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Forord 
 
 

Statsbygg planlegger etablering av et globalt sikkerhetshvelv for frø på Svalbard. Frø fra hele 
verden skal oppbevares nedfrosset på Svalbard og sikres for framtida.  Statsbygg står for 
gjennomføringen av prosjektet. 

Det er de tre departementene Utenriks- (UD), Miljøvern- (MD) og Landbruks- og 
matdepartementet (LMD) som har gått sammen om å ta ansvar for finansiering av frøhvelvet 
med en kostnadsramme på 30 mill kr. Ansvaret for driften av frøhvelvet legges til LMD. 

Frøhvelvet skal bygges inn i fjellet ved vegen som går opp til gruve 3 og Svalsat, ca 600 
meter etter avkjøringen fra vegen som går ut til flyplassen. Kun hvelvets inngangsparti og 
adkomstveg vil være synlig utenfra. 

Reguleringsplanen er utarbeidet av Statsbygg v/Anders Skauge. Begrunnelsen og bakgrunnen 
for planen er nærmere beskrevet i kap 1. I kap 2 er det redegjort for plan- og 
utredningsprosessen. Delplanen er beskrevet i kap 3, mens konsekvensene av den er beskrevet 
i kap 4.  

Momenter til innhold i planen har vært presentert for og drøftet med berørte parter. Etter 
Statsbyggs vurdering er det ikke avdekket vesentlige negative konsekvenser, som kan være til 
hinder for å etablere frøhvelvet i fjellskråningen mellom flyplassen og Gruve 3.  
 
 
 
 
 
Oslo, 15. desember 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 
 
 
 

 3

 
        
Innhold 
 
1 Innledning/Bakgrunn og formål ....................................................................................................................... 4 

1.1 Bakgrunn...................................................................................................................................... 4 
1.2 Vurderte lokaliseringsalternativer .................................................................................................... 5 
1.3 Geologiske vurderinger som grunnlag for lokaliseringen.................................................................... 6 
1.4 Gjeldende plansituasjon ................................................................................................................. 8 
1.5 Områdebeskrivelse........................................................................................................................ 8 

2 Planprosess .................................................................................................................................................. 10 
2.1 Kunngjøring av planoppstart ......................................................................................................... 10 
2.2 Gjennomføring av planarbeidet ..................................................................................................... 11 
2.3 Offentlig ettersyn ......................................................................................................................... 11 

3 Beskrivelse av planforslaget ......................................................................................................................... 13 
3.1 Veg/atkomst................................................................................................................................ 13 
3.2 Bebyggelse................................................................................................................................. 14 
3.3 Teknisk infrastruktur .................................................................................................................... 15 
3.4 Eiendoms- og rettighetsforhold ..................................................................................................... 15 
3.5 Drift av frøhvelvet ........................................................................................................................ 16 
3.6 Gjennomføring ............................................................................................................................ 16 

3.6.1 Framdrift og anleggsgjennomføring ...................................................................................... 16 
3.6.2 Nødvendige tillatelser.......................................................................................................... 17 

4 4  Konsekvenser av planforslaget................................................................................................................. 18 
4.1 Kulturminner og kulturmiljøer ........................................................................................................ 18 
4.2 Naturmiljø ................................................................................................................................... 18 
4.3 Landskap.................................................................................................................................... 18 
4.4 Friluftsliv og reiseliv ..................................................................................................................... 20 
4.5 Forskning ................................................................................................................................... 20 
4.6 Industri ....................................................................................................................................... 20 
4.7 Risiko ......................................................................................................................................... 20 

5 Vedlegg......................................................................................................................................................... 21 
 
 



 
 
 
 

 4

1 Innledning/Bakgrunn og formål 
 
 
1.1 Bakgrunn 

Regjeringen vil bygge et globalt sikkerhetshvelv for frø (Svalbard Global Seed Vault) på 
Svalbard. Inntil tre millioner forskjellige typer frø fra hele verden skal oppbevares nedfrosset 
på Svalbard og sikres for fremtiden.  

Det er de tre departementene Utenriks- (UD), Miljøvern- (MD) og Landbruks- og 
matdepartementet (LMD) som har gått sammen om å ta ansvar for finansiering av frøhvelvet 
med en kostnadsramme på 30 mill kr. Ansvaret for driften av frøhvelvet er lagt til LMD, mens 
Statsbygg står for gjennomføringen av prosjektet. 

Svalbard er vurdert som godt egnet til formålet på grunn av isolert beliggenhet og 
permafrosten som vil sikre at frøene bevares i minusgrader selv om frysesystemene for 
optimal temperatur (minus 18 grader) skulle svikte. Den gode infrastrukturen vil også sikre 
stabil tilgjengelighet og drift.  

