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Forord
Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Oppdraget har vært å utrede
forskjellige løsninger for havneinfrastrukturen i Longyearbyen og er gjennomført etter metode for
konseptvalgutredninger (KVU). Utredningen har både vurdert de konseptene som er foreslått av Longyearbyen
lokalstyre, og utredet andre aktuelle konsepter. Arbeidsprosessen og resultatene fra utredningen er
dokumentert i følgende rapport strukturert etter kapittelinndelingen slik den er presisert i Finansdepartementets
rammeavtale for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Menon Economics, DNV GL, Dr. Techn. Olav Olsen
og SINTEF Nord har bistått Kystverket med gjennomføringen av utredningen.

Prosjektets sammensetning

Innhold
1.

SAMMENDRAG

4

1.1.

Situasjonsbeskrivelse

4

1.2.

Sentrale behov for å utbedre Longyearbyen havn

4

1.3.

Mål og krav

7

1.4.

Mulige løsninger

8

1.5.

Alternativanalyse

10

1.6.

Samlet vurdering og anbefaling

14

2.

INNLEDNING, BAKGRUNN OG MANDAT

17

3.

SITUASJONSBESKRIVELSE

19

3.1.

Beskrivelse av de ulike kaianleggene i Longyearbyen havn

19

3.2.

Trafikken i Longyearbyen havn

24

4.

BEHOVSVURDERING

27

4.1.

Behov knyttet til nasjonale mål og føringer

28

4.2.

Behov knyttet til regionale og lokale myndigheters mål og føringer

31

4.3.

Eksisterende brukergruppers behov

31

4.4.

Mulige nye brukere

42

4.5.

Øvrige interessenter

45

5.

MÅL

47

5.1.

Samfunnsmål

47

5.2.

Effektmål

48

6.

KRAV

50

6.1.

Regulatoriske krav

50

6.2.

Betingelser som konseptene bør oppfylle

50

7.

MULIGHETSSTUDIE

53

7.1.

Etablering av mulighetsrommet

53

7.2.

Utforming av alternativer

56

7.3.

Utvelgelse av konsepter som inngår i alternativanalysen

58

8.

ALTERNATIVANALYSE

71

8.1.

Sentrale forutsetninger og metodiske valg

71

8.2.

Prissatte virkninger

73

8.3.

Ikke-prissatte virkninger

80

8.4.

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet

82

8.5.

Følsomhetsanalyse

84

8.6.

Fordelingsvirkninger

87

9.

DRØFTING OG ANBEFALINGER

89

10.

FØRINGER FOR FORPROSJEKTFASEN

91

11.

REFERANSER

94

12.

VEDLEGG

95

1

Oversikt over figurer
Figur 1: Utvikling i verdiskaping i privat næringsliv og utdanning på Svalbard oppgitt i millioner 2015-kroner.
Kilde: Menon (2016) ............................................................................................................................................... 5
Figur 2: a) Antall anløp til Longyearbyen havn framover fordelt på kai og tender b) Passasjerer framover fordelt
på kai og tender ...................................................................................................................................................... 6
Figur 3: Samfunnsmål, effektmål og krav................................................................................................................ 7
Figur 4: Oversikt over kaiene i Longyearbyen ....................................................................................................... 19
Figur 5: Bykaia med MSC Splendida ...................................................................................................................... 21
Figur 6: Turistkaia .................................................................................................................................................. 22
Figur 7: Gammelkaia fra kaifronten ...................................................................................................................... 23
Figur 8: Kullkaia sett fra sjøen ............................................................................................................................... 24
Figur 9: Historisk utvikling i anløp til Longyearbyen fordelt på fartøyskategorier (grove): Kilde: Havnedata fra
Longyearbyen havn (2016).................................................................................................................................... 25
Figur 10: Utvikling i antall passasjerer over Longyearbyen havn (2005-2015). Kilde: Havnedata fra Longyearbyen
havn (2016) ........................................................................................................................................................... 26
Figur 11: Sesongvariasjoner for anløp over Longyearbyen havn (2013-2015). Kilde: Havnedata fra Longyearbyen
havn (2016) ........................................................................................................................................................... 26
Figur 12 - a) Antall anløp til Longyearbyen havn framover fordelt på kai og tender b) Passasjerer framover
fordelt på kai og tender. Kilde: Prognoser utarbeidet av Menon/DNV GL/SINTEF (2016) ................................... 27
Figur 13: Utvikling i verdiskaping i privat næringsliv og utdanning på Svalbard oppgitt i millioner 2015-kroner.
Kilde: Menon (2016) ............................................................................................................................................. 29
Figur 14 - Målstruktur for samferdselssektoren ................................................................................................... 30
Figur 15: a) Antall anløp fra cruise framover fordelt på kai og tender b) Passasjerer framover fordelt på kai og
tender. Kilde: Prognoser utarbeidet av Menon/DNV GL (2016) ........................................................................... 33
Figur 16: a) Antall anløp fra dagsturbåter framover fordelt på kai og tender b) Passasjerer framover fordelt på
kai og tender. Kilde: Prognoser utarbeidet av Menon/DNV GL (2016) ................................................................. 35
Figur 17: Utvikling i antall anløp fra forskning og andel som må tendre. Kilde: Prognoser utarbeidet av
Menon/DNV GL (2016).......................................................................................................................................... 37
Figur 18: Utvikling i antall anløp fra gods og andel som må tendre. Kilde: Prognoser utarbeidet av Menon/DNV
GL (2016) ............................................................................................................................................................... 38
Figur 19: Utvikling i antall anløp fra Sikkerhet og Beredskap og andel som må tendre. Kilde: Prognoser
utarbeidet av Menon/DNV GL (2016) ................................................................................................................... 40
Figur 20: Utvikling i antall anløp fra Annet og Fiske og andel som må tendre. Kilde: Prognoser utarbeidet av
Menon/DNV GL (2016).......................................................................................................................................... 41
Figur 21 - Antall anløp fra fiske framover, gitt etablering av fiskemottak. Kilde: SINTEF (2016) .......................... 44
Figur 22: Flyfoto over Adventfjorden med Longyearbyen nede til høyre i bildet, og Svalbard lufthavn opp til
venstre i bildet. Det aktuelle området for havnutvikling ligger mellom disse stedene. Kilde: TopoSvalbard, Norsk
Polarinstitutt, 02.08.2016 ..................................................................................................................................... 55
Figur 23: Oversiktskart over dagens havneinfrastruktur. Kilde: TopoSvalbard, Norsk Polarinstitutt, 02.08.2016 60
Figur 24: Illustrasjon av forlengelsen av Bykaia med dykdalber ........................................................................... 62
Figur 25: Flyfoto av havneområdet med planlagt plassering av flytekai mellom Bykaia og Gammelkaia;
illustrasjonen viser utformingen av alternativ 2C. ................................................................................................ 63
Figur 26: Illustrasjon av mulig løsning for en mindre flytekai med bygg – Illustrasjon fra Snøhetta .................... 64
Figur 27: Illustrasjon av mulig løsning på stor flytekai med mindre bygg – Illustrasjon fra Snøhetta .................. 65
Figur 28: Illustrasjon av Longyearbyen lokalstyres skisseprosjekt – Illustrasjon fra Snøhetta.............................. 66

2

Figur 29: Oversiktsillustrasjon av Bykaia II ............................................................................................................ 67
Figur 30: Oversiktsillustrasjon av pirkai på 300 meter .......................................................................................... 68
Figur 31: Illustrasjon av mulig utforming av pirkai - Snøhetta .............................................................................. 68
Figur 32: Oversiktsillustrasjon av fiskerikaia ......................................................................................................... 69
Figur 33: Illustrasjon av fiskerikai - Snøhetta ........................................................................................................ 70

Oversikt over tabeller
Tabell 1-1: Forskjell i transittavstander (Longyearbyen, Tromsø) fra fiskefelt. Kilde: SINTEF med Olex (2016) ..... 7
Tabell 1-2: Oversikt over prissatte virkninger relativt til nullalternativet i millioner 2016-kroner, neddiskontert
til 2016 .................................................................................................................................................................. 13
Tabell 3-1: Kaianleggene i Longyearbyen. Kilde: Longyearbyen havn .................................................................. 20
Tabell 4-1 - UNIS arealbehov i tilknytning til ny kai. Kilde: E-post Direktør for HMS og infrastruktur ved UNIS
(2016) .................................................................................................................................................................... 36
Tabell 4-2 - Behov for areal i terminalbygg. Kilde: Div. nteressenter (2016) ........................................................ 41
Tabell 4-3 - Behov for lager i tilknytning til kai. Kilde: Havna/Pole Position (2016) .............................................. 41
Tabell 4-4: Uttak av torsk og hyse i Svalbardsonen kvoteåret 2014. Tall representert er reelle tall fra kvoteåret
2014. Kilde: SINTEF (2016) .................................................................................................................................... 42
Tabell 4-5: Forskjell i transittavstander i nautiske mil og timer (Longyearbyen, Tromsø) fra fiskefelt. Kilde:
SINTEF med Olex (2016) ........................................................................................................................................ 43
Tabell 4-6: Oppsummering av framskriving for ulike fangstscenarioer av hvitfisk i Svalbardsonen, med
utgangspunkt i totalkvoten fra 2014.Kilde: SINTEF (2016) ................................................................................... 43
Tabell 4-7: Framskrivning ulike fangstscenarioer av snøkrabbe i Svalbardsonen. Kilde: SINTEF (2016) .............. 44
Tabell 7-1: Sentrale dimensjoner som utgjør mulighetsrommet alternative løsninger utformes langs ............... 54
Tabell 8-1: Menon og DNV GL har kategorisert alle anløp i Longyearbyen fra 2005 til 2015, understøttet av data
fra PortWin og havnemyndighetene i Longyearbyen. Informasjonen i tabellen er basert på disse statistikkene,
samt en kvalitativ prioritering av skipene ............................................................................................................. 72
Tabell 8-2: Prissatte virkninger for trafikanter og transportbrukere i millioner 2016-kroner relativt til
nullalternativet neddiskontert til 2016. ................................................................................................................ 74
Tabell 8-3: Nytte for operatører i millioner 2016-kroner relativt til nullalternativet neddiskontert til 2016. ...... 76
Tabell 8-4: Statlige Investerings- og vedlikeholdskostnader i millioner 2016-kroner relativt til nullalternativet
neddiskontert til 2016 ........................................................................................................................................... 77
Tabell 8-5: Virkninger for samfunnet for øvrig i millioner 2016-kroner relativt til nullalternativet neddiskontert
til 2016 .................................................................................................................................................................. 77
Tabell 8-6: Beregnet nytte av byggene som er inkludert i de ulike alternativene, i millioner 2016-kroner relativt
til nullalternativet neddiskontert til 2016 ............................................................................................................. 79
Tabell 8-7: Oppsummering av resultatene i millioner 2016-kroner, neddiskontert til 2016 ................................ 83
Tabell 8-8: Resultater fra følsomhetsanalysene - samfunnsøkonomisk lønnsomhet relativt til nullalternativet . 86
Tabell 8-9: Oppsummering av resultatene fra følsomhetsanalysene ................................................................... 87

3

1.

Sammendrag

Svalbard er et samfunn i omstilling. Gruvedrift har lenge vært kjernevirksomheten på øygruppen, men de siste
årene har fallende kullpriser ført til en kraftig reduksjon i aktiviteten. For å opprettholde norske bosetninger på
Svalbard er det derfor behov for økt aktivitet i andre næringer. Utbedring av havna kan styrke eksisterende
virksomhetsområder og legge til rette for etablering av nye næringer. Samferdselsdepartementet har gitt
Kystverket i oppdrag å utrede forskjellige løsninger for havneinfrastrukturen i Longyearbyen. Menon
Economics, DNV GL, Dr. Techn. Olav Olsen og SINTEF har bistått Kystverket med gjennomføringen av
utredningen.

1.1.

Situasjonsbeskrivelse

Longyearbyen har i dag fire kaier: Bykaia, Gammelkaia, Kullkaia og Turistkaia. Bykaia er Longyearbyens
offentlige havn og dekker byens behov for havnefasiliteter til tung last og passasjertrafikk. Gammelkaia
benyttes i all hovedsak til å ta imot gods og forsyninger til Longyearbyen og som liggekai for Sysselmannens
fartøy. Kullkaia benyttes primært til å skipe ut kull for eksport og for å ta imot asfalt, sand og grus. Det er også
etablert en plastflytebrygge (Turistkaia) som betjener fartøy opp til 60 meter.
Passasjertrafikk dominerer trafikkbildet i havna fra juni til september. Resten av året er det offentlige fartøy
(kystvakt, forskning, etc.), fiskefartøy og godsfartøy som primært ankommer havna. Ettersom det er begrenset
kapasitet ved havneanleggene i Longyearbyen og relativt stor trafikk som skal betjenes over en kort sesong, er
det mange skip som må ligge på anker i høysesongen. Dette medfører ulemper for passasjerer som skal i land
og kostnader for rederiene som må frakte passasjerer, mannskap og forsyninger til og fra land med småbåter
(tendering).

1.2.

Sentrale behov for å utbedre Longyearbyen havn

Det er i all hovedsak tre sentrale utviklingstrekk som driver behovet for å utbedre havneinfrastrukturen i
Longyearbyen. For det første er det et behov for å styrke næringsgrunnlaget i Longyearbyen for å kunne nå den
vedtatte målsetningen om å opprettholde norske samfunn på Svalbard. Med redusert gruvevirksomhet som
følge av lave kullpriser er det behov for økt aktivitet i andre virksomheter for å nå dette målet. For det andre
har økt trafikk ført til at etterspørselen etter kaiplass og øvrige havnefasiliteter overgår det havna er i stand til å
tilby. Ettersom trafikkveksten forventes å fortsette vil behovet for mer kapasitet og bedre fasiliteter øke
framover. For det tredje har vedtaket om å gjøre Havressursloven gjeldende på Svalbard åpnet en mulighet for
å effektivisere fisket som foregår i havområdene rundt øygruppen. Et fiskemottak i Longyearbyen vil redusere
behovet for kostnadsdrivende transittvirksomhet mellom fiskefelt og mottak på fastlandet.

1.2.1. Behov knyttet til målsetninger om å opprettholde norske samfunn på Svalbard
Svalbard er av spesiell politisk interesse på grunn av sin geografiske beliggenhet og folkerettslige historie. Den
overordnede Svalbardpolitikken setter derfor rammebetingelser for det meste av det som foregår på
øygruppen. Et av de overordnede målene i Svalbardpolitikken er «opprettholdelse av norske samfunn på
øygruppen». Svalbardmeldingen (Meld. St. 32 (2015–2016)) presiserer at dette målet er oppfylt gjennom
familiesamfunnet Longyearbyen. En forutsetning for å opprettholde lokalsamfunnet i Longyearbyen er
tilgangen på arbeidsplasser. Mye av aktiviteten i Longyearbyen har tradisjonelt vært sentrert rundt gruvedrift.
Siden finanskrisen i 2008 har imidlertid kullprisene falt betydelig og gruvevirksomheten er nå kraftig redusert. I
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2015 ble det vedtatt treårig driftshvile i Sveagruva fra 2017 og det er stor usikkerhet rundt utviklingen
framover. Mye av det tradisjonelle næringsgrunnlaget på Svalbard og i Longyearbyen er derfor svekket.

Figur 1: Utvikling i verdiskaping i privat næringsliv og utdanning på Svalbard oppgitt i millioner 2015-kroner. Kilde: Menon
(2016)

Med redusert aktivitet og stor usikkerhet rundt den framtidige utviklingen i gruvedriften er det et behov for å
styrke det øvrige næringsgrunnlaget i Longyearbyen for å opprettholde den norske aktiviteten. Uttalte
satsningsområder er forskningsvirksomhet og reiselivsnæringen (Meld. St. 32 (2015–2016)) som begge er
hyppige brukere av havna.

1.2.2. Behov for økt kapasitet og bedre fasiliteter for å håndtere skip, passasjerer,
mannskap og gods
Skipstrafikken i Longyearbyen havn er sammensatt, varierende og preget av klare sesongvariasjoner. Havna
besøkes av ulike fartøy med forskjellig størrelse og formål. Etter å ha ligget relativt stabilt siden 2005 kom det
en kraftig vekst i antall anløp til havna fra 2013 til 2014. Totalt over perioden har det vært en økning fra 751
anløp i 2005 til 1030 anløp i 2015 som utgjør en samlet vekst på 37 prosent. 1 Foreløpige anløpstall for 2016
viser at trafikken fram til og med 1. september er 20 prosent høyere enn hele foregående år målt i antall anløp.
Mye av trafikkveksten er drevet av passasjerskip, men det har også vært en økning i anløp fra forskningsfartøy.
Trafikkveksten forventes å fortsette, framover i all hovedsak som følge av økt etterspørsel etter arktiske cruise
og turistrettede dagsturer med mindre fartøy i fjordene rundt Longyearbyen. Mørketid og is gjør det utfordrende å navigere i farvannet rundt Svalbard vinterstid, hvilket fører til at det meste av trafikken kommer i
sommerhalvåret. I 2015 hadde sesongen fra mai til oktober hele 86 prosent av samlede anløp, og det er i disse
månedene det meste av den framtidige trafikkveksten vil komme. Det fører til at flere skip vil ankomme havna
samtidig, hvilket driver behovet for kaikapasitet opp. Figuren nedenfor viser framskrivninger av antall anløp og
passasjerer som ankommer Longyearbyen havn fordelt på skip som får ligge til kai og skip som må ligge til
anker og tendre i 2016, 2040 og 2060 dersom dagens kaikapasitet opprettholdes:

1

Ekskludert anløp med fritidsfartøy.
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Figur 2: a) Antall anløp til Longyearbyen havn framover fordelt på kai og tender b) Passasjerer framover fordelt på kai og
tender

Med økt trafikk og mer aktivitet i og rundt havna er det også en stigende etterspørsel etter bedre fasiliteter i
havneområdet. I grove trekk kan etterspørselen etter fasiliteter deles inn i tre hovedområder:


Publikumsfasiliteter som oppholdsrom og toaletter for besøkende og terminalfunksjoner for
effektivisering av snuhavnoperasjoner.



Næringsarealer som kontorer og lokaler for salg av reiselivsprodukter og forskningsvirksomhet i tillegg
til oppholdsrom for ansatte og andre operatører.



Lagerkapasitet og manøvreringsarealer for effektive logistikkoperasjoner.

Etterspørselen etter mer kapasitet og bedre fasiliteter er knyttet til et behov for å effektivisere havnas
håndtering av skip, passasjerer, mannskap og gods. En mer effektiv trafikkhåndtering forventes å redusere
kostnader for brukerne, øke inntjeningen for lokale aktører og styrke Longyearbyens konkurranseevne som
reiselivsdestinasjon og senter for arktisk forskning.

1.2.3. Behov for å effektivisere fiskeriaktivitet i havområdene rundt Svalbard
Det er en betydelig fiskeriaktivitet i havområdene rundt Svalbard. I 2014 ble blant annet 19 prosent av norsk
totalkvote av torsk og 24 prosent av totalkvoten av hyse fanget i Svalbardsonen. Denne aktiviteten forventes å
øke framover, blant annet som følge av stigende havtemperaturer som fører til at ressursgrunnlaget flytter
nordover. Fra 2004 til 2012 har det skjedd en stor endring i distribusjon av ulike fiskebestander, som kobles
direkte til klimaendringene i temperatur og isdekke (Fossheim, 2015).
I tillegg til en forventet økning i de hvite fiskebestandene som hentes ut i dag, forventes det også en økning i
forekomst av snøkrabbe i havområdene, som flere kommersielle aktører ønsker å fiske.
Store avstander mellom de nordlige fiskefeltene og fiskemottakene på fastlandet utgjør imidlertid en
utfordring for de som fisker i havområdene rundt Svalbard. Flere aktører i fiskerinæringen har derfor uttrykt
interesse for å kunne levere fisk på Svalbard for å redusere kostnader forbundet med transitt ved landing av
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fangst. Sammenlignet med nordlige havner på Fastlands-Norge ligger Longyearbyen betydelig nærmere fiskeriområdene i Svalbardsonen. Tabellen nedenfor viser forskjell i transittavstander mellom fiskefelt, Tromsø og
Longyearbyen.

Tabell 1-1: Forskjell i transittavstander (Longyearbyen, Tromsø) fra fiskefelt. Kilde: SINTEF med Olex (2016)

Longyearbyen
Fiskefelt

Avstand

Seilingstid

Tromsø
Avstand

Seilingstid

Hinlopenstredet

241 nm

22 t

1183 nm

108 t

Nordøstlige snøkrabbefelt (79N⁰, 39Ø⁰)

498 nm

45 t

674 nm

61 t

Vestlig snøkrabbefelt (Nordlig Forland)

103 nm

9t

675 nm

61 t

Vestlig hvitfiskfelt (øst for Hopen)

380 nm

35 t

498 nm

45 t

Dersom det åpnes for etablering av fiskemottak i Longyearbyen vil det kunne effektivisere fiskeriaktiviteten og
øke næringsgrunnlaget lokalt. For at dette skal kunne realiseres er det behov for et eget havneavsnitt i tilknytning til et fryselager eller prosesseringsanlegg for å sikre trygg og effektiv lossing av fisk.

1.3.

Mål og krav

De sentrale behovene beskrevet ovenfor er styrende for de mål og krav som er satt i denne utredningen.
Målhierarkiet er søkt å reflektere tiltakets innvirkning på brukernes behov sett i sammenheng med ønsket
samfunnsutvikling lokalt. Det bakenforliggende årsaks-virkningsforholdet er som følger: Det overordnede målet
om opprettholdelse av norske samfunn på Svalbard kan nås gjennom et robust og bærekraftig næringsliv. En
effektiv trafikkhåndtering i havna kan øke næringsgrunnlaget lokalt ved å redusere kostnadene og øke inntjeningen for brukere, operatører og næringsliv i Longyearbyen. Målhierarkiet er derfor utformet på følgende
måte:

Figur 3: Samfunnsmål, effektmål og krav

SAMFUNNSMÅL
Styrke lokalsamfunnet gjennom effektiv trafikkhåndtering i Longyearbyen havn.

EFFEKTMÅL
Reduserte kostnader og økt inntjening for brukere, operatører og næringsliv.

