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1 INNLEDNING 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 3-1 h og § 4-3 er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) for Delplan 59 - Sjøskrenten vest. Det er ikke lovpålagt å gjennomføre ROS-analyse på 
Svalbard, men det er likevel vurdert som hensiktsmessig i forhold til planens omfang. 

Analysen har til hensikt om å avdekke om tiltakene som omfattes av planen kan bli berørt av eller føre 
til uønskede hendelser, samt utrede avbøtende tiltak. Risikovurderingen og tilhørende tiltak er hjemlet 
i plan og bestemmelser. 

2 METODE 

Analysen tar utgangspunkt i eksisterende situasjon og planforslagets hovedgrep, og er et virkemiddel 
for å avdekke risiko som kan eller må hensyntas i forbindelse med planleggingen. Det er kun gjort 
vurderinger på forhold og hendelser som kan finne sted i fredstid, og som påvirker områdets egnethet 
som bebyggelsesområde.  
 
Alle vurderinger er gjort basert på tilgjengelig informasjon om hvert utredningstema. Ved mangelfullt 
vurderingsgrunnlag vil det kunne oppstå behov for særskilte dokumentasjonskrav før utbygging. 
Formålet med analysen er å unngå at liv, helse og materielle verdier settes i fare (Longyearbyen 
Lokalstyre [LL], 2017). 
 
ROS-analysen gjennomføres på et overordnet nivå i følgende trinn:  

- Identifisering av mulige farer og uønskede hendelser 
- Analyse av funn: Evaluering av risiko og forslag til tiltak 
- Konklusjon 

 

2.1  Risikomatrise 

Som metode for risiko- og sårbarhetsanalysen er det brukt risikomatrise. En risikomatrise har til 
hensikt å illustrere hvor akseptabelt et tiltak er, basert på sannsynlighet og konsekvens av en hendelse 
eller et tiltak.  

- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes. 
- Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.  
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko. 

 
Meget sannsynlig (4)      
Sannsynlig (3)      
Mindre sannsynlig (2)      
Lite sannsynlig (1)      
 Ufarlig  

(1) 
En viss fare 

(2) 
Kritisk  

(3) 
Farlig  

(4) 
Katastrofalt 

(5) 
 
Sannsynligheten (S) rangeres fra 1-4, der 1 representerer «lite sannsynlig» og 4 «meget sannsynlig». 
Vurderinger av sannsynlighet baseres på følgende kriterier: 
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Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år 

Sannsynlig (3) kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år 

Mindre sannsynlig (2) kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år 

Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre enn en gang 
hvert 50. år 

 
Konsekvens (K) rangeres fra 1-5, der 1 representerer «ufarlig» og 5 «katastrofalt». Vurderinger av 
konsekvens baseres på følgende kriterier: 

 Personskade Miljøskade 
Skade på eiendom, forsyning 
m.m. 

Ufarlig (1) 
Ingen personskader 
miljøskader, kun mindre 
forsinkelser;  

Ingen miljøskader, kun 
mindre forsinkelser 

Systembrudd er 
uvesentlig/midlertidig. Ikke 
behov for reservesystemer 

En viss fare (2) 
Ingen eller få/små 
personskader 

Ingen eller få/små 
miljøskader 

Systembrudd kan føre til skade 
dersom reservesystem/ 
alternativer ikke fins. 
Omkostninger opp til NOK 3 
millioner. 

Kritisk (3) 

Inntil 4 døde og /eller få men 
alvorlig 
(behandlingskrevende) 
personskader 

Større skader på miljøet 
med opptil 10 års 
restaurering 

System settes ut av drift over 
lengre tid (flere døgn). 
Omkostninger opp til NOK 30 
millioner. 

Farlig (4)  
Under 25 døde og/eller inntil 
10 farlige skader, mange 
alvorlige og lettere skader.  

Alvorlige skader på 
miljøet med opptil 25 
års restaurering. 

 

Systemer settes ut av drift over 
lengre tid; andre avhengige 
systemer rammes midlertidig. 
Omkostninger opp til NOK 500 
millioner. 

Katastrofalt (5) 
Over 25 døde og/eller mer 
enn 10 farlige skader og et 
stort antall andre skader. 

Meget alvorlige og 
omfattende skader på 
miljøet med over 25 års 
restaurering. 

Hoved- og avhengige systemer 
settes permanent ut av drift. 
Omkostninger over NOK 500 
millioner. 