Ideen om et frøhvelv oppsto allerede på 1980-tallet. Flere internasjonale og norske aktører så 
behovet for en siste back-up for frø som lagres i eksisterende genbanker. Først i 2001, etter 
nesten 10 år med forhandlinger, vedtok Verdens matvareorganisasjon (FAO) den 
Internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser som er viktige for mat og jordbruk. 
Traktaten etablerer felles regler for utveksling av materiale for matplanter mellom land. Med 
denne avtalen på plass, kom spørsmålet om frølager på Svalbard opp på ny. Den rådgivende 
gruppen for internasjonal landbruksforskning, CGIAR, sendte i 2004 en forespørsel til Norge 
med oppfordring om å utrede dette initiativet på nytt. 

FAOs ”Kommisjon for genetiske ressurser” og andre internasjonale aktører har gitt god 
tilslutning til initiativet fra Norge. Det fysiske lageret vil forbli på norske hender, men frøene 
skal ikke være norsk eiendom. De skal returneres i de tilfellene originalsamlingene til frøet 
har gått tapt.  

Ulike alternative lokaliteter på Svalbard er vurdert. Styringsgruppen konkluderte våren 2006 
med at det skal arbeides videre med etablering av frøhvelvet inne i fjellet i nærheten av gruve 
3. I kapittel 1.2 omtales dette nærmere. 

Planarbeidet har som formål å gi nødvendige avklaringer av alle relevante forhold i 
tilknytning til etablering og drift av frøhvelvet. Dette betyr at planen skal: 

• gi hjemmel for bygging av frøhvelvet med tilhørende infrastruktur (herunder atkomst)  

• sikre nødvendige hensyn til miljø, landskap, friluftsliv, klima og sikkerhet. 

Når det gjelder tidsplan for å etablere frøhvelvet er denne avhengig av framdriften på 
planarbeidet. Målsettingen er at Statsbygg starter opp med byggingen og forberedelsene for 
oppstart av driften tidlig i 2007, med sikte på ferdigstillelse i september 2007.  
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1.2 Vurderte lokaliseringsalternativer 
Som nevnt i kap 1.1 er det vurdert flere alternative beliggenheter. De undersøkelser og 
vurderinger som er gjort refereres her kort. 

Statsbygg utarbeidet en lokaliseringsanalyse i 2005 basert på foreliggende dokumentasjon, 
befaringer og samtaler med representanter fra Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre. 
Med bakgrunn i denne, og befaring av de ulike lokalitetene våren 2006, anbefalte et 
arbeidsutvalg bestående av LMD, UD, MD og Statsbygg området ved den nedlagte gruve 3 
som lokalitet for frøhvelvet. Styringsgruppen konkluderte med bakgrunn i dette med at det 
skal arbeides videre med etablering av frøhvelvet inne i fjellet i nærheten av gruve 3.  

I lokaliseringsstudien ble følgende alternativer vurdert, jf kart med nummerhenvisning: 

Bjørndalen (1), Gruve 3-området (2), Blomsterdalen (3), Sør i Longyearbyen (4), Endalen (5), 
Todalen (6), Bolterdalen (7), Nordsiden av Adventdalen (8), Jansonhaugen (9). 

 

 
Figur 1: Vurderte alternativer i lokaliseringsstudien er markert med 1) – 9) på kartet 
 

Momenter som har blitt tillagt vekt i valget av området ved Gruve 3 er bla.: 

• Tilgjengelighet / god infrastruktur (nærhet til Svalbard lufthavn, god vegadkomst, 
eksisterende strømforsyning som kan tilknyttes anlegget) 

• Tiltaket krever små negative miljøinngrep da infrastrukturen allerede er på plass 

• Reduserer ikke inngrepsfrie områder 

• Geologi (stor mektighet på sandsteinslag av riktig type. Det er lite fare for 
sammenrasninger) 

• God ”sosial kontroll” 
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1.3 Geologiske vurderinger som grunnlag for lokaliseringen 
Etter at ”området ved Gruve 3” ble valgt er det gjort geologiske vurderinger i området med 
tanke på best mulig plassering av anlegget ut i fra geologiske forhold. Optimale geologiske 
forhold er avgjørende for frølageret, da dette skal ha en levetid på mange hundre år. Som det 
framgår av varslingsannonsen under kapittel 2.1 var varslingsområdet markert med en grov 
sirkel, og det var angitt at ”nøyaktig plassering av frøhvelvet vil avklares nærmere etter at det 
er foretatt geologiske undersøkelser i området”. 

Å lokalisere anlegget i nærheten av gruve 3 har vist seg for usikkert. Det er ikke satt inn noen 
form for sikring i de områdene det er tatt ut kull. Det er kun installert sikring i nettverket av 
tunneler (hovedtunneler, sidestoller og geider). Dette betyr at alle områdene med kull vil 
kollapse før eller siden. I de fleste feltene med tidligere uttak av kull er hengen (taket) allerede 
kollapset. Dette har enten skjedd ved en nedknusing og nedfall av overliggende bergmasse, 
eller ved at hengen (taket) har seget ned til sålen (gulvet). Selv om det har forekommet 
kollaps kan det fortsatt pågå tilpasninger i bergmassivet over gruven, med tilnærming mot en 
ny likevektssituasjon. Dette innebærer nye spenninger og en deformasjon. 

