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Innledning 
Bakgrunn 
Statsbygg vil med bakgrunn i oppdragsbrev, fra Utdannings- og Forskningsdepartementet, 
Miljødepartementet, Justisdepartementet og Longyearbyen lokalstyre, tilrettelegge for 
utbygging av Svalbard Forskningspark.  

Svalbard Forskningspark vil bestå av følgende hovedelementer: 

- Utvidelse av Universitetssenteret på Svalbard ( UNIS) 

- Nye arealer til Norsk Polarinstitutt ( NP) 

- Kulturhistorisk magasin for Sysselmannen på Svalbard 

- Nye lokaler for Svalbard museum 

 

Gjennomføringen er avhengig av bevilgninger. 

 

UNIS er en stiftelse med de fire norske universitetene som stiftere, som fra 01.01.03 vil bli 
omdannet til et aksjeselskap. UNIS har tilhold i eksisterende bygg på 3.200 m2 bruttoareal. 
Andre byggetrinn vil med alle delelementer totalt utgjøre ca. 10 000 m2 bruttoareal.  
Utvidelsen vil i tillegg legge beslag på areal for parkeringsplasser både til personbiler, busser 
og snøscootere. Tomtearealet har  likevel kapasitet for ytterligere utvidelser. Ved eventuelle 
utvidelser ønskes hele tomtearealet disponibelt for Svalbard Forskningspark og eventuelle 
andre tilsvarende offentlige forskningsvirksomheter. Derfor er tomtearealet i sin helhet 
regulert til område for offentlig bebyggelse.  Arealer som ikke er bebygd innen 2015 
tilbakeføres til reguleringsformålet serviceområde – næring/offenlig/allmennyttinge formål. 

 

Foreliggende områdeplan er en mer detaljer plan iht. Svalbardmiljøloven §49 for området S7 
fastlagt i Arealplan for Longyearbyen 1998-2002, som er utarbeidet i henhold til forskrift om 
arealplanlegging i bosettingene på Svalbard, gitt i kgl res av 24.01.1997. Områdeplanens 
oppbygging fyller kravene som er satt i arealplanens bestemmelser §1.3. Det generelle 
grunnlag for planen og dens praktisering er lagt gjennom forskriften. 

 

Formål 
Områdeplanen fastsetter retningslinjer for utviklingen av Svalbard Forskningspark 
med eksisterende og planlagt bebyggelse, samt tilrettelegging for mulig videre 
utbygging. Planen skal gi retningslinjer for utnyttelsen av tomta i forhold til planlagt 
utbygging, byggelinjer og byggehøyder, samt avkjørsler og hoveddisponeringen av 
utearealene. 

 

Planprinsipper  
- Planen skal vise tomtens muligheter for utnyttelse som gir Forskningsparken rom 

for rasjonell drift og et godt arbeidsmiljø i forhold til vedtatt utvidelse. 
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- Tomtens sentrale beliggenhet og byggets størrelse krever arkitektonisk utforming 
av høy kvalitet. 

- Planen vil vise avkjørsler og  infrastrukturanlegg . 
- Planen skal vise god tilgjengelighet for allmennheten som gående og kjørende 

eller med buss og snøscooter. Samt vise allmennhetens  mulighet for bruk av 
ubebygde arealer. 

- Som vedlegg til planen vil det foreligge en utomhusplan for eksisterende og 
planlagt utbygging som illustrerer hoveddisponeringen av utearealene 
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Oppsummering 
1. Områdeplanen skal være et godt redskap for Svalbards planmyndigheter som 

styringsverktøy i videre byggesaksbehandling og offentlig framlegging. 
2. Planene skal gi rammer for Svalbard Forskningspark`s vedtatte utvidelse. 
3. Planen skal avsette areal for fremtidig mulig utvidelse av Forskningsparken. 
 