KRAV
Regulatoriske krav som setter rammebetingelser for utbygging og krav til nødvendig funksjonalitet.
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Å oppnå en effektiv trafikkhåndtering i Longyearbyen havn er det sentrale målet med tiltaket, men dette bør
igjen styrke lokalsamfunnet i Longyearbyen for å gi størst mulig verdi for samfunnet som helhet.
I hvilken grad en utbedring av havneinfrastrukturen bidrar til å oppnå samfunnsmålet er avhengig av tiltakets
virkning på nytten til brukerne av havneanlegget. Effektmålene representerer en endring, og graden av måloppnåelse må derfor sees opp mot en videreføring av dagens situasjon (null-alternativet). De ulike elementene
av effektmålet er ikke rangert fordi det ikke er noe åpenbart hierarki mellom dem. Det er summen av alternativenes virkninger som styrer graden av måloppnåelse.
Det er satt som krav at alle alternativer må være i tråd med gjeldende regler og rammebetingelser for
etablering av havneinfrastruktur generelt, og inngrep i kystsonen på Svalbard spesielt. Øvrige krav er knyttet til
nødvendig funksjonalitet for at tiltaket skal kunne bidra til å nå effektmålet.

1.4.

Mulige løsninger

Med utgangspunkt i de identifiserte behovene er det i grove trekk tre måter ulike løsninger kan bidra til at de
etablerte målene kan oppnås: 1) løse problemene som begrenset kapasitet og manglende fasiliteter fører med
seg for eksisterende brukergrupper, 2) utnytte en mulighet for å effektivisere fiskeriaktiviteten i havområdene
rundt Svalbard, eller 3) søke å tilfredsstille begge brukergruppers behov. Alle løsninger som rettes inn mot et
eller flere av disse brukerbehovene vil i ulik grad kunne tilfredsstille det overordnede behovet samfunnet har
for å opprettholde de norske samfunnene på Svalbard. Hvilke løsninger som gir størst mulig behovstilfredsstillelse for ulike brukergrupper, hvilke brukergrupper det er viktigst å dekke behovene til og hvilken grad av
behovstilfredstillelse som er mest hensiktsmessig er imidlertid ikke åpenbart. Mulighetsstudien er derfor
fokusert rundt å finne løsninger som gjør det mulig å besvare disse spørsmålene slik at den beste løsningen kan
identifiseres.
Det har resultert i at fem overordnede konseptuelle løsninger for utbygging med til sammen ti alternativer ble
plukket ut til videre vurdering i alternativanalysen i tillegg til nullalternativet. De ulike løsningene tilbyr
forskjellig kapasitetsutvidelse og fasiliteter rettet inn mot å tilfredsstille ulike brukergruppers behov. Konsept 13 er rettet inn mot å løse problemene som følger av begrenset kapasitet og manglende fasiliteter for
eksisterende brukergrupper. Konsept 4 er rettet inn mot å utnytte muligheten for å effektivisere
fiskeriaktiviteten i havområdene rundt Svalbard og konsept 5 rettes inn mot å dekke begge disse behovene
samtidig. De ulike alternativene er nærmere beskrevet i avsnittene nedenfor.

1.4.1. Konsept 0: Nullalternativ
Innebærer en videreføring av dagens situasjon gjennom å opprettholde eksisterende infrastruktur.
Nullalternativet er inkludert i alle øvrige alternativer. Dette inkluderer:


Alternativ 0 – Nødvendig vedlikehold av Bykaia slik at den kan benyttes på samme måte som i dag
gjennom analyseperioden.
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En videreføring av dagens situasjon fører til at kapasitetsutfordringene i havna øker utover i analyseperioden 2
som følge av forventet trafikkvekst. Kapasitetsutfordringene innebærer at flere skip må ligge til anker og tendre
passasjerer, mannskap og forsyninger med mindre båter til og fra land.

1.4.2. Konsept 1: Oppgradering av Bykaia (Nullpluss)
Innebærer en minimumsløsning med oppgradering av fortøyningsløsninger på Bykaia som gjør det mulig å ta
imot store cruiseskip på over 300 meter på en sikrere og mer effektiv måte. Dette inkluderer investering i:


Alternativ 1 – To frittstående betongkonstruksjoner (dykdalber) på hver side av fremre kaifront som
knyttes til hovedkaia med landganger.

I tillegg til å gi sikrere og mer effektiv fortøyning av store fartøy fører også investeringen til noe økt kapasitet
som følge av at flere mellomstore skip kan ligge til Bykaia samtidig.

1.4.3. Konsept 2: Ekspedisjonshavn
Innebærer økt kapasitet og bedre fasiliteter for små og mellomstore skip som dagsturbåter, ekspedisjonscruise
og forskningsfartøy. Konseptet er delt i tre ulike alternativer som er utformet på følgende måte:


Alternativ 2A – Liten flytekai på 85x25 meter som gir økt kapasitet for skip opptil 180 meter med bruk
av innvendige arealer på 1500 kvadratmeter til lager. Det etableres et terminalbygg på 1000
kvadratmeter med publikums- og næringsarealer på toppdekket av flytekaia.



Alternativ 2B – Stor flytekai på 120x35 meter som gir økt kapasitet for skip opp til 250 meter med
bruk av innvendige arealer på 2750 kvadratmeter til lager. Det etableres et terminalbygg på 1000
kvadratmeter med publikums- og næringsarealer på toppdekket av flytekaia.



Alternativ 2C – Stor flytekai på 120x35 meter som gir økt kapasitet for skip opp til 250 meter med full
utnyttelse av innvendige arealer på 4250 kvadratmeter til blant annet lager, forskningslaboratorier og
briefingrom. Det etableres et stort terminalbygg på 3400 kvadratmeter med publikums-, undervisnings- og næringsarealer som settes på flytekaia i tillegg til en småbåthavn med 30 båtplasser i
bakkant av kaia.

1.4.4. Konsept 3: Cruisehavn
Innebærer økt kapasitet til å ta imot store cruiseskip på over 250 meter i tillegg til bedre fasiliteter. Konseptet
er delt i to ulike alternativer som er utformet på følgende måte:


Alternativ 3A – En kai på 100x25 meter tilsvarende eksisterende Bykai, men med dykdalber på hver
side av fremre kaifront. I tillegg investeres det i dykdalber på eksisterende Bykai tilsvarende
investeringen i konsept 1. Alternativet dobler havnas kapasitet til å ta imot skip over 250 meter. Det
etableres et terminalbygg på 1000 kvadratmeter i bakkant av kaia.



Alternativ 3B – Langstrakt pirkai på 300x25 meter med liggeplass til større skip på utsiden av kaia og
plass til små og mellomstore skip på innsiden. Kaia gir betydelige kapasitetsøkninger for alle skip

2

Analyseperioden er satt fra 2016-2094 for alle alternativer ettersom levetiden til ny havneinfrastruktur er antatt å
være 75 år og ferdigstillingsåret er satt til 2020. For å sikre at alle alternativene er fullt ut sammenliknbare er det lagt
inn vedlikehold og reinvesteringer som er nødvendig for at nullalternativet skal kunne opprettholdes gjennom hele
perioden.
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inkludert en dobling av havnas kapasitet til å ta imot skip over 250 meter. Det etableres et
terminalbygg på 1000 kvadratmeter i bakkant av kaia.

1.4.5. Konsept 4: Fiskerihavn
Innebærer et eget havneavsnitt for mottak av frossen fisk som kan betjene fiskeflåten som opererer i
havområdene rundt Svalbard i dag. Konseptet er utformet på følgende måte:


Alternativ 4 – En egen kai dedikert til lasting og lossing av fisk på 250x25 meter med betydelige arealer
i nær tilknytning til kaia. Det etableres et fryselager på 5500 kvadratmeter i bakkant av kaia. Kaia har
kapasitet til å ta imot lasteskip for å frakte den lagrede fisken til fastlandet og ut i markedet.

Fiskerihavna gjør det mulig å lande fisk i Longyearbyen istedenfor på fastlandet, hvilket vil medføre store
besparelser for fiskebåtene som opererer i farvannene rundt Svalbard. Plassering av fiskerihavna og utarbeidingen av arealer og infrastruktur i bakkant av kaia legger til rette for videre utvikling av fiskeindustri i
Longyearbyen.

1.4.6. Konsept 5: Kombinasjonskonsept
Innebærer en større utbygging som kombinerer elementer fra øvrige alternativer for å legge til rette for mottak
av fisk og gi økt kapasitet og bedre fasiliteter for å håndtere øvrig trafikk. Konseptet er delt i tre ulike alternativer som er utformet på følgende måte:


Alternativ 5A – Fiskerihavn og liten flytekai med terminalbygg på 1000 kvadratmeter. Alternativ 5A er
en kombinasjon av alternativene 2A og 4. Alternativet innebærer en utvidelse av kapasiteten til å ta
imot små og mellomstore skip opp til 180 meter i tillegg til at det etableres fiskemottak med
fryselager.



Alternativ 5B – Fiskerihavn og stor flytekai med terminalbygg på 1000 kvadratmeter. Alternativ 5B er
en kombinasjon av alternativ 4 og kailøsningen fra alternativ 2C som innebærer en stor flytekai, med
fullt utnyttede innvendige arealer. Alternativet innebærer en utvidelse av kapasiteten til å ta imot små
og mellomstore skip opp til 250 meter i tillegg til at det etableres fiskemottak med fryselager.



Alternativ 5C – Fiskerihavn og 300 meter pirkai med terminalbygg på 1000 kvadratmeter. Alternativ
5C er en kombinasjon av alternativene 4 og 3B. Alternativet innebærer en pirkai på 300 meter som
legger til rette for liggehavnkapasitet for fiskeriflåten. Dette alternativet gir en stor utvidelse av den
samlede kapasiteten til å ta imot alle typer skip i tillegg til at det etableres fiskemottak med fryselager.

1.5.

Alternativanalyse

Den samfunnsøkonomiske analysen av alternativene innebærer en omfattende modellering av de ulike
løsningenes innvirkning på havnas kapasitet til å ta imot skip, passasjerer og gods. De fleste samfunnsøkonomiske virkninger av økt kapasitet og bedre fasiliteter er prissatt, så fremt det har vært faglig forsvarlig.

1.5.1. Prissatte virkninger
De samfunnsøkonomiske nyttevirkningene av økt kapasitet i Longyearbyen havn kommer i form av reduserte
reisekostnader for trafikanter og rederier, økte inntekter til Longyearbyen havn og økt avkastning for det lokale
næringslivet. De samfunnsøkonomiske kostnadene kommer i form av investering i ny infrastruktur, drift og
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vedlikehold av havna i tillegg til skattekostnader som følge av endringer i offentlige utgifter. Alle virkninger er
fordelt etter hvilke aktører som påvirkes, nærmere beskrevet nedenfor.
Trafikanter og transportbrukere
Virkningene for trafikanter og transportbrukere er sparte tids- og distanseavhengige kostnader for skip
(rederier), passasjerer og mannskap. For fiskeflåten gir en fiskerihavn på Svalbard sparte kostnader som følge
av unngått transitt til og fra fastlandet i forbindelse med landing av fangst. For andre skipssegmenter kommer
nytteeffekten som følge av at flere skip kan legge til kai istedenfor å ligge til anker og tendre. Økt kapasitet
reduserer også antall skip som må gå fra kai for å gi plass til andre.
Operatører (Longyearbyen havn)
En del av nytteeffekten for rederiene tilfaller havna i form av økte inntekter fra avgifter og salg av tjenester når
flere skip får ligge til kai. Økning i avgifter er lagt inn som en utgift for rederiene og en inntekt for havna. Leieinntekter fra lagerarealer som ligger i de flytende kai-konstruksjonene er også tillagt havna. Kostnader
forbundet med håndtering av skip og kostnader forbundet med tjenesteproduksjon og salg av varer er
inkludert.
Investerings- og vedlikeholdskostnader fordelt på statlige og private aktører
Investering og vedlikehold av havna inkluderer materialer (med frakt), anleggsarbeid, mudring, utfylling av
masser, infrastruktur for tilførsel av strøm og vann i tillegg til opparbeiding av arealer i tilknytning til
havneområdet. I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det satt av inntil 200 mill.
kroner i statlige midler i planperioden til å oppgradere og bygge ny havneinfrastruktur i Longyearbyen, men det
åpnes for at ytterligere investeringer kan finansieres av andre aktører. Under behandlingen av forrige
Svalbardmelding (Meld. St. 22 (2008-2009). Svalbard., 2009) framhevet Stortinget de sterke nasjonale
interesser og folkerettslige forpliktelser som er knyttet til Svalbard. Stortinget mente videre at dette tilsier et
sterkt statlig engasjement, herunder opprustning og utbygging av tung infrastruktur som havnefasiliteter
(Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023, 2013). Hvilke deler av havneinfrastrukturen
som skal finansieres av staten og i hvilken grad det åpnes for private aktører er imidlertid ikke nærmere
spesifisert. I de samfunnsøkonomiske beregningene er det derfor lagt til grunn at staten finansierer utbygging
av kaier, mens investeringer i bygningsmasse finansieres av private aktører.
Samfunnet for øvrig
Virkninger for samfunnet for øvrig inkluderer økt avkastning for det lokale næringslivet, virkninger på
sjøsikkerhet og endring i skattekostnader. Redusert tendering fører til økt omsetning for næringslivet i
Longyearbyen som følge av at flere passasjerer går i land og blir der lenger slik at de kan utnytte mer av det
aktivitets- og tjenestetilbudet som befinner seg i byen. Dette bidrar til samfunnsøkonomiske nytteeffekter i
form av økt profitt for næringslivet i byen. Kostnader forbundet med tjenesteproduksjon og salg av varer er
trukket fra.
Virkninger av investeringer i bygg
Bedre fasiliteter som kontorer, lager, næringslokaler og fellesarealer for publikum gir nytteeffekter i form av
leieinntekt og økt komfort for passasjerer, mannskap og ansatte i havna. Investering, drift og vedlikehold
inkluderer materialer, anleggsarbeid, tomtekostnader, infrastruktur for tilførsel av strøm og vann i tillegg til
generell drift og vedlikehold av bygningene. Alle vedlikeholds- og investeringskostnader knyttet til bygg er
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forutsatt finansiert av private aktører for å reflektere kostnadsfordelingen det legges opp til i oppdragsbrevet
og i NTP. Inntekter og kostnader fra drift av lager knyttet til fiskerikaia er ikke inkludert i de samfunnsøkonomiske beregningene da denne aktiviteten ellers ville funnet sted på fastlandet og derfor ikke innebærer
en endring i samlet ressursbruk.

1.5.2. Ikke-prissatte virkninger
Enkelte samfunnsøkonomiske virkninger har vært vanskelig å kvantifisere og er derfor vurdert som ikkeprissatte virkninger. Analysen av de ikke-prissatte virkningene må nødvendigvis bygge på skjønnsmessige
vurderinger der det er fokusert på å få fram forskjellene mellom alternativene. De ikke-prissatte virkningene
som er av størst betydning er:
Opprettholdelse av norske samfunn på Svalbard
Ett av hovedmålene i Svalbardpolitikken er opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen. Dette målet nås
gjennom familiesamfunnet i Longyearbyen. I tillegg til å være et vedtatt mål i seg selv er opprettholdelsen av
norske samfunn på Svalbard viktig for å nå øvrige mål i Svalbardpolitikken. Sett i lys av skatteregimet på
Svalbard, statlig involvering i det lokale næringslivet og omfanget av offentlige overføringer må betalingsvilligheten for å nå dette målet anses å være betydelig. Tiltaket kan styrke de norske samfunnene på Svalbard
gjennom å øke nærings- og sysselsettingsgrunnlaget lokalt.
Virkninger på natur og miljø
Bevaring av områdets særegne villmarksnatur er et annet overordnet mål for Svalbardpolitikken. Svalbardmeldingen fastslår at Svalbard har en internasjonalt viktig og verdifull natur- og kulturarv som Norge har et
særskilt ansvar for å bevare. I tillegg til å være unik er naturen på Svalbard sårbar for ytre påvirkning. Bevaring
av natur og miljø på Svalbard må derfor anses å være av stor betydning. Natur og miljø i Longyearbyen er
naturligvis en del av Svalbard, men i motsetning til det meste av det øvrige landskapet er ikke den aktuelle
delen av kystlinjen til Longyearbyen urørt natur. Inngrep i havnebasseng og kystlinje innebærer like fullt en
kostnad som må tas med i vurderingen.
Fleksibilitet til å videreutvikle havneområdet
Samfunnet i Longyearbyen er i stadig endring. Den globale oppvarmingen skjer raskere i områdene rundt
polene enn i resten av verden og byr på nye utfordringer og næringsmuligheter etter hvert som iskanten
trekker seg tilbake. Med et skiftende aktivitetsbilde er det behov for fleksibilitet. Utbedring av havneinfrastrukturen må dekke eksisterende og forventede behov uten å redusere muligheten for videreutvikling av
havneområdet for å møte potensielle uforutsette behov i framtiden. Løsninger som begrenser framtidig
utviklingspotensial innebærer derfor en samfunnsøkonomisk kostnad.
Fleksibilitet for trafikanter og transportbrukere
For enkelte fartøygrupper er kaivederlagene så høye at kostnadene ved å legge til kai framstår som høyere enn
kostnaden ved å tendre. Dette gjelder blant annet store cruiseskip som betaler høye kaivederlag og har
effektive tenderløsninger. Historisk viser imidlertid statistikken at disse skipene likevel velger å gå til kai dersom
de har muligheten til det. Det betyr at den reelle betalingsvilligheten for å ligge til kai overgår den beregnede
merkostnaden. Årsaken til dette kan være at enkeltkostnader knyttet til tendering undervurderes i analysen
eller at det er enkelte kostnadselementer vi ikke har klart å fange opp. Det kan for eksempel knytte seg til
rederienes betalingsvillighet for passasjerenes komfort og tilfredshet. Det kan også komme av at både rederier
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og passasjerer har betalingsvillighet for den økte fleksibiliteten det å ligge til kai gir sammenliknet med å måtte
ligge til anker. For rederiene vil tilgang til kai gjøre det enklere å utføre service- og vedlikeholdsarbeid. For
mannskap og passasjerer gir tilgang til kai mulighet til å gå av og på skipet når de selv ønsker. Dette er verdier
som ikke er fullt ut verdsatt i de prissatte virkningene hvilket medfører at nyttevirkningene for trafikanter og
transportbrukere er høyere enn det som framkommer av beregningene.

1.5.3. Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet
I tabellen nedenfor gis en oppsummering av de samlede resultatene vurdert opp mot nullalternativet.

Tabell 1-2: Oversikt over prissatte virkninger relativt til nullalternativet i millioner 2016-kroner, neddiskontert til 2016

Konsept
Alternativ

Null+
1

Ekspedisjonshavn

Cruisehavn Fiskerihavn Kombinasjonskonsept

2A

3A

2B

2C

3B

4

5A

5B

5C

Nytte og kostnader
Trafikanter og transportbrukere

13

81

108

108

89

150

1 382

1 461

1 490

1 533

2

116

179

282

47

51

4

121

220

58

Statlig investering og vedlikehold

-55

-161

-250

-293

-264

-370

-269

-430

-549

-639

Privat investering og vedlikehold

0

-31

-31

-131

-58

-58

-171

-202

-202

-229

Samfunnet for øvrig

-10

-11

-8

-8

-38

-56

52

42

45

-3

Nettonytte

-49

-5

-2

-43

-224

-283

997

992

1 003

720

Operatører

Alternativ 5B framstår som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet. Dette alternativet innebærer en kombinert utbygging der det legges til rette for etablering av fiskemottak og økt kapasitet med bedre
fasiliteter for øvrig trafikk. Samlet gir dette betydelige nytteeffekter for trafikanter og transportbrukere,
primært drevet av store kostnadsbesparelser for fiskeflåten. Øvrige fartøygrupper, mannskap og ikke minst
passasjerer får også betydelige nyttevirkninger i form av reduserte kostnader og økt komfort. Nye næringsarealer, lagerkapasitet og økt evne til å ta imot skip til kai gir også store inntektsøkninger til Longyearbyen havn
og andre operatører. Virkningene for samfunnet for øvrig er primært drevet av redusert risiko for ulykker for
fiskeriflåten forbundet med unngått seilas mellom fiskefeltene rundt Svalbard og fiskemottak på fastlandet.
Selv om investerings- og vedlikeholdskostnadene er betydelige er de samlede nyttevirkningene store nok til å
gjøre tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Basert på prissatte virkninger er alternativ 5B likevel bare marginalt mer lønnsomt enn alternativ 4 som kun
innebærer investering i en fiskerihavn og 5A som kombinerer utbygging av fiskerihavn med en mindre
ekspedisjonshavn.
Det er etableringen av en fiskerihavn i Longyearbyen (alternativ 4) som er den mest lønnsomme enkeltutbyggingen. Årsaken er at Longyearbyen ligger langt nærmere fiskefeltene rundt Svalbard enn fiskerihavnene
på fastlandet. Landing av fisk i Longyearbyen vil gi store besparelser i både seilingstidtid og utseilt distanse på i
gjennomsnitt ca. 36 timer og 800 km per landing. Disse besparelsene overgår medregnede kostnadsøkninger
forbundet med frakt av last fra mellomlagring i Longyearbyen og ut i markedet og bytte av mannskap på
Svalbard. En fiskerihavn løser imidlertid ikke de kapasitetsutfordringene som er i havna i dag og som vil øke
framover. Tvert imot vil en fiskerihavn føre til at disse utfordringene øker utover perioden ettersom fiskefartøyene har behov for å utnytte øvrig infrastruktur som liggehavn.
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Av øvrige enkeltutbygginger er det konsept 2, ekspedisjonshavn, som framstår som mest hensiktsmessig.
Årsaken er at konseptet både møter behov for å løse kapasitetsutfordringene i havna og tilfredsstiller behov for
bedre fasiliteter til en lavere kostnad enn øvrige alternativer i konsept 1 og 3. Basert på de prissatte virkningene alene er det imidlertid ikke grunnlag for å konkludere hvorvidt dette konseptet er samfunnsøkonomisk
lønnsomt gitt usikkerheten i beregningene. Når de ikke-prissatte virkningene tas med i vurderingene er det
imidlertid overveiende sannsynlig at det er en kombinert utbygging av fiskerihavn og ekspedisjonshavn som er
det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltaket. Behovet for å styrke næringsgrunnlaget lokalt for å opprettholde de norske samfunnene på Svalbard er stort. En ekspedisjonshavn vil øke inntektsgrunnlaget for reiselivsnæringen i Longyearbyen og andre lokale aktører som leverer tjenester til skip og besøkende. Det vil også øke
inntektene til lokale myndigheter og styrke Longyearbyen som senter for arktisk forskning. Et fiskemottak vil
også øke næringsgrunnlaget lokalt, både gjennom etablering av ny næringsvirksomhet og gjennom å øke etterspørselen etter støttetjenester til fiskeriflåten. Derfor er en kombinert utbygging, der det både legges til rette
for fiskeriaktivitet og investeres i økt kapasitet til å håndtere øvrig trafikk, det konseptet som i størst grad
styrker opprettholdelsen av norske samfunn på Svalbard. Videre trekker de ikke-prissatte virkningene knyttet
til rederiers, mannskaps og passasjerers verdi av å ligge til kai i retning av at kombinasjonsalternativ 5B er mer
samfunnsøkonomisk lønnsomt enn alternativ 5A som innebærer en mindre kapasitetsutvidelse spesielt for
større skip.