SNSKs erfaringer er at en kollaps etter uttak av kull i 1 meters tykkelse kan forplante seg 20 - 
30 meter opp i overliggende bergmasse. Med to meters tykkelse kan dette dobles, dvs. at 
effekten av kollapsen i området ved gruve 3 er i størrelsesorden 40 - 60 meter.  

Det kan imidlertid oppstå konsekvenser mye lengre opp fordi det kan oppstå en oppsprekking 
av bergmassen som følge av spenningsendringene. Skjer dette kan en enkelt sprekk kanskje 
gå helt til toppen av fjellet og da skjære igjennom frøhvelvet dersom det lokaliseres i dette 
området. Det er da ikke gitt at dette vil være synlig på toppen fordi det der er noe løsmasse, 
som vil bufre endringene. 

I områder med mektigheter av kull som gjør det drivverdig i framtida har man samme 
usikkerhet som i områder hvor kullet er tatt ut, dvs. mulighet for kollaps ved et eventuelt 
kulluttak. 

Fokus for et eventuelt nytt uttak av kull vil i følge SNSK skje i Svea formasjonen som ligger 
50 meter dypere enn gruve 3. Begge ligger i Firkantformasjonen (rød farge på kartet på neste 
side.  

Med bakgrunn i de geologiske vurderingene er det anbefalt at frøhvelvet lokaliseres under 
kullagene dvs. i Carolinefjellsformasjonen (mørkegrønn farge på kartet på neste side). 
Innenfor denne formasjonen er det sett på topografiske forhold, infrastruktur (bla. veg) og 
nærhet til annen virksomhet, kulturminner mv. Ut i fra dette peker planområdet seg ut som en 
egnet lokalitet. 
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Figur 2: Kart med geologiske lag, infrastruktur og gruveganger. Aktuell lokalitet er markert med rød sirkel. 
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1.4 Gjeldende plansituasjon 
Planområdet er i arealplan for Longyearbyen 1998 – 2002 avsatt til natur- og friluftsområde. 
Planen innebærer en endring og detaljering av deler av gjeldende arealplan.  

 
Figur 3: Utsnitt fra Arealplan for Longyearbyen 1998 – 2002. Planområdet er markert med rød stiplet ramme 

 

I utfyllende bestemmelser til arealplanen, pkt 2.3, er det gitt føringer for planlegging av 
forsknings- og kommunikasjonsanlegg i natur- og friluftsområder før tillatelse kan gis: 

”Planen skal i nødvendig grad gjøre rede for: 

• Anleggets omfang, herunder høyde, avgrensing, samt nødvendig tilhørende infrastruktur, 
grunnarbeider og eventuelle andre inngrep i naturmiljøet. 

• Virkninger av virksomheten for naturmiljøet i og utenfor planområdet. 

• Forholdet til annen virksomhet i planområdet, herunder eksisterende tele- og 
kommunikasjonsvirksomhet. ” 

Disse forholdene er belyst i kap 3 og kap 4. 

 
1.5 Områdebeskrivelse 
Planområdet ligger ca. 750 meter ovenfor avkjøringen fra vegen som går ut til flyplassen fra 
Longyearbyen, mellom Trøndergruva (kulturminne), grustaket, skytebanen, Gruve 3 og SvalSat i 
sør og brannøvingsfeltet, asfaltverket, renseverket, flyplassen mv. i nord. Det er ikke eksisterende 
virksomhet i umiddelbar nærhet til det planlagte frøhvelvet. 

Hele planområdet omfatter 88 daa. Tiltaket medfører et arealbeslag til veg, 
adkomstsone/parkeringsplass og inngangsportal med rassikring. Hoveddelen av anlegget vil 
derimot ligge inne i fjellet. Netto synlig inngrepsområde vil derfor kun utgjøre ca 2 – 3 daa 
(forutsatt 10 meter bredde på veginngrep i 50 – 150 meters lengde. Ikke synlige deler av 
fjellanlegget er ikke medregnet). Det er fremdeles noe usikkerhet mht. nøyaktig hvor fjellanlegget 
vil ligge innenfor planområdet. Dersom man gjennom prosjekteringen kan begrense planområdets 
størrelse før planen vedtas vil dette bli gjort.  
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Figur 4: Oversiktskart med Frøhvelvets beliggenhet markert med rød sirkel 
 
 
  

 
Figur 5: oversikt over nærområdet. Ca planavgrensning er markert med rød stiplet ramme 
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2 Planprosess 
 
 
2.1 Kunngjøring av planoppstart  
Oppstart av planarbeidet og ble varslet med kunngjøring i Svalbardposten 16.06.06 og brev til berørte 
myndigheter og organisasjoner datert 12.06.06. Frist for uttalelse var satt til 10.07.06. Det kom inn to 
uttalelser til varslingen; fra Telenor Svalbard AS og Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK): 

  Telenor Svalbard AS, datert 19.06.2006 

Telenor Svalbards fiberkabel til Kongsberg Satellite 
Services' anlegg på Platåfjellet går  gjennom 
området, i skulderen til eksisterende veg til SvalSat. 
Telenor påpeker at denne kabelen er svært viktig og 
at den må hensyntas ved planlegging og 
gjennomføring av frølageret.  

