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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Gjennom flere år har det vært arbeidet med sikte på å etablere et motorsportanlegg i 
Longyearbyen, men det har vist seg vanskelig å finne et egnet område. 

Etter at S ore Norske Kulkompani AS og Longyearbyen Lufthavn nå har stilt 
nødvendige arealer til disposisjon i et avgrenset område nord for flyplassen i 
Longyearbyen, ligger forholdene til rette for videre avklaringer. 

t

I tråd med reglene i Svalbardmiljølovens kap. VI, er utarbeidet en delplan som 
legitimerer planlagte aktivitet i området.  

1.2 Formål med planen 

Planarbeidet har som hovedformål å fastlegge rammene for en framtidig etablering av 
et motorsportanlegg med tilhørende fasiliteter. 

Videre er det en målsetning å identifisere øvrige formalia som evt må avklares før en 
realisering kan starte. 
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2. Planprosessen 

2.1 Forhåndsvarsel og kunngjøring 

Varsel om igangsetting av planarbeid ihht. Svalbardmiljølovens § 50, ble kunngjort ved 
brev til berørte organer, organisasjoner og myndigheter datert 19.1.05. 

Annonse om kunngjøring av oppstart ble trykket i Svalbardposten, og i 
kunngjøringsteksten het det:  

”Delplanen omfat er et område beliggende mellom renseverket, asfaltverket, 
hestesenteret og flyplassen. Det ak uelle planområdet er i den overordnede ”Arealplan 
for Longyearbyen 1998-2002”, avsatt til hhv ”flyplass” og ”gruvedri t med tilhørende 
aktiviteter”.  Deler av området inngår i en ”sone med kul u minner til vurdering”. 

 t  
 t  

f
t r

tt t

Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for en framtidig etablering av et 
motorsportanlegg med tilhørende fasiliteter. 

I vedlagte forslag til planprogram er det gi en nærmere beskrivelse av planområde  
samt av opplegget for det videre planarbeidet. I tillegg blir det pekt på særskilte 
problemstillinger som bør behandles i planen. Miljø- og næringsutvalget behandlet 
forslaget i møte den 17.01.05 og ga sin tilslutning til planprogrammet.” 

2.2 Forhåndsuttalelser 

I det følgende blir det gitt en kort redegjørelse for innholdet i innkomne uttalelser, 
supplert med forslagsstillers kommentarer.  

2.2.1 Longyearbyen Lokalstyre 

Miljø- og næringsutvalget behandlet spørsmål om delplan i for motorsportsbane i 
Longyearbyen og forslag til planprogram i møte den 17.1.05. 

Utvalget ber om at det blir vurdert tiltak for å minimalisere kryssing av veien mellom 
eksisterende klubbhus og baneområdet.  

■ I og med at det i planforslaget etableres adkomst til området fra sørvest, legges til 
grunn at innspillet er tatt tilfølge. 

Videre pekes det på at deler av området kan ha vært brukt til deponi av avfall/rene 
masser, og at dette bør behandles nærmere i planen. 

■ Det vises til behandling av innspill fra Sysselmannen vedr forurensing, se nedenfor. 

2.2.2 Bergvesenet 

Bergvesenet har uttalt seg i brev datert 15.02.05. 

En peker på det ble tatt ut masser i det aktuelle området i forbindelse med byggingen 
av flyplassen på 1970-tallet, og at det må vurderes om det er aktuelt å ta ut mer 
masser – og om dette i så fall vil komme i konflikt med planlagte motorsportanlegg. 
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■ I og med at grunneierne har stilt nødvendige arealer til disposisjon for etablering 
av motorsportanlegg, vurderes det som lite sannsynlig at det skulle bli aktuelt å 
pånytt ta ut masser fra området. 

Videre peker en på at det kan være kulturminner i området, bl.a. har en opplysninger 
om at det tidligere har vært en løypestreng fra et gruveinnslag i fjellsiden. 

■ Det vises til behandling av innspill fra Sysselmannen vedr kulturminner, se 
nedenfor. 

2.2.3 Sysselmannen på Svalbard 

Sysselmannen har uttalt seg i brev datert 21.02.05.  