1.6.

Samlet vurdering og anbefaling

Basert på en samlet vurdering av alternativene anbefaler vi at det igangsettes videre planlegging av
kombinasjonsalternativet 5B. Alternativet innebærer etablering av to nye havneavsnitt i Longyearbyen: en kai
med fryselager for mottak av fisk (fiskerihavn) og en stor flytekai med terminalbygg særlig rettet inn mot
passasjertrafikk og forskningsfartøy (ekspedisjonshavn). I tillegg til å sannsynligvis være det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet er det også dette alternativet som i størst mulig grad oppfyller samfunnsmålet om å styrke lokalsamfunnet gjennom en effektiv trafikkhåndtering i Longyearbyen havn.
Det anbefalte alternativet innebærer imidlertid etablering av to havneavsnitt som i all hovedsak er uavhengige
av hverandre. Det er også stor forskjell i hvor langt planleggingsprosessen av de to havneavsnittene er kommet.
Ekspedisjonshavnavsnittet med en stor flyter ligger tett opp til det konseptet Longyearbyen lokalstyre har
utredet tidligere og planleggingsarbeidet er relativt langt framskredet i forhold til hva som er vanlig i tidligfaseutredninger.
En utbygging av en fiskerihavn vil innebære etablering av en næringsvirksomhet som i dag ikke eksisterer i
Longyearbyen. Vedtaket om å gjøre Havressursloven gjeldende for Svalbard er relativt nytt og det framstår som
uavklart hva formålet med endringen er. I Svalbardmeldingen indikeres det at det først og fremst er tiltenkt
landing av fangst til lokalt forbruk eller som en del av opplevelsestilbudet i byen. Næringslivsinteressen for
etablering av en mer konvensjonell fiskeindustri i Longyearbyen er imidlertid sterk og det er også uttrykt et
behov for å kunne levere fersk fangst i tillegg til mellomlagring av frossen fangst. En slik virksomhet er ikke
vurdert nærmere i denne utredningen. Hvorvidt en eventuell utbygging av fiskerihavn på Svalbard skal gjøres i
statlig eller privat regi er også et uavklart spørsmål. Dette påvirker også anbefalingen i denne utredningen som
i stor grad kan sees på som et grunnlag for to separate beslutninger:


En beslutning om hvordan og hvorvidt den generelle havneinfrastrukturen i Longyearbyen bør
utbedres



En beslutning om hvorvidt det bør legges til rette for å etablere et fiskemottak på Svalbard.
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Hvorvidt den generelle havneinfrastrukturen i Longyearbyen bør utbedres er i stor grad avhengig av hvordan
behovet for å opprettholde de norske samfunnene på Svalbard vektlegges. Utredningene viser imidlertid at en
ekspedisjonshavn kan gi tilstrekkelige effektiviseringsgevinster til å være samfunnsøkonomisk lønnsom selv
uten at virkningene for lokalsamfunnet tillegges vekt. Når en i tillegg tar hensyn til betydningen av å
opprettholde de norske samfunnene på Svalbard og hvilken innvirkning redusert aktivitet i gruvevirksomheten
kan ha på det lokale næringslivet anbefaler vi at den generelle havneinfrastrukturen i Longyearbyen utbedres.
Videre anbefaler vi at en slik utbedring gjøres ved å investere i en stor flytekai med et terminalbygg. Gitt de
utfordrende grunnforholdene i havneområdet er en flytekai en mer kostnadseffektiv løsning enn en bunnfast
kai. Løsningen kan også møte behov for økt lagerkapasitet til en lavere kostnad enn tilsvarende fasiliteter på
land. I tillegg kan toppdekket på kaia benyttes som tomteareal slik at kostnadene ved etablering av et
terminalbygg reduseres. Med utgangspunkt i beregnede effekter, ikke-prisatte virkninger, usikkerhet rundt
framtidig trafikkutvikling og tilstanden på eksisterende infrastruktur framstår en stor flytekai som en mer
robust løsning enn en liten. Hvilke deler av en slik investering som bør finansieres av staten og i hvilken grad
det bør åpnes for at private aktører kan involveres i prosjektet bør vurderes nærmere i den videre
utredningsprosessen.
I tillegg anbefaler vi at det gjøres en nærmere vurdering av muligheten for å etablere en fiskerihavn på
Svalbard. Etablering av et fiskemottak med fryselager i Longyearbyen er det enkelttiltaket som framstår som
mest samfunnsøkonomisk lønnsomt i alternativanalysen. Usikkerheten rundt en rekke elementer ved en slik
etablering er likevel såpass stor at det er behov for ytterligere utredninger før en eventuell investeringsbeslutning kan tas. Vår anbefaling er derfor at det gjøres en mer dyptgående vurdering av grunnlaget for å
etablere en fiskerihavn på Svalbard og hvilke juridiske rammebetingelser som må etableres for å kunne
realisere dette. I en slik utredning bør det også vurderes hvordan etablering av en fiskerihavn i Longyearbyen
påvirker øvrige fiskeri- og Svalbardpolitiske målsetninger, strategier og lovverk. Det inkluderer en avklaring
rundt hvilken type fiskemottak det er ønskelig å etablere på Svalbard og i hvilket omfang. Med utgangspunkt i
slike utredninger bør det gis klare føringer for hvilken type aktivitet og omfang som ønskes etablert. Videre bør
det presiseres hvilke eventuelle særskilte rammebetingelser som må følges og hvor grensesnittet mellom
offentlig engasjement og næringsinitiativ skal trekkes. Et viktig element som må vurderes i denne sammenhengen er at alternativet som utredes er landing av frossen fangst med et fryselager. Dette kan betjene den
fiskeriaktiviteten som er i havområdene rundt Svalbard i dag, og som forventes å vokse i framtiden.
Utredningen har imidlertid vist at det også er interesse for landing av fersk fisk på Svalbard. Det vil imidlertid
innebære etablering av et prosessanlegg og potensielt kunne kreve langt større kaianlegg enn det som er
vurdert i denne utredningen ettersom et slikt scenario vil medføre et behov for liggehavn. Konsekvensene av å
etablere et mottaksanlegg for fersk fisk er ikke vurdert i denne utredningen, og må derfor utredes videre
dersom det skal realiseres.
Samlet sett er det likevel vår vurdering at kombinasjonsalternativet 5B er det alternativet som i størst mulig
grad oppfyller samfunnsmålet for utredningen og er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme. En slik
investering vil effektivisere trafikkhåndteringen i havna og fiskerivirksomheten i områdene rundt Svalbard.
Videre vil tiltaket styrke næringsgrunnlaget lokalt, både gjennom å støtte oppunder eksisterende næringsliv og
legge til rette for etablering av ny virksomhet.
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2.

Innledning, bakgrunn og mandat

Longyearbyen havn og Svalbard lufthavn utgjør de eneste to transportforbindelsene mellom
Longyearbyen og fastlandet. Etter betydelig trafikkvekst over flere år opplever havna økende
kapasitetsutfordringer i sommermånedene når trafikken er på sitt høyeste. Som følge av disse
kapasitetsutfordringene har Samferdselsdepartementet bedt Kystverket om å gjennomføre en
utredning av en eventuell utvidelse av Longyearbyen havn.
Svalbard har vært en del av Kongeriket Norge siden 1925. Norsk overherredømme over øygruppen er etablert
gjennom Svalbardtraktaten som er ratifisert av mer enn 40 parter og er åpen for tiltredelse. Svalbard er av
spesiell politisk interesse på grunn av sin geografiske beliggenhet og folkerettslige historie, og norsk Svalbardpolitikk har vært motivert av å imøtekomme de internasjonale forventningene som stilles i traktaten. De overordnede målene i Svalbardpolitikken er:


Konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten



Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd



Bevaring av ro og stabilitet i området



Bevaring av områdets særegne villmarksnatur



Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen

Det siste målet om å opprettholde norske samfunn på øygruppen er ikke bare et mål i seg selv, men også et
virkemiddel for å nå de øvrige overordnede målene og opprettholde norsk suverenitetshevdelse. Svalbardmeldingen (Meld. St. 32 (2015-2016) Svalbard, 2016) presiserer at målet om opprettholdelse av norske
samfunn på øygruppen er oppfylt gjennom familiesamfunnet Longyearbyen. Dette er en av årsakene til det
sterke statlige engasjementet i nærings- og samfunnslivet i Longyearbyen.
Det meste av den norske aktiviteten på Svalbard og i Longyearbyen har vært sentrert rundt utvinning av kull.
Men den unike naturen, nærhet til Nordpolen og den veletablerte samfunnsstrukturen i Longyearbyen har ført
til en stadig økende turisme og forskningsaktivitet i byen. Dette har også ført til økt skipstrafikk og påfølgende
kapasitetsutfordringer i Longyearbyen havn. For å styrke næringsgrunnlaget i Longyearbyen har lokale
myndigheter i lengre tid jobbet med å utbedre infrastrukturen i havna.
Under behandlingen av forrige Svalbardmelding (Meld. St. 22 (2008-2009). Svalbard., 2009) framhevet
Stortinget de sterke nasjonale interesser og folkerettslige forpliktelser som er knyttet til Svalbard. Stortinget
mente videre at dette tilsier et sterkt statlig engasjement, herunder opprustning og utbygging av tung
infrastruktur som havnefasiliteter (Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023, 2013).
Med bakgrunn i dette fikk Kystverket høsten 2015 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å foreta en
konseptvalgutredning for ny havneinfrastruktur. Det ble i budsjettforslaget for 2016 foreslått å bevilge 15 mill.
kroner til planlegging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. Prosjektet er omtalt i Meld. St. 26 (2012-2013),
Nasjonal transportplan 2014-2023 og i Kystverkets handlingsprogram 2014-2023 (Kystverket, 2013). Der
framgår det at det er satt av inntil 200 mill. kroner i statlige midler i planperioden til å oppgradere og bygge ny
havneinfrastruktur i Longyearbyen, med utgangspunkt i en kostnad på 400 mill. kroner.
Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å utrede forskjellige løsninger for havneinfrastruktur i
Longyearbyen. I dette arbeidet skal Kystverket både vurdere de konseptene som er foreslått av Longyearbyens
lokalstyre, og utrede og vurdere andre aktuelle konsepter. Minst ett av konseptene som utredes skal kun
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inneholde strengt nødvendig kapasitetsutvidelse av kaien(e) slik at disse kan håndtere forventet økt
skipstrafikk.
Det er bedt om at arbeidet legges opp og gjennomføres som en konseptvalgutredning (KVU), og at denne
presenteres i en rapport der de ulike konseptene blir presentert, vurdert og rangert. I rapporten må det videre
komme klart frem hvilket konsept Kystverket tilrår å gå videre med. Samfunnsøkonomisk analyse og samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal ligge til grunn for vurderingene av konseptene. Utredningen bør gjennomføres i
tråd med relevante veiledere.
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3.

Situasjonsbeskrivelse

Longyearbyen har i dag fire kaier: Bykaia, Gammelkaia, Kullkaia og Turistkaia. Bykaia er
Longyearbyens offentlige havn og dekker byens behov for havnefasiliteter til tung last og
passasjertrafikk. Gammelkaia benyttes i all hovedsak til å ta imot gods og forsyninger til
Longyearbyen og som liggekai for Sysselmannens fartøy. Kullkaia benyttes primært til å skipe ut
kull for eksport og for å ta imot asfalt, sand og grus. Det er også etablert en plastflytebrygge
(Turistkaia) som betjener fartøy opp til 60 meter. De siste årene har trafikken i havna økt betydelig
særlig som følge av vekst innen forskningsvirksomhet og reiselivsnæringen. Trafikken er
konsentrert rundt sommermånedene, hvilket har utfordret kapasiteten i havna. Fartøy som ikke får
komme til kai må ligge på anker i fjorden og frakte passasjerer, mannskap og forsyninger til og fra
land med småbåter.
I delkapitlene nedenfor gir vi en kort beskrivelse av den eksisterende havneinfrastrukturen i Longyearbyen og
de siste års trafikkutvikling.

3.1.

Beskrivelse av de ulike kaianleggene i Longyearbyen havn

De forskjellige kaiene i Longyearbyen er plassert på ulike deler av kystlinjen. Figuren nedenfor gir en oversikt
over hvor de ulike kaiene er plassert i havnebassenget.

Figur 4: Oversikt over kaiene i Longyearbyen

Bykaia, Gammelkaia og Turistkaia ligger nær bykjernen i Longyearbyen, hvilket gjør de godt egnet til å betjene
turistrettet trafikk. Gammelkaia er den kaia som ligger nærmest sentrum. Bykaia ligger vest for Gammelkaia og
Turistkaia er plassert mellom de to med tilknytning til havneområdet rundt Bykaia. Kullkaia er plassert på
Hotellneset et godt stykke unna sentrum og i nærheten av flyplassen.
Nær Hotellneset er det en egen havn for private småbåter, som er markert som «Småtbåthavna» i Figur 4.
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over kaianleggene i Longyearbyen.

Tabell 3-1: Kaianleggene i Longyearbyen. Kilde: Longyearbyen havn

Eier

Konstruksjon

Bruk

Servicetilbud

ISPS
Kailengde
Anslag maks.
fartøyslengde
Dybde ved kaifront
Annet

Gammelkaia
Materiallageret
(SNSK,
Bring og COOP)
Spuntkasse med
stålbjelke som
forkantlist. Ikke
permanent dekke.
Fendret med
traktordekk.
Matvarer og
forsyninger.
Snøscootere, biler
osv. Også brukt av
Sysselmannens
fartøy.
Bunkers. Til skip
med krav til større
dyptgående leveres
bunkers med
shuttle.
Nei
54 m
90 m

Bykaia
Longyearbyen
Lokalstyre

Turistkaia
Longyearbyen
Lokalstyre

Kullkaia
SNSK AS

Cellespuntkai med fast
dekke i brostein.
Betongbjelke langs
sidene.
Moderne platefendre

Plast (flytekai)

Cruise, turisme,
Kystvakten, forskning,
annen gods/nyttetransport og
tyngre last (tank,
fiskefartøy osv.
Vann og strøm

Liggekai for
dagsturbåter og
større fritidsbåter.
Kaien er en ren
ligge- og
passasjerkai.
Vann og strøm

Spuntkasse med
stålbjelke som
forkantlist. Ikke
permanent dekke.
Fendret med
traktordekk.
Eksport av kull,
samt import av
asfalt, sand og
grus. Kan også
brukes av andre
mindre skip

Ja
84 m
300 m

7,5-8 m
Kaia ligger utsatt til
ved nord-vestlig
vind, noe som gjør
det utfordrende å
gå til /fra kai i dårlig
vær. Rehabilitert i
2012/2013.

9m
Longyearbyens
offentlige kai. Relativt
moderne kai. Selv om
man kan legge til kaien
begrenser lengden
logistikkoperasjoner
for større skip.

Nei
132 m
60 m (under
gunstige forhold)
7m
Lengden økes til
72 meter i løpet av
2015.
Benyttes som
tenderbrygge for
cruiseskip.

Nei
62 m
170 m
10-12 m
Relativt store
bakarealer.
Beliggenheten
medfører mindre
belastning for
beboerne mht.
støv og andre
eksterne effekter
av godstransport.
Nybygd i
2012/2013.

Havna benytter i dag et eldre bygg til egne funksjoner og servicetjenester som leies av Longyearbyen lokalstyre.
Næringsaktører som leverer tjenester rettet mot godshåndtering, lagring, shipping og logistikk er også
lokalisert i havneområdet og med blant annet lagerhaller for varm-, kjøl- og fryselagring.
I avsnittene nedenfor gis en nærmere beskrivelse av de ulike kaiene og deres tekniske tilstand basert på
dokumentgjennomgang og befaring gjennomført i utredningsarbeidet. For utdypende tilstandsrapporter for
kaianleggene, se Vedlegg 1 Grunnundersøkelse Kai og Vedlegg 2 Grunnforhold og krav til stabilitet.

3.1.1. Bykaia – Beskrivelse og teknisk tilstand
Bykaia ble først anlagt en gang etter 2. verdenskrig, men er senere bygget om til slik den er i dag i 1993/1994
og er eid av Longyearbyen havn (SINTEF/Svalbard Miljøvernfond, 2011). Bykaia er 84 meter lang og 16 meter
bred. Skip kan ligge på alle tre sidene, og lengre skip kan stikke ut over enden av kaia. Kaia er i utgangspunktet
dimensjonert for å kunne ta imot skip opptil 300 meters lengde, men det har vært skip med lengder utover
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dette som har benyttet kaia. Dersom lange skip ligger til fronten av kaia vil ikke kortsidene kunne benyttes som
følge av at fortøyningstrossene festes på land. Bildet nedenfor viser cruiseskipet MSC Splendida (333 meter
lang) som legger til Bykaia.

Figur 5: Bykaia med MSC Splendida

Kaia er dimensjonert for vanlig nyttelast på 4 tonn per m2 og 70 tonn punktlast. Kaia fremstår i god stand 23 år
etter bygging, noe som skyldes jevnlig vedlikehold og oppgraderinger. Kaias hovedutfordring er at de nye store
cruiseskipene som ankommer Longyearbyen havn er vesentlig større enn det kaia ble dimensjonert for.
Konsekvensen er at de store cruiseskipene utfordrer fortøyningsløsningene i havna og må benytte motorkraft
for å holde seg inntil kaia ved dårlig vær. I noen tilfeller må de forlate kaia og ligge på anker i fjorden.

3.1.2. Turistkaia – beskrivelse og teknisk tilstand
Turistkaia er en flytende plastkonstruksjon eid av Longyearbyen havn som ble etablert i 2007. Siden den gang
er kaia utvidet flere ganger, senest i august 2016, og den er nå 130 meter lang og 5 meter bred. Kaia kan håndtere skip på opptil 60 meter under gunstige vær- og bølgeforhold og benyttes av mindre skip som dagsturbåter,
de minste ekspedisjonscruisebåtene og losbåter. Skip kan ligge på alle sider av kaia, noe som gir en tilgjengelig
kailengde på 230 meter.
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Figur 6: Turistkaia

Turistkaia består av plastelementer med runde pongtonger som har vist seg motstandsdyktige i det tøffe
klimaet på Svalbard. Elementene er i god stand og har en forventet levetid på ca. 20 år. Kaias hovedutfordring
er at forankringen har begrenset evne til å håndtere mange skip under samtidig påvirkning av bølger og vind.
Ideelt sett bør slike flytebryggekonstruksjoner ligge beskyttet for bølger og vind innenfor en molo. Turistkaia er
derfor plassert sørøst for Bykaia, noe som gir en viss skjerming mot bølger fra innløpet til Adventfjorden.

3.1.3. Gammelkaia – beskrivelse og teknisk tilstand
Den opprinnelige utlastingskaia, i dag kalt Gammelkaia, stammer fra den første gruvedriften i byen og ble
anlagt allerede i 1907 (SINTEF/Svalbard Miljøvernfond, 2011). Etter at kaianlegget på Hotellneset ble anlagt i
1920, var det bare gods- og persontrafikken som gikk fra Gammelkaia. Bykaia, som ble anlagt etter 2. verdenskrig, overtok denne funksjonen, og i dag fungerer Gammelkaia som supplement for godstransport og
cruisetrafikk til Bykaia.
Gammelkaia er eid av Materiallageret AS og er 54 meter lang. Kaia var opprinnelig en gammel trepelekai som i
2012/2013 ble erstattet av en stagforankret spuntkasse satt i stedlige masser. Den kan i utgangspunktet ta
imot skip på opptil 90 meter på langsiden. Kaia blir vanligvis benyttet av Sysselmannens skip og lasteskipet
Norbjørn som benytter lagerfasiliteter på bakområdene tilknyttet kaia.
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Figur 7: Gammelkaia fra kaifronten

Det er betydelig usikkerhet vedrørende kaias bæreevne og strukturelle integritet som er gjenstand for en egen
prosess mellom Lokalstyret og eieren. Denne utredningen forutsetter at myndigheter og eier gjør nødvendige
tiltak for å dokumentere tilstrekkelig kapasitet slik at kaia fortsatt kan benyttes til samme formål som i dag.

3.1.4. Kullkaia – beskrivelse og teknisk tilstand
Kullkaia er eid av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og er 65 meter lang. Kaia var opprinnelig en gammel
trepelekai som i 2012/2013 ble erstattet av en stagforankret spuntkasse satt i stedlige masser. Kaia har ikke
fast dekke. Den tar nå imot skip på opptil 170 meter. Kaia blir vanligvis benyttet for utskiping av kull, men kaia
benyttes tidvis også som liggehavn for skip som trenger service og i noen tilfeller også for å avlaste Bykaia i
spesielt travle perioder.
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Figur 8: Kullkaia sett fra sjøen

Kullkaia fremstår å være i noe dårlig teknisk stand. Det opplyses at kaia skal være dimensjonert for 4 tonn per
m2 og 70 tonn punktlast, men dette har ikke eier kunnet dokumentere. Kontrollberegninger av Dr. techn. Olav
Olsen og NGI antyder at kaia ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot jordskjelv og statisk stabilitet i henhold
til Norsk Standard.
Usikkerheten vedrørende kaias bæreevne og strukturelle integritet er som for Gammelkaia gjenstand for en
egen prosess mellom Lokalstyret og eieren. Utredningen forutsetter at myndigheter og eier gjør nødvendige
tiltak for å dokumentere tilstrekkelig kapasitet slik at kaia fortsatt kan benyttes til samme formål som i dag.