Forslagsstillers merknad: Kabeltraseen vil bli 
tatt hensyn til i den videre planleggingen og 
utbyggingen av frøhvelvet. 

 

SNSK, datert 19.06.2006 

SNSK mener at utforming og lokalisering må ta 
høyde for at flyplassen kan være et utsatt anlegg i en 
krisesituasjon. 

Frølageret må ikke komme i konflikt med SNSKs 
virksomhet i gruve 3 – da framtidig drift i området 
ikke kan utelukkes. Lageret må derfor lokaliseres i 
en bergformasjon som ikke påvirkes av eventuell 
driving av nærliggende kullfløtser. 

Vegen i området vedlikeholdes av Bydrift 
Longyearbyen AS. 

Berørt grunn skal fradeles iht. områdeplan og det 
skal inngås festeavtale med SNSK. Dette er 
uavhengig av om det er Statsbygg eller annet 
rettsubjekt som skal være fester. 

Forslagsstillers merknad: Ulik type risiko er 
vurdert ifm. lokalisering av frøhvelvet. Utformingen 
av anlegget vil ta høyde for nærhet til flyplassen, 
rasfare mv. 

Lokalisering av hvelvet ift. SNSKs interesser er 
vurdert av Statsbygg i samråd med SNSKs geologer. 
Festeavtale vil bli inngått med SNSK. 

 

 Figur 6: varslingsannonsen 
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2.2 Gjennomføring av planarbeidet 
Planleggingen er basert på foreliggende dokumentasjon, befaringer, utredninger og møter. Det er 
avholdt møter med Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen og SNSK. Møtene hadde dels som formål 
å få inn informasjon, dels å få synspunkter på spesielle problemstillinger og alternative løsninger. 

 
2.3 Offentlig ettersyn 
Delplanen lå ute til offentlig ettersyn fram til 04.12.06. Det har kommet inn fem høringsuttalelser. 
Etter høringen av avgrensningen av planområdet endret noe, og planområdet er forskjøvet noe sørover. 
Dette er diskutert og avklart med Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen. Ut over at planområdet 
kommer nærmere Trøndergruva antas ikke den endrede planavgrensingen å ha andre konsekvenser 
enn det som var beskrevet i høringsdokumentet. 

 

Bydrift Longyearbyen AS, 05.12.06 

Bydrift Longyearbyen AS har ingen merknader til planen. Opplyser at veien ikke er inne på den 
ordinære brøyteplanen. Veien åpnes etter nærmere avtale ifm. gruve 3-besøk. Sommervedlikehold 
utføres av Bydrift etter en minimumsmodell. 

Forslagsstillers merknad: Tas til etterretning 

 

Bergvesenet, 30.11.06 

Frøhvelvet berører ikke kjente geologiske ressurser direkte og Bergvesenet har derfor ingen 
kommentarer til delplanen. 

Forslagsstillers merknad: Tas til etterretning 

 

Sysselmannen på Svalbard, 29.11.06 

Sysselmannen konkluderer med at det ikke er påkrevd med utarbeidelse av konsekvensutredning, bla. 
da det antas at tiltaket får begrensede virkninger for miljøet. 

Det påpekes at med endret plassering av anlegget etter varslingen må det i den videre prosessen tas 
hensyn til eventuelle nye momenter som måtte komme opp på grunn av endret plassering. 

Mht. landskap understreker Sysselmannen at plasseringen i en relativt bratt fjellside setter krav til 
landskapsmessig tilpasning både av portal, snuplass og adkomstveg. Ber om at lokalstyret legger 
særlig vekt på dette i den videre prosessen. 

Det anbefales at foreslått bestemmelse vedr. gjenstander/levninger av kulturhistorisk verdi endres til: 
”Dersom det under arbeid i området blir avdekket mulig fredete kulturminner, skal arbeidene stanses 
og funnet meldes til Sysselmannen”. 

Er enig i lokalstyrets kommentar i høringsbrevet om at begrensning av planområdets størrelse vurderes 
når endelig lokalisering av fjellanlegget er fastlagt. 

Forslagsstillers merknad: Det er så langt ikke avdekket nye momenter ut over at terrengforhold på 
stedet har gjort det nødvendig å forskyve planområdet noe sørover ift. planavgrensningen som var på 
høring. Planområdet ligger inntil 100 meter fra Trøndergruva. 
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Anleggets synlighet og tilpasning til terrenget vil bli vektlagt i den videre prosjekteringen. Samtidig 
som terrengtilpasning er viktig krever for eksempel snødrift og rasfare/sikring at veg og snuplass 
ligger noe hevet ift. omkringliggende terreng.  

Anbefalte endring av bestemmelse tas til etterretning. 

Mht. begrensing av planområdet er planområdets avgrensning noe endret ift. høringsforslaget. Dette er 
gjort bla. som en følge av nærmere vurderinger av terrenget og geologien på stedet. Ved å forskyve 
portalåpningen til et noe brattere område krever dette en kortere tunnel pga at man raskere får 
tilstrekkelig overdekning. Da nøyaktig plassering av veg og tunnelpåslag ikke er endelig definert er 
det fortsatt angitt et relativt romslig planområde. På kartskissen på side 17 i planbeskrivelsen er 
beliggenhet og mulig form på frøhvelvet illustrert.  