Når det gjelder støy fokuseres det på at planlagte motorsportsbane vil kunne skape 
støymessige ulemper for bl.a. hestesenteret, fritidshytter, campingplassen og turgåere 
– og at det er viktig å gjennomføre støyberegninger. En peker på at det kan være 
aktuelt for Sysselmannen å regulere aktiviteten gjennom særskilt tillatelse, for å 
begrense eventuelle ulemper. 

■ Forholdet til støy behandles i avsnittene 3.4.2 og 5.3.2 

Sysselmannen og tiltakshaver var på befaring i området i begynnelsen av oktober 
2004. Så langt en kunne se var det ikke automatisk fredede kulturminner i området. En 
minner likevel om aktsomhetsplikten som følger av Svalbardmiljølovens §44. 

■ Innspillet tas til etterretning.  

Basert på opplysninger som framkom under miljø- og næringsutvalgets behandling av 
saken, peker en på at det så langt det er mulig må avklares om det kan være 
miljøgifter i grunnen. En minner om aktsomhetsplikten i forhold til bl.a. forurensninger 
i grunnen som følger av Svalbardmiljølovens §65. 

■ Forholdet til forurensninger behandles i avsnittene 3.4.3 og 5.3.3 

2.2.4 Svalbard Samfunnsdrift 

SSD har uttalt seg i brev datert 01.03.05.  

En opplyser at ”Danskebrakka” nord i forslått planområde brukes som øvingsanlegg for 
brannvesenet, og at brannvesenet ønsker å fortsette med dette.  

■ I og med at planområdets avgrensning flyttes sør for bekken, legges til grunn at 
innspillet er tatt tilfølge. 

Videre ber en om at det etableres en trafikksikker adkomst til motorsportanlegget med 
tilstrekkelige frisiktssoner, og at det etableres en sikkerhetssone mellom anlegget og 
veien til/fra flyplassen. 

■ Innspillet tas tilfølge. 

Avslutningsvis ber SSD om at det fokuseres på snødriftsproblemer knyttet til 
omliggende veier ved etablering av bygninger og anlegg.  

■ Dette vil måtte følges opp i forbindelse med de enkelte byggesakene.  
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2.2.5 Avinor AS 

Avinor v/ lufthavnsjefen uttaler i e-post datert 5.4.05: 

”Svalbard lufthavn har gjort en analyse av mulig påvirkning av aktiviteten på 
motorsportsområdet i forhold til instrumenteringen av flyplassen. Resulta et, som er 
meddelt søker i forarbeidet med anlegget, konkluderer a  det ikke er kon likt under
forutsetning at de  benyttes standard tenningsanlegg/dempede plugger på 
kjøretøyene

t
t f  

t  
. 

tr   

t

Når det gjelder belysning som nå har kommet opp som mulig problemområde, kan 
forholdet til luftfarten ivaretas gjennom to vilkår i tillatelsen: 

1) Master må ikke pene ere det hinderfrie plan som etter forskriftene skal være
utenfor rullebanen. 

2) Det må benyttes lysarmaturer med utforming som hindrer at lys blir spredd oppover 
og kan sjenere flytrafikken eller observasjonstjenesten fra kontrolltårne  på flyplassen.” 

■ Innspillet tas tilfølge ved at kravene implementeres i bestemmelser til planen. 
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3. Planområdet – beskrivelse og premisser 

Av planprogrammet framgår at det skal gis en kortfattet beskrivelse av planområdet 
med tilliggende virksomheter. 

3.1 Overordnede føringer 

3.1.1 Arealplan for Longyearbyen  

Det aktuelle området er i gjeldende Arealplan for Longyearbyen 1998-2002 avsatt til 
hhv ”flyplass” og ”gruvedrift med tilhørende aktiviteter”.  

Deler av området inngår i en ”sone med kulturminner til vurdering”. 

 

Figur 1 

Utsnitt av ’Arealplan for Longyearbyen 
1998-2002’. Planområdet er uthevet. 

Figur 2 

Detalj fra ’Arealplan for Longyearbyen 
1998-2002’. 

 

3.1.2 Plan for idrett og fysisk aktivitet 

Planlagte motorsportanlegg er listet opp som et av flere tiltak i handlingsdelen til et 
foreliggende utkast til Plan for idrett og fysisk aktivitet, som SSD p.t. utarbeider på 
oppdrag fra lokalstyret. 

Planen er snart klar for oversendelse til lokalstyret for videre behandling.  