3.2.

Trafikken i Longyearbyen havn

Skipstrafikken i Longyearbyen havn er sammensatt, varierende og preget av klare sesongvariasjoner. Havna
besøkes av ulike fartøy med forskjellig størrelse og formål. Trafikkomfanget har økt de siste par årene, særlig
drevet av passasjerskip og økt forskningsaktivitet, og veksten forventes å fortsette framover.

3.2.1. Trafikkutvikling
Etter å ha ligget relativt stabilt siden 2005 kom det en kraftig vekst i antall anløp til havna fra 2013 til 2014.
Totalt over perioden har det vært en økning fra 751 anløp i 2005 til 1030 anløp i 2015 som utgjør en samlet
vekst på 37 prosent.3 Foreløpige anløpstall for 2016 viser at trafikken fram til og med 1. september er 20

3

Ekskludert anløp med fritidsfartøy.
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prosent høyere enn hele foregående år målt i antall anløp. Mye av trafikkveksten er drevet av passasjerskip,
men det har også vært en vekst i anløp fra forskningsfartøy. Samtidig som antall anløp har økt betydelig har
også størrelsen på skipene som ankommer havna steget. Målt i samlet anløpt bruttotonnasje har trafikkomfanget fra 2005 til 2015 økt med hele 68 prosent, veksten har fortsatt i 2016 og foreløpige tall viser at
samlet bruttotonnasje fram til 1. september er 20 prosent høyere enn for hele 2015. Den årlige utviklingen i
trafikkomfanget er presentert i figuren nedenfor.

Figur 9: Historisk utvikling i anløp til Longyearbyen fordelt på fartøyskategorier (grove): Kilde: Havnedata fra Longyearbyen
havn (2016)

3.2.2. Historisk utvikling i passasjertrafikken
Det har vært en sterk vekst i antall passasjerer over Longyearbyen havn, fra 28 382 passasjerer i 2005 til 63 678
passasjerer i 2015. Dette tilsvarer en vekst på 124 prosent. Fram til 1. september 2016 har antall passasjerer
vokst med ytterligere 10 prosent sett opp mot totalt antall passasjerer i 2015. Det er store oversjøiske cruiseskip som bidrar til flest passasjerer til Longyearbyen. Figuren under viser den historiske utviklingen i antall
passasjerer fra 2005 til 2015.
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Figur 10: Utvikling i antall passasjerer over Longyearbyen havn (2005-2015). Kilde: Havnedata fra Longyearbyen havn (2016)

3.2.3. Sesongvariasjon
Longyearbyen havn har store sesongvariasjoner på grunn av klimaet. Mørketid og is gjør det utfordrende å
navigere i farvannet rundt Svalbard i vinterstid. I 2015 hadde sesongen fra mai til oktober hele 86 prosent av
anløpene for hele året. Måneden med størst trafikk, juli, hadde 24 prosent av total trafikk i 2015. Figuren
nedenfor viser sesongvariasjoner i gjennomsnittlig antall anløp de siste tre årene fordelt på de ulike
fartøygruppene.

Figur 11: Sesongvariasjoner for anløp over Longyearbyen havn (2013-2015). Kilde: Havnedata fra Longyearbyen havn (2016)

Som vi ser av figuren er sesongvariasjonene relativt sammenfallende for de ulike fartøyskategoriene. Likevel er
det særlig passasjertrafikken som driver trafikkomfanget opp i perioden mai til september. Dette gir et stort
press på Bykaia i juli, som har nådd sin maksimale kapasitet for håndtering av passasjerskip og godsfartøy.
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4.

Behovsvurdering

Det er i all hovedsak tre sentrale utviklingstrekk som driver behovet for å utbedre havneinfrastrukturen i
Longyearbyen. For det første er det et behov for å styrke næringsgrunnlaget i Longyearbyen for å kunne nå
den vedtatte målsetningen om å opprettholde norske samfunn på Svalbard. For det andre har økt trafikk ført
til at etterspørselen etter kaiplass og øvrige havnefasiliteter overgår det havna er i stand til å tilby. For det
tredje har vedtaket om å gjøre Havressursloven gjeldende på Svalbard åpnet en mulighet for å effektivisere
fisket som foregår i havområdene rundt øygruppen gjennom å etablere et fiskemottak i Longyearbyen.
Med utgangspunkt i dagens trafikk, forventet framtidig vekst i maritim aktivitet og eksisterende kapasitet for
håndtering av skip, passasjerer og gods i Longyearbyen havn er det prosjektutløsende behovet bak denne
utredningen identifisert som:
Behov for økt kapasitet i Longyearbyen havn.
Behovet for økt kapasitet trekkes fram som det viktigste behovet for nær sagt alle interessenter. Det grunnleggende behovet er økt kapasitet til å ta imot skip til kai. Det er imidlertid også behov for bedre fasiliteter som
øker havnas kapasitet til å håndtere passasjerer, mannskap og gods som ankommer Longyearbyen sjøveien på
en hensiktsmessig måte. Driveren bak det prosjektutløsende behovet er at kapasitetsutfordringene som
oppstår i sommersesongen fører til økte kostnader og redusert inntjening for brukere, operatører og øvrig
næringsliv.
Figuren under viser forventet trafikkutvikling i form av antall anløp og passasjervolum framover, og andel som
må tendre (i prosent) dersom kaiinfrastrukturen forblir slik den er i dag. Figuren viser tydelig at kapasitetsutfordringen forventes å øke framover.

Figur 12 - a) Antall anløp til Longyearbyen havn framover fordelt på kai og tender b) Passasjerer framover fordelt på kai og
tender. Kilde: Prognoser utarbeidet av Menon/DNV GL/SINTEF (2016)

Økt kapasitet vil gi en mer effektiv trafikkhåndtering i havna som legger til rette for å videreutvikle sentrale
næringer i Longyearbyen. Med redusert gruvevirksomhet er videreutvikling av øvrig næringsliv sentralt for å
opprettholde et robust lokalsamfunn som støtter opp under de overordnede målene i Svalbardpolitikken.
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For detaljer rundt behovskartlegging henvises det til Vedlegg 3 - Dokumentasjon av interessentanalyse.
Grunnlag for trafikkprognosene og modellering av hvilke skip som får ligge til kai redegjøres for nærmere i
Vedlegg 4 – Dokumentasjon av prognoser, og Vedlegg 5 – Beskrivelse av havnemodellen.

4.1.

Behov knyttet til nasjonale mål og føringer

Den overordnede Svalbardpolitikken setter rammebetingelser for det meste av det som foregår på øygruppen.
Nasjonale føringer for samfunns- og næringsliv på Svalbard har vært lagt frem med jevne mellomrom i
helhetlige meldinger til Stortinget. Øygruppen er av spesiell politisk interesse på grunn av sin geografiske
beliggenhet og folkerettslige historie. Svalbard har vært en del av Kongeriket Norge siden Svalbardloven trådte
i kraft i 1925. Loven bygger på forutsetninger lagt i Svalbardtraktaten, som i dag har mer enn 40 parter og er
åpen for tiltredelse. Norsk Svalbardpolitikk har i ettertid vært motivert av å imøtekomme de internasjonale
forventningene som stilles i traktaten. Det har vært bred politisk enighet om de overordnede målene for
Svalbardpolitikken og disse ble bekreftet videreført i Svalbardmeldingen (Meld. St. 32 (2015-2016) Svalbard,
2016) og er definert som:
•

Konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten

•

Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd

•

Bevaring av ro og stabilitet i området

•

Bevaring av områdets særegne villmarksnatur

•

Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen

Selv om alle disse målene er av stor betydning for denne utredningen er det særlig det siste målet som er
relatert til behov for statlige investeringer i havneinfrastruktur i Longyearbyen. Svalbardmeldingen (Meld. St.
32 (2015-2016) Svalbard, 2016) presiserer at målet om opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen er
oppfylt gjennom familiesamfunnet Longyearbyen. Longyearbyen er det norske administrasjonssenteret på
øygruppen og rundt tre fjerdedeler av Svalbards befolkning på 2 654 personer bor her. Befolkningsgrunnlaget
på Svalbard har over tid holdt seg relativt stabilt. Som for alle lokalsamfunn er imidlertid næringsaktivitet og
arbeidsplasser en forutsetning for å opprettholde samfunnet. Mye av aktiviteten på Svalbard og i Longyearbyen
har tradisjonelt vært sentrert rundt gruvedrift med Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) som det
viktigste selskapet. De siste årene har det meste av produksjonen foregått i gruvene på Lunckefjell og i
Sveagruva, men mye av administrasjonen og produksjonen av støttetjenester foregår fra Longyearbyen. Det er
også produksjon i Gruve 7 som ligger i umiddelbar nærhet til byen. Siden finanskrisen i 2008 har imidlertid
kullprisene falt betydelig og gruvevirksomheten er nå kraftig redusert. I 2015 ble det vedtatt treårig driftshvile i
Sveagruva fra 2017 og det er stor usikkerhet knyttet til hvorvidt denne aktiviteten vil ta seg opp igjen. Mye av
det tradisjonelle næringsgrunnlaget på Svalbard og i Longyearbyen er derfor svekket. Figuren nedenfor viser
utvikling i verdiskaping i privat næringsliv (inkl. utdanning) siden 2005. For mer utfyllende informasjon om
befolkning og næringsliv i Longyearbyen henvises til Vedlegg 6 – Befolkning og næringsliv.
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Figur 13: Utvikling i verdiskaping i privat næringsliv og utdanning på Svalbard oppgitt i millioner 2015-kroner. Kilde: Menon
(2016)

Med redusert aktivitet og stor usikkerhet rundt den framtidige utviklingen i gruvedriften er det et behov for å
styrke det øvrige næringsgrunnlaget i Longyearbyen for å opprettholde den norske aktiviteten. Uttalte satsningsområder for å øke næringsgrunnlaget i Longyearbyen er forskningsvirksomhet og reiselivsnæringen som
begge er hyppige brukere av havna (Meld. St. 32 (2015-2016) Svalbard, 2016). Etter at Havressursloven ble
utvidet til også å gjelde for Svalbard (Lovdata, 2015) har det også åpnet seg muligheter for å utvikle en fiskerinæring i Longyearbyen. Det er imidlertid uavklart hvilken form for fiskerivirksomhet og i hvilket omfang det vil
åpnes for.
I forrige Svalbardmelding ble det også påpekt at et sterkt statlig engasjement på Svalbard skulle gjøre seg
gjeldende gjennom «opprustning og utbygging av tung infrastruktur så som energiforsyning og havneinfrastruktur» (Meld. St. 22 (2008-2009). Svalbard., 2009). I Svalbardmeldingen (2015-2016) fremhever
Regjeringen derimot at opprettholdelsen av eksisterende infrastruktur er viktig, men at man ikke vil legge til
rette for en vekst som raskt utløser store behov for investeringer i infrastruktur som vannforsyning, varme og
kraftproduksjon (Meld. St. 32 (2015-2016) Svalbard, 2016). Energiverket leverer i dag både strøm og fjernvarme
opp mot sin maksimale kapasitet, slik at implikasjonen blir at det ikke er et mål at samfunnet skal vokse utover
dagens nivå.
Tiltak for utbedring av havneinfrastrukturen i Longyearbyen er også i tråd med den nasjonale transportpolitikken. Overordnet mål i gjeldende Nasjonal transportplan 2014-2023 (Meld. St. 26 (2012-2013)) er «å tilby
et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og
fremmer regional utvikling». Hovedmål for transportpolitikken er:
•

Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i
næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

•

En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i
transportsektoren.

•

Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å
oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.

•

Et transportsystem som er universelt utformet.

I «Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029»
(Samferdselsdepartementet, 2015) er det satt opp en ny målstruktur for samferdselssektoren:
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Figur 14 - Målstruktur for samferdselssektoren

Det er spesielt målsetningene knyttet til bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke
konkurransekraften i næringslivet som er av relevans for behov for statlige investeringer i havneinfrastruktur i
Longyearbyen. Målsetninger knyttet til trafikksikkerhet er også relevant. Det er et politisk mål å redusere
risikoen for uønskede hendelser ved sjøtransport rundt Svalbard (Meld. St. 32 (2015-2016)). På grunn av
krevende klimatiske forhold, mer ekstremvær, lange avstander og relativt få stedlige ressurser er søk- og
redningsoperasjoner utfordrende på øygruppen. Økt trafikk i havområdene rundt Svalbard kan derfor føre med
seg behov for å styrke beredskapen og søk og redningskapasiteten der tilfredsstillende havnefasiliteter i
Longyearbyen vil være av betydning.
I Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 (Meld. St. 26 (2012–2013)) framheves derfor behovet for å
oppgradere havneanleggene i Longyearbyen. To sentrale utviklingstrekk for havområdene rundt Svalbard blir
trukket fram i meldingen:
•

Skipstrafikken til de arktiske områdene øker både i antall og omfang, og dette gjelder særlig
cruisetrafikken.

•

Et isfritt polhav sommerstid kan føre til helt nye ruter for den internasjonale skipsfarten mellom
øst og vest.

Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 trekker spesielt fram to viktige behov den økte aktiviteten i
havområdet rundt Svalbard fører med seg:
•

Behov for å styrke rednings- og beredskapsarbeidet på øygruppen og i tilstøtende havområder

•

Behov for økt kapasitet i Longyearbyen havn

Utbedring av havneinfrastrukturen er også i tråd med vedtatte målsetninger for sjøtransport nedfestet i blant
annet Kystverkets målsetninger. Kystverket har ansvaret for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å
ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket har også ansvaret for å
forebygge og begrense skadeeffektene ved akutt forurensning, og å medvirke til en bærekraftig utvikling av
kystsonen.
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4.2.

Behov knyttet til regionale og lokale myndigheters mål og føringer

Havnas rolle i utviklingen av lokalsamfunnet i Longyearbyen er også fremtredende i de lokale myndigheters
plandokumenter, strategidokumentet, utredninger og vedtekter (Longyearbyen lokalstyre/Multiconsult, 2014).
De lokale myndighetene har over lengre tid jobbet med strategiske planer for videreutvikling av samfunnet i
Longyearbyen. Større robusthet i Svalbardsamfunnet er en gjennomgående ambisjon i de lokale strategidokumentene (Svalbard næringsforening/Multiconsult, 2014). Med større robusthet menes at dagens
befolkningstall er et minimum, men at det er ønskelig å oppnå en bærekraftig vekst. De lokale myndighetene
trekker spesielt frem at dagens usikkerhet rundt kulldriften gjør det stadig viktigere å videreutvikle det øvrige
næringslivet i Longyearbyen. I tillegg skal lokal næringsaktivitet bidra til å oppfylle målene i den overordnede
norske svalbardpolitikken.
En nødvendig betingelse for utvikling av alle virksomhetsområder i lokalsamfunnet er en hensiktsmessig
infrastruktur. Behovet for videreutvikling av havna står sentralt i dette arbeidet. De lokale myndighetenes
visjon er at Longyearbyen havn skal være det foretrukne knutepunkt for all aktivitet med et maritimt
logistikkbehov i Høy-Arktis. I de langsiktige målsettingene heter det at Longyearbyen havn skal legge til rette
for:
•

Tilstrekkelig kapasitet og fasiliteter for både søk og redning (SAR), oljevernberedskap,
ressurskontroll og arktiske øvingsarenaer

•

Støttefunksjoner som gjør Norge ledende innen forskning og undervisning i Arktis

•

Snuhavnoperasjoner og være den foretrukne havna for arktiske passasjercruise

•

Et fiskerihavneavsnitt for å håndtere liggetid, mannskapsbytter, service og omlastinger

•

Bergverks- og mineralnæringen samt bidra til synergi mellom det industrielle og skipstekniske
næringsmiljøet

•

Utvikling av en industrikai relatert til næringslivets behov

•

Støttefunksjoner med tilhørende havne- og kaifasiliteter for andre næringer i Arktis

Bakgrunnen for disse ambisjonene reflekteres i andre styringsdokumenter og strategiske mål. I masterplanen
for reiselivet (Visit Svalbard/MIMIR, 2015) skisseres en ambisjon om å doble antall årsverk i reiselivet innen
2025. Veksten skal komme gjennom flere besøkende og lengre opphold. Cruiseturisme generelt og
ekspedisjonscruise med snuhavn i Longyearbyen spesielt vil være viktige bidragsytere for å kunne nå dette
målet.
Mer trafikk i Arktis skaper et behov for økt kapasitet for redningstjenesten. I Strategisk havneplan er det
besluttet at Longyearbyen havn skal initiere arbeidet med etablering av et arktisk SAR-kompetansesenter
(Longyearbyen lokalstyre/Multiconsult, 2014). I dette ligger det aktiviteter knyttet til FoU, kursing, øvelser og
sertifisering.

4.3.

Eksisterende brukergruppers behov

Dagens brukere av havna er de viktigste interessentene og deres behov og utvikling er avgjørende for planlegging og dimensjonering av ny kai. I det følgende beskrives disse brukerne, deres behov i tilknytning til ny
infrastruktur og forventet vekst framover.
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4.3.1. Cruisetrafikk
Definisjon
Cruisetrafikken i Longyearbyen kan deles i to markedssegmenter: oversjøiske cruise og ekspedisjonscruise.
Oversjøiske cruise er tradisjonelle cruise som går fra havn til havn der Longyearbyen er én av flere
destinasjoner på en lengre rute. Dette er i all hovedsak store fartøy med flere tusen passasjerer og mye
fasiliteter og underholdningstilbud om bord. De oppholder seg gjerne i Longyearbyen fra seks timer til ett døgn,
og tilbringer inntil to døgn i farvannene rundt Svalbard før de seiler videre til fastlands-Norge eller utenlandske
destinasjoner. De fleste av skipene ankommer Longyearbyen i juni, juli og august.
Ekspedisjonscruise er en samlebetegnelse på mindre og mer avanserte fartøy som seiler rundt Svalbard og
nærliggende destinasjoner i Arktis. Det kan være alt fra mindre seilbåter med kapasitet på 10-12 personer til
større motorgående fartøy med kapasitet til 200-300 passasjerer. Ekspedisjonscruise legger vekt på
opplevelser, og tar gjester til land både i havner og i naturområder. Ekspedisjonscruise benytter ofte
Longyearbyen som snuhavn, noe som innebærer at Longyearbyen er start- og sluttdestinasjon med skifte av
passasjerer og mannskap. Trafikken fra dette segmentet foregår i all hovedsak fra april/mai til september, men
det har vært noe økt trafikk i skuldersesongene i april og september, og næringen forventer en gradvis
utvidelse også til mars og oktober. Mørketiden gir imidlertid svært begrenset sikt fra sjøen slik at man ikke tror
cruiseproduktet i Arktis er aktuelt om vinteren. De fleste ekspedisjonscruiseskip som er på Svalbard opererer
dessuten i Antarktis i vinterhalvåret og har planer om å gjøre det også framover, ifølge Associaton of Arctic
Expedition Cruise Operators (AECO).
Behov
Cruisenæringens behov for kapasitet og fasiliteter i havna er knyttet til ønsket om å gi best mulig opplevelse og
komfort til sine høyt betalende passasjerer. Dette innebærer i første omgang å kunne legge til kai ved ønsket
tidspunkt og å kunne ligge til kai så lenge de ønsker. Dagens kai er liten, slik at det er en krevende prosess for
de største skipene å få til fortøyning. Av større betydning er det at skip i høysesong ikke får plass ved kaia, men
må ankre opp i fjorden og tendre passasjerene i land. Dette er en tidkrevende prosess som krever nærkontakt
med vær og sjø, noe som medfører en ulempe for passasjerene i tillegg til at det fører til økte driftskostnader
for rederiene. Skipene får i tillegg begrenset liggetid, da Longyearbyen havn styrer trafikken for å kunne ta imot
så mange skip som mulig. Dette bidrar til å redusere passasjerenes tid i land slik at de får mindre tid til å kjøpe
varer og tjenester fra det lokale næringslivet. Videre ønsker rederiene mottaksfunksjoner på kai med tak over
hodet, turistinformasjon og enkle servicefasiliteter. For cruisenæringen er det optimalt å ha infrastrukturen
plassert så nær sentrum som mulig.
Ekspedisjonscruise med snuhavn har i tillegg et stort behov for å effektivisere operasjoner knyttet til utskiftning
av mannskap og passasjerer. Når det ikke er plass ved kai må ekspedisjonscruisene tendre både forsyninger,
bagasje, bunkers, vann og søppel i tillegg til passasjerer, noe som er svært ressurskrevende operasjoner. I
tillegg til kaiplass ønsker rederiene terminalfunksjoner på kaien for oppbevaring av bagasje og enkel håndtering
av passasjerer og bagasje mellom kai og lufthavnen.
Utvikling framover
Hvor stort det samlede behovet for cruisenæringen er styres i all hovedsak av trafikkomfanget. I takt med
global inntektsøkning og økt etterspørsel etter eksotiske reisemål og komfort har begge segmentene vært i
sterk vekst. Det har vært rundt 75 prosents vekst i anløp fra cruise til Longyearbyen de siste ti årene, med nær
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200 anløp totalt i 2015. Anløp fra oversjøiske cruise har økt med rundt 20 prosent i perioden, mens
ekspedisjonscruise har blitt mer enn doblet. Både anløp fra oversjøiske cruise og ekspedisjonscruise forventes å
fortsette å øke framover, men ekspedisjonscruise ventes å ha høyere vekst. Opplevelsesaspektet blir stadig
viktigere innenfor reiselivsnæringen og Svalbards unike natur, nærhet til Nordpolen og velutbygde samfunnsstruktur gjør Longyearbyen til en attraktiv destinasjon for ekspedisjonsturisme.
Oversjøiske cruise er et kjent reiselivsprodukt som har vokst jevnt de siste årene. For cruiseturister er ofte
reisen i seg selv og tilbudet på båten vel så viktig som valg av destinasjon. Dette gjør at arktiske cruise i
prinsippet konkurrerer med hele verden. Cruiseskipene bygges stadig større for å få mer avanserte funksjoner
om bord og kunne ta imot flere passasjerer. For oversjøiske cruiseskip er det ifølge næringen selv ikke noe stort
potensiale for økt aktivitet til Svalbard i skuldersesongene, da både værforhold og satte ferietider gjør at etterspørselen begrenser seg til sommeren.
For å kunne vurdere cruisenæringens behov for kaikapasitet framover er størrelsen på skipene av større
betydning enn markedssegmentet. Framskrivningen av den framtidige veksten i cruisetrafikk er derfor delt inn i
tre lengdekategorier (store, mellomstore og små cruiseskip).4
Figuren nedenfor illustrerer antall anløp fra de ulike fartøyssegmentene fremover og passasjervolum. Den viser
også hvor mange skip som vil måtte tendre passasjerer og last i land i en situasjon der kaiinfrastrukturen forblir
som den er i dag (nullalternativet).

