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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Longyearbyen lokalstyre har bedt om bistand til arbeidet med å vurdere plassering og 
utforming av ny atkomst til nye boliger i Vei 234, samt til utarbeiding av delplan for 
adkomst i to alternativer. Vurderingen er nedfelt i et eget notat til lokalstyret, dat. 
24.10.07. I denne vurderingen ble det sett som riktig å lansere et fjerde alternativ for 
adkomst.  
Det som av lokalstyret vurderes som beste løsning av alternativ 1 el. 2, skal sees i 
sammenheng med alt. 0  

 
Alternative adkomster som ønskes vurdert av lokalstyret. 

 Tegning 
Vurderte adkomstalternativer fra BC nedfelt i notat, dat 24.10.07  
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I denne vurdering anbefalte BC at planprosessen fortsetter med adkomstalternativene 
Alt. 0-B og Alt. 1.  

1.2 Vurdering utført av BC, notat dat. 24.10.07 

Alternativ 0-A  

Vurdering ved befaring: 

Innkjøringen for Alt. 0-A blir å ligge omtrent der anleggsvei er anlagt. Ved å legge 
vegen oppå terreng vil det bli en dårlig atkomst pga av stor stigning. Tidligere 
prosjektert veg viser at det er vanskelig å anlegge denne uten vesentlige 
terrenginngrep. 

Møte:  

Det skal arbeides videre med allerede konstruert linje for å optimalisere denne. Det er 
et mål å minske vegskjæring, for å unngå dannelse av snøskavler i denne. Dette vil 
medføre brattere stigning for vegen. 

Lokalisering av vegalternativ 0-A, eksisterende anleggesvei opp fra veg 234, lekeplass til høyre 

 

Alternativ 1 

Vurdering ved befaring: 

Dette alternativ gir minst terrenginngrep og er enklest å etablere på terrenget. Det må 
tas hensyn til bebyggelsen og planområdet må utvides. Alternativet medfører at det 
må tas areal av friområdet. (I forbindelse med eksisterende bebyggelse ser det ut til at 
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det er tatt ut en dypere skjæring enn det som er forutsatt.) 
 

Møte:  

Atkomst fra Vei 232 vil vegteknisk være det beste alternativet, også i forhold til 
terrenginngrep. Andre forhold som må tas med i betraktning før endelig valg av 
alternativ, er trafikkmengde og fremtidig utbygging i Vei 232.  

Vegen bør ikke ligge for nær eksisterende bebyggelse på Blåmyra. Forhold til parkering 
av skutere inne på parkeringen er ikke et problem, da området tiltenkt alt 0 vil bli 
ledig. 

 

 Alternativ 2 

Vurdering ved befaring: 

Alternativ 2 er kan hende enklere enn alt 0. Men problemet er at det er etablert et 
teknisk rom her og alle rørføringer som er tilknyttet, må legges om ved eventuell 
bygging av veg.  

Møte: 

Dette er det korteste alternativet, men sikkert det dyreste. I tillegg til flytting/senking 
av eksisterende rørgate, må det lages en ny utforming av snuplass og atkomst. 
Formålsgrensen må flyttes for å gi arealer nok til justeringene. 

 
Lokalisering av adkomstalternativ 2. 
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Forholdet til Vei 234 

Vurdering ved befaring: 

Problemet for de om bor her er at det ikke er noe klart skille mellom vegareal, 
parkering og innkjøringer. En alternativ løsning kan være å flytte Vei 234 ut slik at det 
er mulig å skille de forskjellige formål. 
Dette vil ikke være gunstig for Alt. 0-A, (Alt. 0-B ) og Alt 2 pga stigningsforholdet vil bli 
vesentlig forverret som resultat. 

Møte:  

Alt. 0-A berører færrest hus, men trafikksituasjon vil forverres med en slik løsning. 
Alternativet som ble diskutert er å justere og flytte Vei 234 for å atskille de forskjellige 
formål, men dette vil gå direkte på bekostning av stigningsforholdene for Alt. 0-A.  

Et alternativ vil være å legge vegen mer på skrå inn mot Vei 234, men det vil ikke 
være en god trafikksikkerhetsmessig løsning. 

Vurdering i etterkant:  

En annen variant av Alt. 0-A betegnet Alt. 0-B, kan være å etablere avkjøring fra Vei 
234 lenger mot vest i en s-sving, inn og opp til parkeringen. Dette ansees som en 
bedre løsning. 

 

Parkeringsplass. 