3.2 Naturgrunnlaget 

Planområdet ligger ved foten av Platåfjellet, i en svak nordvendt helning.  

Som det framgår av Figur 3 renner en større bekk gjennom området. 
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Det har vært tatt ut grusmasser i området, i forbindelse med utbygging av flyplassen 
og etablering av veger.  

Vegetasjonen er skrinn, med mye stein og grus.  

 

Figur 3 

Oversikt over topografien i 
området, sett mot vest. 

 

3.3 Områdebeskrivelse  

Det aktuelle området plassert mellom renseverket, asfaltverket, hestesenteret og 
flyplassen. I tillegg er det lokalisert en skytebane og et brannøvingsfelt i nærheten. 

Selve området er ubebygd, men det har vært tatt ut grusmasser i forbindelse med 
utbygging av flyplassen. 

 

Figur 4 

 Oversikt over
nærområdet. 

Nord opp. 

 

3.3.1 Hestesenteret 

Hestesenteret ligger nordøst for planområdet. I følge nettstedet svalbard.net tilbys 
bl.a. rideturer på islandshester i Bjørndalen. 
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3.3.2 Renseverket 

Renseverket ligger sør for planområdet, og eies av SNSK A/S. Der renses det kull året 
rundt. Dette medfører store mengder med kullstøv i luften og tillegg til noe støy. 

3.3.3 Asfaltverket 

Asfaltverket ligger vest for planområdet, og eies av Kolo Veidekke. Dette anlegget er 
kun i bruk i sommerhalvåret. 

3.3.4 Skytebanen 

Skytebanen ligger oppe i skråningen til Platåfjellet, langs vegen til gruve 3.  

Banen eies av Longyearbyen jeger og fiskeforening. Dette anlegget brukes året rundt, 
men med hovedaktivitet på våren. 

3.3.5 Longyearbyen lufthavn 

Planområdet ligger i østre ende av rullebanen ved Longyearbyen lufthavn. 

Passasjerstatistikken for 2003 viser totalt ca 86.000 passasjerer som er kommet/reist, 
hvorav ca 2000 med charter.  

Rullebanen er orientert vest-øst (RWY 10/28), og har en lengde på ca 2000 meter 
mellom tersklene og en bredde på ca 45 m.  

Longyearbyen lufthavn har en daglig avgang til Tromsø. 

 

Figur 5 

r r.

 

Foto som vise  lufthavna (avino no) 

Figur 6
Foto som viser deler av planområdet. 

 

3.3.6 Danskebrakka 

”Danskebrakka”, som ligger mellom planområdet og rullebanen, blir brukt av 
brannvesenet som øvingsanlegg.  
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3.3.7 Brannøvingsfelt 

I skråningen ovenfor planområdet, i nærheten av asfaltverket, ligger et 
brannøvingsfelt. 

Feltet brukes av SSD og Avinor, som øver på slokking av brann i forskjellige brennbare 
materialer og væsker. Dette medfører en del forurensing av luften omkring. 

3.3.8 Trafikale forhold 

Som det framgår av figurene ligger området omkranset av vegtraseer. Området har i 
dag adkomst fra øst.  

3.3.9 Teknisk infrastruktur 

Bortsett fra at det går en kraftlinje oppe i skråningen parallelt med flyplassen, er det 
etablert lite teknisk infrastruktur i nærområdet.  

Det er ikke identifisert etablert teknisk infrastruktur som berøres av planlagte 
motorsportanlegg. 

 

Figur 7 

 
 

Skisse som bl.a. viser 
eksisterende vegsystem,
bebyggelse, gjerder og 
kraftlinje (blå).  

Nord opp. 

 

3.4 Miljømessige forhold 

Med bakgrunn i beliggenheten, vurderes både planområdet og omkringliggende 
områder å være relativt belastet i dagens situasjon, mht støy, utslipp m.v.  

3.4.1 Kulturminner 

Ut fra hvordan området framstår i dag, samt opplysninger om tidligere bruk av 
området – synes potensialet for funn av kulturminner å være begrenset.   

Dette understøttes av foreløpige signaler fra kulturminnerådgiver hos Sysselmannen i 
e-post datert 17.12.04. 
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3.4.2 Støy  

Av åpenbare støykilder i dagens situasjon, kan vi nevne lufthavna og skytebanen. I 
tillegg kan nevnes virksomhetene omkring, bl.a. renseverket.  