Figur 15: a) Antall anløp fra cruise framover fordelt på kai og tender b) Passasjerer framover fordelt på kai og tender. Kilde:
Prognoser utarbeidet av Menon/DNV GL (2016)

Store cruiseskip framskrives med utgangspunkt i Transportøkonomisk Institutts (TØI) kombinasjonsscenario for
anløpsvekst av cruiseskip langs norskekysten. For å reflektere at skipene blir større legger vi til grunn at antall
passasjerer per anløp øker, slik at samlet vekst i passasjerer som ankommer Longyearbyen tilsvarer TØIs
kombinasjonsscenario for passasjervekst. Dette innebærer at veksten gradvis avtar fra de historiske syv

4

Store cruiseskip er definert som passasjerskip over 120 meter og består primært av oversjøiske cruiseskip med alt
fra 200 til over 4000 passasjerer i tillegg til noen større ekspedisjonscruise. De fleste skipene i denne kategorien ligger
mellom 180 og 280 meter med et historisk gjennomsnitt på 200 meter. Mellomstore cruiseskip er begrenset til fartøy
på mellom 80 og 120 meter som i all hovedsak består av ekspedisjonscruise og noen mindre oversjøiske cruiseskip.
Små cruiseskip er fartøy på under 80 meter som består av ekspedisjonscruise.
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prosentene til 1,5 prosent årlig vekst frem til 2028. Deretter vokser antall anløp med 0,9 prosent per år frem til
2060, og 0,3 prosent vekst ut analyseperioden.
Små cruise framskrives med utgangspunkt i TØIs prognoser for vekst i antall anløp fra små og mellomstore
cruiseskip – til og med en lengde på 120 meter. Fordi veksten i Longyearbyen har vært såpass høy de siste
årene, har vi lagt oss på TØIs kombinasjonsprognose – hvilket vil si at veksten avtar gradvis fra syv prosent de
siste årene til 3,5 prosent fra 2018 til 2028. Deretter forventes 2 prosent årlig vekst frem til 2040, og videre
legges 0,3 prosent vekst til grunn ut analyseperioden.
Vi antar at ekspedisjonscruiseskipene ikke kommer til å vokse i størrelse. Dette skyldes dels tungoljeforbudet
som gjelder for større skip i havområdene rundt Svalbard, men også at større skip har vanskeligere for å
navigere i de trange farvannene der ekspedisjonsskipene primært opererer. Dette innebærer at all vekst i antall
passasjerer sammenfaller med forventet vekst i antall anløp til i havna.
Siden mellomstore cruise er en kombinasjon av oversjøiske cruise og ekspedisjonscruise framskrives denne
kategorien med et vektet snitt av trendene for store og små cruiseskip.

4.3.2. Dagsturbåter
Definisjon
I tråd med trenden rundt opplevelsesbasert turisme har det vært en sterk verdiskapingsvekst i den delen av
reiselivsnæringen som leverer natur- og kulturbaserte aktiviteter på Svalbard, deriblant aktiviteter til sjøs. Det
har kommet flere og flere tilbydere av båtturer i Isfjorden med ilandstigning på steder som Barentsburg,
Pyramiden og Borebukta. Båtturene foregår i alt fra små zodiacer med kapasitet på 10 passasjerer til større
hurtigbåter som kan ta 200-300 passasjerer. Samlet antall dagsturbåter til Bykaia og støttekaiene var rundt 400
i 2015, noe som er en 20 prosents økning siden 2005. Dagsturbåter har trafikk fra april og til november, men
aktiviteten tidlig på året har vært økende i det siste. Aktørene selv mener en utvidelse av tilbudet i perioden
mars til september framstår realistisk på sikt. Til tross for at fjordene holder seg mer og mer isfrie året rundt er
ytterligere utvidelse lite aktuelt fordi det er mørkt og lite å se til sjøs i vintermånedene. Operatørene tror derfor
ikke båttur vil være et populært nok produkt for vinterturistene, og ser det derfor ikke som lønnsomt å satse på
helårsaktivitet med båt.
Behov
Interessene til lokale dagsturbåter er som for cruiseoperatørene knyttet til å gi best mulig opplevelse og
komfort til gjestene (alle slags turister på Svalbard) samt til effektivisering av egne operasjoner for å opprettholde konkurranseevne. Operatørene har behov for kaiplass, helst fast, på en publikumsvennlig kai så nær
sentrum som mulig, da størsteparten av aktiviteten er knyttet til landbaserte turister i Longyearbyen. Dette
innebærer behov for flere kaimeter enn det som er tilgjengelig i dag, da de ofte må tendre passasjerene eller
manøvrere fartøyene mye inn og ut av havnebassenget for å gi plass til andre. Flere operatører har også behov
for tilknyttede fasiliteter på kai som utstyrslager og briefingrom for gjestene. Operatørene har også interesse
av å være nær kaia der cruiseskipene legger til for å selge aktiviteter til cruisegjestene, hvor man ser et økt
potensiale.
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Utvikling fremover
Siden dagsturbåttrafikken er drevet av både landbasert turisme og av cruisepassasjerer legger vil til grunn
gjennomsnittet av Avinors prognoser for passasjerveksten over Longyearbyen flyplass og antall anløpte
passasjerer med store oversjøiske cruise som forventet vekst framover. Det antas ingen vekst i størrelsen på
båtene, da trenden er mindre fartøy som bringer passasjerene tett på naturen. Dette innebærer at antall anløp
med dagsturbåter forventes å vokse med i overkant av 3 prosent per år frem til 2028. Fra 2028 til 2060 avtar
veksten gradvis fra 2,2 prosent i 2028 til 2,0 prosent i 2060. Fra 2060 legges 0,3 prosent vekst til grunn. Figuren
under illustrerer forventet antall anløp framover og hvor stor andel som må tendre dersom havneinfrastrukturen forblir slik den er i dag («nullalternativet»).

Figur 16: a) Antall anløp fra dagsturbåter framover fordelt på kai og tender b) Passasjerer framover fordelt på kai og tender.
Kilde: Prognoser utarbeidet av Menon/DNV GL (2016)

4.3.3. Forskningsfartøy
Definisjon
Forskningsfartøy er en stor og viktig brukergruppe med 85 anløp i 2015, som er mer enn dobbelt så mange som
for ti år siden. Forskningsfartøyene er typisk store isgående fartøy med mye tungt utstyr og avanserte
funksjoner om bord. Mesteparten av forskningsaktiviteten har tett tilknytning til Universitetssenteret på
Svalbard (UNIS). Studiene ved UNIS er sentrert rundt praktisk forskning i felt, og forskningsfartøyene er viktige
både for marint feltarbeid og som fremkomstmiddel for annen type forskning. Havforskningsinstituttet og
Polarinstituttet er representert på UNIS, og driver med forskning og ressurskartlegging i Polhavet med
Longyearbyen som støttepunkt. De tre institusjonene disponerer til sammen tre fartøy som har fast base i
Longyearbyen. Det kommer også enkeltforespørsler fra utenlandske aktører om å utføre tokt fra Longyearbyen,
og aktørene kommer enten med egne fartøy eller leier fartøy via UNIS. Forskningsaktivitet på Svalbard foregår
hele året og benytter også havna i Longyearbyen året rundt, men med en topp på sommeren og i
høstmånedene.
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Behov
Interessene til forskningsaktører er knyttet til effektivisering og forbedring av operasjoner samt forbedret
kapasitet til å drive med forskning. Dette for å få mer ut av hver forskningskrone og for å styrke Longyearbyens
konkurranseevne som senter for arktisk forskning.
Forskningsfartøyene er avhengig av å komme til kai når de har behov for det og å ligge til kai så lenge de
ønsker. Forskningsfartøyene er dyre i drift, og må i dag ofte vente for å få legge til kai, eller manøvrere inn og ut
for å vike for turistfartøy, noe som innebærer unødvendig ressursbruk. Næringen har derfor et behov for flere
kaimeter med tilstrekkelig dybde enn det som er tilgjengelig i dag. Forskningstoktene er også avhengig av å
laste og lagre svært tungt utstyr, og båtene må i dag enkelte ganger gå tilbake til fastlandet for å laste om, noe
som er svært ressurskrevende og stjeler tid fra forskning. Dette innebærer behov for kai og kranfasiliteter i
Longyearbyen som tåler svært tunge løft, samt lagerarealer på kai for mellomlagring av utstyr. I tillegg har
forskningsaktører behov for fasiliteter for bunkring, lasting av forsyninger og søppelhåndtering. De etterspør
også verksted og servicetjenester for avanserte fartøy for å slippe å gå tilbake til fastlandet. UNIS er også
interesserte i kontorer og lab tilknyttet marin virksomhet på kai, og ser for seg synergier med reiseliv.
Ved dagens kapasitet og bevilgninger har UNIS behov for økt lagerplass i tilknytning til kaia. UNIS har også søkt
om utvidelse av virksomheten «Byggetrinn 3». Dersom de skulle få Byggetrinn 3 innvilget vil UNIS ha økt behov
for spesialiserte arealer som lab i tilknytning til kai. Arealbehovene til UNIS er oppsummert i tabellen under,
med det eneste sikre behovet i dag markert med gul farge.

Tabell 4-1 - UNIS arealbehov i tilknytning til ny kai. Kilde: E-post Direktør for HMS og infrastruktur ved UNIS (2016)

Arealtype

Behov - m2

Merknad

1500
200
300
150
150

behov i dag
kun ved Byggetrinn 3
kun ved Byggetrinn 3
kun ved Byggetrinn 3
kun ved Byggetrinn 3

30

kun ved Byggetrinn 3

30
80
(2440)

kun ved Byggetrinn 3
kun ved Byggetrinn 3
kun ved Byggetrinn 3

Lager
Verksted areal
Mindre forskninglab
Større grov/disseksjonslab
Undervisningslab
Fryserom
Kjølerom
Instrumentrom
(Total)

Utvikling framover
Økende global interesse for polarforskning og ressurskartlegging gjør at det forventes fortsatt vekst i anløp fra
forskningsfartøy. Framskrivninger av anløp tar utgangspunkt i overordnede nasjonale målsettinger og politisk
interesse på Svalbard relatert til forskning, historisk utvikling, kontrahering av forskningsskip til bruk i polare
farvann, tidligere utarbeidede prognoser fra DNV GL, og samfunns- og næringsanalyser for Svalbard utarbeidet
av NIBR. Anløp fra forskning forventes å ha en gjennomsnittlig årlig vekst på 2 prosent framover. Veksten
reduseres til 0,3 prosent fra 2060. Figuren under illustrerer forventet antall anløp framover og hvor stor andel
som må tendre dersom havneinfrastrukturen forblir slik den er i dag («nullalternativet»).
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Figur 17: Utvikling i antall anløp fra forskning og andel som må tendre. Kilde: Prognoser utarbeidet av Menon/DNV GL
(2016)

4.3.4. Godstransport og logistikk
Definisjon
Lateskipstrafikken er i all hovedsak relatert til fast frakt av gods og forsyninger til lokalsamfunnet i Longyearbyen som Bring står for, og utskiping av kull fra gruvene via SNSK. Uregelmessig aktivitet som større byggeprosjekter i Longyearbyen kan innebære noen flere anløp med forsyninger. De siste årene har det vært i rundt
50 årlige anløp relatert til gods og forsyninger. Fartøyene er relativt store, Brings faste skip Norbjørn har for
eksempel en lengde på 86 meter.
Behov
Interessene til logistikkaktørene er knyttet til effektivisering av egne operasjoner for å opprettholde
konkurranseevne. Bring som eneste regelmessige aktør har behov for å legge til kai og ligge til kai så lenge som
nødvendig ved sine anløp, uten å måtte vike for annen trafikk. Dette innebærer behov for flere kaimeter enn
hva som er tilgjengelig i dag. Til tross for at logistikkaktørene har en privat kai (Gammelkaia) gjør samarbeid
med Bykaia at logistikkfartøy noen ganger må vente. Det er også behov for fasiliteter for bunkring og lagerplass
ved kai, men dette er relativt godt dekket i dag via Materiallageret. Logistikkoperatørene driver egne lagre ved
kaia og er kritiske til offentlig utbygging av lagerplass og kontorer som kan medføre urettferdig konkurranse.
Kullnæringen/SNSK har behov for håndtering av cirka 4 anløp i året med utskipninger til Europa. Dette innebærer behov for kaiplass samt lagerareal på kai, noe de i dag har kapasitet for ved privat kai på Hotellneset
(Kullkaia).
Utvikling framover
Utviklingen i generelt behov for varetransport til Svalbardsamfunnet ventes å være hoveddriver for aktiviteten
til lasteskip. Den generelle varetransporten er igjen drevet av utviklingen i befolkningen og behovet for tilførsel
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av varer for å opprettholde velferd og aktivitet. Med utgangspunkt i den politiske målsetningen om å opprettholde befolkningen i Longyearbyen på dagens nivå forventes godstransporten å holde seg stabil framover, slik
at vi antar årlige anløp i analyseperioden på samme nivå som i dag.
En mulig kilde til vekst i anløp fra logistikkfartøy er bruk av Longyearbyen som omlastningshavn for logistikktrafikk via Nordøst- og Nordvestpassasjen. Etter samtaler med næringsaktører legger vi ikke til grunn at
Longyearbyen vil få en slik funksjon i analyseperioden. Dette både fordi isforholdene vil være usikre i relativt
lang framtid, i tillegg til at Svalbard ikke ligger sentralt nok til at det vil være gunstig med omlastning her. Se
vedlegg 4 – Dokumentasjon av prognoser, for nærmere redegjørelse.
Figuren under illustrerer forventet antall anløp med gods framover og hvor stor andel som må tendre dersom
havneinfrastrukturen forblir slik den er i dag («nullalternativet»).

Figur 18: Utvikling i antall anløp fra gods og andel som må tendre. Kilde: Prognoser utarbeidet av Menon/DNV GL (2016)

4.3.5. Sikkerhet og beredskap
Definisjon
Sikkerhets- og beredskapsfartøy hadde rundt 70 anløp til Longyearbyen i 2015, noe som er en dobling siden
2005. Aktiviteten er knyttet til sikkerhet og beredskap for lokalbefolkningen, nasjonale beredskapsansvar i
norske farvann som omfatter både fiskerioppsyn, miljøvern, søk og redning, samt arktiske beredskapsøvelser
som bruker Longyearbyen som støttehavn. Det samlede aktivitetsnivået til sikkerhet- og beredskapsfartøy er i
stor grad avledet av øvrig skipstrafikk, noe som forklarer veksten. Sysselmannens fartøy Polarsyssel og skipene
til Kystvakta står for de regelmessige anløpene, med store isgående fartøy (Polarsyssel er i underkant av 90
meter lang).
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Behov
Interessene til sikkerhet og beredskap er knyttet til å kunne opprettholde nødvendig maritim beredskap, og
aktørene er avhengige av å legge til kai ved ønsket tidspunkt og å ha liggetid til kai. Sysselmannen vil ha fast
kaiplass for Polarsyssel. Dette innebærer behov for flere kaimeter med tilstrekkelig dybde enn det som er
tilgjengelig i dag, der fartøyene ofte må vente, vike for hverandre eller tendre mannskap i land. Fartøyene har
også ofte tungt utstyr, noe som innebærer behov for kai- og kranfasiliteter som tåler svært tunge løft, samt
lagerarealer på kai for mellomlagring av utstyr. De etterspør også verksteds- og servicetjenester for avanserte
fartøy. UNIS og andre aktører melder også at det er viktig å øke kapasitet og forbedre fasiliteter til å ta imot
orlogsfartøy, for mulig posisjonering av Longyearbyen som arktisk beredskapshub. Overordnet er det derfor
behov for en langsiktig arealplanlegging som ikke utelukker utbygging av en fremtidig beredskapshub, samt en
utbygging som ivaretar natur og miljø på Svalbard.
Utvikling framover
Basert på overordnet politisk målsetning om stabil befolkning på Svalbard legger vi til grunn at aktivitet fra
Sysselmannens beredskapsfartøy «Polarsyssel» opprettholdes, dvs. at antall anløp og liggetid holdes omtrent
på dagens nivå.
Trafikk fra Kystvakta og øvrige orlogsfartøy forventes å øke i takt med at skipstrafikk fra store næringer som
reiseliv, forskning og fiske øker. I prognosene legger vi derfor til grunn en vekstrate på 2 prosent årlig.
Det er svært usikkert hvorvidt det faktisk vil være interesse for å utvikle Longyearbyen som arktisk beredskapshub, i tillegg til at det er uvisst hvor mye aktivitet dette ville generere. Vi legger derfor ikke til grunn en slik
aktivitet i prognosene.
Figuren under illustrerer forventet antall anløp fra sikkerhets- og beredskapsfartøy og hvor stor andel som må
tendre dersom havneinfrastrukturen forblir slik den er i dag («nullalternativet»).
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Figur 19: Utvikling i antall anløp fra Sikkerhet og Beredskap og andel som må tendre. Kilde: Prognoser utarbeidet av
Menon/DNV GL (2016)

4.3.6. Andre fartøy
Kategorien «andre fartøy» omfatter fartøy som ikke passer inn i de andre kategoriene og består i hovedsak av
isbrytere og taubåter. Fartøygruppen står for færre enn fire prosent av de historiske anløpene og er relativt
små i størrelse, men står for en viss etterspørsel etter kaiplass. I all hovedsak er trafikken drevet av øvrig
trafikkomfang i tillegg til vær og klima. Vi legger derfor til grunn at veksten i antall anløp i denne kategorien vil
være lik gjennomsnittet av veksten i antall anløp for alle de andre skipskategoriene.
Figuren under illustrerer forventet antall anløp med gods framover og hvor stor andel som må tendre dersom
havneinfrastrukturen forblir slik den er i dag («nullalternativet»).
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Figur 20: Utvikling i antall anløp fra Annet og Fiske og andel som må tendre. Kilde: Prognoser utarbeidet av Menon/DNV GL
(2016)

4.3.7.

Samlede behov for arealer i tilknytning til kai for eksisterende brukere utenom UNIS

I tillegg til kaiplass kreves det også arealer i tilknytning til kai for å håndtere eksisterende brukergruppers
behov. I tillegg til at UNIS ønsker lagerareal i tilknytning til kaia har havna og havneagent spilt inn behov for
areal på vegne av alle brukerne. I tillegg har enkelte næringsinteressenter kommet med konkrete arealbehov
for egne lokaler. Arealene som ønskes er terminalbygg og lagerareal. Med utgangspunkt i de interessentene
som har spilt inn et behov for et konkret antall kvadratmeter utover det som benyttes i dag kan arealomfanget
som etterspørres oppsummeres på følgende måte:

Tabell 4-2 - Behov for areal i terminalbygg. Kilde: Div. nteressenter (2016)

Areal
Havna og havneagent
Næringsarealer
Fellesarealer
Total

Behov - m2
350
300
350
1000

Tabell 4-3 - Behov for lager i tilknytning til kai. Kilde: Havna/Pole Position (2016)

Arealtype
Havna og havneagent
Total

Behov - m2
900
2400
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4.4.

Mulige nye brukere

Det finnes øvrige næringsaktører som fiske og ressursbasert næringsliv som kun har få og sporadiske eller ingen
anløp til Longyearbyen i dag, men som kan komme til å bli viktige brukere av Longyearbyen havn i framtiden.
Eventuell aktivitet til Longyearbyen er betinget på at det skjer endringer i råvarepriser og politiske
rammebetingelser, som vi ikke vet om vil inntreffe. Slike aktører, deres behov og utsiktene til vekst beskrives i
det følgende.

4.4.1. Fiske
Definisjon
Fiskeriflåten deles gjerne i kystfiske og havfiske, der førstnevnte gjerne er mindre i størrelse og avhengige av
nærhet til mottakshavn. Havfiskeflåten består av større fartøy som er ute på tokt lenge om gangen og har mye
egne lagringsfasiliteter om bord. I dag er det svært begrenset anløp fra fiskefartøy til Longyearbyen fordi det
ikke er noen muligheter for å ta imot og lagre fisk der. De få anløpene fra fiskefartøy i Longyearbyen er uregelmessige, og har vært knyttet til ekstraordinært vedlikehold, mannskapshvile eller dårlig vær. Det er imidlertid
stor aktivitet fra havfiskeflåten i Barentshavet der det tas ut arter som torsk og hyse. Tabellen nedenfor viser
fangst i Svalbardsone kvoteåret 2014. For nærmere redegjørelse av fisket i området og forventet utvikling
fremover henvises til Vedlegg 7 – Prognoser for fiskeri SINTEF.

