
Vurdering av alternative lokaliseringer av deponi i Longyearbyen 
planområde 

 

1. Hva er et deponi og hvorfor trenger vi det 

I Longyearbyen har det vært et avfallsdeponier fra opprettelse av bosetningen. I 1991 ble 
avfallsdeponiet ved gruve 6 påbegynt. Fra 2008 ble også slagg og aske fra Energiverket 
deponert der. Dette har ført til at deponiet har blitt fullt og Longyearbyen har per dags dato 
ingen tilgjengelig deponi for avfall eller forurensende jordmasser. Dette fører til at alt må 
sendes til fastlandet for deponering der.  

Et deponi er et kontrollert lagringsplass for avfall og forurensede masser. Vha. bunn- og 
sidetetting samt oppsamling og eventuelt rensing av vann som har vært i kontakt med avfallet 
oppnår man en sikker oppsamlingsplass for avfall. Miljøregelverket for deponier er strengt, og 
det eneste som kan legges der er avfall som ikke råtner (betong, teglstein etc.) samt 
forurensede jordmasser. Dette er tunge avfallstyper som gir høye utslipp til miljøet ved å 
frakte det over lange avstander. I tillegg vil dette føre til store utgifter for byggeprosjekt. Store 
deler av Longyearbyen er forurenset masse, og på sikt ønsker man at dette skal bli ryddet opp 
i. Å samle forurenset masse i et kontrollert deponi vil gi en miljømessig bedre løsning enn slik 
som det er i dag hvor forurenset masse ligger ukontrollert rundt i planområde. I tillegg er et 
deponi nødvendig infrastruktur som vil fungere som et trygt lagringssted for jordmasser ved 
f.eks. ved et akutt utslipp til miljøet. Longyearbyen lokalstyre ønsker derfor å etablere et nytt 
deponi i planområdet.  

 

2. Alternative lokaliseringer av deponi 
 
Ved planlegging av beliggenhet til nytt deponi for Longyearbyen planområde har 
følgende kriterier vært gjennomgått: 

- Tiltaket vil medføre anleggsvirksomhet, tiltaket må ligge utenfor bebyggelse 

- Det er ønskelig å legge det i nærhet til byen med tanke på transporttid, miljø og 
slitasjekostnader 

- Arealet må ligge sjenert til slik at det ikke blir et blikkfang i forhold til innbyggere og 
turister 

- Arealet må ikke ligge i naturlig bekkefar eller vanninnholdig terreng 

- Arealet må ligge i område med god stabilitet 

- Arealet må ligge tilknyttet eksisterende vei-infrastruktur 

- Arealet bør ligge i ikke forurenset område 

 

 



 

 

3. Vurdering av ulike områdene innenfor Longyearbyen planområde 

3.1 Nedre Adventdalen 

- Nedre Adventdalen er i en verneprosess og kunnskapsgrunnlaget for denne 
(Kunnskapsgrunnlag for nedre Adventdalen, Norsk Polarinstitutt, april 2018) 
fastholder at deler av nedre Adventdalen er antatt viktig for fugl. Dette samsvarer 
dårlig med et deponi. 

- Det er foreløpig bestemt at Gruve 7 skal minimum drives til 2038 (Energiverkets 
levetid). Det er usikkert om det er lønnsomt å holde Energiverket i drift så lenge, og 
det vurderes å legge ned driften av dette før 2038. Da vil sannsynligvis driften av 
Gruve 7 legges ned samtidig. Deponiet er beregnet å ha minimum 50 års levetid, og 
antatt ferdigstillelse i 2023 vil gi en levetid til år 2073. Å holde veien ut i Adventdalen 
i god nok stand til at det kan kjøres lastebiler på den er kostbart. Når gruve 7 blir 
nedlagt er det ikke annen type industri i Adventdalen som gjør at det er nødvendig å 
opprettholde en så god veistandard. 

- Nedre Adventdalen brukes mye i turistvirksomhet hele året, og det er ønske fra både 
næringen og miljøforvaltningen og konsentrere turismen rundt planområdene. Et 
deponi kan virke skjemmende for turistnæringen, det samme vil økt tungtrafikk kunne 
gjøre. 

- Nedre Adventdalen brukes som rekreasjonsområde for befolkningen i Longyearbyen. 
Et deponi kan virke skjemmende, det samme kan økt tungtrafikk kunne gjøre. 

 
Illustrasjon 1: Nedre Adventdalen 

 

 



3.2 Sentrumsområdene 
- Både boliger og deponi er avhengig av en rassikker tomt. I tråd med 

boligbehovutredningen fra 2019 er det fornuftig å prioritere å bygge boliger i 
sentrumsområdet. 

- Deponi i sentrum vil kunne virke visuelt skjemmende for turister og fastboende 
- Deponi i sentrum vil øke tungtrafikk gjennom sentrum 

 
Illustrasjon 2: Sentrumsområde 

3.3   Område innover mot Bjørndalen og rundt flyplassen: 

- Deponi og økt tungtrafikk vil kunne virke skjemmende for hytter, campingplass og 
turistvirksomhet. 

- Veien må oppgraderes vesentlig, er per dags dato knapt kjørbar med kjøretøy på deler 
av året og har store utfordringer med erosjon. 

- Området innehar en stor populasjon av fugler (bla. dammer ved campingplassen og 
ved fjellene rundt Bjørndalen). Området er derfor antatt viktig for fugleliv. Området er 
et yndet fuglekikkerområdet for bla. Longyearbyen feltbiologiske forening. 

- Området er et viktig rekreasjonsområde for fastboende i nærheten av byen. 