Vurdering ved befaring: 

Parkeringsplassene for ny bebyggelse er lagt på øvre side av ny bebyggelsen ved at 
det er fortatt vesentlige terrenginngrep. Mot søyle/pel i nærmeste punkt på Blåmyra er 
det faretruende lite overdekning mot søyla. Dette punkt må sikres mot tining av 
permafrosten. Det bør ikke anlegges en skrå sone som går inntil søylen.  

Løsningen må sikre at det blir en sone på min. 2 meter før terrenget skrår ned til ferdig 
nivå. Det bør vurderes å etablere en forstøtningsmur. Utbyggere må gjøres 
oppmerksom på dette problemet. 

 
Uttatt skjæring for p-plass  
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Konklusjon i møte 

I møtet var det enighet om at BC ser på løsningen for Alt 0-A, (Alt 0-B), Alt.1 og Alt. 2. 
Videre justering i forhold til flytting/justering av vei 234 eller andre atkomstpunkter for 
alternativ 0 og 2 må avtales med Lokalstyret. 

 

Prosjekterte kjøreveger 

Alt. 0-A, Alt. 0-B, Alt. 1, Alt. 2.  

 

 

 
Alt.0-A 

 

 
Alt.0-B 
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Alt. 1 

 

 
Alternativ 2 
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Grunnlag for forslag til delplan 
BC har prosjektert de aktuelle veger, der en ser stigningsforhold og skjærings / 
fyllingsutslag. 

Vurdering alternativ 1 og alternativ 2.  

Vurdering Alt. 1 

Det vises referat fra møte og befaring der det påpekes at alternativet gir minst 
terrenginngrep og er lettest å etablere på terreng. I møte ble det kommentert at dette 
var det beste vegtekniske alternativ.  

Prosjektert veilinje opp til Vei 232 har en stigning på 4.55 %. Etter SVVs Vegnormal 
017 er krav til maks stigning 10 % for adkomstveg ”A2”. Veien blir liggende som fylling 
på terrenget, noe som medfører mindre snøproblemer enn om vegen ligger i skjæring.  
Vegarealet beslaglegger del av regulert friområde.  

Trafikkmessig er alternativet uproblematisk, krysstilknytinga til Vei 232 gjøres på et 
flatt område, med god sikt. Trafikken fra denne atkomstvegen vil ikke belaste 
boligområdet lenger inn langs Vei 232.  

 

Vurdering alternativ Alt.2. 

Det vises til referat fra møte og befaring der det påpekes konflikt med teknisk rom og 
rørgate, som ev. må flyttes / senkes, noe som medfører betydelig kostnad.   

Veglinja er prosjektert og gir en stigning på 19,64 %, som ikke er akseptabelt. Det 
vises til maks stigning på 10% i Vegnormal 017 for adkomstvei ”A2”.  

Konklusjon:  

Alt. 1 framstår klart som beste løsning, teknisk, økonomisk og i forhold til 
trafikkfunksjon. Minus med alternativet er at det går gjennom regulert friområde. 

Det anbefales at Alt. 1 sammenholdes med Alt. 0-A og Alt 0-B.  

 

Vurdering av alternativ 0 og alternativ 1 

Vurdering av Alt. 0-A og Alt. 0-B. 

Ved befaring og i møte ble Alt. 0-A, der anleggsveien går i dag, vurdert. Prosjektert 
linje viser en stigning på 10 %, som er maks stigning for atkomstveger. Vegskjæringa 
vil sannsynligvis samtidig skape snøskavler i veien.  
Løsninga må sees i sammenheng med Vei 234 (pkt 2.1.4) og konsekvenser for 
stigningsforhold.  

I etterkant har en vurdert en mulig annen løsning for Alt.0-A, betegnet Alt. 0-B. 

De prosjekterte linjer viser klart at Alt. 0-B er gunstigst i forhold til stigningsforhold. 
Man får her en stigning på maks 8,29 %. Vegen legges oppå terrenget og lengre fra 
husvegg, som antas å redusere problemet med snøskavle i veibanen i forhold til  
Alt. 0-A. 

Arealplanmessig beslaglegger Alt. 0-B del av friområdet.  
Lekeplassens plassering kan justeres, det kan etableres lekeplass ved inngang (150 
m2) mellom adkomstvei og boliger. Veilinja kan tilpasses nærlekeplass, avhengig av 
hvordan lekeplassen ønskes utformet.  
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Av Alt. 0-A og Alt. 0-B, ansees Alt. 0-B som beste funksjonelle løsning, for 
sammenholding med Alt. 1.  