Når det gjelder områder som vil kunne vise seg støyutsatte, synes dette i 
utgangspunktet å gjelde fritidsboligene langs rullebanen og utover fjorden, 
campingplassen, samt fjellområdene i nærheten - evt også hestesenteret. 

Det er imidlertid viktig å legge vekt på at nærområdene på ingen måte framstår som 
urørt, heller ikke mht støy. 

Avinor opplyser om at det foreløpig ikke er utarbeidet flystøysonekart for Svalbard 
lufthavn, men at dette arbeidet startes om kort tid. 

 

Figur 8 

. 

Bufferanalyse som viser 
avstander fra 
planområdet

Det er 500m mellom hver 
av ringene. 

Nord opp. 

 

3.4.3 Forurensning 

SFT har foretatt registreringer i området. I SFT-rapport 98:04B framgår at en har 
kartlagt forurensninger ved bl.a. oppredningsverket, utskipningskaia, asfaltverket og 
(tidl.) brannøvingsområde ved enden av rullebanen – som i varierende grad krever 
nærmere undersøkelser. Det er ikke kartlagt forurensninger innenfor planområdet.  

Det er ikke registrert forurensninger i området i SFT’s grunnforurensningsdatabase. 

Longyearbyen Lufthavn opplyser om at en ikke kjenner til slike forhold. 

Heller ikke SNSK er kjent med at det finnes forurensinger i grunnen innenfor området. 
Det opplyses at området er benyttet som kullager i flere tiår. 

SSD er ikke kjent med at det finnes forurensinger i grunnen. 

I fall det likevel skulle finnes forurensinger innenfor området, vurderes den generelle 
aktsomhetsplikten i Svalbardmiljølovens §65 som et tilfredsstillende sikkerhetsnett. 
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3.5 Eiendomsforhold 

Som vist i Figur 9 inngår planområdet i 2 større eiendommer – som eies av hhv Store 
Norske Spi sbergen Kulkompani AS og Longyearbyen Lufthavn.  t

 

Figur 9 

 Oversikt over eiendommer 
i området. 

Nord opp. 

 

3.6 Planpremisser 

En oppsummering av ovennevnte gir følgende premisser for planarbeidet: 

■ Planarbeidet innebærer en endring og detaljering av gjeldende arealplan. 

■ Planen må fokusere på trafikksikkerhet, jfr innspill fra lokalstyret og SSD. 

■ Planen må avklare forholdet til støy, jfr innspill fra Sysselmannen. 

■ Lysmaster må ikke penetrere det hinderfrie planet som omslutter rullebanen, jfr. 
innspill fra Avinor.  

■ Det må benyttes lysarmaturer med utforming som hindrer at lys blir spredd 
oppover og kan sjenere flytrafikken eller observasjonstjenesten fra kontrolltårnet 
på flyplassen, jfr. innspill fra Avinor. 

■ Forholdet til kulturminneinteressene vurderes som avklart. 

■ Forholdet til grunnforurensninger vurderes som avklart. 
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4. Om motorsportanlegget 

Etter planen vil det bli etablert en (cross)klubb som tar sikte på å søke medlemskap i 
Norges Motorsportforbund, og som vil forestå driften av anlegget.  

4.1 Fysiske tiltak  

I utgangspunktet vil det bli etablert crossbaner med innlagte bakker, hopp, ramper 
m.v. - i hovedsak ved at det tilføres eksterne masser.  

 

 
 

Dette arbeidet vil foregå i flere etapper, dvs at det i starten etableres en relativt kort 
bane, som deretter vil kunne forlenges og suppleres med flere banesløyfer. Figur 10 
illustrerer en mulig utnyttelse av området. 

Baneområdet vil bli gjerdet inn, og det etableres port i adkomstområdet. 

I og med at dagens klubbhus ligger ute ved Hotellneset vis à vis Hestesenteret, har en 
ingen planer om ny bebyggelse. I klubbhuset finnes sanitær- og oppholdsrom, lager, 
garasje, verksted m.v. Trafikk mellom klubbhuset og motorsportanlegget forutsettes å 
følge offentlig veg, via port på østsiden av planområdet.  

Allerede i starten vil det imidlertid bli aktuelt å sette opp master for montering av 
direkte belysning i baneområdet. Dette forutsettes å skje i samråd med Longyearbyen 
Lufthavn. 