 



 
Illustrasjon 3: Område innover mot Bjørndalen og rundt flyplassen 

3.4 Hotellneset/Adventpynten 

- Arealet er planlagt brukt i gjeldende arealplan til næringsvirksomhet (bygg og 
lagerhaller), og i delplanen som er utarbeidet er det fokus på at området skal se fint ut. 
Et deponi vil ta opp plass, virke visuelt skjemmende og ta opp næringsareal det er stort 
behov for. 

- Svært synlig fra hovedveien fra flyplassen og veien ut til Bjørndalen. Kan virke 
skjemmende for turister og fastboende. 

- Ligger i innflygningssonen til Avinor, slike anlegg er ikke ønsket i nærheten av 
flyplasser i henhold til retningslinjer fra Avinor, og innflyningssonen vil gi klare 
høydebegrensninger og hva som er mulig av drift rundt deponiet. 

- På sikt er det mulig at havnivået vil stige, noe som kan øke sjansen for utilsiktet 
forurensning fra deponiet 

 
Illustrasjon 4: Området Hotellneset/Adventpynten 
 
 



3.5 Ved brannøvingsfeltet 
-Svært synlig fra hovedveien. Kan virke skjemmende for turister, fastboende og 
besøkende til Frøhvelvet. 
- Tomter nærmest hovedveien (som ORV) kan være aktuelt å benytte til andre formål, 
f.eks. næring/industri. 
- Ligger også i umiddelbar nærhet til flyplassen og kan komme i konflikt med Avinor 
sine interesser 
- Kjent at området er svært forurenset (Tiltaksplan for PFAS-forurenset grunn 
som følge av brannøving, Avinor, 2018) 

 
Illustrasjon 5: Viser området rundt brannøvingsfeltet og ORV-tomta 
 
3.6 ORV-tomta 
- Deler av området ligger i skredsone 
-Svært synlig fra hovedveien. Kan virke skjemmende for turister, fastboende og 
besøkende til Frøhvelvet. 
- Tomter nærmest hovedveien kan være aktuelt å benytte til andre formål, f.eks. 
næring/industri. 
- Ligger også i umiddelbar nærhet til flyplassen og kan komme i konflikt med Avinor 
sine interesser 
- Kjent at området er svært forurenset 
 
 
 
 
 



3.7 Område øst for gruve 3 
- Vei opp til gruve 3 er utarbeidet for tungtrafikk og skal bli vedlikeholdt i lang tid, går 

til frøhvelvet, slagg- og askedeponi, K-Sat og Gruve 3 samt skytebanen. 
- Et området som er lite brukt til friluftsaktiviteter for fastboende og turister i 

Longyearbyen planområde 
- Gjort grunnleggende grunnundersøkelser som har gitt inntrykk av at tomten er brukbar 

til deponiformål (Vurdering av permafrost som geologisk barriere knyttet til 
deponietablering på Svalbard, NGI 2018) 

- Lite overvann da det er to bekkefar på hver side av tomten som leder mesteparten av 
overvannet vekk fra området 

- Ikke kjent som et viktig område for plante- og dyreliv (dette må også utredes 
nærmere) 

- Foreløpige undersøkelser tyder på mindre vann i grunnen (dette må utredes nærmere) 
- Stort nok område til avskjæring av overvann og håndtering av sigevann 
- Ligger ikke i skredsone 
- Området er allerede preget av industri (rett ved gruve 3 sine bygg og gruvetipp med 

skeidestein) 
- I umiddelbar nærhet til eksisterende slagg- og askedeponi. 
- Usikkert hvor synlig deponiområdet er fra flyplassen 
- Kan virke skjemmende for turistvirksomhet ved gruve 3 

 

 
Illustrasjon 6: Viser områdene øst for gruve 3 og område ved skytebanen 



3.8 Ved skytebanen 

- Vei opp til gruve 3 er utarbeidet for tungtrafikk og skal bli vedlikeholdt i lang tid, går 
til frøhvelvet, slagg- og askedeponi, K-Sat og Gruve 3 samt skytebanen. 

- Ikke kjent som et viktig område for plante- og dyreliv (dette må utredes nærmere) 
- Stort nok område til avskjæring av overvann og håndtering av sigevann 
- Ligger i skredsone 
- Skytebanen må sannsynligvis relokaliseres, skytebanen er svært populær og dekker et 

viktig behov for samfunnet i Longyearbyen for både fastboende og turistselskaper. Det 
er ingen åpenbare erstatningstomter for denne. 

- Forventet overvann i grunnen, bla. er det stående overvann på området 
vår/sommer/høst. I umiddelbar nærhet ligger også et deponi for slagg- og aske hvor 
det er gjort mye undersøkelser og erfaringer som viser mye vann i grunnen. 
 

Tabell 1. Oversikt over grov vurdering av plassering av nytt avfallsdeponi i Longyearbyen 

 Tilstrekkelig 
infrastruktur 

Ferdsel og 
opplevelse 

Plante- 
og 
dyreliv 

Naturfare Nærings-
interesser 

Landskaps- 
opplevelse/ 
Synlighet 

Miljø 
(overvann, 
forurensning) 

Nedre 
Adventdalen 

       

Sentrumsområde        

Flyplassen- 
Bjørndalen 

       

Hotellneset        

Brannøvningsfelt        

ORV-tomta        

Øst for gruve 3        

Ved skytebanen        

 

4.0 Konklusjon 
LL vurderer at det innenfor Longyearbyen planområde er svært få steder som egner seg som 
for et nytt deponi. Ut ifra vurderingskriteriene er det følgende områder som er mest egnet å 
utrede for fremtidig avfallsdeponi: 

1. Øst for gruve 3 
 