Konklusjon 

Sammenholdes Alt. 0-B og Alt. 1, framstår Alt. 1 som gunstigste løsning:  

• Alt. 1 er bedre funksjonelt vedr. stigning og snøproblematikk,  

• Alt. 1 er bedre trafikkmessig i forhold til tilknytning til vei 232 og belastning for 
naboer,  

• Alt. 1 er bedre arealbruksmessig ved at den ikke berører areal avsatt til 
lekeplass. 

 

Det anbefales at planprosessen fortsetter med alternativene: Alt. 0-B og  
Alt. 1. 
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1.3 Formål med delplanen  

Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for bygging av adkomstveg til nye 
boliger i Vei 234. Vegen skal planlegges i sammenheng med delplanen for 
Longyearbyen, og skal legge til rette for best mulig funksjonalitet når det gjelder 
trafikale forhold, samt drift og vedlikehold.  

 

 
Situasjonsplan for nye boliger Vei 234 

 

2. Planprosessen 

2.1 Forhåndsvarsel og kunngjøring 

Varsel om igangsetting av planarbeid iht. Svalbardmiljøloven § 50, ble kunngjort ved 
brev til berørte organer, organisasjoner og myndigheter. Annonse om kunngjøring av 
oppstart ble trykket i Svalbardposten.  
Uttalefristen ble satt til 30.09.07. 
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2.2 Forhåndsuttalelser 

I det følgende blir hovedinnholdet i uttalelsen gjengitt, med forslagsstillers 
kommentarer til sist.  

2.2.1 Bydrift Longyearbyen AS  

Hovedinnholdet i uttalelsen:  

Det vises til at kartgrunnlaget i kunngjøringen ikke viste konkrete alternativer for 
mulige vegvalg.  
Etter vurdering er en kommet til den konklusjon at det beste alternativ vil være å 
knytte adkomsten til Vei 232, vest for 232 – 7.  

Begrunnelse fra Brann og beredskap  

Det vises til Forskrift om brannvern for Svalbard. Brannvesenet har vært på befaring 
og kommet fram til at en atkomstveg må legges på vestre side av Blåmyra, Vei 232-7, 
med en slak sving østover opp langs boligrekka.  

Dersom man beholder eksisterende anleggesvei med innkjøring fra Vei 234 som 
adkomst, vil man få to nittigraderskurver samt en til dels bratt bakke. Dersom det 
skulle oppstå brann i bolig lengst mot vest, kan det ta uforholdsmessig lang tid å rekke 
fram. 

Dersom vegen legges i bakkant av boligrekken, vil dette medføre at 
utrykningskjøretøyene må kjøre langs en veg som er bebodd av flere småbarnsfamilier 
med utgang direkte til Vei 234. Noe som vil være meget trafikkfarlig når 
utrykningskjøretøyer kommer i relativ god fart. En slik veg vil forlenge utrykkingstiden, 
samt at bratt og kurvete atkomst vil vanskeliggjøre framkommeligheten.  

Begrunnelse fra Avdeling for kommunalteknikk 

Adkomst langs Vei 234 vil forårsake at atkomstvegen kommer i konflikt med vann-, 
avløps- og fjernvarmetrase, som kommer på østre side av eiendommen 22/576. 
Dersom vegen skal krysse denne traseen må vegen heves eller ledningstraseen må 
senkes. 

Det vil være behov for å senke ledningstraseen 3 m, dette vil være et omfattende 
prosjekt både teknisk og økonomisk. (Traseen ble etablert i 2006.)  

Ved heving av vegen kreves det 60 cm overdekning, over kjøresterke rør, dette vil 
medføre at vegen vil bli på høyde med etasjeskillet mellom 1 og 2 etg. i de nye 
boligene, noe som ikke lar seg gjennomføre. 

Det vises forøvrig til at det legger seg mye snø i området om vinteren der 
tilførselsvegen til boligene vil måtte ligge, noe som vil kreve stor innsats for å holde 
god framkommelighet.  

Adkomst fra Vei 232 vil ikke påvirke ledningsnettet under følgende forutsetninger:  

Tilførselsvegen legges vest for avløpsledning som går parallelt med 232-7. vedkryssing 
av trase må det legges ned trekkrør (kjøresterkt) over avløpsledning.  
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Etablering av atkomst fra Vei 232 vil ikke påvirke trafikksituasjonen på Vei 232 
nevneverdig, da det ikke er bebyggelse i området fra Hilmar Rekstens veg og til 
avkjørsel.  

