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Formål 

Foretakets formål er å ivareta drift av: 
 teknisk infrastruktur  
 energiforsyning 
 havn 
 brann- og beredskap 
 eiendomsforvaltning i Longyearbyen lokalstyre.  

 

Driftsansvar for andre tjenester i Longyearbyen lokalstyre kan også legges til foretaket etter vedtak i 
lokalstyret.  

Sysselmannens myndighet etter forskrift om brannvern på Svalbard paragraf 2.-2 andre ledd er 
innenfor LL arealplanområde delegert til LL, jfr. delegasjonsvedtak fra Direktoratet for brann- og el-
sikkerhet av 04.01.02.  

 

Visjon 

Longyearbyen Lokalstyre sin visjon er: unikt trygt og skapende. 

Bydrift er en del av dette og vil arbeide med å bli sett på som unik, trygg og skapende og tar dette inn 
som en del av våre verdier – det vi ønsker å bli kjennetegnet som. 

 

Verdier 

Bydrift vil bli sett på som: profesjonell, åpen og lojal 

Med dette mener vi at vi skal være: 

Åpen:  
 Bli betegnet som åpen internt og eksternt.  
 Vi vil arbeide for å bli mer åpen utad gjennom kundekontakt.  
 Se på bruk av sms tjeneste, facebook og andre sosiale medier.  
 Vi vil arbeide med å bli mer åpne mellom de forskjellige avdelinger.  
 Vi vil ha takhøyde 

 
Lojal: 

 Mot hverandre og mot bedriften  
 Respekt: vise respekt for andre medarbeidere 

 
Profesjonell: 

 Synliggjøre kompetansen vi har  
 Rollemodeller både internt og eksternt  
 Vi vil ha arbeidsglede og yrkesstolthet  
 Inkluderende  
 Serviceinnstilt 
 Miljøbevisste 
 Effektive 
 Forutsigbar 
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Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet i Bydrift skal være preget av: 

 Åpenhet 
 Trygghet  
 Fokus på HMS  

 

Med det mener vi at vi skal: 

 God og tilgjengelig informasjon 
 Vi skal kommunisere godt med hverandre 
 Vi vil ha det ryddig og rent 
 Bedrive fremsnakking! – gi skryt til andre. 
 Sørge for god kompetanseutvikling. Vi vil lage opplæringsplaner for alle ansatte, og arbeide 

for å skjønne hverandres arbeidsoppgaver. 
 Sosiale sammenkomster som skal være inkluderende for alle ansatte. 
 Bygge identitet til Bydrift og Longyearbyen lokalstyre. 

 

Medarbeiderne forventer at lederne lever etter følgende kriterier: 
 Ta medarbeiderne på alvor 
 Samlende 
 Gjennomfører 
 Er tydelig og klar 
 Visjonær 
 Leder etter visjonene  

 
Daglig leder forventer at medarbeiderne lever etter: 

 Profesjonelle 
 Åpne 
 Lojale 

 
 

Organisasjon/bemanning 

Daglig leder rapporterer til styret, som rapporterer videre til Longyearbyen lokalstyre som er Bydrift’s 
øverste organ. 

Bemanning Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Energiverket 23 25 25 25 

Brannstasjonen 24 * 24* 24* 24* 

Havn 3 3 3 3 

Eiendom 6** 6 6 6 

Teknisk infrastruktur 2 2 2 2 

Administrasjon 3 3 3 3 

*Hvorav 21 deltidsansatte 

** avhenger av hva som blir konklusjon på renhold om vi skal gjøre dette selv eller sette det ut. 
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Mål for sykefravær: 3,0 % 

 

Organisasjonskart pr 01.01.13: 

 

 

 

Bydrift utførte 36,8 årsverk fordelt på 60 ansatte i 2012. Innen brann er det 21 deltidsansatte som gir 
den store forskjellen i årsverk målt opp mot antall ansatte. Ansatte i øvrige stillinger er stort sett 100% 
stilling. Ut over dette leies det inn sommervikarer på energiverket og brannvesenet. 