4.2 Driftsfasen 

I sommerhalvåret vil det først og fremst bli benyttet motorsykler/crossykler i anlegget, 
i noen grad også 4-hjulinger. Om vinteren vil det evt også være aktuelt å kjøre med 
snøscootere. 

 

 
 

BARLINDHAUG CONSULT AS   30.8340 



DELPLAN FOR MOTORSPORTANLEGG I LONGYEARBYEN 15 
  

Når det gjelder driften av anlegget, vil en følge samme opplegg som tilsvarende baner 
på fastlandet.  

Dette betyr at en tenker seg at banen er åpen noen timer et par ettermiddager/kvelder 
i uka, evt også i helgene. Videre tenker en seg at det legges opp til å gjennomføre 
aldersbestemte heat av 20 minutters varighet, med opptil 10 kjøretøyer i hvert heat.  

Når det gjelder sikkerhet m.v., vil aktiviteten bli underlagt de regler fra Norges 
Motorsportsforbund som til enhver tid gjelder for denne typen anlegg.  

Selve kjøringen styres av en baneleder/aktivitetsleder, som får hjelp av flaggvakter 
som om nødvendig ”flagger av” heatet ved uhell og lignende. Ellers vil utstyr for 
førstehjelp, brannslokking m.v. til enhver tid være tilgjengelig.  

 

Figur 10 

Skisse som antyder en mulig utforming av anlegget. Adkomsten er vis  med pil. t

 

I forhåndsmerknader fra lokalstyret og SSD er det fokusert på trafikksikkerhet. I tråd 
med dette vil det bli satt opp gjerde for å hindre at en kan krysse direkte over 
flyplassveien på vei mot klubbhuset.  

Når det gjelder forholdet til støy vises det til avsnitt 5.3.  
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Generelt 

Planområdet er på ca 97 dekar, og avgrenses av eksisterende veger i øst, sør og vest 
samt av et bekkedrag mot nord. 

Plankartet er tegnet i målestokk 1:1000, med 1 meter ekvidistanse. Digitalt 
kartgrunnlag er levert av SSD. 

Planområdet er i sin helhet disponert til Spesialområder/Motorsportanlegg.  

5.2 Trafikale forhold 

Adkomst til området vises med pil i plankartet. Parkering forutsettes å skje innenfor 
området.  

I tråd med forhåndsmerknader fra SSD, avsettes en sikkerhetssone langs flyplassveien 
ved at byggegrensen legges 20 meter fra vegmidte, og 10 meter fra bekken.  

5.3 Miljømessige forhold 

5.3.1 Kulturminner 

Med henvisning til avsnittene 2.2.3 og 3.4.1, legges til grunn at forholdet til 
kulturminneinteressene vurderes som avklart. 

5.3.2 Støy 

Beskrivelsene nedenfor er hentet fra SFT sitt utkast til veileder knyttet til håndtering av 
støy fra motorsportanlegg, datert 1.2.05. 

Hva forårsaker støyen 

Det høyeste støynivået er når starten foregår. 

De to mest fremtredende støykildene er motorstøy (inklusive eksosstøy) og støy fra 
dekkene. Spesielt i vått vær kan det være dekkstøy som er den viktigste støykilden. 
Sekundære støykilder kan være for eksempel høytalerlyd.  

Aktiviteten på de ulike motorsportsbanene kan være svært forskjellig.  

Det gjennomsnittlige anlegget er en bane med 1-2 treningskvelder pr uke (3-4 timer 
aktivitet hver gang med 5-6 kjøretøyer) og 3-5 konkurransedager i året med 2-3 
ganger større aktivitet enn på en treningsdag.  

Ytterpunktene er treningsaktivitet fra 1 til 200 kjøretøytimer pr uke (0,25-6 dager pr 
uke) og konkurranseaktivitet fra 10 til 5000 kjøretøytimer pr år (1-16 dager pr år). 
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Vanlige støykonflikter 

Trening foregår ofte på kveldstid og motorsportsstevner arrangeres stort sett i 
helgene. Dette er tidspunkter hvor behovet for stillhet er størst. 

Arealutvikling kan føre til at bebyggelse blir tillatt for nær banene, med støyproblemer 
og støyklager som resultat. 