Tabell 4-4: Uttak av torsk og hyse i Svalbardsonen kvoteåret 2014. Tall representert er reelle tall fra kvoteåret 2014. Kilde:
SINTEF (2016)

Fangst i Svalbardsone 2014

Torsk (tonn)
89 427

Tonn landet i Norge, fisket i Svalbardsone
Tonn norsk totalkvote av torsk
Andel av norske kvoter fisket i Svalbardsone

Hyse (tonn)
21 710

466 439

90 484

19 %

24 %

Behov
Dagens sporadiske anløp fra fiskefartøy har i likhet med øvrige aktører behov for å legge til kai og ligge til kai
når de anløper, men opplever ikke noen stor begrensning i dag. Fra og med 2016 er imidlertid norsk Havressurslov gjort gjeldende også for Svalbardområdet, noe som åpner for mulig etablering av fiskemottak
forutsatt at nødvendige tillatelser blir gitt. Sammenlignet med nordlige havner på Fastlands-Norge ligger
Longyearbyen betydelig nærmere fiskeriområdene i Svalbardsonen. Flere aktører i fiskerinæringen har derfor
uttrykt interesse for å kunne levere fisk på Svalbard for å redusere kostnader forbundet med transitt ved
landing av fangst. Tabellen nedenfor viser forskjell i transittavstander mellom Tromsø og Longyearbyen.
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Tabell 4-5: Forskjell i transittavstander i nautiske mil og timer (Longyearbyen, Tromsø) fra fiskefelt. Kilde: SINTEF med Olex
(2016)

Longyearbyen
Fiskefelt

Avstand

Tromsø

Seilingstid

Avstand

Seilingstid

Hinlopenstredet

241 nm

22 t

1183 nm

108 t

Nordøstlige snøkrabbefelt (79N⁰, 39Ø⁰)

498 nm

45 t

674 nm

61 t

Vestlig snøkrabbefelt (Nordlig Forland)

103 nm

9t

675 nm

61 t

Vestlig hvitfiskfelt (øst for Hopen)

380 nm

35 t

498 nm

45 t

Dersom det åpnes for etablering av fiskemottak på Svalbard vil næringen ha et stort behov for kaifasiliteter
utover det som finnes i dag. Fiskeri vil trenge egen kaiplass for lossing av fangst som tilfredsstiller hygienekrav.
Fiskefartøy vil være avhengig av å legge til fiskerikaia når som helst, men kan ligge ved hvilket som helst
kaiavsnitt når de ikke laster og losser. Næringen vil også ha behov for bakareal til fryse-/transittlager for fisk
nær havna, samt fasiliteter for bunkring og håndtering av søppel.
Utvikling fremover
Fiskeriaktiviteten rundt Svalbard forventes å øke framover. De siste års fiskeriaktivitet rundt Svalbard, høyere
grad av markedsorientert uttak av ressurser og klimaforandringer gir forventninger om en økning av fiskeriaktivitet rundt Svalbard. Fra 2004 til 2012 har det skjedd en stor endring i distribusjon av ulike fiskebestander,
som kobles direkte til klimaendringene i temperatur og isdekke (Fossheim, 2015). I tillegg til en forventet
økning i de hvite fiskebestandene som hentes ut i dag forventes en stor økning i forekomst av snøkrabbe i
havområdene, som flere kommersielle aktører ønsker å fiske. Tabellene nedenfor viser framskrivninger av
fangstscenarioer for hvitfisk og snøkrabbe.5

Tabell 4-6: Oppsummering av framskriving for ulike fangstscenarioer av hvitfisk i Svalbardsonen, med utgangspunkt i
totalkvoten fra 2014.Kilde: SINTEF (2016)

Fremskriving
Pessimistisk anslag

5

Prosent (%)
20

TORSK (tonn)
93 288

HYSE (tonn)
18 097

Middels anslag

30

139 932

27 145

Positivt anslag

50

233 220

45 242

Vedlegg fra SINTEF beskriver utviklingen i detalj.
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Tabell 4-7: Framskrivning ulike fangstscenarioer av snøkrabbe i Svalbardsonen. Kilde: SINTEF (2016)

Anslag

Pessimistisk
Middels
Positivt

Årlig uttak New
Foundlands sokkel
(636 000 km2)

Fangstbart areal
Svalbard sokkel
(km2)

Totalt
fangstbart
volum pr år
(tonn)

Antall anløp
(120 tonn pr
båt)

50 000 tonn
60 000 tonn
70 000 tonn

400 000
400 000
400 000

31 447
37 736
44 025

262
314
367

Før det eventuelt åpnes endelig for etablering av fiskemottak legger vi til grunn et fortsatt stabilt og lavt antall
anløp til Longyearbyen havn framover. Dersom det etableres et fiskemottak vil imidlertid anløpene fra fiskeflåten øke betraktelig. I et slikt scenario er trafikken fremskrevet med basis i forventet fiskeriaktivitet i området
rundt Svalbard utarbeidet av SINTEF. SINTEF anslår at et fiskemottak vil innebære i underkant av 200 årlige
anløp fra fiskefartøy gitt dagens fiskeriaktivitet i området. Siden avklaring av rammebetingelser vil ta tid, settes
2020 som startår for aktivitet. Videre forventes en årlig vekst på rundt 3 prosent fram til 2045. Fram til 2060
ventes veksten å avta til rundt 2 prosent årlig, og videre 0,3 prosent. Figuren under illustrerer forventet antall
anløp i 2020, 2045 og 2060.

Figur 21 - Antall anløp fra fiske framover, gitt etablering av fiskemottak. Kilde: SINTEF (2016)

4.4.2. Ressursbasert næringsliv
Definisjon
Svalbard, Grønland og sjøbunnen rundt antas å være rik på både olje- og gassressurser og ulike typer mineraler.
Per i dag er det sporadiske anløp til Longyearbyen fra forskningsfartøy som driver med ressurskartlegging og
prøveboringer. Dersom det skulle bli lønnsomt å drive med utvinning av olje og gass eller mineraler i området
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vil det kunne medføre et stort behov for støttefunksjoner i Longyearbyen havn. I Citronfjorden på østsiden av
Grønland har det vært en del sonderinger knyttet til utvinning av zink, og her vil Longyearbyen være nærmeste
støttepunkt i riktig retning i forhold til markedene.
Behov
Anløp knyttet til mulig fremtidig utvinning av olje og gass og mineraler er i dag sporadiske, og hovedsakelig i
forbindelse med forsknings-/sonderingsaktivitet. Skipene har behov for å ligge til kai i Longyearbyen ved
hviletid/utskiftning av mannskap, samt til å laste tungt utstyr. Næringen opplever ikke noen stor begrensning
på dette i dag. Næringsaktørene har dog behov for en langsiktig arealplanlegging som ikke utelukker Longyearbyen som støttepunkt for mulig ressursutvinning på havbunnen i fremtiden.
Utvikling fremover
Det er svært usikkert om ressursutvinning i området vil være lønnsomt og innenfor hvilken tidshorisont det
eventuelt vil realiseres. Sonderingene i Citronfjorden på Øst-Grønland er en av aktivitetene som har kommet
lengst, og aktøren som er involvert her melder om nedtrapping av aktivitet og ingen utsikter til kommersiell
drift i nær fremtid. Utvinning av olje og gass er også høyst usikkert og er betinget på utvikling i oljepris,
alternative energikilder, og miljøvernhensyn. Vi legger derfor ikke til grunn anløp til Longyearbyen fra
ressursbasert næringsliv i analyseperioden.

4.5.

Øvrige interessenter

Ettersom Longyearbyen er et øysamfunn er det meste av det lokale næringslivet indirekte brukere av havna,
ved at de får forsyninger eller kundegrunnlag sjøveien. I tillegg er det enkelte andre aktører som er indirekte
interessenter. Noen viktige lokale næringslivsaktører og andre interessenter omtales kort i det følgende.

4.5.1. Satellitteknologi
Satellitteknologi ved SvalSat er en stor og viktig næringsaktør på Svalbard, med vekst i aktivitet som også får
internasjonal oppmerksomhet. SvalSat er avhengige av maritim logistikk for å ta imot tungt og dyrt utstyr, en
kapasitet som er viktig for å opprettholde konkurranseevnen. SvalSat melder om behov for kai- og kranfasiliteter som tåler å laste svært tungt utstyr.

4.5.2. Opplevelsesnæringen på land
Opplevelsesnæringen på Svalbard er i vekst, og operatørene som tilbyr landbaserte aktiviteter har behov for
effektiv logistikk og formidling opp mot cruisebåter, for å posisjonere seg bedre mot en voksende kundegruppe. De har behov for parkeringsplass på busser nær cruisekai for å effektivt kunne transportere gjestene til
destinasjon. Aktørene ønsker også formidlingsarena på kai som turistkontor, for å kunne promotere og selge
flere av sine utflukter til cruisegjester. Landbaserte opplevelser forventes å vokse i takt med vekst i cruise og
landbaserte turister, men i noe lavere takt da det per i dag er overkapasitet.

4.5.3. Private småbåter
Lokalbefolkningens småbåter ligger fortøyd ved en egen småbåthavn. De er likevel interessenter til ny
kommersiell kai ved at dagsturbåtoperatører i dag stjeler plass fra småbåthavnen ved å leie seg inn der, siden
Bykaias kapasitet er sprengt. Småbåtene har behov for fast liggeplass ved egen kai, og vil ikke måtte vike for
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kommersiell trafikk. Ettersom befolkningen på Svalbard vil være stabil forventes ingen stor vekst i antall
småbåter.

4.5.4. Miljøorganisasjoner
Miljøorganisasjoner har et overordnet normativt behov om å ivareta miljøet og spesielt sårbare naturmiljø som
Svalbard. Noen vil være prinsipielt imot havneutbygging som bidrar til å øke skipstrafikk til Arktis, men ser det
som positivt å bedre ivareta eksisterende trafikk med tanke på HMS og utslipp.
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5.

Mål

Samfunnsmålet tar utgangspunkt i et eierperspektiv og skal reflektere hvilken samfunnsutvikling
prosjektet skal bygge opp under. Effektmålene tar utgangspunkt i et brukerperspektiv og skal
reflektere hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket. Målhierarkiet er derfor
søkt å reflektere tiltakets innvirkning på brukernes behov sett i sammenheng med den samfunnsutviklingen de overordnede Svalbardpolitiske målsetningene legger opp til. Det bakenforliggende
årsaks-virkningsforholdet er som følger: Det overordnede målet om opprettholdelse av norske
samfunn på Svalbard kan nås gjennom et robust og bærekraftig næringsliv. En effektiv trafikkhåndtering i havna kan øke næringsgrunnlaget lokalt ved å redusere kostnadene og øke inntjeningen for brukere, operatører og næringsliv i Longyearbyen. Målhierarkiet er derfor utformet
på følgende måte:

SAMFUNNSMÅL
Styrke lokalsamfunnet gjennom effektiv trafikkhåndtering i Longyearbyen havn.

EFFEKTMÅL
Reduserte kostnader og økt inntjening for brukere, operatører og næringsliv.

KRAV

5.1.

Samfunnsmål

Det har vært utfordrende å finne et godt samfunnsmål for denne utredningen. Svalbard og Longyearbyen er en
del av Norge det er knyttet særskilte tverrpolitiske interesser til. Det er derfor vanskelig å sette et avgrenset
mål for et samferdselstiltak på Svalbard uten å sette det i en bredere og mer overordnet nasjonalpolitisk
kontekst.
De overordnede målene for Svalbardpolitikken er styrende for det meste av aktivitet og myndighetsutøvelse på
Svalbard, inkludert investeringer i infrastruktur. I så måte er alle de overordnede målene som opprettholdelse
av norsk suverenitet, sørge for stabilitet og bevaring av natur og miljø gjennom håndhevelse av Svalbardtraktaten viktige rammebetingelser for denne utredningen. Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen
er det overordnede målet som har størst direkte relevans for initiativet om å utrede en eventuell statlig
investering i Longyearbyen havn. I tillegg til å være et av de vedtatte målene for Svalbardpolitikken anses
opprettholdelse av norsk tilstedeværelse og samfunn som et virkemiddel for å nå de øvrige målene i Svalbardpolitikken. Med redusert aktivitet i gruvevirksomheten på Svalbard er det et behov for å styrke det øvrige
næringsgrunnlaget i Longyearbyen for å opprettholde den norske aktiviteten. Det er flere måter staten kan øke
næringsgrunnlaget i Longyearbyen på og utbedring av infrastruktur er et av dem. Med sin sentrale rolle i mye
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av den økonomiske aktiviteten som foregår i Longyearbyen er havna en viktig del av infrastrukturen i byen og
på øygruppen for øvrig. Uttalte satsningsområder for å øke næringsgrunnlaget i Longyearbyen er forskningsaktivitet og reiselivsnæring som begge er hyppige brukere av havna. Svalbards unike plassering, arktiske natur
og Longyearbyens velutbygde samfunnsstruktur gjør byen attraktiv også fra et markedsperspektiv, ikke bare for
forskningsinstitusjoner og reiselivsnæringen, men også for fiskerinæringen som har betydelig aktivitet i havområdene rundt Svalbard.
Med begrenset kapasitet og relativt stor trafikk som skal betjenes over en kort sesong er det som vist i behovsanalysen et tydelig behov for utbedring av havna for å videreutvikle det lokale næringslivet. Utbedring av
havneinfrastrukturen i Longyearbyen vil bedre grunnlaget for vekst i sentrale næringer som igjen vil bidra til å
nå målet om å opprettholde det viktigste norske samfunnet på Svalbard. Det er imidlertid havnas evne til å gi
et tilfredsstillende tilbud til brukerne som er avgjørende for hvorvidt en eventuell utbedring vil kunne bidra til
oppnåelse av andre mer overordnede samfunnsmål. Ettersom utredningen gjennomføres av Kystverket, på
oppdrag fra Samferdselsdepartementet, er det også naturlig at det først og fremst er tiltakets evne til å
oppfylle målsetninger for god og hensiktsmessig havneinfrastruktur som er styrende for samfunnsmålet. Dette
reflekterer også mandatet for utredningen. Det er likevel sentralt at tiltaket sees i sammenheng med de overordnede svalbardpolitiske målsetningene. Med dette som bakgrunn og med utgangspunkt i de behovene som
er identifisert er det fastsatte samfunnsmålet for tiltaket derfor å:
Styrke lokalsamfunnet gjennom effektiv trafikkhåndtering
i Longyearbyen havn.
Å oppnå en effektiv trafikkhåndtering i Longyearbyen havn er det sentrale målet med tiltaket, men dette bør
igjen styrke lokalsamfunnet i Longyearbyen for å gi størst mulig verdi for samfunnet som helhet. Ettersom
samfunnsmålet skal reflektere den verdiskapingen tiltaket er tenkt å skape for samfunnet som helhet, styres
graden av måloppnåelse (hva som anses som effektivt) av hvilket alternativ som gir høyest samfunnsøkonomisk
nytte relativt til kostnadene. Dette er også i tråd med mandatet for utredningen som presiserer at alternativene skal rangeres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

5.2.

Effektmål

I hvilken grad en utbedring av havneinfrastrukturen bidrar til å oppnå samfunnsmålet er avhengig av tiltakets
virkning på nytten til brukerne av havneanlegget. Effektmålet for tiltaket er derfor å oppnå:
Reduserte kostnader og økt inntjening for brukere, operatører og næringsliv.
Reduserte kostnader og økt inntjening inkluderer i samfunnsøkonomisk forstand både hensyn til sikkerhet,
ressursbruk, kommersielle inntekter og brukeropplevelse (konsumentoverskudd). Effektmålene representerer
en endring og graden av måloppnåelse må derfor sees opp mot en videreføring av dagens situasjon (nullalternativet). De ulike elementene av effektmålet er ikke rangert fordi det ikke er noe åpenbart hierarki mellom
dem. Det er summen av alternativenes virkninger som styrer graden av måloppnåelse. Tiltakets evne til å nå
effektmålene vil i stor grad kunne måles i form av innvirkning på brukere og operatørers nytte og kostnader
som vurderes i alternativanalysen. Disse er delt inn i følgende kategorier:




Virkninger for trafikanter og transportbrukere:
o

Rederienes driftskostnader

o

Konsumentoverskuddet til passasjerer og mannskap

Operatørnytte:
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o

Inntekter fra havneavgifter og salg av varer og tjenester

o

Driftskostnader forbundet med havnas tjenesteproduksjon og vareinnsats

Samfunnet for øvrig
o

Innvirkning på sjøsikkerhet

o

Endring i klimagassutslipp

o

Virkninger på næringslivets avkastning

I tillegg til virkningene beskrevet ovenfor, som i all hovedsak prissettes i alternativanalysen, vurderes også ikkeprissatte virkninger som:


Virkninger på opprettholdelse av norske samfunn på Longyearbyen – vurderes etter tiltakenes
innvirkning på nærings- og sysselsettingsgrunnlaget lokalt



Virkninger på natur og miljø – anleggenes direkte virkninger på natur og miljø på Svalbard



Fleksibilitet – fleksibilitet vurderes etter hvilke typer skip og aktivitet som kan betjenes, hvor
tilrettelagt anlegget er for videre påbygning, og i hvilken grad investeringene er reversible eller kan
gjenbrukes.

De samlede virkningene for hver brukergruppe består av summen av mange små virkninger, hvilket gjør det
vanskelig å identifisere noen sentrale resultatindikatorer utover det som vurderes i den samfunnsøkonomiske
analysen. Det er imidlertid enkelte elementer som er helt sentrale for at de ulike nytteeffektene skal kunne
utløses og som derfor kan benyttes som overordnede indikatorer for grad av måloppnåelse:


Andelen skip som kan legge til kai (gitt størrelse og dypgang)



Andelen skip som får legge til kai



Antall passasjerer, mannskap og mengde gods som går over kai

Alle disse initielle virkningene er avgjørende for hvilke samfunnsøkonomiske nyttevirkninger som utløses og
kan benyttes for identifisering og en første grovsiling av alternativer.
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6.

Krav

Kravene avledes av behov og mål og benyttes til å avgjøre om de ulike løsningsalternativene er
gyldige og relevante løsninger for å dekke de behovene som er identifisert i behovsanalysen.
Utformingen av krav er todelt:
1) Regulatoriske krav som legger rammebetingelser for utbygging og utforming av kystnær
infrastruktur på Svalbard
2) Krav til utforming og nødvendig funksjonalitet for at tiltaket skal kunne utløse ønskede effekter
spesifisert i effektmålene.

6.1.

Regulatoriske krav

De regulatoriske kravene er knyttet til regelverk og rammebetingelser konseptene må oppfylle for å kunne
realiseres. Viktige regulatoriske rammebetingelser er:


Svalbardloven (Justis- og beredskapsdepartementet, 2015)



HMS-regelverk (Arbeidstilsynet, 2016)



Lov om havner og farvann (Samferdselsdepartementet, 2009)



ISPS-regelverket (The International Ship and Port Facilities Security Code). Det internasjonale
regelverket for maritim sikring er gjort gjeldende i norsk rett gjennom forskrifter. (International
Maritime Organization, 2016)



Andre regulatoriske krav, så som byggeforskrifter, jordskjelvkrav, o.a. (Se Vedlegg 8 –
Jordskjelvsberegning, Vedlegg 9 – Beregning av bølgeforhold, Vedlegg 10 – Miljøteknisk vurdering av
forurensningstilstand og fremtidig behov for tiltak og Vedlegg 2 – Grunnforhold og krav til stabilitet).

Alle alternativer er utformet slik at de er i henhold til relevante regelverk.

6.2.

Betingelser som konseptene bør oppfylle

Betingelser som konseptene bør oppfylle er krav knyttet til utforming og nødvendig funksjonalitet for at tiltaket
skal kunne bidra til å nå effektmålet. Det er imidlertid viktig å påpeke at oppfyllelse av de definerte kravene er
avgjørende for graden av måloppnåelse, men ikke nødvendigvis en forutsetning for at effektmålet skal kunne
oppnås. Alle kravene er derfor definert som bør-krav som benyttes til å finne relevante dimensjoner i mulighetsrommet og evaluere en rekke ulike alternativer i en første grovsiling av alternativene. De ulike kravene og
hvilke virkninger de er rettet inn mot å utløse er:


Tilstrekkelig kapasitet til å ta imot skip til kai
o

Kostnadsreduksjoner for rederier og økt kundetilfredshet

o

Kostnadsreduksjoner og økt bekvemmelighet for passasjerer og mannskap

o

Kostnadsreduksjoner og økt omsetning for tjenesteleverandører lokalt (forsyninger,
opplevelsesleverandører etc.)



Tilstrekkelige fasiliteter til håndtering av passasjerer, mannskap og gods
o

Økt bekvemmelighet for passasjerer, mannskap og ansatte i havneområdet

o

Mer effektive snuhavnoperasjoner

o

Mer effektiv godshåndtering

50

o






Muliggjør mottak av fisk som kan gi kostnadsbesparelser for fiskerederiene

Krav om tilknytning til øvrig infrastruktur ved etablering av nye havneavsnitt
o

Forutsetning for effektiv passasjer- og godstransport ut og inn av havna fra landsiden

o

Forutsetning for etablering av enkelte fasiliteter

o

Økt tjenestetilbud for rederier (inntekter lokalt, kostnadsbesparelser for bruker)

Krav om tilstrekkelig manøvreringsrom og arealer i havnebassenget, på og i bakkant av kaianleggene
o

Forutsetning for etablering av fasiliteter

o

Forutsetning for effektive logistikkoperasjoner (både passasjer og gods)

o

Forutsetning for mulig videreutvikling av havneområdet

Tilfredsstillende fortøyningsmuligheter
o

Forutsetning for sikker liggetid til kai

o

Forutsetning for effektiv håndtering av skip til kai

o

Tilstrekkelig robusthet for de geotekniske forholdene og til å tåle miljølastene i
Longyearbyens havneområde. Forutsetning for trygt opphold og sikre operasjoner i havna

o


Redusere behovet for vedlikehold og reinvesteringer

Muliggjøre framtidig videreutvikling av havneområdet
o

Mulighet for å realisere nytteeffekter for potensielle nye brukere i framtiden

o

Unngå store ombyggingskostnader ved fremtidig utbygginger

Med utgangspunkt i det prosjektutløsende behovet er det sentralt at alle alternativer utover nullalternativet
innebærer en økning i havnas kapasitet til å ta imot skip til kai siden dette er trukket fram som den mest
avgjørende faktoren for å kunne utløse ønskede effekter. Hvilken kapasitetsøkning som gir den beste måloppnåelsen er imidlertid en avveining mellom nytte og kostnader.
Bedre fasiliteter for håndtering av passasjerer, mannskap og gods er avgjørende for å kunne oppnå full behovstilfredstillelse for alle aktører og med det full oppnåelse av effektmålet. Økt kapasitet til å ta imot skip vil
imidlertid også bidra til en viss grad av behovsoppnåelse for passasjerer og logistikkoperatører og kravet er
derfor ikke satt som et absolutt krav.
Kravet om hensiktsmessig tilknytning til nødvendig infrastruktur er en forutsetning for at et havneavsnitt skal
være funksjonelt for brukere og havna. Hva som er nødvendig infrastruktur vil imidlertid kunne variere ut ifra
hvilke formål kaia er tenkt å betjene.
Krav til tilstrekkelig manøvreringsrom og arealer er knyttet til behov for manøvreringsrom for logistikkoperasjoner og bygningsmasse, men også behov for å kunne videreutvikle havneområdet over tid. Etter at et
havneavsnitt er etablert vil det være vanskelig og kostnadskrevende å utvide arealer i bakkant i ettertid. Hva
som er en hensiktsmessig dimensjonering av frie arealer på kaia vil være avhengig av formålet med kaia.
Utover behovet for økt kapasitet er mangelfulle fortøyningsarrangementer en utfordring i Longyearbyen havn.
Bedre fortøyningsmuligheter er derfor et element som kan bidra til å nå effektmålene, både gjennom å øke
sikkerheten for skip som ligger til kai og ved å redusere kostnader ved å legge til kai.
Klima-, vær- og grunnforholdene i Longyearbyen er utfordrende og må tas hensyn til i utformingen av nye
havneavsnitt slik at konstruksjonene er trygge for de som skal benytte dem og for å unngå unødvendige
vedlikeholdskostnader.
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Fordi trafikkbildet i Longyearbyen er komplekst, og usikkerheten rundt framtidig trafikk- og næringsutvikling i
byen er stor, er det sentralt at tiltaket ikke legger store begrensninger for å møte andre behov som kan komme
i framtiden.
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7.