Avkjørselsmessig vil det og være det beste alternativet med tanke på frisikt, stigning 
og svingradius for større kjørertøy (brannbil). Framkommeligheten om vinteren vil og 
være bedre med tanke på brøyting og strøing. Kostnadene med vegen vil være 
vesentlig lavere enn alternativet med adkomst langs Vei 234 og opp på østre side av 
eiendommen 22/576.  

 

Kommentar:  

Bydrifts helhetlige vurdering har samme faglige konklusjon som er trukket i notat, 
vedr. ”Vurdering av alternative adkomster” fra BC, dat 24.10.07 vedr. adkomst fra Vei 
232, betegnet ”Alt-1”  

Det påpekes at alternativet gir minst terrenginngrep og er lettest å etablere på terreng. 
Prosjektert veglinje opp til Vei 232 har en stigning på 4.5 %. Etter SVVs Vegnormal 
017 er krav til maks stigning 10 % for adkomstveg ”A2”. Vegen blir liggende som 
fylling på terrenget, noe som medfører mindre snøproblemer enn om vegen ligger i 
skjæring.  
Vegarealet beslaglegger del av regulert friområde.  

Trafikkmessig er alternativet uproblematisk, krysstilknytinga til Vei 232 gjøres på et 
flatt område, med god sikt. Trafikken fra denne atkomstvegen vil ikke belaste 
boligområdet lenger inn langs Vei 232.  

I forhold til Alt 0 påpeker Brann- og beredskap at vegen blir til dels bratt.  

Sett i sammenheng med prosjektert linje alternativ 0-B i BCs vurdering dat. 24.10.07, 
får man en stigning på maks 8,29 %. Veien legges oppå terrenget og lengre fra 
husvegg, som antas å redusere problemet med snøskavle i veibanen. Arealplanmessig 
beslaglegger Alt. 0-B del av friområdet.  
 

Merknaden forsterker konklusjonen i vurderinga dat. 24.10.07 at Alt.1 med tilknytning 
til vei 232, framstår som gunstigste løsning for adkomstveg.  

Slik avløpsledningen ligger, kan linjeføringa for alternativ 1 rettes ut i forslag til 
delplan.  

 

2.2.2 Sysselmannen på Svalbard, dat. 28.09.07 

Hovedinnholdet i uttalelsen:  

Sysselmannen har ikke kjennskap til at lokaliteter viktig for biologisk mangfold eller 
automatisk fredete kulturminner med sikringssoner berører planområdet. 
Longyearbyen lokalstyre bes spesielt om å vektlegge barn og unges interesser i valg av 
trase for adkomstveg, og at det tas med i planprogrammet at utredningen skal 
omfatte:  

Hensynet til lekende barn, særlig i Vei 234, og at valg av alternativ skal gi minst mulig 
total trafikkbelastning på eller nær strekninger der barn leker.  

Hensynet til gangveg, ev. sti, snarvei, turvei og skuterløype, og nye kryss ved 
alternativene.  
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Hvilket alternativ som gir mest mulig nære og sikre grønne areal som kan muliggjøre 
allsidig lek for barn i området, og hvor mye av friluftsområdet som berøres ved de ulike 
alternativer.  

Buffersoner mellom leke- og oppholdsareal og vei / biloppstillingsplasser. 

Behov for snøopplagringsplass for å unngå at snø legges på lekeplass 

Areal / lengde nyetablert veg som hvert av alternativene vil gi og hvor mye inntakt 
vegetasjonsdekke som alternativene vil beslaglegge.  

Kommentar: 

Virkning i forhold til trafikksituasjonen i Vei 234 og i Vei 232 er del av premissene for 
vurdering av valg av løsning for atkomstveg.  

De aktuelle alternativer: Alt 0-B tilknyttet Vei 234 og Alt 1 tilknyttet Vei 232, 
beslaglegger begge en del av friområde, samt at de deler friområdet.  

For Alt 0-B ligger vegen i en slik avstand fra hus, at det er mulig å etablere lekeplass 
mellom hus og vei.  
For Alt 1 har det ikke fremkommet konkrete planer om å etablere lekeplass i tilstøtende 
grøntareal.  
Vedr. snøopplagring vurderes det slik at dette kan gjøres i tilstøtende grøtareal. 