For Statsbygg 
 
 
Astrid Reikvam  
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Situasjonsbeskrivelse 
Om planområdet 
Planområdets hoveddel omfatter nåværende tomt for UNIS med utvidelse østover. Området 
ligger nord for sentrum av Longyearbyen og avgrenses av vei 231 mot sør, vei 400 mot nord, 
vei 500 mot vest og gangveien mot øst. Planområdet er avsatt til serviceområde, næring / 
offentlig / allmennyttig formål i arealplan for Longyearbyen 1998-2002 (AP9802). Det totale 
arealet er på 44 daa.   

 
 

400

500 231 238

 

 

 
Figur: Utsnitt fra arealplan for Longyearbyen 1998-2002. Utsnittet viser S7 sentrum nord med nåværende og fremtidig 
arealbruk. Planen viser også tilliggende friområde (grønt),  boligområde (gult) og natur og friluftsområde (lysegrønt) samt 
næringsarealer mot sjøen.   

 

Planområdet ligger svært eksponert til ved innkjøringen til Longyearbyen sentrum og med 
god tilknytning til eksisterende veinett. 

Planområdets utomhusarealer blir brukt av UNIS til diverse aktiviteter, samt at allmennheten 
anvender området til lek og aktiviteter. 

 

Om planforslaget 
Områdeplanen viser hele tomtearealet med eksisterende og planlagt bebyggelse samt 
byggegrenser som viser fremtidige utvidelsesmuligheter. Planlagt ny bebyggelsen er angitt 
med maksimal kotehøyde. Nybygget er en fortsettelse av den eksisterende bygningskroppen 
østover, hvor den deler seg i tre ”armer” 

I forhold til planlagt utvidelse vises adkomst til bygget, både hovedadkomst fra vei 231 og 
økonomiadkomst fra vei 400. I tillegg vises avsatt areal til parkering og forplass for Svalbard 
Forskningspark. 
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I forhold til arbeidsplasser har planlagt utvidelse avsatt areal til : 

Sysselmannen   - 2 kontorplasser 

NP -  12 kontorplasser  

Museum  - 3 (+2) kontorplasser  

UNIS  -  150 studentårsverk dvs at UNIS totalt har ca 400 studenter innom i løpet av 
året . 

 UNIS  - 48 kontorplasser hvorav 8 kontorer er 4 mannsrom 

 Andre samlokaliseringspartnere – 11 kontorplasser 

 Gjestekontorer – 15 kontorplasser 

 Drift – 3 arbeidsplasser 

Det vil si at den planlagte utvidelse tilfører Longyearbyen  nye arbeidsplasser som fordeler 
seg på : 

  Sysselmannen – 1 ny stilling 

 Museum  - 2,5 nye stillinger 

  UNIS – 50 nye studentårsverk 

UNIS – 25 nye stillinger 

 Prosjektet kan bygges uten museet eller at museet kommer som en senere etappe. 

 

Mot øst er det store ubebygde arealer. Deler av disse arealene det vil si noe areal mot vei 
400  vil bli brukt til brakkerigg for planlagt utbygging. Det antas at ca  2000 m2  brukes til 
opparbeiding av brakkerigg og lagerplass. Brakkeriggen antas maksimalt å bestå av 60 
brakker fordelt på 60- 70 mann. Brakkeriggen har adkomst via vei 400, hvilke også er 
planlagt som fremtidig adkomst for varelevering til Svalbard Forskningspark.  Det er en 
forutsetning at arealet for brakkeriggen holdes til et minimum og at all  opparbeidelse gjøres 
så skånsomt som overhodet mulig. Brakkeriggens utbredelse kontrolleres ved hjelp av 
midlertidige avgrensinger med midlertidige gjerder. Det forutsettes også at arealet ryddes og 
repareres i størst mulig grad etter gjennomført utbygging. Brakkeriggen sendes etter 
ferdigstillelse til fastlandet hvis ingen andre større prosjekter søker om overtakelse. 

Arealet innehar muligheter for senere utvidelser innenfor angitte byggelinjer. Ved vesentlige 
utvidelser utover det som nå er angitt som ny bebyggelse kreves en Bebyggelsesplan som 
angir omfanget av ny bebyggelse og angitte gesimshøyder, samt bruk av utomhusarealer. 
Bebyggelsesplanen skal bygge på  denne områdeplanen. 