 

Suksess for Bydrift er å få oppnå gode resultat på: 

 Medarbeiderundersøkelse 

 Brukerundersøkelser 
 

Vi skal feire suksesser med: 

 Fellessamlinger for alle ansatte 

 

Daglig leder  

Energiverket 

Energiproduksjon 

Vedlikehold 

Eldistribusjon 

Brannvesen Havn 
Teknisk 

infrastruktur 
Eiendom 

Senior rådgiver KS/IK rådgiver 
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Omdømmebygging 

Vi prioriterer å arbeide med følgende fokusområder i 2013: 

1. Informasjon utad med fokus på positive hendelser. 
2. Ta i bruk internett som en viktig informasjonskanal internt.  
3. Brukerundersøkelser innenfor noen fagområder. 
4. Vurdere å ta i bruk andre informasjonskilder som Facebook og Twitter. 
5. Informasjon om hvem vi er og hva vi gjør internt og eksternt. 

 

Mål og resultater 

De viktigste oppgaver det vil bli arbeidet med i 2013 er: 

 Videreføre implementering av FDV-verktøyet ISYJobtech 

 Videreføre implementering av IK-verktøyet Prosmart innenfor alle fagområder, med basis i 
NS/ISO 9001. 

 Videreføre arbeidet mote en sertifisering knyttet til miljøstyringssystemer NS-EN ISO 14001, 
og kvalitet NS-EN ISO 9001. 

 Fortsette tilstandsvurdering og vedlikeholdsplaner i et LCC-perspektiv 

 Fortsette å arbeide for et godt arbeidsmiljø 

 Gjennomføre prosjekter med tilskudd fra Svalbard miljøvernfond. 

 Jobbe for bedre kvalitet hos våre leverandører og samarbeidspartnere 

 Gjennomføre prosjekt røykgassrensing 

 

Økonomi 

Budsjettet for 2013 er strammere enn det var for 2012, og vi starter nå å bruke av de opparbeidede 
fondene for å kunne gjennomføre et verdibevarende vedlikehold. Selv med dette som basis vet vi at vi 
vil opparbeide et enda større etterslep i 2013.  

Viktige arbeidsområder knyttet til økonomiarbeid i 2013 blir dermed: 

 Synliggjøre behov knyttet til et verdibevarende vedlikehold de kommende årene 

 Begrepsavklaring knyttet til forvaltning, drift- og vedlikeholds begrepene. 

 Gjennomføre prosjekt «snu alle stener» på bestilling fra Longyearbyen lokalstyre, ett av de 
viktigste bidragene til Bydrift vil være å se etter mulige reduksjoner knyttet til drift. 

 Vurdere økonomien i foretaket:  
o er det mulig å finne besparelser 
o kan vi gjøre ting på andre måter 
o vurdere annen organisering av tjenestene 

 

Aktiviteter 

Aktivitetene er delt inn i aktiviteter som ligger i handlingsprogram- og økonomiplan for Longyearbyen 
lokalstyre 2013-2016, overordnede aktiviteter og avdelingsvise aktiviteter. 

 
Aktiviteter fra Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016: 
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Tiltak Kommentar/aktivitet Ansvar 

Longyearbyen lokalstyre skal 
være en pådriver overfor private 
og næringslivet i arbeidet med å 
holde Longyearbyen ren og 
ryddig, også rydding av større 
ting 

Oppfølging av kontrakt med renovasjonsfirma. 

Gjennomføre ryddeaksjon med skoleelever før 
sommeren. 

Gjennomføre ryddedugnad i byen. 

Gjennomføre ryddeaksjoner i byen i samarbeid med 
Store Norske. 

Tett samarbeid med sysselmannen knyttet til 
søppeltokt. 

Teknisk 
infrastruktur 

Opprettholde trygge og 
stimulerende 
lekeplasser/utearealer ved 
skolen og barnehagene 

I samarbeid med oppvekstforetaket å rehabilitere en 
av lekeplassene sommeren 2013. Søke om tilskudd 
via spillemidler og andre arenaer 

Eiendom 

Forsøksvis å oppfylle 
konsesjonskravet for 
energiverket gitt av sentrale 
myndigheter 

Prosessen med å få gjennomført prosjektet med 
etablering av renseanlegg er satt på vent inntil 
skadeomfanget på energiverket etter brannen er 
avklart innen juni 2013. 