 
 

2.2  Vurderingstema 

Det er 7 ulike tema som er lagt til grunn for ROS-analysen. Temaene som vurderes er som følger: 
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A. Natur- og miljøforhold 

B. Vær og klima 

C. Natur- og kulturområder 

D. Menneskeskapte forhold 

E. Forurensningskilder 

F. Trafikksikkerhet 

G. Andre forhold 

3 UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK 
Kilder for kunnskapsgrunnlaget vil være der ikke annet er nevnt; Miljødirektoratets hjemmesider, 
«Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse for Longyearbyen 26.04.2017», «NINA-rapport 252», 
Longyearbyen lokalstyre temakart-database, NVE og kunnskapsgrunnlag fra tidligere delplan for 
planområdet. Under er det representert en bruttoliste for mulige uønskede hendelser, listen er ikke 
uttømmende.  
 
S – Sannsynlighet for at tiltaket er utsatt for en hendelse/situasjon. 
K – Konsekvens av hendelse/situasjon på planområdet. 

HENDELSE/SITUASJON S K RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

A. Natur- og miljøforhold 

Erosjon  
(risiko for erosjon langs 
elveløp og kystlinje) 

2 2  Planområdet omfatter deler av Longyearelva, som fører med 
seg store mengder med løsmasser som øker risikoen for 
erosjon langs elvebredden. Nye tiltak for erosjonssikring langs 
Longyearelva er planlagt etablert i 2021 (Flom- og 
erosjonssikringstiltak i Longyearelva, 2017).  
 
Pumpehuset nord på planområdet anses som utsatt for 
erosjon, med Longyearelva i vest og bekken i øst. Bygget 
defineres som en kritisk samfunnsfunksjon, og det er derfor 
sikret i bestemmelsene at det kan gjennomføres tiltak og 
forebyggende arbeid i forbindelse med erosjons- og 
flomsikring i dette området. 
 
Det vurderes til at det er mindre sannsynlig (S=2) at det kan 
oppstå en viss fare for små skader på bebyggelse (K=2).  

Grunnforhold  
(risiko for 
setningsskader, 
permafrost) 

2 2  Tilstandsanalyse av eksisterende studentboliger tilsier at det 
ikke er større setningsproblematikk ved fundamenteringen. 
Planen legger opp til at ny bebyggelse fundamenteres på lik 
måte som eksisterende studentboligbygg (ca. 10 m lange 
stålpeler, Instanes - vedlegg 12), og at bygningskroppen 
etableres minimum 70 cm over terreng for å hindre at 
bebyggelsen påvirker permafrosten i øverste marklag.  
 
I et langsiktig perspektiv må det likevel påberegnes at det kan 
forekomme setningsskader på bebyggelsen, da peler i 
permafrost har en tendens til å sige litt over en levetid på 50-
100 år. Forholdet vurderes som mindre sannsynlig (S=2) og at 
det er en viss fare for få og små skader på bebyggelse (K=2).  
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Masseras/-skred 1 1  Det ble utført en skredfarekartlegging for Longyearbyen i 2016 
som viser at det ikke er skredfare i området 
(Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard, rapport 
nr. 91-2016). På bakgrunn av dette er risikonivået vurdert til 
lite sannsynlig (S=1) og konsekvens er satt til ufarlig (K=1).  

Elveflom 
(snøsmelting og nedbør) 

2 3  En ny faresone har blitt definert av NVE i forbindelse med 
arbeid med flom- og erosjonssikringstiltak i Longyearelva 
(vedlegg 11).  Avgrensningen av den nye flomsonen omfatter 
deler av bebyggelsen i naustområdet i nord, som indikerer at 
bebyggelsen er utsatt for 200-årsflom. Det foreligger også en 
risiko for skader på planlagt kyststi og pumpehuset som ligger 
omkranset av den nye sonen.  

Klimaframskrivninger indikerer at nedbørsmengden og 
temperaturen kommer til å øke frem mot år 2100 (Rapport nr. 
1/2019, Klimaet på Svalbard, Miljødirektoratet m.fl.). Med 
hyppigere tilfeller av nedbør og varmere klima vil det kunne 
oppstå en større risiko for høy vannføring i elvene (pga. 
snøsmelting og nedbør), som igjen øker risikoen for elveflom.  

Risikonivået er vurdert til mindre sannsynlig (S=2) med et 
kritisk konsekvensnivå (K=3), grunnet pumpehusets utsatte 
plassering og sårbarhet. Det er sikret i planens bestemmelser 
at det er tillatt å utføre sikringsarbeider og forebyggende tiltak 
som bidrar til å redusere faren for flom og skader som følge av 
det.  