 

Tekniske korridorer for eksisterende ledningsnett over tomta er vist med signatur på 
plankartet. Dette er blant annet hovedanlegget for fjernvarme som forsyner store deler av 
byen. Deler av ledningsnettet ligger i  planlagte arealer for adkomstvei og parkeringsareal   til 
den planlagte utvidelsen av Svalbard Forskningspark. Ved utbygging  av dette arealet skal 
det tas høyde for at planlagt utbygging og rørtrasser ikke skal komme i konflikt med 
hverandre, men at det utarbeides en optimal løsning både for planlagt utbygging og 
rørtrasser. 
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Terreng, grunnforhold og klima 
Planområdet stiger fra cote +5 i nordøstre hjørne til cote +11 i sørøstre hjørne. Bebyggelsen 
er plassert i nivå med vei 231. 

Grunnen består av løsmasser fra gammelt elvedelta. 

Beliggenheten nær fjorden påvirker klimaet noe, samtidig som beliggenheten på ”hjørne ” 
mellom Longyeardalen og Adventdalen er utsatt for vind.  

Skredfare 
Planområdet ligger utenfor fareområdet for skred.  

Vind og snødrift 
Området ligger i klimasonen for Adventdalen og preges av de karakteristiske østlige 
vintervindene. Fremherskende vindretning er øst-sørøst, men noe pålandsvind forekommer 
også i sommersesongen. Fremherskende øst-sørøstlige vindretning har betydning for 
utforming og plassering av bebyggelse. Vinterstid kommer 80% av vinden ut Adventdalen, 
mens 20 % kommer ned Longyeardalen. 

Vindforholdene i tillegg til bebyggelse og /eller andre ”hindringer” i landskapet har svært mye 
å bety for snøforholdene og snødrift i området. Parallelt med prosjektering og planlegging av 
den nye utvidelsen vil det bli utarbeidet en klimarapport som tar for seg vind og snødrift på 
stedet. Denne rapporten  vil vise hvordan utforming og plassering av planlagt og 
eksisterende bebyggelse vil påvirke dannelse av snøfonn.  

Resultatene av disse klimaundersøkelsene  vil bli lagt til grunn ved utforming av  planlagt 
utvidelse av  bygningskompleks og utomhusarealer. Dette gjelder både i plassering og 
detaljutforming. 

 

Kulturminner, miljø og sikkerhet 
Det er vegetasjon og tundramark i området. Omfanget av berørt mark er beskrevet i 
kapittelet om planens konsekvenser. 

Det er ikke kjent at det finnes fredede kulturminner i området. 

Ved arbeid på tomta skal Aktsomhetsplikten  i § 11, Forskrift om kulturminner på Svalbard 
overholdes. Dette innebærer at  arbeidet skal stanses og at Sysselmannen straks skal 
kontaktes hvis det viser seg at arbeidet kan virke inn på fredete kulturminner.  

Fra 1. juli trer  den nye Svalbardmiljøloven i kraft . Her vil dagens aktsomhetsplikt § 11 bli 
erstattet med § 44.  

Eiendomsforhold 
Planområdet  eies som øvrig grunn i Longyearbyen av Store Norske Spitsbergen 
Kullkompani AS ( SNSK ).  UNIS betaler i dag selv festeavgift for nødvendig tomt til 
eksisterende bygg til Svalbard samfunnsdrift ( SSD ) , som bortfester på vegne av SNSK.  

Det forutsettes at Statsbygg inngår festeavtale med SSD for hele planområdet som 
inkluderer tomtearealet knyttet til eksisterende UNIS, planlagt utvidelse og fremtidig 
utvidelse. 
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Eksisterende infrastruktur 
For adkomst anlegges avkjørsler fra tilliggende veier med hovedadkomst fra vei 231 og 
økonomiadkomst fra vei 400. 

Fjernvarmeledninger går i dag fram til eksisterende bebyggelse og videre gjennom tomta til 
boligområdet i øst. Anlegget har ikke kapasitet til å dekke nybygget slik at ny primærledning 
må bygges.  