Det pågår parallelt en utredning for å se på levetid 
og fremtidige drift og vedlikeholdskostnader 
sammenlignet med alternative fremtidige 
energibærere (alternativanalyse). 

Søke NOX-fondet om tilskudd til prosjektet. 

Jørn 

Støtte utvikling av CCS-
prosjektet med samarbeid 
mellom Gassnova, Bydrift og 
UNIS 

Gassnova har anbefalt at CCS fra et eventuelt nytt 
kullfyrt kraftverk i Longyearbyen er aktuelt. 
Prosjektet vil derfor fortsette i 2013. 

Jørn 

Arbeide med miljøsertifisering 
og miljø- og enøk.-tiltak innen 
egen organisasjon. (Bla LED-
lys) 

LED-veilys 

SD-anlegg knyttet til drift av bygg og teknisk 
infrastruktur. 

Følge opp aktivitetene i miljøhandlingsplanen 

Kjersti 

Stian 

Stian 

Utarbeide tjenestebeskrivelser 
for tjenester/produkter som 
leveres av Longyearbyen 
lokalstyre med foretak, og en 
oversikt over tjenester som ikke 
tilbys 

Bydrift utarbeidet tjenestebeskrivelser i 2012. Disse 
skal legges inn i LL’s profil 

Vi vil følge opp tjenesteleveransene. 

alle 

Rekruttere og beholde 
kompetente medarbeidere 

Gjennomføre fire temamøter i løpet av året. 

 HMS 

 Beredskap 

 Avfallshåndtering, sortering. 

 Arbeidsmiljø 

alle 

 



  Side 6 av 13 

Gjennomføre interne kurs for alle ansatte. 

Gjennomføre sosiale samlinger for alle ansatte, 
hvorav en fellesbefaring. 

Gjennomføre «månedstreff». 

Videreutvikle Longyearbyen 
lokalstyres omdømme 

Bruke internett og intranettsiden til å få ut 
informasjon om hva vi gjør. 

Publikumshåndtering – tilgjengelighet og bevissthet 
rundt kommunikasjon. 

Alle 

Avklare mulig forlengelse av 
leiekontrakt for lokaler til 
bibliotek, herunder mulig flytting 
av biblioteket og eller andre 
tilbud til næringsbygget 

Kultur har ansvar for leiekontrakten. 

Bydrift har ansvar for å lage en total plan for bruk av 
næringsbygget. 

 

Eiendom 

Følge opp hovedplan vann, 
tilstandsvurdering fjernvarme og 
revidert avfallsplan 

Se egne prosjekter lengre bak i dokumentet. Teknisk 
infrastruktur. 

Snu fase 1 og 2 Delta i det videre arbeidet Alle 

 

Aktiviteter i Bydrift’s regi: 

Dette er aktiviteter som alle i Bydrift skal være en del av, ha et eierforhold til og delta i 
gjennomføringen av. 

 

Tiltak Kommentar/aktivitet Ansvar 

Videreutvikle innholdet i ISY 
Jobtech 

Dette er det viktigste prosjektet vi skal arbeide 
med i 2013. Alle er involvert, og produktet blir så 
bra som vi vil ha det. 

Digitalisering av tegninger og dokumenter. 

Oppkobling opp imot GIS-line 

Vurdere integrasjon mot ePhorte 

Vurdere bruk av telefon/nettbrett 

Alle 

Videreutvikle innholdet i 
Prosmart 

Prosmart er et viktig verktøy for å videreutvikle 
arbeidet med kvalitetssikring av prosessene våre, 
og sikre gode leveranser. 

Alle 

Gjøre våre samarbeidspartnere 
gode 

Invitere til gjennomgang av ansvarsområder 
internt i Bydrift for LL-ansatte. 

Få ut informasjon om hvem som gjør hva på 
intranett så snart ny intranettside er oppe og står. 

Marianne 

 

Alle 
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Invitere til samarbeidsmøte med våre 
rammeavtaleleverandører med fokus på miljø, 
kvalitet og gjennomføring. 

Opplæring i ISY Jobtech 

Følge opp fakturering på en god måte. 

