom arealplanen og samkjøring av 
planprosesser bør gjennomgås.

Vedrører overordnet planforvaltning. 

4.4.4 Store norske Spitsbergen Kullkompani 11.12.13

Planområdet er i sin helhet regulert til permanent forskningsområde og veg. I tillegg til 
forskningsaktivitet på gbnr 23 /4, som utgjør 77.000m2, er det planlagt en «liten» utvidelse for
det nye anlegget (A2) på 33.000 m2. Planområdet utgjør 302.600m2,og vi synes det er
uheldig å omregulere store områder når det ikke er kjente planer for å bruke det resterende 
forskningsområdet til forskningsaktivitet. Vi mener derfor at dagens reguleringsformål (KNF
område i kombinasjon med råstoffutvinning) burde videreføres på områdene som ikke 
planlegges å benyttes til forskningsområde (Al og A2) og veg.

Det vises til forslag til endring av plankartet, jfr. understående avsnitt 4.4.6..

Det er i plandokumentet i avsnitt 4.3.2 foran nevnt at forskningsaktiviteten kan leve med gruvedrift
under forskningsanlegget, og dette bør også gjenspeiles i bestemmelsene. Vi mener derfor at
det bør legges inn et ekstra punkt under § 2.1 hvor det tillates gruvedrift under
forskningsområdet, som bl.a. kan medføre rystelser, setninger i grunnen.

Merknaden tas til følge, og legges inn en bestemmelse som tillater gruvedrift under 
forskningsområdet, som kan medføre rystelser og setninger.

4.4.5 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) 

Så vidt vi kan se er det i planbeskrivelsen ikke tatt hensyn til mulige setninger i grunnen som følge 
av en fremtidig kulldrift i området som ligger under. Det er heller ikke gitt noen opplysninger om 
hvor store kullmengder som eventuelt blir berørt av radaren. 
Av planbestemmelsene bør det gå frem at det skal være kontakt mellom Store Norske og 
tiltakshaver årlig med hensyn på eventuell gruvedrift i området under radaren.

Under avsnitt 4.3.2 i planbeskrivelsen framkommer det at UNIS har drøftet 
radaranleggets plassering i forhold til gruvedrift med SNSK. Det vises og til kommentar 
til merknad fra SNSK. (Pkt. 4.4.4)

I bestemmelsene medtas en formulering om årlig kontakt mellom SNSK og UNIS.

4.4.6 Forslag om endring av plankart fra UNIS

UNIS har etter kontakt med SNSK fått informasjon om at SNSK vil kreve leie for hele det 
regulerte areal, ikke kun det areal UNIS vil bruke. Dette vil gi en uforholdsmessig stor øking 
av leieutgiftene for UNIS, og det var derfor ønskelig å redusere størrelsen av arealet til 
forskningsformål. 

Justert delplan i samsvar med UNIS behov, dat. 09.08.2013, med revisjonsdato 18.11.2013
(fig. 7), er utarbeidet, og oversendt Lokalstyret, ved e.post 21.11.13. En har hatt dialog med 
administrasjonen, som er enig i at reduksjonen av planområdet ikke medfører behov for nytt 
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offentlig ettersyn. Dette plankartet er igjen revidert iht til Sysselmannens merknad ang.
nåværende og framtidig arealformål, med revisjonsdato 27.01.14.(fig.8.)

Fig 6 Utsnitt av delplan som har ligget til offentlig ettersyn, dat. 09.08.201.

Fig 7 Utsnitt av justert delplan, dat. 09.08.2013, rev. 18.11.2013. 

5. Beskrivelse av planen 

5.1 Generelt
Areal planområdet: 161,3 dekar.

Plankartet er tegnet i målestokk 1:2000, i format A1, med 1 meter ekvidistanse. Digitalt 
kartgrunnlag er levert av Longyearbyen lokalstyre. 
Planområdet er disponert til hhv: 

 FORSKNINGSOMRÅDE, nåværende og framtidig

o Permanent forskningsområde (sosikode 1167)

 VEIER, FLYPLASSER; HAVNER, TAUBANER M.V.

o Veg (sosikode 2010)
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Fig. 8 Utsnitt, forslag til delplan, dat. 09.08.2013, sist revidert 27.01.2014. 

Fig. 9 utsnitt tegnforklaring, formål: nåværende og framtidig forskningsområde, veg. 

5.2 Permanent forskningsområde

5.2.1 Eksisterende og ny antenne

Både eksisterende SPEAR radar (område A1) og planlagte radar Super DARN i område A2, 
består av et antall vertikale antenner, som er forankret med skråstilte barduner. 