Eksisterende vann og avløpsanlegg til eksisterende bygg kan benyttes også til nybygget.  

I forhold til planlagt utvidelse planlegges det et nytt sjøvannsanlegg.  

Elektrisitet forsynes via eksisterende trafo i krysset vei 231/238, som er dimensjonert for 
videre utbygging av sentrum nord. 

 

Eksisterende bebyggelse 

Utbyggingsstatus 
Tomta er i dag bebygget med eksisterende hus for UNIS på totalt ca. 3.200 m2 bruttoareal, 
og består av en bygningskropp i 3 etasjer med en tilliggende paviljong i en etasje med 
adkomst og kantine.  

 

 
Figur: Foto av eksisterende bebyggelse 

Planlagt utbygging 
 
Byggetrinn 2 planlegges som en utvidelse av eksisterende bygg i østlig retning mot 
Adventdalen. 
Samlet bruttoareal for byggetrinn 2 utgjør ca. 10.000 m2.  
Bebyggelsen sammenknyttes direkte med eksisterende bygningsmasse i dennes østlige gavl 
i alle 3 etasjer samt i 1. etasje mot nord. 
Byggetrinn 2 etableres også i 3 etasjer. 
 
Svalbard Museum inngår i planene for byggetrinn 2, men utførelsen er avhengig av  
kostnader. Byggetrinn 2  vurderes derfor både  med og uten Svalbard museum.  
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Byggetrinn 2’s utforming søkes optimalisert i forhold til både effektiv planløsning og klimatisk 
tilpassing til snødriftsproblematikken. 
 
Bygningsvolumet søkes holdt lavt for i minst mulig grad å være til sjenanse for til liggende 
boligområder mot sydøst. 
 
Det arkitektoniske uttrykket baseres både i bygg og utomhus på denne klimatiske 
optimalisering både når det gjelder utrykk, detaljering og materialbruk.  
Detaljering, materialbruk og fargesetting vil følge opp ønsket om et robust og nøkternt anlegg 
tilpasset den stedlige natur og eksisterende bygningsmiljø i Longyearbyen. 
 
Planløsningen søkes oppbygget for i størst mulig å ta del i sol og utsiktsforhold på 
tomtearealet. 
 
Planområdets utomhusarealer planlegges opparbeidet med adkomst til bygningsmassen 
både fra syd og nord samt 40 p-plasser og to bussoppstillingsplasser. 
 

Fremtidig utbygging  

 

Tomtearealet og veisituasjonen åpner for en framtidig ytterligere utvidelse av 
Forskningsparken.  

Ytterligere byggetrinn vil følge opp intensjoner ved byggetrinn 2. 
Areal som er ubebygd i 2015 skal tilbakeføres til reguleringsformålet  serviceområde – 
næring/ offentlig/ allmennyttige formål. All eventuell fremtidig bebyggelse skal ikke på noen 
måte forverre de klimatiske forholdene for eksisterende bygg og den nåværende planlagte 
utvidelsen. All eventuell fremtidig bebyggelse skal ikke bygges nærmere enn 20 meter fra 
planlagte nybygg. Unntak fra dette kan gjøres om eventuell fremtidig bebyggelse er å regne 
som en utvidelse av Forskningsparken eller av samme karakter som Forskningsparken.
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Retningslinjer  
Svalbardmiljøloven §49, 3.ledd :Retningslinjer om byggeområder  

Arealbruk 
1. •    Hele arealet er avsatt til  ” område for offentlig bebyggelse”.   

• Arealet skal i sin helhet utnyttes til Svalbard Forskningspark . 

• Planen viser regulerte byggelinjer 

• Planene omfatter både eksisterende bebyggelse og planlagt bebyggelse med 
utomhusarealer 

 

Bebyggelse 

2. •    Planlagt bebyggelse tilrettelegger for en hensiktsmessig utnyttelse av tomta til 
Forskningspark inkl. Svalbard museum. 

•   Ikke bebygde arealer kan benyttes til utendørs utstilling av gjenstander for museet. 