Alle 

 

Alle 

Alle 

Forskning og utvikling Fremme og gjennomføre samarbeidsprosjekt med 
UNIS og andre forsknings- og universitetsmiljø i 
forhold til driftsutfordringer innen teknisk 
infrastruktur. 

Marianne 

Beredskap Gjennomføre beredskapsøvelser, oppdatere 
beredskapsplaner. Utarbeide beredskapsplaner 
for gjenstående områder. 

Alle 

Handlingsplan Handlingsplan for Bydrift utarbeides og brukes 
som målstyringsverktøy 

Marianne/styret 

Miljøhandlingsplanen Revidere miljøhandlingsplanen Stian 

Kompetansekartlegging og 
opplæringsplan 

Utarbeide plan for alle ansatte Marianne 

Energioppfølgingssystem Spesifisere et Energioppfølgingssystem som kan 
benyttes for næringsbygg og teknisk infrastruktur. 
Anskaffe det og starte implementeringen. 

Stian 

 

Tiltak Kommentar/aktivitet Ansvar 

Energi Formål: produsere elektrisk og termisk energi til Longyearbyen. 

Mål 2013: Drifte anlegget etter «best practice», og med færrest 

mulig driftsavbrudd. 

ISY Jobtech Anleggsregister, oppdatere kontrollere 
Jobbordre lages for hovedkomponenter 
Tilstandsparametre settes på hovedkomponenter 
Gjennomgang RCM analyse hovedkomponenter 
Sikker jobbanalyse for jobber som skal utføres 

Roar 

Nytt slagg og askedeponi Plan er lagt ut på off. ettersyn forventes behandlet i 
løpet av 2013. 

Jørn 

Innmåling ledningsnett Fortsette arbeidet med innmåling av ledningsnettet Knut 

Fjernavlesing EL Videreføre implementering av fjernavlesing av 
målere 

Knut 

Linje - trafokiosker Refundamentering av trafokiosker med råteskade i 
fundamenter 

Knut 

Tiltak i henhold til 
vedlikeholdsplanen 

Gjennomføre alle større vedlikeholdstiltak i henhold 
til plan 

Odd Jostein 

Utskifting av fordeligsskap Fortsette utskifting av fordelingsskap kabelskap ute Knut 
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i nettet 

Termografering av el-tavler i 
bygninger 

Termografere tavler i bygg, analysere måledata  Knut 

Tilstandsvurdering og 
levetidsberegning av de store 
komponentene ved 
energiverket. 
 

Prosjektet er igangsatt i 2012. Dette skal danne 
grunnlag for det videre arbeidet med 
levetidsvurderingen av energiverket. 

Jørn 

Merking av anlegg Bedre og entydig merking i anlegget, ventiler, rør, 
skap 

Odd Jostein 

Risikovurdering av kritiske 
komponenter 

For å bygge opp et reservedelslager med tanke på 
kritiske komponenter 

Roar 

Opplæring og øvelse i drift Lage opplæringsplan, og plan for øvelse knyttet til 
spesifikke situasjoner. 

Vurdere opplæring ved bruk av simulator. 

Roar 

HMS Lage plan for temabaserte vernerunder. 

Kartlegge helsefarer.  

Gjennomføre beredskapsøvelser 

Roar 

Omdømmebygging Være i forkant med informasjon ved hendelser, 
også positiv informasjon. 

Montere oppsamlingskar for transformatorer ved 
oppgradering / ombygging 

Oljekar under alle oljefat. 

Invitere infotorget på omvisning og informasjon. 

Alle 

Eiendom Formål: Eiendomsavdelingen er ansvarlig for ca. 35 381 kvm bolig 
og næringsbygg. 

Mål: Forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle (FDVU) eiendommene 
til Longyearbyen Lokalstyre etter prinsippet om ”Best practice”. 

Videreutvikle ISY Jobtech Felles brannbok for alle bygg 
Rydde i anleggsregister 
Kursing av vaktmestere med bedriftsbesøk 
Driftsoppgaver inn i systemet 

Morten 

Skoleutredning, skisseprosjekt 
inkludert delplan 

Innhente pris på mulighetsstudie i 2013. Jørn 

Råte i fundamenter 212, 214 og 
spisshus 

Prosjektering og utbedring etter rapport om råte i 
212 og 214. Prosjektering av tiltak i spisshus 

Morten 

Kjøp av boliger 2 boliger skal kjøpes Morten 

Boligbygging Skisseprosjekt nye boliger i 222. 01 og 03 Morten 
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Energioppfølgingssystem Innføre energioppfølgingssystem på 
næringsbyggene. 