Utvidelsen med Super DARN vil bestå av en rekke med antenner med total lengde på ca. 290 
m, samt en mindre rekke med antenner med total lengde på ca. 108 m. Høyden på antennene 
vil bli lik høyden på det eksisterende anlegget – ca. 17 meter. I tillegg vil det komme en ny 
kontainer som inneholder elektronikken som styrer de nye antennene. Strøm til utvidelsen 
hentes fra eksisterende SPEAR anlegg.
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Fig. 10 Skjematisk plassering av antennene i det nye «Super DARN» anlegget (Illustrasjon Univ. of 
Saskatchewan)

Arealet for selve anlegget vil øke med 33.000 m2 fra 77.000 m2 110.000 m2. Forslaget til 
delplan omfatter et større areal til eksisterende anlegg A1 (SPEAR)og regulering av areal til 
utvidelse av anlegget A2 (Super DARN) i tilknytning til eksisterende anlegg. 

Innenfor A2, på et areal som er oppgitt å være ca. 20x20 m, vil det være aktuelt å sammenstille 
3 eller flere containere (hver på 2,5x12m).

Slik det foreslås regulert vil eksisterende radaranlegg A1,omfatte et areal på 121,6 dekar. 
Regulert areal for ny radar A2 er 139 dekar.

Tilliggende areal på nordre side, A3 utgjør et area på 17,9 dekar.

Areal til vegformål utgjør 24,1 dekar. 

5.2.2 Synlighet 

Tiltakets visuelle påvirkning er begrenset fordi anlegget er relativt lite dominerende, med 
begrensede fjernvirkninger. 
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Fig. 11 Sikt mot Breinosa fra vegen i Adventsdalen, der eksisterende er markert. (foto /illustrasjon 
UNIS)

Fig.12 Nærvirkning av eksisterende anlegg, sommersituasjon (foto UNIS)
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Fig. 13. Bilde av et tilsvarende anlegg. (University of Saskatoon). Strømledninger i forgrunnen på bildet, 
vil ikke være del av Super DARN anlegget på Breinosa.

Fig 14. Sikt mot SPEAR, sett mot Adventsdalen. (foto UNIS)



20

MULTICONSULT AS

Fig 15 Nærbilde SPEAR. (foto UNIS)

5.2.3 Friluftsområde 

Både eksisterende og planlagt antenneområde ligger i utkanten av et viktig friluftsområde. Det 
planlagde anlegget vil forsterke landskapsvirkningen av antenneanlegget, men det vil bli 
plassert bak eksisterande anlegg og vil derfor i liten grad påvirke brukerne av området ut over 
det visuelle.

5.2.4 Tomteutnyttelse

Det er etablert et nettverk med antennestolper innen eksisterende anlegg. 

Det nye anlegget vil få en rekke med antenner med total lengde på ca. 290 m, samt en rekke på 
ca. 108 m. Innen et areal på 20x20m, vil det være aktuelt å sammenstille 3 eller flere 
containere (hver på 2,5 x12m)

Interne veger innen området tilpasses antennestrukturen etter behov.
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5.3 Veier, flyplasser, havner, taubaner, høyspentledninger og andre 
viktige ledd i kommunikasjonssystemet

5.3.1 Veg

Det er avsatt en korridor på 30 m til veg. Vegen skal likevel ikke opparbeides i større bredde 
enn det som kreves for å betjene drift og tilsyn av anlegget. Det vurderes å være tilstrekkelig at 
ny veg etableres innen en bredde på 6,5 m, (kjørebane 2 x 2,75, skulder 2x 0,5) stigning er 
maks 6% ut frå den trase som ligger i planen. 

Skjæring og fylling legges i hellning på 1: 3 av hensyn til snødrift. (For å unngå danning av 
snøfonner.)

Vegen vil ikke bli brukt daglig, siden anlegget skal fjernstyres. Vegen vil bare bli brukt til 
vedlikehold/reparasjoner i tillegg til byggefasen. 

5.4 Teknisk infrastruktur

5.4.1 Elkraft

Strømforsyning til Super DARN tas fra eksisterende trafo ved SPEAR. Kabler bør graves ned. 

5.4.2 Tele/data

I dag er det optisk kabel fra UNIS til SPEAR container. Denne videreføres til container ved 
Super DARN. Bør graves ned.

5.4.3 Vannforsyning

Ikke behov for vannforsyning. 

5.4.4 Avløp

Ikke behov for avløp. 

5.5 Tidsperspektiv for antenneanleggene
Antenneanleggene i A1 og A2, skal rigges ned når de respektive forskningsprosjekt er 
avsluttet. 

Område A1

SPEAR-antennen er en midlertidig installasjon. Antenne, master og stag vil bli demontert av 
utbygger når dette forskningsprosjektet er avsluttet. Pelene vil bli dratt opp og alle spor etter 
prosjektet vil bli fjernet slik at terrenget på sikt vil framstå som urørt. Adkomstvei til A2 
opprettholdes. Alt demontert utstyr vil bli skipet fra Svalbard. 