•    Parkering av scootere og sleder kan skje på tundraen øst for bebyggelsen. Annet                  
utstyr bør ikke lagres utendørs. All parkering og eventuell lagring skal være relatert til 
bruken av bygget. 

•    Bestemmelsene setter krav til bebyggelsens maksimale høyde og utstrekning.  

•    Bebyggelsen skal reflektere Svalbards naturgitte forhold, og relateres til 
eksisterende bygningskultur i Longyearbyen. 
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Planens miljøkonsekvenser 
Overordnede miljøkonsekvenser 
På et overordnet nivå medfører planen at antall arbeidsplasser og studieplasser  i 
Longyearbyen øker (se omtale under avsnitt ” om planforslaget ” side 5.) Dette vil gi 
konsekvenser både i og utenfor planområdet, i form av større aktivitet lokalt i Longyearbyens 
nærområder og i utmarka.  

Totalt sett er det ikke vurdert som nødvendig å utarbeide en analyse av planens overordnede 
miljøkonsekvenser.  

Lokale miljøkonsekvenser 
Lokalt medfører planlagt utbygging i henhold til planen at  tundra bygges ned. Dette dreier 
seg om ca 7 daa. Deler av byggeområdet er i dag parkeringsplass og utendørs 
økonomigård. Eksisterende hovedadkomst blir stengt, men eksisterende plass av gatestein 
kan eventuelt  benyttes til utendørs oppholdsareal.  

Riggområdet for planlagt utvidelse legges langs vei 400. Før byggestart vil det bli stilt krav 
om riggplan med avgrensning av terrenginngrepet . Det bør opparbeides permanent 
parkeringsplass før utbygging for å frigjøre eksisterende og hindre uønsket parkering i 
anleggsfasen. Riggområdet legges  langs vei 400. All kjøring til riggområdet begrenses til vei 
400. Det stilles krav til at riggområdet ryddes og istandsettes etter ferdigstillelse av 
prosjektet. Størrelsen på riggområdet er estimert til ca 2000m2. 

For øvrig  legges det vekt på at ubebygde deler av tomten vil være åpen for ferdsel og brukt 
til lek og andre aktiviteter for allmennheten. Dog vil det være innskrenkinger under 
byggetiden da det kun vil være adgang utenfor anviste arealer til byggeplassens virksomhet. 

Da infrastruktur og andre tekniske fellesanlegg stort sett er på plass vil store terrenginngrep 
kunne spares. Planbestemmelsene fastsetter imidlertid at terrenginngrep ved anlegg av 
rørgater og tekniske anlegg skal utføres så skånsomt som mulig. 
 

Utsikt 
Den planlagte nye  bebyggelsen ligger mellom fjorden og friområdet i forlengelsen av 
sentrumsgata. På grunn av den store høydeforskjellen mellom sentrumsgata og 
Forskningsparken vil ikke nybygget hindre utsikten mot fjorden. De nederste husene i 
boligfeltet sydøst for tomta ligger imidlertid på samme høyde som  planlagt bebyggelsen  og 
vil få hindret utsikt til fjorden i den aktuelle retningen.  

 
Illustrerende bilde av ny situasjon.
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Kvalitetskrav 
Utforming av bebyggelse 
Ny bebyggelse skal relatere seg til eksisterende bebyggelse og omkringliggende landskap. 

Ved ytterligere vesentlige utbygging av planområdet  skal det foreligge en Bebyggelsesplan. 
I evt. bebygelsesplaner bør det  legges vekt på en arkitektonisk samhørighet med  
eksisterende bebyggelse. 

Fargesetting / materialbruk 
Bebyggelsen skal fargesettes i tråd med eksisterende bygg og den lokale tradisjon i 
Longyearbyen. Materialbruk skal tilpasses eksisterende bebyggelse og klimatiske forhold. 