Mulighetsstudie

Med utgangspunkt i de identifiserte behovene er det i grove trekk tre måter ulike løsninger kan
bidra til at de etablerte målene kan oppnås; 1) løse problemene som begrenset kapasitet og
manglende fasiliteter fører med seg for eksisterende brukergrupper, 2) utnytte en mulighet for å
effektivisere fiskeriaktiviteten i havområdene rundt Svalbard, eller 3) søke å tilfredsstille begge
brukergruppers behov. Alle løsninger som rettes inn mot et eller flere av disse brukerbehovene vil i
ulik grad kunne tilfredsstille det overordnede behovet samfunnet har for å opprettholde de norske
samfunnene på Svalbard.
I beskrivelsen nedenfor har vi valgt å dele mulighetsstudien i tre faser som i økende grad grenser opp mot og
går over i alternativanalysen. Den første fasen går ut på å avgrense og spenne ut mulighetsrommet. Fase to går
ut på å konkretisere alternativer som utforsker det mulighetsrommet som er identifisert i tilstrekkelig grad.
Den tredje fasen dreier seg om å sortere og velge ut de løsningene som skal tas med videre og analyseres i
alternativanalysen.

7.1.

Etablering av mulighetsrommet

Mulighetsrommet defineres av behov, mål og krav i tillegg til naturgitte forhold som tilgjengelige arealer og
geologiske begrensninger.

7.1.1. Overordnede dimensjoner i mulighetsrommet
Med utgangspunkt i samfunnsmålet avgrenses mulighetsrommet til vurderinger av havneinfrastruktur i
Longyearbyen. Selv om havnas betydning settes i sammenheng med mer overordnede mål for samfunnsutviklingen på Svalbard generelt er det tiltakets evne til å oppnå en effektiv trafikkhåndtering i Longyearbyen
havn som er styrende for måloppnåelsen. Det er ulike løsningers evne til å tilfredsstille brukernes behov som
avgjør i hvilken grad tiltaket bidrar til å nå det overordnede målet om å opprettholde de norske samfunnene på
Svalbard. Effektmålene retter seg derfor inn mot å utløse nytteeffekter for brukere, operatører og næringsliv.
Mens effektmålene retter seg inn mot å utløse nytteeffekter for brukerne reflekterer samfunnsmålets
eierperspektiv et behov for å se brukergruppenes behovstilfredstillelse opp mot kostnadene det medfører for
samfunnet som helhet. Hvilken løsning som i størst mulig grad oppfyller samfunnsmålet knytter seg derfor til
en avveining mellom tiltakskostnad og størst mulig oppnåelse av effektmålene.
Hvilke løsninger som gir størst mulig behovstilfredsstillelse for de ulike brukergruppene, hvilke brukergrupper
det er viktigst å dekke behovene til og hvilken grad av behovstilfredstillelse som er mest hensiktsmessig sett ut
ifra et samfunnsøkonomisk perspektiv er imidlertid ikke åpenbart.
Ettersom trafikken i havna er så sesongpreget og sammensatt er det særlig to overordnede dimensjoner de
konseptuelle løsningene differensieres etter; standarden på havnetilbudet og hvilke formål havna kan betjene.
Hva som ligger i disse overordnede dimensjonene og hvordan de er benyttet til å utforme konseptuelle
løsninger er nærmere beskrevet nedenfor:
Havnas standard – definert som grad av måloppnåelse eller behovstilfredstillelse for en eller flere
brukergrupper. Standarden er i all hovedsak avhengig av:


Tilgjengelig kapasitet
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Tilbudte fasiliteter

Liten kapasitet og få fasiliteter gir lav standard og begrenset behovstilfredstillelse, mens stor kapasitet og
mange fasiliteter gir høy standard og høy behovstilfredstillelse. Fordi trafikkomfanget i havna er så varierende
både over året og innen hver måned er størrelsen på kapasitetsutvidelsen vurdert til å være den viktigste
enkeltdimensjonen å differensiere alternativene ut ifra. Både fordi det er det mest sentrale behovet, men også
fordi det er stor usikkerhet rundt hvor mye kapasitetsøkning det er behov for. På travle dager i sommerhalvåret
er kapasitetsbehovet stort, mens det andre deler av året er tilstrekkelig med dagens kapasitet. Hva som er den
riktige dimensjoneringen av kapasitet blir derfor en balansegang mellom behovet for å gi et tilfredsstillende
tilbud i sommersesongen og unngå å overinvestere i kapasitet som en ikke får avkastning for resten av året. I
tillegg til dimensjonering av kapasitet er tilgangen på fasiliteter en måte å differensiere standarden på. Her er
størrelse på og utforming av bygningsmasse, tilgangen på lagerarealer, opparbeiding av landarealer og
tilknytning til øvrig infrastruktur de viktigste parameterne å differensiere etter.
Ulike løsninger kan imidlertid rettes inn mot å tilby høy standard for en enkelt brukergruppe, flere brukergrupper eller alle brukergrupper. Dette vil også påvirke den samlede måloppnåelse. Den andre overordnede
dimensjonen ulike løsninger er utformet langs er derfor hvilke formål havna kan betjene.
Formål som kan betjenes – definert som hvilke brukergrupper utbedringen primært retter seg inn mot å
tilfredsstille behovene til. Det er i all hovedsak to måter hovedformålet med alternativene kan differensieres
etter:


Havneavsnitt rettet mot ulike fartøysegmenter på tvers av næring, som for eksempel skip med lengde
mellom 100 og 200 meter.



Havneavsnitt rettet inn mot spesifikke næringer, som for eksempel turistnæringen, forskning eller
mottak av fisk.

Formål er også en sentral dimensjon å utforske. Det er på ingen måte gitt hvilken brukergruppes behovsoppnåelse som vil gi størst avkastning. Dagsturbåter og små og mellomstore cruiseskip utgjør de fleste av
anløpene sammen med forskningsfartøy. De store cruiseskipene bringer imidlertid store mengder turister til
byen som genererer omsetning for næringslivet. Fiskerinæring er noe helt nytt som kan bringe ny næringsvirksomhet til byen, men hvor det ikke er noe eksisterende virksomhet å bygge videre på.
Satt opp mot hverandre spenner disse overordnede dimensjonene ut mulighetsrommet som de ulike
konseptuelle løsningene differensieres ut ifra. Figuren nedenfor illustrerer hvordan de ulike dimensjonene kan
kombineres for å finne løsninger med ulike grad av måloppnåelse av effektmålene:

Tabell 7-1: Sentrale dimensjoner som utgjør mulighetsrommet alternative løsninger utformes langs

Liten standardheving
Noen formål
Alle formål

Stor standardheving

Lav måloppnåelse

Middels måloppnåelse

Middels måloppnåelse

Høy måloppnåelse
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Gjennom å utforme løsninger langs disse dimensjonene får vi konseptuelt forskjellige alternativer som både
tester hvilke brukergruppers behovstilfredstillelse som gir størst oppnåelse av effektmålene og hvilken grad av
måloppnåelse (for effektmål) som er mest hensiktsmessig for samfunnet som helhet.

7.1.2. Geografisk avgrensning av mulighetsrommet
I tillegg til de avgrensningene som følger av behov, mål og krav legger den utfordrende geografien i Longyearbyen enkelte naturlige begrensninger for mulighetsrommet. Svalbard generelt, og kystlinjen i Longyearbyen
spesielt, har svært utfordrende grunnforhold. Dette påvirker både hvilke tekniske løsninger som er vurdert,
geografisk plassering og anslåtte kostnader for de ulike alternativene. Videre må en eventuell utbygging av
Longyearbyen havn ta hensyn til arealplaner, naturkrefter og vernebegrensinger. Det aktuelle tiltaksområdet er
avgrenset av Kullkaia i vest og Gammelkaia i øst, illustrert på oversiktsbildet nedenfor.

Figur 22: Flyfoto over Adventfjorden med Longyearbyen nede til høyre i bildet, og Svalbard lufthavn opp til venstre i bildet.
Det aktuelle området for havnutvikling ligger mellom disse stedene. Kilde: TopoSvalbard, Norsk Polarinstitutt, 02.08.2016

Tiltaksområdets avgrensning er i tråd med arealplanen for havneområdet som er vedtatt i Longyearbyen
lokalstyre. Området mellom Bykaia og Kullkaia er ubebygget og er derfor et egnet område for konstruksjoner
på land som kan opparbeides ved å fylle ut i sjøen. Bølge- og vindforholdene for dette området er relativt gode,
men med noen lokale variasjoner. Bakområdet på Hotellneset der Kullkaia ligger er stort sett regulert til
næringsbebyggelse, mens kyststripen fra Hotellneset til Bykaia er regulert som kultur-, natur- og
friluftsområde.
Områdene utenfor tiltaksområdet er ikke særlig egnet til kaiinfrastruktur da de er helt uten eksisterende infrastruktur, er mer eksponert for bølger, is og vind, har spesielt krevende bunnforhold eller ligger langt fra
bykjernen. Dette gjør at disse områdene er dyrere å bygge ut eller vil gi mindre funksjonelle løsninger, og er
derfor sett bort ifra. I tillegg til utbygging av selve kaianleggene er tilgang til tilstrekkelige bakområder vurdert
ved plassering av nye havneavsnitt med hensyn til mulig etablering av bygninger.
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7.2.

Utforming av alternativer

Standarden på havna og hvilke formål som kan betjenes styres av hvordan enkeltkaier eller havneavsnitt
utformes og hvor mange havneavsnitt som bygges ut. Utformingen av alternativer er derfor basert på ulike
kombinasjoner av enkeltmoduler med forskjellige kaiavsnitt og bygninger av ulike størrelser, form, tekniske
løsninger, plassering og fasiliteter.

7.2.1. Skissering av havneavsnitt og kailøsninger
Utformingen påvirker kostnadene ved investeringen, hvilke skip som kan benytte kaia og muligheter for
videreutvikling og etablering av fasiliteter. Utformingen kan i all hovedsak differensieres ut ifra:


Størrelse (lengde og bredde)



Form



Dybde ved kaifront



Teknisk løsning



Geografisk plassering



Bæreevne



Opparbeidede bakarealer



Tilknytning til infrastruktur



Fortøyningsløsninger



Manøvreringsrom

Basert på differensieringskriteriene beskrevet ovenfor ble det utformet en rekke mulige løsninger. Utformingen
av alternativer er basert på en rekke skalerbare enkeltmoduler med kaiavsnitt og bygninger av ulike størrelser,
form, tekniske løsninger, plassering og fasiliteter. Basert på geotekniske forhold i havnebassenget er det
fokusert på å finne robuste løsninger som ivaretar de dårlige grunnforholdene og klimabelastningene i området. De aktuelle grunnforholdene gjør at en flytende konstruksjon og gunstig plassert pelekai med peler ned
til grunnfjellet er de to mest hensiktsmessige tekniske løsningene. Andre tekniske løsninger krever blant annet
stor masseutskifting for å kunne tilfredsstille kravene til geoteknisk stabilitet. Slike løsninger blir derfor dyre gitt
de store dybdene til fjell i havnebassenget. Se Vedlegg 11 – Kalkyler for de ulike kaikonstruksjonene for detaljer
rundt de ulike modulene.

7.2.2. Sammenstilling av enkeltløsninger
Skisseringen av skalerbare enkeltmoduler har gjort det mulig å vurdere en mengde alternative løsninger. Det
har også vært en nødvendighet at hele mulighetsrommet ble utforsket i tilstrekkelig grad.
Det første alternativet som ble utviklet var en løsning som lot alle brukergrupper få sine behov dekket fullt ut.
Alternativet skisserte en optimal havn basert på alle representerte brukergruppenes behov uavhengig av hva
det ville koste å etablere. Konkret innebar det en løsning dimensjonert slik at alle skip på den mest trafikkerte
dagen i 2040 fikk tilgang til kai innenfor et 95 prosents konfidensintervall. En slik løsning ville innebære en
massiv utbygging av kapasiteten fordelt på en rekke adskilte kaiavsnitt med spesifikke formål rettet mot
enkeltvise brukergrupper. Hvert enkelt kaiavsnitt ble bygget opp av uavhengige enkeltmoduler basert på den
tekniske løsningen som, gitt nødvendig funksjonalitet, gav de laveste forventede kostnadene. Etter at en slik
maksimumsløsning var skissert ble det også definert en minimumsløsning som kun vurderte mulighetene for å
utbedre eksisterende infrastruktur uten etablering av nye kaier.
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Når både minimums- og maksimumsløsningen var skissert ble et stort antall ulike løsninger med forskjellig
standard og formål skissert mellom de to ytterpunktene. Alternativene sentrerer seg rundt de brukergruppene
som er identifisert å ha de største behovene for utbedret havneinfrastruktur. Disse brukergruppene er for
denne analysens formål kategorisert som følger: reiseliv/passasjerfartøy, forskningsfartøy, fiskeri og søk og
redning (SAR).
De ulike alternativene mellom minimums- og maksimumsløsningen ble utformet rundt ulike grader av
behovsoppnåelse for disse fire brukergruppene. Dette ble gjort ved å fjerne ett og ett havneavsnitt fra
maksimumsløsningen ut ifra hvilke fartøy som utgjorde den laveste andelen av det samlede trafikkgrunnlaget.

7.2.3. Alternativer til utbygging av nye havneavsnitt
Det er i prinsippet flere tiltak enn å investere i ny infrastruktur som kan føre til en mer effektiv trafikkhåndtering. Mer effektiv drift av havna kan i teorien øke kapasiteten til å håndtere trafikk uten at det gjennomføres
store investeringer. Basert på vurderinger av havnas drift i dag er det imidlertid lite som tyder på at det er noe
stort potensial for kapasitetsøkning gjennom effektivisering av havnedriften. I de månedene trafikken er stor er
det et langt høyere belegg i Longyearbyen havn, relativt til størrelsen, enn hva som er normalen i andre havner.
Skipene pakkes tett, både i form av at så mange skip som mulig legges til kai samtidig og ved at ledig plass som
oppstår når skip forlater kaia raskt utnyttes til ventende skip. På det meste har det ligget rundt 700 skipsmeter
på Bykaia på én dag (5. juli 2013). Havnedriften er også forsøkt optimalisert ved å avkorte enkeltskips liggetid
for å gi plass til andre med behov for å ligge til kai. Dette illustreres av at gjennomsnittlig liggetid faller i de
mest travle månedene. Hvilke skip som prioriteres reflekterer også i all hovedsak hvem som har de største
behovene, og hva som genererer størst inntekter for lokalsamfunnet. De største passasjerskipene prioriteres
vanligvis først. Forskningsskip og andre som har behov for lasting og lossing av tungt utstyr prioriteres også
høyt på bekostning av mindre skip, men må vike for andre når nødvendige operasjoner er gjennomført.
En annen mulig løsning kunne også vært å utnytte de andre kaiene (Gammelkaia og Kullkaia) i større grad enn i
dag. En utfordring i så måte er eierskapet som gjør det vanskelig for havnemyndighetene å optimere havnedriften basert på tilgang til private kaier. Det kunne selvfølgelig vært løst ved at offentlige myndigheter leide
kapasitet ved de private kaiene eller overtok eierskapet gjennom kjøp. Det er imidlertid andre forhold som gjør
at en økt utnyttelse av de private kaiene har begrenset med potensiale. For bruk til passasjertrafikk er det
Gammelkaia som er mest egnet siden den ligger nærmest sentrum. Kapasiteten på Gammelkaia er imidlertid
begrenset til å kunne ta imot skip på opptil 90 meters lengde, og av at kaia har en dybde ved kaifront på
mellom 7,5-8 meter. I tillegg har Sysselmannens fartøy en avtalefestet fortrinnsrett på Gammelkaia og benytter
denne til liggekai. En slik avtale kan reforhandles ved skifte av eierskap, men Sysselmannens behov for å ha skip
til kai for å kunne respondere kjapt ved en nødsituasjon ville likefullt vært tilstede. Det største hinderet for å
utnytte Gammelkaia i større grad enn i dag knytter seg imidlertid til den tekniske tilstanden på kaia. Tilstandsvurderingen som er gjennomført i utredningsarbeidet avdekket en rekke mangler som reduserer kaias evne til å
være en del av en langsiktig løsning uten vesentlige oppgraderinger. Den tekniske tilstanden på kaia og de
krevende bunnforholdene i området vil gjøre det svært kostbart å rehabilitere kaia til en tilstand som sikrer
langsiktig bruk etter dagens formål. Dersom en slik rehabilitering i tillegg tok sikte på seg å øke størrelsen på
kaia ville kostnadene tilsvare etablering av en ny kai. På bakgrunn av dette og at dagens eier har gitt uttrykk for
at de ønsker å beholde kaia til dagens formål er en videreutvikling av Gammelkaia i offentlig regi ikke tatt med
videre i analysen.
Det er også stor usikkerhet rundt tilstanden på Kullkaia. I tillegg oppgir de fleste brukere og operatører at
Kullkaia er lite egnet til passasjertrafikk som utgjør hovedtyngden av trafikken i de mest travle månedene.
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Årsaken er det industripregede området i bakkant av kaia som blant annet inkluderer et åpent kulldepot. En
opprydning av området for å gjøre det mer publikumsvennlig kan gjennomføres, men vil kunne bli kostbart. I
tillegg utgjør avstanden til bykjernen en utfordring for å få til effektive logistikkløsninger. Denne delen av
havneområdet egner seg derfor best til industrirettet virksomhet slik lokalstyrets strategiske havneplan legger
opp til. Kullkaia kunne i prinsippet blitt benyttet til fiskerikai ettersom det er store arealer i bakkant av kaia og
avstanden til bykjernen utgjør en fordel for å begrense ulempene knyttet til støy. På grunn av strenge krav til
matsikkerhet ville en slik løsning også ført til et betydelig behov for opprydning. Det største hinderet for å
utnytte Kullkaia i større grad enn i dag følger imidlertid av det vedvarende behovet for å kunne frakte kull over
kai. Kraftproduksjonen i Longyearbyen er basert på kull og vil forsett å være det flere år framover (Meld. St. 32
(2015-2016) Svalbard, 2016). I dag forsynes kullkraftverket med lokalt produsert kull fra Gruve 7.
Overskuddskullet som produseres skipes ut for eksport via Kullkaia. Det er ingen umiddelbare planer om å
stoppe produksjonen av kull fra Gruve 7, men dersom det likevel skulle skje ville det like fullt innebære et
behov for å kunne ta imot kull over kai for å kunne forsyne kullkraftverket i byen. Øvrig kaianlegg i Longyearbyen er lite egnet til en slik virksomhet, og det er vanskelig å kombinere utskiping av kull med et fiskemottak
uten å gjennomføre kostbare tiltak for å sikre matsikkerhet. Når usikkerhet rundt den tekniske tilstanden
sannsynligvis også innebærer et betydelig rehabiliteringsbehov for å sikre langsiktig bruk er en videreutvikling
av Kullkaia heller ikke med videre i analysen.
En annen potensiell mulighet for å redusere kapasitetsutfordringene i havna ville vært å fordele trafikken
jevnere over året. Sesongvariasjonene er det imidlertid vanskelig å gjøre noe med da dette avgrenses av vær,
klima og mørketid som igjen påvirker de relevante markedene. Men selv i de mest travle månedene er det stor
variasjon i hvor mange skip som ønsker å legge til kai per dag. Bedre koordinering mellom ulike markedsaktører
for å unngå at flere skip dukker opp på samme dag kunne derfor hatt en effekt. Havna har til en viss grad en slik
koordinerende rolle i dag gjennom å motta forespørsler og tildele kaiplass framover i tid og varsle om eventuell
manglende kapasitet. Graden av mulig koordinering begrenses imidlertid av to sentrale forhold: For det første
planlegges rutetilbudet for cruisenæringen for flere år framover i tid og anløp i Longyearbyen inngår som en
liten del av et større rutenett. Planleggingen innebærer en dialog mellom rederiene og havna som kan brukes
til å endre ankomsttid for å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet. Det innebærer imidlertid at risikoen for å
møte kapasitetsutfordringer i Longyearbyen må veies opp mot kostnadene ved å endre resten av den planlagte
ruten, inkludert risikoen for å møte kapasitetsutfordringer andre steder ved endringer av tidsplan. Det vil si at
det er begrenset med incentiver for å optimalisere anløpstidspunkt i Longyearbyen når hele rutenettet planlegges. I tillegg vil full koordinering innebære at konkurrerende rederier planlegger sine ruter og ankomsttider i
felleskap hvilket virker lite realistisk siden rederiene ikke ønsker å avsløre sitt planlagte reisetilbud til
konkurrentene.
En tredje mulighet som ble forkastet tidlig i prosessen er en videre utvidelse av plastflytebrygga (Turistkaia). En
slik løsning gir lite tilfredsstillende fortøyningsløsninger for større skip som utgjør et viktig og voksende skipssegment. I tillegg er det liten plass til ytterligere utvidelser av Turistkaia uten at det også må etableres
skjermingstiltak (bølgebrytere) som for eksempel en molo. En slik løsning krever investeringer, er lite reversibel
og vil beslaglegge store arealer i havna uten å gi store kapasitetsgevinster. Med bakgrunn i disse vurderingene
av alternativer til større investeringer i nye havnavsnitt pekte det seg tidlig ut at det primært er tiltak som
innebærer bygging av ny(e) kai(er) som framstår som de mest hensiktsmessige tiltakene.