Vedr. inntakt vegetasjonsdekke, se ”Naturmiljø” under ”Natur og miljøforhold”  

 

3. Planområdet – beskrivelse og premisser 

I forhold til delplanen for Longyearbyen tettsted går Alternativ 0-B i gjennom areal 
avsatt til byggeområde boliger og avsatt friområde i planen. Alternativ 1 er lagt 
gjennom areal avsatt til friområde.  

 
Vegalternativer sett i sammenheng med delplan for Longyearbyen tettsted, situasjonsplan nye 
boliger. Grense mellom friområde og byggeområde er markert med rød linje 
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3.1 Overordnede føringer 

3.1.1 Arealplan for Longyearbyen  

Planen innebærer en detaljering av gjeldende Arealplan for Longyearbyen tettsted 
1998-2002, hvor de berørte områder er avsatt til ”Byggeområde/Boliger” og ” 
”Friområde”.  

 

3.2 Trafikale forhold 

3.2.1 Adkomstforhold 

Mulig adkomst til nye boliger er fra Vei 234 på nordre side av boligene, eller fra Vei 
232 på søndre side av boligene. 

3.2.2 Parkering 

I situasjonsplanen for de nye boliger er det planlagt parkering for snøscootere på 
sørvestre side av boligene bilparkering langs søndre / øvre side av boligene.  

3.2.3 Gang og sykkelveg 

Det er ikke avsatt trase for egen gangvegforbindelse i planområdet.  

 

3.3 Natur og miljøforhold 

3.3.1 Topografi 

Begge traseer ligger i en nordvendt skråning med slak helning og området er lite 
kupert.  

3.3.2 Naturmiljø 

Sysselmannen kjenner ikke til forekomster som er spesielt viktig i angjeldende 
område, men påpeker at det må gjøres en registrering av inntakt 
vegetasjonsdekke. 

3.3.3 Grønnstruktur 

Begge traseer har inntakt vegetasjonsdekke, Alt. 0-B vil beslaglegge ca 350 m2 av 
friområdet. Alt. 1 beslaglegger ca. 600 m2 av friområdet.  
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3.3.4 Kulturminner 

Sysselmannen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i planområdet.  

3.4 Eiendomsforhold 

Begge vegalternativer berører eiendommen 22/1, som eies av Store Norske 
Spitsbergen Kullkompani. Eiendommen dommen 22/575, der nye hus etableres, eies av 
Store Norske Spitsbergen Kullkompani, men festes av Sandmo & Svenkerud.  

 

3.5 Teknisk infrastruktur 

Begge vegalternativer krysser eksisterende avløpsledning, noe som må tas hensyn til 
ved bygging.  

 

 
Kommunaltekniske ledninger (grønt), eiendommer (rødt), cl.  vegalternativ 1 og 0-B (rødt). 
(Merk justert senterlinje Alternativ 1.)  

 

3.6 Samfunnssikkerhet 

Det er ikke skredfare, ikke flomfare eller andre kjente risikofaktorer i angjeldende 
område.  
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3.7 Planpremisser 

En oppsummering av ovennevnte gir følgende premisser for planarbeidet: 

• Planarbeidet innebærer en endring og detaljering av gjeldende delplan for 
Longyearbyen.  

• Forholdet til kulturminneinteressene vurderes som avklart. 

• Forholdet til flomfare vurderes som avklart. 

• Forholdet til fare for snøskred / løsmasseskred vurderes som avklart. 

• Forholdet til naturmiljøet vurderes som avklart. 

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

• Det skal tas hensyn til areal til lekeplass opprettholdes / justering av areal til 
lekeplass.  

• Adkomst til nye boliger skal etableres på en trafikksikker måte jfr. SVVs vegnormal 
017.  

 

4. Beskrivelse av planforslagene  

4.1 Generelt 

Det er utarbeidet to alternative delplaner for atkomstveg. Plankartene er tegnet i 
målestokk 1:1000, med 1 meter ekvidistanse. Digitalt kartgrunnlag er levert av SSD. 
Planområdet er disponert til følgende formål jfr. Svaldbardmiljøloven: veger / 
atkomstveg iht. § 49 2 ledd nr. 6 og spesialområde, frisiktsone iht. § 49 2 ledd nr. 7.  

4.2 Vegalternativer 

Det legges opp til framstilling av to forslag til delplan, atkomstveg fra Vei 234 betegnes 
”Alt. 0-B”, adkomstveg fra Vei 232, betegnet ”Alt. 1”. 
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Alternative adkomstveger (med rød senterlinje): Alternativ 0-B og Alternativ 1. 