Trafikksituasjon 
Planområdet trenger ingen ny veitilførsel og vil ha hovedadkomst fra vei 231 og 
økonomiadkomst fra vei 400. Vei 231 er i dag en blindvei med god  kapasitet  med  en  ÅDT 
på 150 biler. Den økningen i ÅDT  som vil komme med realiseringen av Svalbard 
Forskningspark anses ikke som problematisk for kapasiteten til vei 321 da denne trafikken vil 
ledes inn på anviste p-plasser allerede etter 70 meter på denne aktuelle veien.  All 
varetransport til Svalbard Forskningspark vil bli tatt hånd om via vei 400.  Busstrafikken til 
Svalbard Forskningspark ledes tilsvarende inn til hovedadkomsten for avstigning av 
passasjerer. Videre anvises ventende busser til en busslomme i forlengelsen av avstigningen 
ved siden av kjørefeltet. Lommen har kapasitet for 2 busser. Ved påstigning går passasjerer 
ned til de ventende bussene. Ved siden av busslommen legges det opp til en sone med 
sykkelparkering. 

Det antas på bakgrunn av statistikk fra Sysselmannen og forventede prognoser i økning av 
besøkstallet til Longyearbyen at Svalbard Forskningspark i den travleste perioden fra midt 
juni til midt september  vil ha i gjennomsnitt 2.5 busser innom pr. dag.   

 

Vedrørende behovet for antall p-plasser til privatbiler knyttet til Svalbard Forskningspark er  
behovet estimert til  :  

*UNIS 15 plasser inkl. drift 

*NP 8 plasser inkl.drift 

 *Andre samlokaliseringspartnere 7 plasser 

 *Gjester  5 plasser  

Det vil si totalt 40 p-plasser mot dagens situasjon med 30 anviste plasser. 

Snøscootere 
Snøscootere parkeres på tundraen øst for bygget. Det skal ikke tilrettelegges for denne 
parkeringen. Eksisterende scooterløyper langs vei 400 og gang-/sykkelveien i øst 
opprettholdes og skal ikke berøres i vesentlig grad ved utbygging av Svalbard 
Forskningspark. Riggområdet som legges langs vei 400 skal legges slik at en beholder 
scootertraseen mellom vei 400 og riggplassen.  Scootertraseen vil under byggetiden og ved 
ferdigstilling av planlagt utbygging få en kryssing av ny adkomst fra vei 400. Dette anses ikke 
som problematisk da denne veien  vil være relativt lite oppbygget i forhold til omliggende 
terreng og  at veien vil ha liten trafikk. 
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Scootertraseen langs vei 231 ligger i arealer for planlagt p- plass og hovedadkomst for 
Svalbard Forskningspark og vil dermed utgå ved ferdigstillelse av planlagt utbygging. 

Uteplass 
Ved hovedadkomsten anlegges en forplass med plass for sykler. Parkeringsplassen 
anlegges langs vei 231 med tre avkjørsler. Økonomiadkomsten og økonomiplassen 
anlegges omkring nord -østre fløy med vareinnganger. 

Uteplassene bygges opp over eksisterende terreng med bratte skråninger, som bastioner, 
både for å minimalisere terrenginngrepet og for å sørge for at snøen blåser av  plassene. 

Det skal lages en utomhusplan for hele tomta som viser utformingen av uteanlegget og 
materialbruk / overflater. Forholdet til snødrift og lokalklima skal vektlegges særskilt.  En 
utomhusplan for området vil ligge  ved denne planen, dette er kun en illustrasjon på bruken 
av utomhusarealet og er ikke noe juridisk bindende dokument. 

Belysningsplan 
Utomhusplanen skal vise utvendig belysning. Det vil bli lagt vekt på å belyse huset og 
elementer med indirekte belysning uten synlige armaturer, stolper og master.  

Vind/snøskjerming 
Det er et kjent fenomen at snølagringsmønsteret endrer seg når et område bebygges, og 
snøskjermer som settes opp i et ubebygd område kan få utilsiktet eller redusert effekt. 
Snøskjermer bør derfor bygges etter at bebyggelsen og uteanlegget er ferdig. 

Snødriftproblemene vil bli studert i teoretiske modeller og vindtunnelforsøk. Disse forsøkene 
vil påvirke utformingen av nybygget og utvendige terrengarbeider. Det vil også bli vurdert 
tiltak i form av vindskjermer og spylere dersom det er behov.  
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Utfyllende bestemmelser til plankartet 
Gitt i medhold av Lov om miljøvern på Svalbard ( svalbardmiljøloven), av 15.06.2001. 