 

Store Norske Spitsbergen Kullkompani, SNSK, 21.1106 

SNSK mener at planens tekstdel i hovedsak gir et godt bilde av tiltaket og konsekvenser. Ber om å få 
tilsendt et kart med det inntegnede anlegget så snart dette foreligger. Forslag til endelig avgrenset 
planområde bør da fremgå. 

Påpeker at de utsprengte steinmassene kan være verdifulle for lokal bruk. Mener at en plan for bruk av 
massene bør lages før byggestart, slik at de kan sluttdeponeres med det samme. 

Forutsetter at enhver endring som antas å påvirke våre ressursgeologiske forhold formidles til SNSK  

Forslagsstillers merknad: Av illustrasjonsskissen på side 17 i planbeskrivelsen framgår planlagt 
plassering av anlegget – det vil kunne skje justeringer av denne innenfor planområdets grenser. 

Bruk eller deponering av massene vil bli avklart før byggestart slik SNSK anbefaler. 

Eventuelle endringer som kan påvirke SNSKs geologiske ressurser vil meddeles SNSK.  

 

Norsk Polarinstitutt, 21.11.06 

Norsk Polarinstitutt viser til at det er gjort et grundig utredningsarbeide i forkant av ferdigstillelse av 
delplanen, og at valget av lokalitet synes fornuftig. Instituttet har ingen merknader til planen. 

Forslagsstillers merknad: Tas til etterretning 
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3 Beskrivelse av planforslaget  
 
3.1 Veg/atkomst 
Som atkomst til frøhvelvet forutsettes det å benytte eksisterende atkomstveg til Gruve 3 og 
SvalSat.  Vegen driftes og vedlikeholdes av Bydrift Longyearbyen AS. 

Avkjøring fra eksisterende veg planlegges ca 750 meter ovenfor avkjøringen fra vegen som går ut 
til flyplassen fra Longyearbyen. Fra avkjøringen forutsettes det bygd ca 50 - 150 meter ny veg 
fram til frøhvelvet. Vegen vil i stor grad følge kotene slik at terrenginngrep og stigningen blir 
minst mulig. 

Vegen skal ha en bredde på 4 m. Den skal ha en overbygning på 10 cm bærelag og 30 cm 
forsterkningslag som vist i figuren under. For å holde vegen mest mulig fri for snø og for å 
begrense brøytebehovet, bygges den 1 m over eksisterende terreng.   

 

 

 
Figur 7: Oppbygging og profil for planlagt veg. 

 

Vegen er kun angitt som en adkomstpil fra vegen som går videre opp mot Gruve 3 og Svalsat. 
Nøyaktig avkjøringspunkt og trasé må planlegges og prosjekteres når frølagerets nøyaktige 
plassering er fastlagt gjennom det videre prosjekteringsarbeidet. 

Faktisk vegbredde er regulert til 4 m kjørebredde, jf utfyllende bestemmelser. 
Utforming og dimensjonering av veger og plasser skal utføres i.h.t. håndbok 017 ”Veg- og 
gateutforming” og 018 "Vegbygging" fra  Statens Vegvesen. 
 

I forbindelse med inspeksjon og vedlikehold av frøhvelvet vil det i snitt kjøres ca 1 ganger tur-
retur på vegen pr uke med personbil/varebil. Varelevering, dvs. frø som skal deponeres, vil skje ca 
4 ganger i året, og besøk av fagfolk som skal sette inn frøene vil skje ca 1-4 ganger i året. 
Trafikken til og fra frøhvelvet vil således være svært begrenset. 

Vegen er ikke forutsatt å være åpen for alminnelig ferdsel med kjøretøy. Det vil trolig bli etablert 
bom etter avkjøringen fra vegen som går videre opp til Gruve 3 og Svalsat.  
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3.2 Bebyggelse  
 

Uteområde inkludert veg og parkering 

Anlegget vil bestå av en ytre atkomstsone, med en atkomstvei og en plassdannelse utenfor 
portalen. Uteområdene forutsettes ikke å bli opparbeidet ut over opparbeidelsen av snuplass 
og oppstillingsplass for 2  kjøretøy, hvorav 1 stk større varebil og 1 stk personbil. 
Eksisterende terreng med vegetasjonsdekke rundt adkomsten til frøhvelvet skal ivaretaes på 
best mulig måte under bygging og terreng og vegetasjon som blir berørt under byggeperioden 
skal tilbakeføres til opprinnelig stand. Dette er ivaretatt i forslag til bestemmelser. 

 

Bebyggelse 
Når det gjelder de synlige delen av anlegget vil den eneste ytterveggen være portalveggen. 
Denne utføres i armert betong, som slutter helt til fjelloverflaten rundt periferien. I denne 
ytterveggen blir det kun en dør som er så bred at inn - og uttransport med frøbeholdere går 
greit. Det blir ingen vinduer i ytterfasaden. 
 