Mange motorsportsbaner er lokalisert i, eller i nærheten av, friluftsområder. Det er 
viktig at hensynet til friluftsområder og rekreasjonsområder hensyn tas ved planlegging 
av nye baner, og etablering av nye friluftsområder. 

Støysonekart for motorsportsbaner 

Kriteriene for soneinndeling for motorsportsbaner er som følger: 

 

 Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå Nattaktivitet (23-07) 
Gul sone  45 LDEN 60 L5AF Bør ikke foregå 
Rød sone 55 LDEN 70 L5AF Bør ikke foregå 

Tabell 1  

Kriterier for soneinndeling for støy fra motorsportsbaner  

 

I praksis vil ikke kravet til årsmidlet ekvivalentnivå være relevant for de minste banene. 
Antall dager med aktivitet er her så lavt at støynivået alltid vil være under de angitte 
grensene. 

 

Figur 11 

Eksempel på støysonekart 
for motorcrossbane, 
summert LAFmax 

 

t  

(middelmaks) for 60 og 70 
dBA ved 20 MC sykler.  

Lydutbredelse over myk
mark (sykler jevnt fordelt 
rund  banen).

 

Oppsummering 

I og med at motorsport genererer støy, vil en framtidig driftsituasjon knyttet til 
planlagte anlegg påføre omgivelsene en viss støybelastning – på samme måte som 
flyplassen og skytebanen gjør det.  

Figuren over viser lydutbredelse fra en typisk driftssituasjon med 20 MC-sykler, når 
marken er myk (kfr SFT’s veileder).  
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Selv om en må regne med at støyutbredelsen i utgangspunktet øker som følge av at 
marken i Longyearbyen er hard/frosset, vil det at en begrenser aktiviteten til 10 
kjøretøyer i hvert heat jfr avsnitt 4.2 medføre at utbredelsen som vises i figuren over 
vurderes som relevant.  

Dette betyr at hverken fritidsboliger eller campingplassen ser ut til å bli utsatt for støy 
som overskrider grenser i støyregelverket.  

Til tross for dette vil motorsportanlegget åpenbart påføre omgivelsene støy, som vil 
være hørbar over store avstander på land og sjø.  

Opplevelsen i så måte vil på mange måter være sammenliknbar med støy fra 
snøscooter eller motorbåt.  

5.3.3 Forurensning 

I og med at den generelle aktsomhetsplikten i Svalbardmiljølovens §65 nedfelles i 
planbestemmelsene, jfr avsnitt 3.4.3, vurderes spørsmålet om grunnforurensning som 
avklart.  

5.4 Forholdet til lokalsamfunnet 

5.4.1 Barn og unges behov 

I dagens situasjon finnes ikke noe tilrettelagt tilbud for denne typen aktiviteter i 
Longyearbyen.  

Signaler, både i forkant av planarbeidet og underveis i prosessen, tyder derfor på at 
mange imøteser planlagte etablering. 

Ellers vurderes det som positivt at anlegget ligger relativt nært tettbebyggelsen i 
Longyearbyen, men tilstrekkelig langt unna til at ulemper knyttet til utbygging og drift 
unngås. 

5.4.2 Plan for idrett og fysisk aktivitet 

Som nevnt i avsnitt 3.1.2 er planlagte motorsportanlegg listet opp som et av flere tiltak 
i handlingsdelen til et foreliggende utkast til Plan for idrett og fysisk aktivitet. 

5.4.3 Sikkerhet 

Planlagte aktivitet innenfor planområdet vil komme til å foregå i tråd med gjeldende 
regelverk for denne typen anlegg. Se ellers avsnitt 4.2.  

Ellers opereres det med en sikkerhetsavstand på ca 20 meter mellom selve 
baneområdet og omliggende kjøreveger – evt supplert med gjerde. 
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6. Formelle krav 

Det vil være behov for å innhente nødvendige tillatelse(r) i forbindelse med etablering 
av planlagte motorsportanlegg, jfr. Svalbardmiljølovens kap VII.  

Longyearbyen lokalstyre er planmyndighet i Longyearbyen arealplanområde, og tillagt 
godkjenningsmyndighet i byggesaker.  

Svalbard Samfunnsdrift AS behandler byggesaker for Longyearbyen lokalstyre.  