Dag Arne 

Energimerking av bygninger Ett bygg energimerkes i 2013. Dag Arne  

Renhold Renholdet ut på anbud. Morten 

Redusere energibruk i egne 
bygg 

Finne og gjennomføre prosjekter som medfører 
redusert energibruk i LL sine bygninger og knyttet til 
drift av teknisk infrastruktur generelt. Søke om 
støtte til gjennomføring av tiltakene. 

Bytte utbelysing til LED på alt av bygg. 
Innregulering av bygg med gulvvarme slik at bygget 
utnyttes maksimalt slik det er tenkt. 

Dag Arne 

Sikkerhet Termografering av store tavleskap Dag Arne 

Kvalitet God kommunikasjon med leietakere. 
Gjennomføring av vedlikeholdsplaner iht. 
plan.Følge tett opp håndverkere ute i byggene 

Morten 

Teknisk infrastruktur Formål: Forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle teknisk 

infrastruktur. 

Mål: Få på plass en helhetlig over tilstand og behov for drift og 

vedlikehold av anleggene  

Videreutvikle ISY Jobtech Få inn fakturagrunnlag for alle avdelingene. 

Implementer ISY Jobtech hos FDV-partnere.   

Teknisk 
infrastruktur 

Hovedplan vann  Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen 
og kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn 
i Isdammen. Prosjektering og utredninger. 

Kjersti 

Hovedplan vann  Inspeksjon og eventuell nylegging av 
inntaksledninger. 

Kjersti 

Hovedplan vann  Manganfilter - inkludert utvidelse av bygg. 
Prosjektering 

Kjersti 

Hovedplan vann  
Kommunalteknisk norm - 
utarbeidelse. 

Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det 
som blir utført av våre leverandører, og at vi 
bestiller i henhold til riktig kvalitet. 

Kjersti 

Hovedplan vann  Dublering av UV-filter. Kjersti  

Hovedplan vann Oppussing basseng FH6 Kjersti 

Hovedplan vann Gentle slope Isdammen: Forskningsprosjekt for å 
se om det kan være en mulighet til å sikre 
"demningen" på en tilfredsstillende, men rimelig 
måte. Søke samarbeid med UNIS, og utførende 
aktører.  

Jørn 

Hovedplan vann Tilstandsvurdering av nettet – kartlegging i 2013 Kjersti 
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Avløp - Kommunalteknisk norm 
- utarbeidelse 

Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det 
som blir utført av våre leverandører, og at vi 
bestiller i henhold til riktig kvalitet. 

Kjersti 

Avløp Tilstandsvurdering av nettet – kartlegging i 2013 Kjersti 

Avløp Installere oljefølere i alle avløpspumpestasjoner Kjersti 

Avfallsplan  Containere, utskifting i henhold til plan Håkan 

Avfallsplan  Sigevannsrensing deponi Håkan 

Avfallsplan   Utrede avfallsforbrenning knyttet til energiverket Jørn 

Avfallsplan  Utrede relokalisering avfallsanlegg Jørn 

Avfallsplan  Resipientundersøkelse Håkan 

Fjernvarme - Kommunalteknisk 
norm - utarbeidelse. 

Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det 
som blir utført av våre leverandører, og at vi 
bestiller i henhold til riktig kvalitet. 

Håkan 

Fjernvarme  Mengderegulering av undersentraler Håkan 

Fjernvarme  Vannbehandlingsanlegg Håkan 

Fjernvarme  Utbedring i henhold til tilstandsvurdering, 
prosjektering 

Håkan 

Fjernvarme   Utbedring i henhold til tilstandsvurdering, 
gjennomføring 

Håkan 

Fjernvarme Tilstandsvurdering av sekundærnettet – med 
vedlikeholdsplan som output 

Håkan 

Fjernvarme Mengderegulering 1-2 undersentraler. Lage total 
plan for utbedring av undersentraler 

Håkan 

Vei (vei, gangvei, 
trafikksikkerhet, gatelys)  

Energibesparende gatelys  Kjersti 

Vei (vei, gangvei, 
trafikksikkerhet, gatelys) 

Vei - bruer over Longyeardalen Prosjektering av 
løsning 

Kjersti 

Vei - asfaltering Gjennomføres ut i fra behov og ut i fra de midlene 
som er til rådighet på fondet. 