Område A2

Trepeler for montering av antennemaster settes i bakken våren 2014.
Antennemastene vil bli levert fra Canada i 2013 og monteres før sommeren 2014. 
Elektronisk utstyr vil bli levert i 2014, og vil bli installert i 2015. 
Radaren vil være operasjonell i løpet av 2015.

Tidsperspektivet gitt her kan bli forskjøvet, gitt vær/frakt av utstyr, etc. I verste fall kan alt 
forskyves ett år, siden det pælene bare kan settes ned når det er snø på bakken. 
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Når dette forskningsprosjektet er avsluttet gjelder samme premisser for opprydding som for 
område A1.

5.6 Bemanning 
I anleggsfasen for Super DARN (oppsetting av antenner) vil det være ca. 5-10 personer i ca. 2 
uker. I anleggsfase 2 (oppsetting av radarcontainer og kabling til antenne) anslagsvis det 
samme – om ikke mindre. 

Ved drift vil anlegget vil være ubemannet, (fjernstyrt).

5.7 Terrengarbeid
Det er ikke behov for bearbeiding av terrenget, utover veg i minimumsbredde, fundamentering 
av master, samt nedgraving av strømkabel og optisk kabel. 

Det nedfelles i bestemmelsene at terrenginngrep ved utbygging skal skje på en skånsom måte. 

5.8 Eiendomsforhold
Dagens SPEAR anlegg er fradelt som egen eiendom, 23/4. 

Fig 16 Illustrasjon eiendom SPEAR, og ca. utvidelse. 
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Fig 17 Naboeiendommer og eiendomssituasjon for SPEAR ANLEGGET. (Longyearbyen Lokalstyre)

23/2 Eiscat Scientific Association, Adresse: Ramfjordmoen, N-9027 Ramfjordbotn, Norway

23/4 UNIS Adresse: Postboks 156, N- 9171 Longyearbyen

5.9 Kulturminner
Området ligger i et høydelag hvor det ikke har vært gruvedrift eller annen menneskelig 
aktivitet. I følge tilgjengelige databaser er det ikke kartlagt kulturminner eller kulturmiljøer i 
eller ved området.
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5.10 Biologisk mangfold
Det er ikke registrert viktige areal for biologisk mangfold eller viktige artsforekomster i 
området. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomførte i 2007 på oppdrag fra lokalstyret en 
kartlegging av biologisk mangfold i og omkring Longyearbyen.

Det ble ikke registrert forekomster som blir direkte berørt av tiltaket. 

5.11 Friluftsliv
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 fram til jul.

I konsekvensutredningen for Feltstasjon for nordlysobservasjoner, pekes det bl.a. på følgende:

”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.”

Det legges ikke opp til endringer av eksisterende utfartsparkering. Planlagte utbygging 
vurderes å ha begrenset betydning for utøvelse av friluftsliv.

5.12 Risiko og sårbarhet
Det gjøres rede for tiltakets betydning i forhold til eventuelle risiko og sårbarhetsfaktorer, med 
tilhørende beskrivelse av avbøtende tiltak. 

5.12.1 Flysikkerhet

Som innspill til varslet oppstart av planarbeid uttaler Avinor seg ved brev dat. 12.07.2013. (Se 
referert uttalelse pkt. 4.3.5.)

Som konsekvens av denne uttalelsen medtas følgende punkter under fellesbestemmelser til 
reguleringsplanen: 

a) For å ivareta flysikkerheten skal det tas kontakt med Avinor slik at nytt anlegg 
tilknyttes eksisterende interlock system, som SPEAR og EISCAT er tilknyttet, mot 
kontrolltårnet i dag. Det forutsettes at det blir gjennomført en fullskalatest (SAT) av 
interlocksystemet etter at dette er koblet opp. Denne testen vil være todelt ved at: 
• Aktiverer interlock systemet i ACAMS (tårnets styringssystem) og at det 
tilbakemeldes at anleggene slår seg av.
• Bryter linja opp til anleggene og at det tilbakemeldes at anleggene slår seg av.

b) Avinor skal gjennomføres en årlig test av at Interlocksystemet virker etter hensikten.
Dette sikres ved en intern prosedyre i Avinor.

Ut fra dette vurderes forholdet til flysikkerheten som tilfredsstillende ivaretatt. 
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5.12.2 Grunnforhold

Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser knyttet til planlagte utvidelse av SPEAR. 

I utgangspunktet synes dette ikke nødvendig, men i forkant av fundamentering bør tiltakshaver 
innhente en faglig vurdering av grunnforholdene fra geologisk/ geoteknisk fagkyndig hold for 
å avklare om det vil være spesielle krav til fundamentering av antennene.