Det vil bli lagt vekt på innpassing i terrenget og landskapsrommet, bygningens fjernvirkning, 
holdbare materialer som eldes med verdighet og en utforming som tar sikte på å gi lavt 
kjølebehov og lav energibruk. 
 
Fjellanlegget vil bestå at en ytre del med atkomstbygget i den første delen av fjellanlegget og 
en eller flere deler innenfor en klimabarriere med lagerområde. Lagerområde kan lages som et 
stort bergrom eller for eksempel deles i to fløyer.  
 
Vedlagte skisse viser hovedfunksjonene i bygget, som er:  
I    Kontor/atkomstsområde  
II  Teknisk rom 
III Fryselager 

Kontor/ 
atkomstsområde 

Teknisk rom 

Fryselager 

Figur 8: Skjematisk skisse som viser frøhvelvets hovedfunksjoner 
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Det presiseres at skissen er å regne som skjematisk. Den endelige planløsningen vil utformes 
med tanke på (eksempelvis) optimal utnyttelse av permafrosten, optimal beskyttelse mot 
utvendige eksplosjoner, fleksibilitet mht  eventuell fremtidig utvidelse av anlegget, rasjonell 
sprengnings/utgravingsteknikk, geologiske forhold m.v. 
Anlegget skal være mest mulig fysisk lukket mot det fri, og det skal ikke etableres flere 
åpninger mot det fri enn det som er påkrevet for atkomst og tekniske funksjoner. 
 

Grunnforhold og grunnarbeider 

Fjellet i planområdet består av sandstein og overflaten domineres av forvitret fjell/steinur. 
Det har ikke vært virksomhet på tomten tidligere som gir grunn til å tro at det finnes 
forurensing i grunnen. 
Atkomsttunnel vil ligge i en skjæring/byggegrop. Det vil være aktuelt med noe gjenfylling 
rundt den ytre delen av portalen. 
Byggene inne i anlegget antas fundamentert med vegger og fundamenter for fryselageret 
direkte mot renset fjell med isolering mot fjell. For atkomstdelen kan dette settes rett på 
gruspute. 
Påhugget og anlegget vil ligge i god avstand til skytebanen som ligger ved grustaket og Gruve 
3. Dvs. at det ikke kreves tiltak i forhold til denne virksomheten. 
Anlegget vil videre ligge i en sone hvor det ikke er aktuelt med uttak av kull. Det vises til 
redegjørelsen for de geologiske forhold i kapittel 1. 
Telenor Svalbards fiberkabel til Kongsberg Satellite Services' anlegg på Platåfjellet ligger i 
skulderen til eksisterende veg til SvalSat. Det må tas hensyn til kabelen ved etablering av 
adkomstvegen som skal etableres inn til hvelvet. 
 
3.3 Teknisk infrastruktur 
På grunn av anleggets sjeldne besøksfrekvens skal det ikke innlegges vann eller avløp i bygget. 
Det skal benyttes et lukket system, der friskt vann medbringes på vanntanker og brukt vann 
fjernes fra bygget når det forlates. Det skal anordnes vannvarmer for oppvarming av vann til 
håndvask og rengjøring. Toalettet skal være basert på at avfallet oppsamles i plastsekker og 
fjernes når anlegget forlates. 

Det er forutsatt elektrisk kjøling og oppvarming. Strømledninger legges i vegskulder på 
eksisterende veg som går videre oppover mot Gruve 3 og Svalsat, og i skulder på adkomstvegen 
som etableres inn til frøhvelvet. 
Avfallsløsning baseres på små transportbeholdere som kan lukkes, der alt normalavfall går 
usortert. Spesialavfall, for eksempel biologisk material som skal destrueres, samles i egne 
beholdere som forsegles før transport. 
 
3.4 Eiendoms- og rettighetsforhold 
Området eies av SNSK. Statsbygg har til hensikt å fradele og feste grunnen. 

Vegen driftes og vedlikeholdes av Bydrift Longyearbyen AS. 
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3.5 Drift av frøhvelvet 
Statsbygg står for gjennomføringen av prosjektet og vil være eier av anlegget. Statsbygg vil 
også forestå den tekniske driften. Det administrative ansvaret for driften av virksomheten er 
foreslått lagt til Nordisk Genbank (NGB), under Nordisk ministerråd. NGB har ansvar for å 
bevare og dokumentere kulturplanter og deres ville slektninger fra alle de nordiske land og 
har i dag et mindre sikkerhetslager for frø i Gruve 3 på Svalbard. Det tas sikte på å opprette et 
internasjonalt råd som vil representere brukerinteressene og som skal følge med på 
virksomheten.  