Radongass 
(inneluft) 

1 1  Valgt fundamenteringsmetode i planen gir liten kontaktflate 
mellom bebyggelse og byggegrunn, som minimerer faren for 
radongass i bebyggelse. Det stilles ikke krav til radonmåling på 
Svalbard, på grunn av generelt lave inneluftverdier i området 
(Strålevernrapport 2016:6, Statens strålevern).   
 
Eksisterende avfallsmottak er fundamentert direkte på grunn, 
men det ikke planlagt for varig opphold i denne bebyggelsen. 
Risikoen for radongass vurderes derfor som lite sannsynlig 
(S=1) og liten fare for personskade (K=1). 

B. Vær og klima 
Vindeksponering 
(lefonner og 
snøtransportering) 

2 2  Ifølge Klimaprofil Longyearbyen (2019) er det «usikkert» om 
vinden i Longyearbyen vil øke i hyppighet og styrke, men det 
foreligger fortsatt risiko forbundet med snø som samles i 
lefonner og snø som transporteres av vindstrømmer.  
 
Avbøtende tiltak for vindutfordringer skal sikres i 
dimensjoneringen av bebyggelsen, og inngangsparti bør 
etableres hensiktsmessig.  
 
I anleggsperioden skal det påses at verktøy og materialer er 
tilstrekkelig sikret mot vind. Ved etablering av solcellepanel på 
tak må det også sikres at disse dimensjoneres for vind. 
 
Det vurderes at det er en viss fare for skade på bygg og 
omgivelser (K=2), og at det er mindre sannsynlig (S=2) at en 
slik hendelse skal inntreffe. 

Nedbør 
(overvann) 

1 1  Som følge av klimaendringer er det forventet at 
nedbørsmengden på Svalbard vil øke (Klimaprofil 
Longyearbyen, 2019).  
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Det anses at det er liten risiko forbindelse med overvann, da 
området har en naturlig helning fra sør til nord (mot sjøen). 
Marken består for det meste av løsmasser og lett vegetert 
dekke, som har gode dreneringsegenskaper. Det er også 
eksisterende stikkrenner på planområdet som leder 
overvannet ned i grøfter og mot sjøen.  
 
Ved etablering av bebyggelse over eksisterende 
overvannsanlegg skal det tilrettelegges for avbøtende tiltak 
som opprettholder kapasiteten.  
 
Basert på dette vurderes risikoen som ufarlig (K=1) og lite 
sannsynlig (S=1).  

Havnivå/landheving 1 1  Det relative havnivået i Longyearbyen er forventet å synke, 
fordi landhevningen vil være større enn den forventede 
havnivåstigningen (Klimaprofil Longyearbyen, 2019). I tillegg 
sedimenteres det fra Adventelva fra øst, som har gjort at 
nordsiden av planområdet fremstår mer som en mudderbukt 
enn sjø.  
 
Det vurderes at endringer i havnivå og landheving ikke utgjør 
en risiko for tiltaket (S=1 og K=1).  

Stormflo 1 2  I Longyearbyen er gjentaksintervaller for stormflo for 20 år, 
200 år og 1000 år henholdsvis 1,33, 1,44 og 1,51 moh. 
(Klimaprofil Longyearbyen, 2019).  
 
Eksisterende nautsbebyggelse og pumpehus ligger ca. 1,5 
meter over havet, og ligger derfor innenfor gjentaksintervallet 
for 1000-års stormflo. Det er likevel vurdert til sannsynlighet = 
1 og konsekvens = 2, da risikoen er begrenset for personer og 
bebyggelse innenfor planområdet.  
  

C. Natur- og kulturområder 

Sårbar flora 1 2  Deler av floraen på planområdet er «omrørt» og doser-preget. 
Det er lite vegetasjon, med små felter av vegetert mark rundt 
elveutløp i vest som er verdifulle for beitende dyr (bla. gjess). 
Utløpet til den lokale bekken er vurdert til klasse 3 i NINA-
rapport 252, og defineres som en «lokalitet med biologisk 
verdi». Det fremmes likevel i rapporten at feltet kan vurderes 
som mindre viktig enn andre lokaliteter.  
 
På bakgrunn av dette er floraen vurdert til å være sårbar, men 
lite påvirket av planlagt tiltak. Det er ikke planlagt tiltak som 
omfatter en vesentlig endring i floraen på planområdet.  