 

 

 
Lengdeprofil justert Alternativ 1. 

 

4.3 Barnas verden 

Det opprettholdes areal til lekeplass på vestre side av nye boliger i forhold til Alternativ 
0-B. 
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4.4 Kulturminner 

Ingen av planalternativene er i konflikt med kulturminner. 

4.5 Teknisk infrastruktur 

Det legges til grunn at eksisterende infrastruktur har nødvendig kapasitet til planlagte 
nye boliger. Dette både mht VA, elkraft og fjernvarme.  

4.6 Samfunnssikkerhet  

Det er, jfr. lokalstyret, ikke skredfare, ikke flomfare eller andre kjente risikofaktorer i 
angjeldende område.  

 

5. Anbefaling fra BC 

Atkomstalternativet med tilknytning til Vei 232, Alternativ 1, framstår som gunstigste 
løsning for atkomstveg.  

Alternativ 1. 

- Teknisk, økonomisk ved at det gir minst terrenginngrep og er lettest å etablere på 
terreng. Veien blir liggende som fylling på terrenget  

- Stigning og snøproblematikk. Maks stigning ligger på 3,5 %, krav i Vegnormal 017 
er maks 10 %. Veg på fylling skaper mindre snøproblem.  

- Trafikkmessig er alternativet uproblematisk, krysstilknytinga til Vei 232 gjøres på 
et flatt område, med god sikt. Trafikken fra denne atkomstvegen vil ikke belaste 
boligområdet lenger inn langs Vei 232  

- Vegen ligger i friområde, men berører ikke areal avsatt til lekeplass. Det bør 
etableres vegrekkverk på siden mot lekeplass.  

 

Alternativ 0-B. 

- Teknisk, økonomisk. Alternativet blir liggende med planum på terrengnivå, og 
medfører skjæring for vegoppbygging / grøft. 

- Stigning og snøproblematikk. Maks stigning ligger på 8,3 %. Krav i Vegnormal 017 
er maks 10 %. Vedr. snøproblem vil alternativet ikke fungere så godt som Alternativ 
1.  

- Trafikkmessig er alternativet dårlig da atkomsten vil skje langs vei 234, som er en 
boligveg tett inntil hus bebodd med barnefamilier. Dette vil skape trafikkfarlige 
situasjoner for barna.  

Areal til lekeplass kan tilpasses, men blir nært kjøreveg. Det bør etableres 
vegrekkverk på siden mot lekeplass. 

 

Det anbefales at begge alternativene legges ut til offentlig ettersyn.  
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6. Vedlegg 

 

• Bestemmelser til delplan for adkomstvei Alt. 0-B 

• Bestemmelser til delplan for adkomstvei Alt. 1 

• Plankart i målestokk 1:1000 datert 12.11.07 (A3) 
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Bestemmelser til delplan for atkomstveg til nye 
boliger Vei 234, Alternativ 0-B 
 

Dato: .......................................................................................................12.11.07 

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

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

I 

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

II 

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) Inngrep i terrenget skal utføres så skånsomt som mulig, og opparbeidelsen skal 
godkjennes av Bydrift, Longyearbyen.  

III 

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

1. VEIER (§ 49, 3. ledd nr. 6) 

1.1. Atkomstvei  

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

b) Veier og kryss skal utformes iht Vegdirektoratets vegnormal 017, "Veg og 
gateutforming". 

c) Ved kryssing av avløpsledninger må det legges ned kjøresterke rør. 

d) Det bør etableres vegrekkverk på siden mot lekeplass. 

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

2.1. 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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Bestemmelser til delplan for atkomstveg til nye 
boliger Vei 234, Alternativ 1 

 

Dato: .......................................................................................................12.11.07 

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

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

I 

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

II 

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

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) Inngrep i terrenget skal utføres så skånsomt som mulig, og opparbeidelsen skal 
godkjennes av Bydrift, Longyearbyen.  

III 

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

1. VEIER (§ 49, 3. ledd nr. 6) 

1.1. Atkomstvei  

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

b) Veier og kryss skal utformes iht Vegdirektoratets vegnormal 017, "Veg og 
gateutforming". 

c) Ved kryssing av avløpsledninger må det legges ned kjøresterke rør. 

d) Det bør etableres vegrekkverk på siden mot lekeplass. 

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

2.1. Frisiktsone 

b) 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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