Kjersti 

Vei – utbygging av veier som 
ligger i vedtatte delplaner 

Det er flere veier som er vedtatt bygd. Følgende 
veier er prioritert i 2013: Ferdigstillelse av 505, 
gjennomføring av 308, vei fra hovedvei 600 til 
Gammelkaia. Totalt ligger det inne veibygging for 
ca. 11 mill. 

Kjersti 

Vei - tiltak i hht 
trafikksikkerhetsplan 

Det er ikke avsatt midler til prosjektet. Planen antas 
vedtatt 1. halvår 2013. 

Kjersti 

Vei - Kommunalteknisk norm - 
utarbeidelse. 

Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det 
som blir utført av våre leverandører, og at vi 
bestiller i henhold til riktig kvalitet. 

Kjersti 
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Vei Tilstandsvurdering av veier med vedlikeholdsplan 
som output. 

Kjersti 

Vei  Inngå ny FDV-avtale  Kjersti 

Nærmiljøanlegg (sentrum, 
kirkegård, rassikring)  

Belysning i sentrum Kjersti 

Rassikring  Prosjektering av tiltak i Vannledningsdalen Jørn 

Rassikring  utredning risikoområder over gruve 2 og ved 
Nybyen. Forespørsel sendt til NVE for å få 
utarbeidet et overordnet ras- og flomkart for 
Longyearbyen 

Jørn 

VVS Utarbeide grunnlag for ny FDV-avtale VVS, skal 
være gjeldende fra 2014 

Jørn 

Direktevarling fyrhus og 
pumpehus 

Vurdere installasjon opp i mot kost/nytteverdi Håkan 

Brann- og beredskap Formål: Longyearbyen Brannvesen er byens brann og 
redningskorps. Vi skal verne om innbyggernes liv, helse, miljø og 
materielle verdier. Beredskapsstyrken består av 24 personer, 3 
personer på heltid, og 21 deltidsmannskaper. Mannskapene er 
fordelt på 5 vaktlag. De går en dreiende vaktsyklus med en uke på 
vakt, hver 5. uke. Samtlige brannmannskaper er oppsatt med 
personsøkere 

Målsetting: Innenfor brannvesenets forvaltningsområde å drive 
forebyggende arbeide og en effektiv utrykningstjeneste for å sikre 
Longyearbyens innbyggere og materielle verdier mot ulykker og 
skader, som følge av brann, eksplosjon, kjemikalieulykker, uhell 
ved transport av farlig gods og forurensing. 

HMS Bruk og viderutvikling av ISY Jobtech 
Bruk og videreutvikling av Prosmart 
Bruk av Adapt-IT, HMS og internkontrollsystem 
tilpasset brannmannskaper mht til øvelser, 
dokumentasjon mm.  

Jan Olav 
Geir 
Jann-Egil 

Høyderedskap Innhente spesifikasjoner og pris på nytt 
høyderedskap/lift 
 

Jørn 
Jan Olav  

Samarbeid plan- og 
utviklingsavdelingen 

- Etablere bedre samarbeid knyttet til  
  forhåndskonferanser. 
- Adkomstproblematikk til bygninger 
- Fortettingsproblematikk. 

Jan Olav 

Samarbeid med teknisk 
infrastruktur 

Kartlegging av slukkevannskapasitet i 
Longyearbyen. Herunder også dimensjonering på 
rørsystem. 

Geir 

Brannforebygging Informasjon – og motivasjonstiltak. Jan Olav 
Geir  
Jann-Egil 
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Flest mulig koblet opp på 110-sentralen. 

Arrangere «Åpen dag» 

Tilsyn Gjennomføre branntilsyn i henhold til plan. 

35 særskilte objekter i Longyearbyen, 22 utenfor 
Longyearbyen. 