Sårbar fauna/fugl 1 1  Det er et rikt fugleliv langs kysten på planområdet. Etablering 
av ny bebyggelse og økt aktivisering av området kan forstyrre 
dyrelivet og gjøre skade på viktige hekkeområder.  
 
Det har kommet inn innspill fra LoFF (vedlegg 09 i 
planbeskrivelsen), der spesifikke felter er markert som viktige 
hekkeområder for fugl på planområdet, og hvordan de skal 
kompenseres ved overbygging.  
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Planforslaget tilrettelegger ikke for tiltak i dette området 
annet enn en kyststi, og vil i stor grad opprettholde samme 
fauna etter utført tiltak. Det vurderes som lite sannsynlig (S=1) 
for at tiltaket vil føre til skader på fauna (K=1).  

Vassdragsområder 1 1  Longyearelva har stor verdi som vassdragsområde, og 
omfatter deler av området i vest. Det er pågående arbeid i 
elven som skal sikre omkringliggende områder for erosjon og 
flom ved hjelp av en elvepromenade. Elvepromenaden vil 
kunne være med på å gi elva økt verdi i form av bruk og 
rekreasjon, og samtidig bidra til en god forvaltning av 
elvebredden. Tiltaket er vurdert til ikke å føre til negativ 
endring for vassdragsområder (S=1 og K=1).  

Kulturminne/-miljø 1 1  Kulturminnene som er lokalisert innenfor plangrensen ligger i 
KFA-området med en sikringssone på 5 meter. Sikringssonen 
er sikret i plan og bestemmelser, samt hjemlet i 
Kulturminneloven som automatisk fredet kulturminne.  
 
Risikovurderingen er satt til lite sannsynlig (S=1) og ufarlig 
(K=1), da kulturminnene oppleves som hensiktsmessig sikret 
mot ytre påkjenninger og tiltak.  

D. Menneskeskapte forhold 

Belysning 1 1  Det er ikke utført en belysningsplan for området på dette 
stadiet av planarbeidet, men det planlegges for nødvendig og 
hensiktsmessig belysning i forbindelse med inngangspartier og 
gangfelt som sikres i planens bestemmelser. 
 
Økt belysning kan forstyrre dyrelivet og føre til dårligere sikt 
mot himmelen ved nordlys. Likevel vil området oppnå en 
bedre belysning for bruk av området, og det vil bli mer 
tilgjengelig for befolkningen.  
 
Det er vurdert at tiltaket vil ha liten påvirkning på områdets 
belysning og lysforurensning (S=1, K=1) 
  

Brann 2 3  Det er vurdert at området ikke har utfordringer i forhold til 
brann i dag. Likevel kan økt aktivitet og større bygningsmasse 
føre til økt risiko for brann. Planforslaget tilrettelegger for 
etablering av ny folkehøgskole og transformasjon av 
eksisterende avfallsanlegg, der det vil være spesielt viktig å 
etablere brannsikre løsninger. 
 
Det er vurdert at planforslaget vil ha en begrenset påvirkning 
på brannsikkerheten, og det vurderes som mindre sannsynlig 
(S=2). men kritisk (K=3) dersom det skal oppstå brann.    
 
Som forebyggende tiltak er det sikret fri tilgang for brannbil på 
begge sider av folkehøgskolen, samt eksisterende bebyggelse. 
Generelt vil det ikke være nok brannvann til preaksepterte 
krav i TEK10, noe som er vanlig i Longyearbyen. Likevel må det 
utarbeides et brannkonsept for utbyggingen slik at bruken av 
bebyggelsen blir forsvarlig.  
 

E. Forurensningskilder 
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Grunnforurensning 2 3  Det er påvist forurensning i grunnen på deler av området 
(Instanes, vedlegg 12). Østsiden av planområdet har tidligere 
vært en avfallsfylling, og det er sikret i plan (ved byggegrenser) 
at ny bebyggelse etableres utenom disse arealene.  
 
Grunnundersøkelser viser at forholdene ikke utgjør noen 
nevneverdig risiko for inneklimaet i bebyggelsen for varig 
opphold. Det sikres i plan at bebyggelsen bygges på peler som 
unngår graving i forurensede masser, og dermed minimerer 
risikoen for eksponering av farlig avfall.  
 
Det er ikke avdekket noen betydelig risiko for temaet, og det 
vurderes til at det er mindre sannsynlig (S=2) og foreligger en 
viss fare (K=3) forbundet med grunnforurensning.   