Byggesaksbehandlingen reguleres av Svalbardmiljølovens § 58 og byggesaksforskrift 
for Longyearbyen (bfL). 
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7. Vedlegg 

 

■ Bestemmelser til planen datert 13.06.05 

■ Retningslinjer til planen datert 13.06.05 

■ Plankart i målestokk 1:2000 datert 13.06.05 (A3) 
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Bestemmelser til planen 

 

Dato: .......................................................................................................15.04.2005 

Dato for siste revisjon:..............................................................................13.06.2005 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: ...........................................25.07.2005 

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for et motorsportanlegg med 
tilhørende fasiliteter. 

II 

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

III 

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

a) Ved arbeider og tiltak som antas å berøre forurenset grunn, eldre deponier 
og/eller etterlatenskaper skal det foreligge vurdering av miljø- og 
forurensningsforhold før godkjenning av arbeider eller tiltak etter lovens kap. 
VII kan gis. 

b) Dersom det i anleggsfasen eller på andre tidspunkt oppstår mistanke om 
forurensninger i grunnen skal arbeidene stanses og Sysselmannen varsles 
umiddelbart. 

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) Alle søknader om tiltak etter lovens kap. VII skal forelegges Avinor v/ 
lufthavnsjefen for nærmere avklaring av forholdet mellom planlagte tiltak og 
gjeldende restriksjoner knyttet til flyplassen.  

IV 

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

SPESIALOMRÅDER (§49.7) 

Motorsportanlegg 

a) Området er avsatt til spesialområde motorsportanlegg. 

b) Anlegget tillates ikke benyttet på søndager eller andre helgedager, etter kl 18 på 
lørdager eller etter kl 21 på hverdager.  
Aktiviteten vil bli underlagt de regler fra Norges Motorsportsforbund som til 
enhver tid gjelder for denne typen anlegg. 
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c) Innenfor byggegrensene tillates opparbeiding av ulike baner med hopp og hindre 
ved terrengbehandling, oppfylling og utgraving.  

d) Innenfor byggegrensene tillates oppført bygninger og annen nødvendig 
infrastruktur, bl.a. lysmaster, knyttet til driften av banen.  

e) Anlegget skal gjerdes inn.  
Gjerdet skal settes opp innenfor byggegrensene, og være på plass før anlegget 
tas i bruk. 

f) Adkomst til området er vist med pil i plankartet. 

g) Innenfor området skal det avsettes store nok arealer til parkering for å dekke 
anleggets behov.  
All parkering skal foregå i god avstand fra kjøreveg, og ikke langs denne.  
Nødvendig antall parkeringsplasser skal være opparbeidet før anlegget tas i bruk. 

h) Innenfor området tillates nødvendig areal langs offentlig veg til vegskulder, 
fyllinger, skjæringer, grøfter, nødvendig etablering av kommunaltekniske 
installasjoner o.a. 

i) Tiltak og drift må ikke forstyrre eller være til hinder for flytrafikken, eller være i 
strid med sikkerhetsbestemmelser for Longyearbyen lufthavn. 

j) Tiltak og drift må hensynta eksisterende kommunaltekniske installasjoner.  
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Retningslinjer til planen 

 

Dato: .......................................................................................................15.04.2005 

Dato for siste revisjon:..............................................................................13.06.2005 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: ...........................................25.07.2005 

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for et motorsportanlegg med 
tilhørende fasiliteter. 

II 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende retningslinjer for regulering av 
aktiviteten ved motorsportanlegget: 

a) Treningstider 
Ordinær trening vil foregå på tirsdager og torsdager kl 17-21, og på lørdager kl 12-
18. 
Trening for barn (støysvake kjøretøyer) vil evt også foregå på mandager kl 17-21.  

b) Kjøretøyer 
Innenfor anlegget vil bli benyttet motorsykler og 4-hjulinger (2-takt/4-takt) i 
sommersesongen, og snøscootere i vintersesongen.  
I hvert heat stiller opptil 10 kjøretøyer. 

c) Sikkerhet 
Selve kjøringen styres av en baneleder/aktivitetsleder, som får hjelp av flaggvakter 
som om nødvendig ”flagger av” heatet ved uhell og lignende.  
Ellers vil utstyr for førstehjelp, brannslokking m.v. til enhver tid være tilgjengelig. 

d) Gjennomføring av stevner 
Evt stevner vil bli arrangert på lørdager kl 12-18. 
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