Formål og avgrensing 
Foreliggende plan er en mer detaljert plan iht. Svalbardmiljøloven § 49 for område S 7 som 
fastlagt i Arealplan for Longyearbyen 1998 – 2002. 

Planen er en illustrasjon av et kjent prosjekt, innpasset i Longyearbyens plansystem. 
Vesentlige endringer av prosjektet krever videre bearbeidelse av områdeplanen, jfr. Punkt 
1.3 i bestemmelsene for arealplan i Longyearbyen. 

Byggeområder (Svalbardmiljøloven §49, 3.ledd) 

Arealbruk 
Området skal i sin helhet benyttes til forskningspark og museum.  

Områdets utomhusarealer omfatter en utbygging på 6200 m2 ( +10 % evt 
utvidelser/endringer). Arealet skal benyttes til økonomiinngang, kjørefelt, parkering, 
avstigning fra buss og forplass for hovedinngang til bygningskomplekset. Arealet inkluderer 
tilpasning til eksisterende terreng. 

 

Den planlagte utvidelsen  omfatter  utbygging på 10.000m2 ( + 10 % evt øvrig utvidelser) 
som kobles direkte sammen med eksisterende bebyggelse. Ved fremtidige vesentlig 
utvidelser skal det forelegges en Bebyggelsesplan som bygger på denne planen. 

Arealer som er ubebygd i 2015 skal tilbakedefineres til reguleringsformålet ;  ”serviceområde 
– næring/offentlig/allmennyttige formål”.  

Utnyttelsesgraden skal  ikke overstige 80% BYA av det totale arealet innenfor byggegrensen. 

Bebyggelse generelt 
1. Bebyggelsen skal være utført i faste materialer og ha en nøktern detaljering.  

2. Bebyggelsen skal gjennom fargesetting og materialbruk relateres til eksisterende natur 
og bygningskultur i Longyearbyen. 

3.   All fremtidig vesentlige utvidelser (utover 10% ) skal legge til grunn en Bebyggelsesplan. 

 
Planlagt bebyggelse 
3. Bebyggelsen i det enkelte felt skal ha maksimal byggehøyde som vist på plankartet. 

Mindre oppbygg, tekniske anlegg ect. kan overskride byggehøyden. 

4.   Mindre tilbygg, inngangsparti ect. kan overskride byggegrensen med inntil 2 meter. 

 

 

 

Statsbygg                                                                                    Side  15 av 15 

Pb 8106 Dep  Telefon 22 24 28 00     

0032 OSLO Telefaks  22 24 28 06   E-post  ar@statsbygg.no 

 


	Svalbard Forskningspark
	Områdeplan 2002
	 
	Bakgrunn
	Formål
	Planprinsipper 
	Oppsummering
	 Situasjonsbeskrivelse
	Om planområdet
	Om planforslaget
	Terreng, grunnforhold og klima
	Skredfare
	Vind og snødrift

	Kulturminner, miljø og sikkerhet
	Eiendomsforhold
	Eksisterende infrastruktur
	Eksisterende bebyggelse
	Utbyggingsstatus

	Planlagt utbygging

	Retningslinjer 
	Svalbardmiljøloven §49, 3.ledd :Retningslinjer om byggeområder 
	Arealbruk
	Bebyggelse


	 Planens miljøkonsekvenser
	Overordnede miljøkonsekvenser
	Lokale miljøkonsekvenser
	Utsikt


	 
	Illustrerende bilde av ny situasjon. Kvalitetskrav
	Utforming av bebyggelse
	Fargesetting / materialbruk
	Trafikksituasjon
	Snøscootere
	Uteplass
	Belysningsplan
	Vind/snøskjerming

	 Utfyllende bestemmelser til plankartet
	Formål og avgrensing
	Byggeområder (Svalbardmiljøloven §49, 3.ledd)
	Arealbruk
	Bebyggelse generelt
	Planlagt bebyggelse