Støyforurensning 1 1  Planområdet omfattes ikke av rød eller gul støysone, eller 
ligger innenfor støyområdet for flytrafikk. Det antas at 
støyforurensningen vil reduseres ved nedleggelse av driften 
på avfallsstasjonen.  
 
Det er ikke avdekket indikasjoner på risiko for temaet (S=1, 
K=1). 

F. Trafikksikkerhet 

Ulykke  2 2  Det er i liten grad tilrettelagt for myke trafikanter langs veiene 
i dag. I krysset i sør kjører det tunge kjøretøy i øst-vest retning, 
og det er ikke opparbeidet fortau eller fotgjengeroverganger 
langs veisystemet.  
 
Konsekvensene av foreslått tiltak kan bidra til økt trafikk inn 
på området. Planforslaget tilrettelegger derfor for fortau langs 
veiene på området, fotgjengeroverganger ved krysninger, 
samt et autovern mot eksisterende studentboliger.   
 
Det vurderes til at det er mindre sannsynlig (S=2) og at det 
foreligger en viss fare (K=2) for ulykker forbundet med trafikk.  

G. Andre forhold 
Teknisk infrastruktur 
(vann og avløp) 

1 1  Det er god kapasitet på VA-anlegget på området i dag, men 
det kan likevel oppstå et behov for oppgradering av 
kapasiteten på vann- og avløpsnettet. Det bør gjøres 
kapasitetsberegninger og kartlegging av behov før 
igangsettelse.  
 
Risikoen rundt den tekniske infrastrukturen vurderes som lite 
sannsynlig (S=1) og ufarlig (K=1).  

Barn og unge 1 1  Planområdet brukes ikke av barn og unge slik det fremstår i 
dag, da området har begrensede rekreasjonsmuligheter og få 
offentlige funksjoner. I «Barnetråkk Longyearbyen 16. juni 
2015» ble det registrert at barn syntes at det er dårlig 
belysning, mye støy og synlig søppel på Sjøskrenten. Det antas 
at avviklingen av avfallsanlegget vil være med på å redusere 
forekomsten av støy, samt minske den totale opplevelsen av 
området som «søppelplass». Det planlegges også tiltak 
innenfor planen som tilrettelegger for rekreasjonsområder, og 
opplevelser for barn og unge.  
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Det vurderes derfor som lite sannsynlig (S=1) og ufarlig (K=1) 
at barn og unge påvirkes negativt av planforslaget.  

 

4 KONKLUSJON 

Risiko- og sårbarhetsanalysen indikerer «gul» risikovurdering for temaene elveflom, brann og 
grunnforurensning. Det vil si risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak.  

Risikoen for elveflom er vurdert som mindre sannsynlig (S=2) og farlig (K=3), da en flomhendelse kan 
føre til større skader på miljøet og at system kan bli satt ut av drift over lengre tid. Det antas at 
risikoen for elveflom reduseres fra gult nivå gjennom planlagt utbedring av elvebredden. Det tillates 
også sikringstiltak innenfor planområdet som kan være med på å redusere faren for skader ytterligere.  

Det er vurdert at det er «gul» risiko knyttet til brann på planområdet. Selv om det ikke er avdekket 
store utfordringer i forhold til brann i dag, vil en økt aktivitet og bygningsmasse føre med seg en større 
fare for uforutsette hendelser. Det er vurdert som mindre sannsynlig (S=2) og farlig (K=3) dersom det 
skal oppstå brann, med bakgrunn i skadepotensiale. Som tiltak for å redusere risikoen er det sikret fri 
tilgang for brannbil på store deler av området. Det skal også utarbeides et brannkonsept for 
utbyggingen som løses ved byggesak.  

På bakgrunn av at det har vært en avfallsfylling på planområdet tidligere og at det er påvist felt med 
forurensning i grunnen er risikoen for grunnforurensning vurdert til «gul». Det er vurdert som mindre 
sannsynlig (S=2) og farlig (K=3). Grunnundersøkelser viser at forholdene ikke utgjør en stor risiko for 
inneklimaet i planlagt bebyggelse, men det burde likevel sikres at det utføres tiltak som unngår graving 
i forurensede masser. Byggegrenser sikret i plan er med på å skjerme spesielt utsatte områder for 
gravearbeid.  

Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at delplanforslaget i hovedsak vil ha en positiv virkning på 
planområdet og Longyearbyen generelt, og at det kan gjennomføres mindre tiltak som er med på å 
minimere risikoen for faktorer som påvirker bebyggelse, mennesker og miljøet negativt. 
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