5.12.3 HMS / Værmessige forhold

Anlegget krever ikke betjening på stedet, men tilsyn. Med en værutsatt beliggenhet kan det 
oppstå situasjoner hvor det vil være vanskelig for personell å komme ned fra anlegget. Det 
bør derfor være mulig å søke nødly på anlegget.

6. Planvedtak - Delplan for SPEAR, Breinosa 

6.1 Teknisk utvalgs behandling - 08.04.2014
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Longyearbyen lokalstyre vedtar med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 52, andre ledd, delplan 
for SPEAR, Breinosa, dat. 09.08.2013, sist revidert 01.02.2014. 

6.2 Lokalstyrets vedtak - 13.05.2014
Longyearbyen lokalstyre vedtar med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 52, andre ledd, delplan 
for SPEAR, Breinosa, dat. 09.08.2013, sist revidert 01.02.2014.

7. Vedlegg

 Bestemmelser til delplan for SPEAR, dat. 09.08.2013, revidert 27.01.2014

 Plankart i målestokk 1:2000 i A1, dat. 09.08.2013, revidert 27.01.2014

 Situasjonsplan, delplaner Breinosa, i målestokk 1:2000 i A1, dat. 27.01.2014

 Lokalstyret, utvalgssak, 28 / 14 for Lokalstyret, med protokoll. 
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Bestemmelser til delplan for SPEAR, Breinosa

Dato:..........................................................................................................................09.08.2013

Dato for siste revisjon: ..............................................................................................27.01.2014

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: sak 28/14 ......................................13.05.2014

I

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for en framtidig utbygging innenfor 
planområdet. 

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) For å ivareta flysikkerheten skal det tas kontakt med Avinor slik at nytt anlegg 
tilknyttes eksisterende interlock system, som SPEAR og EISCAT er tilknyttet, mot 
kontrolltårnet i dag. Det forutsettes at det blir gjennomført en fullskalatest (SAT) av 
interlocksystemet etter at dette er koblet opp. Denne testen vil være todelt ved at: 
• Aktiverer interlock systemet i ACAMS (tårnets styringssystem) og at det 
tilbakemeldes at anleggene slår seg av.
• Bryter linja opp til anleggene og at det tilbakemeldes at anleggene slår seg av.

b) Det skal tas kontakt med Avinor årlig, og Avinor skal gjennomføre en årlig test av at 
Interlocksystemet virker etter hensikten. Dette skal sikres ved en intern prosedyre i 
Avinor.

c) 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. 

d) Det skal gjøres en faglig vurdering av grunnforholdene i forbindelse med oppsetting av 
master.

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

f) Det tillates motorferdsel på frossen mark innenfor planområdet i forbindelse med 
etablering og demontering av antenneanleggene. Ferdselen skal skje mest mulig 
skånsomt. Alle terrengarbeider skal utføres skånsomt. Midlertidige terrengskader skal 
repareres. 

g) Antenner, master og stag skal demonteres av utbygger når det enkelte 
forskningsprosjekt er avsluttet. Pelene skal dras opp og fjernes fra området. Alle spor 
etter anleggene skal fjernes, slik at terrenget på sikt vil framstå som urørt.

h) Det skal være kontakt mellom SNSK og UNIS årlig med hensyn på eventuell gruvedrift i 
grunnen under planområdet. 
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IV

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

2. FORSKNINGSOMRÅDER (SML § 49, tredje ledd nr 5) 

2.1. Permanent forskningsområde (1167) 

a) Område A1 (nåværende) og A2 (framtidig) er avsatt til permanent forskningsformål 
med tilhørende anlegg.

b) I område A1 og A2, og innenfor byggegrenser som er angitt på plankartet, tillates det 
oppført antenneanlegg med tilhørende funksjoner. 
Tillatt høyde på antennemastene over terreng i område A2 er 17 m +/- 3 m.

c) Permanent belysning som er til sjenanse for virksomheten ved Kjell Henriksen 
observatoriet (KHO) tillates ikke etablert.

d) Det tillates gruvedrift under forskningsområdet, som bl.a. kan medføre rystelser, 
setninger i grunnen.

3. VEIER, FLYPLASSER; HAVNER TAUBANER M.V. (SML § 49, tredje ledd nr. 6)

3.1. Veg (2010) 

a) Nye kjøreveg skal utformes som vist i plankartet. 

b) Eksisterende veg tillates oppgradert. 

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

d) Veg etableres innen en bredde på 6,5 m, (kjørebane 2 x 2,75, skulder 2x 0,5) stigning er 
maks 6% ut frå den trase som ligger i planen. Skjæring og fylling legges i hellning på 1: 
3.

e) Det er ikke tillatt å hensette eller lagre utstyr eller annet langs veien.