Anlegget skal, relativt løpende,  motta ferdig pakkede frø i esker/kasser (”forsendelsene”)som 
kjøres fra Longyearbyen flyplass til anlegget. Forsendelsene plasseres i et midlertidig 
fryselager i fremre del av den store fryselageret. Dette arbeidet utføres av ”ikke-faglig” 
personell. På nærmere bestemte periodevise tidspunkter, antagelig hvert kvartal, vil anleggets 
faglige personell komme til Longyearbyen for å klargjøre forsendelsene for permanent  
plassering i reolsystemet i fryselageret. Etter hvert besøk av vitenskapelig personale, vil 
kontor /resepsjonsområdet bli rengjort og klargjort for neste besøk. I tillegg vil anlegget bli 
regelmessig besøkt av Statsbyggs driftspersonale for løpende vedlikehold. 

Anlegget vil bli utstyrt med de nødvendige tiltak for å hindre inntrenging av uvedkommende, 
slik som alarmsystemer og TV-overvåkning. 

 
3.6 Gjennomføring 
 
3.6.1 Framdrift og anleggsgjennomføring 

Forutsatt vedtatt delplan og byggetillatelse opereres det nå med framdriftsplan som forutsetter 
byggestart i april 2007 og overlevering av bygget i september 2007. 
 
Stasbygg plasserer sine prosjekter i miljøklasser. Plasseringen avhenger av prosjektets 
størrelse, kostnad, kompleksitet mv. Dette prosjektet tilhører miljøklasse 2. Miljømål for dette 
prosjektet omfatter: 
 
1. Hensyn til sårbar natur 
Delmål 1:synlige deler av anlegget skal ha en materialbruk og utforming som bevisst tilpasser 
seg det omkringliggende landskapet  
Delmål 2: byggeaktivitetene skal gjennomføres på en slik måte at skadene på naturen og 
virkningene på lokal fauna og flora blir minst mulig både under og etter byggeperioden. 
 
2. Energibruk 
Det skal i den videre prosjekteringen tilstrebes en teknisk løsning som er minst mulig 
energikrevende i drift ved å utnytte kuldemagasinet som permafrosten i den omkringliggende 
fjellgrunnen utgjør. 
 
Miljømålene ligger til grunn for de mer detaljerte miljømål/miljøkrav som vil bli  utarbeidet 
for prosjektet og  innarbeidet i et miljøoppfølgingsskjema . 
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Masseuttaket fra det utsprengte bergrommet skal anbringes på godkjent deponi/plass. Det er ikke 
aktuelt med skjemmende fyllinger ved anlegget. 

 
3.6.2   Nødvendige tillatelser 
Delplanen medfører en endring og detaljering av gjeldende arealplan for Longyearbyen 1998-
2002, der det aktuelle området er avsatt til ”Natur- og friluftsområde”. Planforslaget må behandles 
etter Svalbardmiljølovens kap VI om arealplanlegging i planområdene. 

Sysselmannen på Svalbard har i e-post av 18.10.06 sluttet seg til Statsbyggs vurdering av at 
tiltaket ikke er utredningspliktig etter §3 i Forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av 
planområdene på Svalbard. 

Etter høring av delplanen skal denne andregangsbehandles i Longyearbyen lokalstyre v/miljø- og 
næringsutvalget. Endelig planvedtak fattes av Lokalstyret. 

 

 
4 

Illustrasjonsskisse. Skissen viser en mulig plassering av veg, snuplass og portalområde. Da det fortsatt er 
noe usikkerhet mht. mektighet på løsmasselag mv. er det avsatt et planområde som muliggjør tilpasninger 
av anlegges nøyaktige  beliggenhet og form.  
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4  Konsekvenser av planforslaget  
 
4.1 Kulturminner og kulturmiljøer 
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet og potensialet for funn av kulturminner 
synes begrenset. Verken enkeltkulturminner eller kulturmiljøer vil derfor bli berørt av tiltaket. 
Nærmeste registrerte kulturminne (Trøndergruva) ligger ca 100 meter fra planlagt lokalitet. Ut 
over adkomstveg, snuplass og portal skal hele anlegget ligge inne i fjellet. Dvs. at anlegget i liten 
grad blir synlig fra Trøndergruva. 

 
4.2 Naturmiljø   
Planområdet domineres av forvitret fjell/steinur. 

Planområdet ligger i et område med annen aktivitet/inngrep i form av eksisterende veg, steintak, 
skytebane og Gruve 3 i sør, og en rekke virksomheter og tiltak i nord. Tiltaket medfører således 
ikke en redusering av de villmarkspregede områdene på Svalbard.  

Det er ikke avdekket spesielle naturkvaliteter. Ut fra opplysninger fra Sysselmannen anses det 
også som lite sannsynlig å finne slike ved nærmere undersøkelser. Området vurderes derfor å ha 
begrensete økologiske kvaliteter mht biologisk mangfold, og derved begrenset verdi som 
naturmiljø.  

Tiltaket medfører et arealbeslag til veg, adkomstsone/parkeringsplass og inngangsportal med 
rassikring. Hele planområdet omfatter 88 daa, mens netto synlig inngrepsområde vil utgjøre ca 2 – 
3 daa (forutsatt 10 meter bredde på veginngrep i 50 – 150 meters lengde. Ikke synlige deler av 
fjellanlegget er ikke medregnet.) 

Midlertidige anleggsskader og sideterrenget langs vegen er forutsatt reparert til en mest mulig 
opprinnelig eller naturlik standard.  