Jan Olav 
Geir  
Jann-Egil 

Øvelser Mannskapsøvelser hver torsdag for påtroppende 
mannskap. 

Jan Olav 
Geir 
Jann-Egil 

Rekruttering av nye 
mannskaper 

Gjennomføres i februar 2013. Rekruttering for å ha 
personell disponibel i vikarbank. Gjennomføring av 
nasjonal fysisk test/opptakskrav. 

Jan Olav  

Internopplæring av nye 
mannskaper 

Ca 40 timers intern teoretisk og praktisk opplæring. 
Gjennomføres mars 2013.  

Jan Olav 
Geir 
Jann-Egil 

Førstehjelpskurs 40 timer. 
I regi av Longyearbyen Røde Kors og Norsk 
Luftabmulanse. Nye mannskaper må gjennomføre 
dette. Høst 2013. 

Jan Olav   

Nettbasert kurs brannvern I regi av Norges brannskole. Må gjennomføres av 
aspiranter og personell i vikarbank. Høst 2013. 

Jan Olav   

Beredskapsutdanning Trinn II 
Norges brannskole 

Underbrannmester står på venteliste, 
Beredskapsutdanning Trinn II hos Norges 
brannskole. 

Jann-Egil 

Brannteknisk kontroll og service 
til eksterne kunder 

Kontroll, vedlikehold og service av brannteknisk 
materiell i hht gjeldende forskriftsverk. Kontrakter 
inngått med de fleste næringsvirksomhetene i 
Longyearbyen 

Geir  
Jann-Egil 

Vedlikehold og ettersyn av 
kjøretøy og materiell 

Brannvesenet innehar kjøretøy, materiell og utstyr 
som til enhver tid skal være operativt og funksjonelt 
i orden. Mye av utstyret er underlagt strenge krav 
mht kontroll, vedlikehold og service og sertifisering 
fra arbeidstilsynet med tilhørende lov og 
forskriftsverk 

Jan Olav 
Geir 
Jann-Egil 

Brannøvingsfelt. Drift – og 
utvikling. 

Sameie mellom brannvesenet, Avinor og SNSK. Vi 
har ansvar for oppfølging av drift, vedlikehold og 
utvikling. 

Geir 

Havn Formål: Longyearbyen havn utøver Longyearbyen Lokalstyres 
havnedrift og er tilbyder av offentlige havnetjenester.  
Havneoppsynet har det daglige tilsyn i Longyearbyen havnedistrikt, 
og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, 
enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven 
blir etterfulgt. 

Mål: Trafikkutvikling og tonnasje over Longyearbyen havn er 
stigende.  En forventer stabil eller økende aktivitet for inneværende 
år.  Dette legger store utfordringer på havnens evne til å fordele og 
utnytte knappe kairessurser.   

 Longyearbyen havn står overfor utfordringer i årene som kommer 
som vil kreve et godt økonomisk fundament, med evne og mulighet 
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til å finansiere og drifte nye investeringstiltak.  

Videreutvikle ISY Jobtech Etablere anleggsregister for eksisterende anlegg.  
Implenetere drift og vedlikeholdsplaner. Digitalisere 
eksisterende dokumentasjon. 

Havn 

Havnebygg  Gjennomføring av skisseprosjekt som skal danne 
grunnlag for beslutningsdokumentet for videre 
detaljprosjektering og bygging av nytt havnebygg 

Jørn 

Fendring Ny fendring av Bykaia Havn 

Kaidekke - kulvert,  Vannledning og asfaltering, prosjektering og 
gjennomføring 

Havn 

Ny flytekai Skisseprosjekt Havn 

Havneterminal  Gjennomføre et skisseprosjekt vedrørende 
fremtidige etablering av havneterminal på ISPS 
området. 

Jørn 

Nytt tilbringerfartøy som 
tilfredsstiller kystverkets behov 

Båt er spekket og sendt ut på anbud, kontrakt kan 
skrives så snart Kystverket har undertegnet avtale 
med oss. 

Havn 

Havneplan – strategisk plan for 
havneutvikling 

Planen skal inneholde en kortsiktig og en langsiktig 
del, og legges frem til politisk beslutning. 

Marianne 

 