 
4.3 Landskap 
Synligheten av tiltaket er vurdert på grunnlag av bilder og befaringer på stedet. 

Bildene viser at frøhvelvet ikke vil være synlig fra Longyearbyen. Fra flyplassen vil det være 
synlig, men på grunn av at det kun er adkomstvegen/snuplass og betongportalen som vil være 
synlige deler av anlegget vil ikke tiltaket ”stikke seg ut” i forhold til eksisterende anlegg i området 
omkring.  
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Foto tatt fra vegen ca 500 meter ovenfor aktuell lokalitet. Rød pil viser ca lokalitet. Gul sirkel viser 
Trøndergruva. Rosa sirkel viser grusuttaket og skytebane 

 

 
Foto tatt fra innkjøringen til flyplassen, ca 1 km nord for planområdet. Rød pil viser ca lokalitet. Anlegget vil bli 
lite synlig på denne avstanden. 

 

 

 
Foto tatt før innkjøringen til flyplassen, ca 1 km nord for planområdet. Rød pil viser ca lokalitet. Adkomstveg er 
antydet med sort strek. 
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Flyfoto tatt fra vest mot øst. Aktuell lokalitet er antydet med rød pil og adkomstveg og ”portal” er antydet med 
sort strek. Longyearbyen ses i bakgrunnen. 
 
 
4.4 Friluftsliv og reiseliv 
Det er ikke spesiell friluftslivs- eller reiselivsaktivitet i området ut over bruk av veien opp mot 
Svalsat som turveg. 

Når det gjelder reiseliv kan frøhvelvet i seg selv virke som en spennende kuriositet for turister. 
Det er imidlertid ikke ønskelig at selve lokaliteten skal bli et turistmål. Men det planlegges nå en 
utstilling som skal stå permanent i Longyearbyen/Svalbardporten hvor det vil bli gitt informasjon 
om hvelvets funksjon mv. 

 
4.5 Forskning  
Frøhvelvet er omfattet av interesse fra forskningsmiljøet. Det kan antas at det vil etableres kontakt 
mellom fagmiljøet som administrerer hvelvet og forskningsmiljøet på UNIS. 

 
4.6 Industri 
Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) er i dag grunneier og eier av Gruve 3.  Både 
kullaget det er drevet ut kull i fra og kullag som er aktuelle for frift i framtida ligger over aktuell 
lokalitet for frøhvelvet. Det er derfor ikke vurdert som nødvendig med spesielle tiltak for å 
begrense ulemper for SNSK. 

 
4.7 Risiko 
Lokaliteten kan være utsatt for steinsprang/ras, snødrift og snøras. Dette vil bli utredet i det videre 
prosjekteringsarbeidet. Utredningen vil gi grunnlag for valg av sikring og eventuell avskjerming. 
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5 Vedlegg 
 

• Plankart (eget dokument) 

• Utfyllende bestemmelser  
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Delplan for Globalt sikkerhetshvelv for frø på Svalbard 
 

Vedlegg 1: 

Utfyllende bestemmelser til planen  
Dato: 19.10.06  

Dato for siste revisjon: 15.12.06 

Lokalstyrets vedtaksdato: 

 

Med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 49, siste ledd bokstav a), fastsettes følgende bestemmelser 
til planen. 

 

1. Formålet med planen 

Planen skal legge til rette for utbygging og drift av Globalt sikkerhetshvelv for frø på Svalbard 
innenfor rimelige hensyn til miljø, landskap, klima og sikkerhet.  

 

2. Formål i planen 

Delplanen angir følgende arealbruksformål: 

• Spesialområde; område for særskilte anlegg. Jf Svalbardmiljøloven § 49, 3. ledd nr 7 

 

3. Generelle bestemmelser 

a) Søknad om byggetillatelse eller byggemelding skal vedlegges situasjonsplan som viser 
nødvendige detaljer, som plassering og utforming av bygning/anlegg, installasjoner, veg, 
parkeringsplasser, rassikring oa.  

b) Dersom det under arbeid i området blir avdekket mulig fredete kulturminner, skal arbeidene 
stanses og funnet meldes til Sysselmannen 

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

d) Alle terrengarbeider skal utføres skånsomt. Midlertidige terrengskader skal repareres. 

 

4.  Spesialområdet 

e) Innenfor planområdet og viste byggegrense tillates det etablert et fjellanlegg. Synlige deler av 
anlegget i form av inngangsportal mv. skal gis en enhetlig utforming og fargesetting. 

f) Innenfor planområdet, tillates det etablert kjøreveg fram til fjellanlegget med inntil 4 m 
bredde. Vegen kan bygges inntil 1 m over terreng. Adkomstpil på plankartet angir ca 
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plassering av avkjørsel fra eksisterende veg. Nøyaktig plassering avklares i forbindelse med 
søknad om byggetillatelse eller byggemelding.  

g) Ved utforming av vegen skal det legges vekt på å begrense terrenginngrep. 

h) Ved fjellanlegget kan det etableres snuplass og oppstillingsplass for to biler. 