7.3.

Utvelgelse av konsepter som inngår i alternativanalysen

Den første utsilingsprosessen ble basert på alternativenes evne til å gi ulik behovsoppnåelse i tråd med
effektmålene. Dette ble gjort ved å vurdere de ulike alternativene ut ifra alternativenes innvirkning på andel
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skip som kan ligge til kai for ulike brukergrupper. I den første silingsrunden ble alternativer som ga lik effekt på
tvers av brukergrupper til høyere kostnad enn andre alternativer forkastet. Deretter ble det vurdert hvilke
brukergrupper som hadde sammenfallende behov med hensyn til funksjonalitet og som deretter kunne
benytte samme havneavsnitt. Vurderingen viste at en del av skipskategoriene kunne dele havneavsnitt uten at
behovsoppnåelsen ble redusert i vesentlig grad så lenge kapasiteten var tilstrekkelig stor. Resultatene pekte ut
tre tydelige delsegmenter av fartøystrafikken med store og delvis ulike behov for funksjonalitet som ulike
konseptuelle løsninger kunne rette seg inn mot:


Dagsturbåter, små- og mellomstore cruiseskip og forskningsfartøy



Store cruiseskip



Fiskefartøy

En nærmere vurdering av de potensielle nyttevirkningene ved kapasitetsutvidelse gjorde det mulig å forkaste
ytterligere alternativer der det var lite samsvar mellom alternativenes kostnader og innvirkning på andel skip
som kunne ligge til kai. Vurderingene viste at med unntak av alternativer som innebar nyskapt trafikk fra
fiskeriflåten var marginalnytten av å bygge ut kapasitet utover en kai med 300 kaifront minimal. Alle alternativer med kapasitetsutvidelser utover dette ble derfor forkastet.
På bakgrunn av disse vurderingene ble fem overordnede konseptuelle løsninger for utbygging med til sammen
ti alternativer tatt med videre i alternativanalysen i tillegg til nullalternativet. Disse består av følgende overordnede konsepter:


0) Nullalternativ – opprettholdelse av eksisterende infrastruktur



1) Oppgradering av Bykaia – minimumsløsning med oppgradering av fortøyningsløsninger på Bykaia



2) Ekspedisjonshavn – alternativer rettet inn mot små og mellomstore skip i all hovedsak knyttet til
ekspedisjonscruise, dagsturer og forskningsvirksomhet



3) Cruisehavn – alternativer rettet inn mot å øke kapasiteten til å ta imot store skip på over 250 meter



4) Fiskerihavn – eget havneavsnitt dedikert til mottak av fisk i Longyearbyen



5) Kombinasjonskonsept – kombinasjon av fiskerihavn og utvalgte øvrige alternativer.

Konsept 1-3 er rettet inn mot å løse problemene som følger av begrenset kapasitet og manglende fasiliteter for
eksisterende brukergrupper. Konsept 4 er rettet inn mot å utnytte muligheten for å effektivisere fiskeriaktiviteten i havområdene rundt Svalbard og konsept 5 rettes inn mot å dekke begge disse behovene samtidig.
Innunder disse konseptene er det vurdert til sammen 10 ulike alternativer. Kalkyler for de ulike
kaikonstruksjonene inngår i Vedlegg 11 – Kalkyler for de ulike kaikonstruksjonene.
I avsnittet nedenfor gir vi en overordnet beskrivelse av de alternativene som er vurdert i alternativanalysen.

7.3.1. Konsept 0: Nullalternativet
Nullalternativet er referansesituasjonen alle andre alternativer vurderes opp imot. Alternativet innebærer en
forsvarlig videreføring av dagens situasjon og representerer et realistisk valg for beslutningstaker. Nødvendige
vedlikeholdsinvesteringer er inkludert i tråd med Finansdepartementets veileder (nr. 9, 2010).
Som forklart i situasjonsbeskrivelsen består Longyearbyen havn i dag av totalt av tre faste kaier og en flytebrygge (Turistkaia) som vist i figuren nedenfor.
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Figur 23: Oversiktskart over dagens havneinfrastruktur. Kilde: TopoSvalbard, Norsk Polarinstitutt, 02.08.2016

Selv om det er gjennomført vedlikehold og reinvesteringer på alle de faste kaiene vil de i utgangspunktet ha
kortere levetid enn nybygde kaier. Som ett av to transportknutepunktet mellom Longyearbyen og fastlandet er
det urealistisk å legge til grunn at Longyearbyen vil stå uten en funksjonell havneinfrastruktur i framtiden. Som
et minimum er det realistisk å anta at Longyearbyens eksisterende offentlige havnetilbud (Bykaia) opprettholdes i framtiden. For å gjøre nullalternativet sammenliknbart med investeringsalternativene har vi derfor lagt
til grunn at det gjennomføres tilstrekkelig vedlikehold og reinvesteringer på Bykaia til at levetiden for kaia
tilsvarer levetiden for nybygg. Levetiden for de nyetablerte kaiene i investeringsalternativene er forventet å
være 75 år fra ferdigstillelse. Det vil si at vi har lagt til grunn og kostnadsberegnet nødvendig vedlikehold og
reinvesteringer for at Bykaia skal være funksjonell fra i dag og fram til år 2095 (antatt ferdigstillelsesår for nye
kaier er satt til 2020 for alle investeringsalternativer). Dette definerer analyseperioden som benyttes i
utredningen. Samme antagelse er gjort for Turistkaia som også er en del av det offentlige havnetilbudet i
Longyearbyen. Turistkaia er en plastflytebrygge med forventet levetid på 20 år og det er lagt til grunn nødvendig vedlikehold og reinvesteringer slik at disse bryggene også opprettholdes gjennom analyseperioden. Det
er også tatt hensyn til utvidelsen av Turistkaia som ble gjennomført i august 2016. Bygget som står på Bykaia i
dag er også antatt opprettholdt med tilhørende drifts- og vedlikeholdskostnader. I tillegg til kostnader
forbundet med opprettholdelse av eksisterende kaianlegg legges det også til grunn at driftskostnadene til
havna øker i takt med at trafikken vokser. Utviklingen i havnas driftskostnader tar utgangspunkt i Longyearbyen
havns regnskaper for årene 2011-2012 som er brutt ned på faste kostnader og kostnader som er knyttet til
trafikkomfang.
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I tillegg til Longyearbyens offentlige havnetilbud utgjør de to privateide kaiene, Gammelkaia og Kullkaia, en del
av den samlede havneinfrastrukturen. Som nevnt i situasjonsbeskrivelsen er den tekniske tilstanden på disse
kaiene vurdert til å være vesentlig dårligere enn for Bykaia. Dette innebærer at uten større reinvesteringer vil
også gjenværende levetid for disse kaiene være betydelig kortere enn for Bykaia og eventuelle nyetablerte
kaier. De nåværende eierne av Gammelkaia og Kullkaia har imidlertid vært tydelig på at de forventer å kunne
benytte kaiene på samme måte som i dag i overskuelig framtid. Basert på de tilstandsvurderingene som er gjort
i forbindelse med denne utredningen vil en opprettholdelse av disse kaiene ut analyseperioden innebære
betydelige investeringer i vedlikehold og oppgradering, som vi da må anta at de private eierne vil finansiere.
Det vil si at alle eksisterende kaier forutsettes vedlikeholdt slik at de kan benyttes til samme formål som i dag
uavhengig av eventuelle offentlige investeringer i havna. Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av Kullkaia
og Gammelkaia forutsettes gjennomført og finansiert av private eiere og inngår derfor ikke som en del av
statens investeringsbeslutning. Ettersom vedlikehold av de private kaiene også forventes å være upåvirket av
tiltaket, og det er stor usikkerhet rundt hvilke vedlikehold de private eierne vil gjennomføre og når, er det ikke
benyttet ressurser til å anslå disse kostnadene i denne utredningen. Dette innebærer imidlertid at det er
enkelte samfunnsøkonomiske kostnader ved nullalternativet som ikke inkluderes i analysen. Samme antagelse
legges imidlertid til grunn i alle alternativer, og dette vil derfor ikke påvirke rangeringen eller statens samlede
utgifter.
Fordi det er usikkerhet rundt hva som vil skje med henholdsvis Kullkaia og Gammelkaia er det imidlertid
gjennomført følsomhetsanalyser for å vurdere hvordan eventuelt manglende vedlikehold og redusert levetid
for de private kaiene vil påvirke de samfunnsøkonomiske virkningene av investeringer i nye kaier.

7.3.2. Konsept 1: Oppgradering av Bykaia (Nullpluss)
I konsept 1) Oppgradering av Bykaia legges det til grunn mindre investeringer i bedre fortøyningsmuligheter på
Bykaia i tillegg til at eksisterende infrastruktur opprettholdes tilsvarende nullalternativet. Investeringen består
av to frittstående betongkonstruksjoner (dykdalber) på hver side av fremre kaifront på Bykaia som knyttes til
hovedkaia med landganger. Dette representerer en minimumsløsning for utbedring av Longyearbyen havn,
illustrert på bildet under.
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Figur 24: Illustrasjon av forlengelsen av Bykaia med dykdalber

Bakgrunnen for investeringen er at Bykaia i utgangspunktet ikke er dimensjonert for å kunne ta imot store
cruiseskip som i dag trafikkerer havna. Investering i dykdalber gir sikrere og mer effektiv fortøyning av store og
mellomstore skip hvilket reduserer behovet for å gå fra kai når det blåser opp. I tillegg gir dykdalbene noe økt
kapasitet som følge av at flere mellomstore skip (mellom 80 og 120 meter) kan ligge på kaifronten samtidig.
Når skip over 180 meter ankommer Bykaia i dag blir bau- og akterende liggende såpass langt utenfor enden av
kaia at fortøyningstrossene må hentes med fortøyningsbåter og festes på land i bakkant av kaia. Når fortøyningstrossene trekkes fra skipet på kaifronten og inn til land blokkerer det havna for mindre skip som i utgangspunktet kan legge til på sidene eller bakkanten på kaia. Differansen mellom skipets lengde og lengden på kaifronten fører også til redusert stabilitet for skipene som ligger til kai. På vindfulle dager må store skip i dag
holde seg inntil kaia ved hjelp av sidepropellene, eller legge seg på anker ute i fjorden.

7.3.3. Konsept 2: Ekspedisjonshavn
Ekspedisjonshavn-konseptet er rettet inn mot utvidet kapasitet for små og mellomstore skip. Disse fartøyskategoriene består i all hovedsak av dagsturbåter, forskningsfartøy og ekspedisjonscruise. Det er utarbeidet tre
ulike alternativer innenfor dette konseptet. I alle alternativene legges det til grunn investeringer i ny kai i form
av en flytende betongkonstruksjon i tillegg til at eksisterende infrastruktur opprettholdes. De flytende
konstruksjonene bygges på fastlandet og slepes opp til Longyearbyen før de forankres og ferdigstilles for å
spare kostnader ved transport av materialer, maskiner og arbeidskraft opp til Svalbard. Flytekaiene forbindes til
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land med en bro til et landkar. Behov for mudring og nødvendig bearbeidelse av landarealer er inkludert i
kostnadskalkylene.
Flytende konstruksjoner som teknisk løsning er valgt fordi flytekaiene gir tilstrekkelig funksjonalitet til å ta imot
de fleste skip i brukergruppene konseptet retter seg inn mot. I tillegg kan innvendige arealer benyttes til lager
eller midlertidige oppholdsrom.
Andre tekniske løsninger kunne også gitt samme funksjonalitet, men gitt de utfordrende grunnforholdene i
havnebassenget i Longyearbyen og behovet for å opparbeide nye arealer for å plassere bygg i bakkant av kaia
vil faste konstruksjoner med samme kapasitet medført høyere kostnader til samme nytte. Flytekaiene er en
robust betongkonstruksjon som sammen med forankringssystemet er dimensjonert for arktisk klima med inntil
1,3 meter tykk is samt kreftene fra termisk ekspansjon av isen, isflak i bevegelse og bevegelser ved oppbrudd
av isdekke.
Flytende kaikonstruksjoner er fleksible løsninger som krever minimalt med naturinngrep. Kaiene kan fjernes
helt etter bruk uten å etterlate varige spor. Etter bruk på Svalbard kan flytekaiene selges, flyttes til annen
lokasjon eller rehabiliteres og bygges om for et annet formål. Figuren nedenfor illustrerer hvordan en flytende
konstruksjon kan plasseres i havnebassenget i Longyearbyen.

Figur 25: Flyfoto av havneområdet med planlagt plassering av flytekai mellom Bykaia og Gammelkaia; illustrasjonen viser
utformingen av alternativ 2C.

Analysene i denne utredningen har inkludert tre flytende konsepter med varierende grad av
behovstilfredstillelse.
Alternativ 2A – Liten flytekai med terminalbygg
Alternativ 2A innebærer investering i en ny flytekai i betong på 85x25 meter som gir en total kailengde på over
200 meter i tillegg til vedlikehold av eksisterende kaianlegg (nullalternativet). Kaia gir økt kapasitet for små og
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mellomstore skip opptil 180 meter. Sidene på kaia kan benyttes av mindre skip på under 50 meter dersom det
ikke ligger skip til kai som er lengre enn kaifronten foran.

Figur 26: Illustrasjon av mulig løsning for en mindre flytekai med bygg – Illustrasjon fra Snøhetta

Kaidekket kan benyttes som tomteareal for bygningsmasser på toppen. I tillegg gir konstruksjonen muligheter
for bruk av innvendig areal på ca. 1500 m2 i kaikonstruksjonen. I alternativet er det lagt opp til at de innvendige
arealene kan benyttes til lager. Nødvendige installasjoner for å kunne benytte disse arealene slik som heis,
ventilasjon, strøm og vann er inkludert i kostnadsanslagene.
I tillegg til investering i ny kai innebærer alternativet også etablering av et terminalbygg på 1000 kvadratmeter
oppå flytekaia. Bygget inneholder 650 m2 med kontorarealer og andre næringsarealer til bruk for havnas
ansatte, reiselivsnæringen og andre operatører. De øvrige 350 m2 er satt av til publikumsarealer med mulige
terminalfunksjoner til innsjekking og utsjekking av passasjerer ved snuhavnoperasjoner.
Forankringen består av 8 ankere med kjetting og klumpvekter. I tillegg er landgangen en aktiv del av
forankringen. Systemet er utformet slik at forskyvninger ved laveste vannivå begrenses. Samtidig skal økt
vertikallast og stivhet ved høyeste vannivå ikke gå ut over fribord eller gi uhåndterlig dynamisk respons ved
dimensjonerende sjøtilstander. Bevegelser og akselerasjoner av kaien vurderes å ligge innenfor akseptable
grenser.
Alternativ 2B – Stor flytekai med terminalbygg
Alternativ 2B innebærer investering i en stor flytekai. Flytekaia har ytre dimensjoner på 120x35 meter som gir
en total kailengde på over 300 meter. Flytekaia kan motta skip på opptil 250 meters lengde i tillegg til at mindre
skip på under 30 meter kan legge til på sidene og i bakkant av kaia forutsatt at det ikke ligger skip over 120
meter ved kaifronten.
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Figur 27: Illustrasjon av mulig løsning på stor flytekai med mindre bygg – Illustrasjon fra Snøhetta

Som for den lille flytekaia kan kaidekket benyttes som tomteareal for bygningsmasser på toppen.
Konstruksjonen gir muligheter for bruk av innvendig areal på rundt 2750 m2 som er tilrettelagt for lager med
tilhørende kostnader som beskrevet i alternativet over.
I tillegg investeres det i en bygningsmasse på 1000 m2 med tilsvarende arealfordeling som terminalbygget i
alternativ 2A – liten flytekai. Forankringen er tilsvarende det som er prosjektert for den lille flytekaia beskrevet
ovenfor.
Alternativ 2C – Stor flytekai med maksimal utnyttelse av innvendige arealer og stort terminalbygg
Alternativ 2C tilsvarer skisseprosjektet som ble utviklet av Longyearbyen lokalstyre i 2014-2015. Alternativet
legger vekt på å tilby mange fasiliteter rettet inn mot turisme, forsknings- og undervisningsformål. Alternativet
innebærer investering i stor flytekai på tilsvarende størrelse som alternativ 2B beskrevet ovenfor i tillegg til en
småbåthavn på innsiden av flytekaia. Småbåthavna har plass til 30 mindre båter til bruk av profesjonelle
aktører som tilbyr opplevelsesturer til turister.
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Figur 28: Illustrasjon av Longyearbyen lokalstyres skisseprosjekt – Illustrasjon fra Snøhetta

Konstruksjonen gir muligheter for bruk av innvendig areal på rundt 4250 m 2 som er fordelt over 2 etasjer
innvendig i kaikonstruksjonen. 2750 av disse kvadratmeterne er satt av til lager mens resterende 1500
kvadratmeter kan benyttes til forskningslaber, briefing- og omkledningsrom. Det er også prosjektert arealer til
sjøvannstanker til bruk for forsknings- og undervisningsformål. I flytekaiens doble veggskott kan det
tilrettelegges for drivstofftanker på 1000 m3 for lagring av drivstoff uten at det går utover flytekaiens
egenskaper.
I tillegg til investering i ny kai innebærer alternativet etablering av to enkeltstående overbygninger på opptil 3
etasjer med til sammen 3400 m2 innvendig areal. Overbygningene inneholder kontorplasser for flere brukergrupper, trafikksentral, cruiselounge med serveringsmuligheter, auditorium i tillegg til lagerterminal for mottak
og innendørs håndtering av gods. Arealfordelingen innebærer 550 kvm til terminal, venterom og toaletter for
passasjerer og tilreisende, 2500 m2 med kontorareal, 230 m2 til forskning og undervisning og til slutt industriarealer på 170 kvm. Det er også lagt til investeringer i solcellepaneler for strømproduksjon til bruk i bygget og
en Moonpool for innendørs sjøsetting av dykkere og ROVer til bruk for forsknings- og undervisningsformål.
Forankringen er tilsvarende det som er prosjektert for den lille flytekaien beskrevet ovenfor.

7.3.4. Konsept 3: Cruisehavn
Cruisehavn-konseptet er rettet inn mot å gi utvidet kapasitet for store skip på over 250 meter. I disse alternativene legges det til grunn investeringer i nye landfaste kaier som gir tilstrekkelig fortøyningskapasitet for de
største skipene. Det er også her lagt til grunn at eksisterende infrastruktur opprettholdes tilsvarende
nullalternativet. De faste konstruksjonene bygges i Longyearbyen med materialer fraktet opp fra fastlandet.
Behov for mudring og opparbeidelse av arealer for etablering av bygningsmasse i tilknytning til kaiene er
inkludert. Det er utarbeidet to ulike alternativer innenfor dette konseptet.
Alternativ 3A – Bykaia II med dykdalber på eksisterende Bykai og lite terminalbygg på land
Alternativ 3A innebærer investering i Bykaia II tilsvarende den eksisterende Bykaia, med to dykdalber på hver
side av fremre kaifront. Kaia får 100x25 meter kaifront med en 50x25 meter landgang. Mindre skip kan legge til
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på sidene og i bakkant av kaia slik dagens Bykai utnyttes. I tillegg til etablering av en ny kai inkluderer alternativet investeringer i dykdalber på eksisterende Bykai (tilsvarende konsept 1). Alternativet gir økt kapasitet for
alle typer skip over 250 meter i Longyearbyen havn, hvilket dobler havnas kapasitet til å ta imot store
cruiseskip. Den nye kaia kan også brukes av mindre skip og innebærer samlet sett en større kapasitetsutvidelse
enn alternativene i konsept 1 og 2. Figuren nedenfor viser en skisse av hvordan Bykaia II er tenkt utformet.

Figur 29: Oversiktsillustrasjon av Bykaia II

I tillegg til investering i ny kai etableres det også et lite terminalbygg på 1000 kvadratmeter identisk med bygget
beskrevet i alternativ 2A og 2B. Kostnadene knyttet til oppføring av dette bygget er imidlertid høyere enn i
alternativ 2A og 2B. Årsaken er at bygget må settes på land i bakkant av kaia hvilket medfører kostnader
forbundet med opparbeiding av arealer.
Alternativ 3B – Pirkai på 300 meter med terminalbygg på land
Alternativ 3B er en langstrakt kai på 300x25 meter med en pir som forbinder kaidekket med land. Denne kaien
gir stor kapasitetsøkning og kan ta imot skip av alle størrelser på fremre kaifront i tillegg til at det mudres på
innsiden for å skape tilstrekkelig dybde for små og mellomstore skip. Pirkaiene tilbyr mye liggeplass for skip,
men er noe mindre egnet for logistikkoperasjoner da de er lange og smale.
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Figur 30: Oversiktsillustrasjon av pirkai på 300 meter

I tillegg til investering i ny kai etableres det også et lite terminalbygg på 1000 kvadratmeter identisk med bygget
beskrevet i alternativ 2A, 2B og 3A. Kostnadene forbundet med oppføring av dette bygget er som for alternativ
3A høyere enn dersom det settes på en flytekai ettersom det er behov for å opparbeide arealer i bakkant av
kaia. Figuren nedenfor viser hvordan en pirkai på 300 meter kan se ut. Pirkaiene er fleksible med tanke på
kapasitetsutbygging da de kan utvides i lengden om det blir nødvendig.

Figur 31: Illustrasjon av mulig utforming av pirkai - Snøhetta
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7.3.5. Konsept 4: Fiskerihavn
Som beskrevet i behovsanalysen er det betydelig interesse for å etablere en fiskerihavn i Longyearbyen, både
fra næringen selv og lokalsamfunnet på Svalbard. Hvilke typer virksomhet som tillates, i hvilket omfang og
under hvilke forutsetninger er imidlertid uavklarte spørsmål. Det er derfor kun vurdert én alternativ løsning for
fiskerihavn. Formålet med alternativet er å vurdere hvorvidt etablering av et fiskemottak i Longyearbyen kan
være samfunnsøkonomisk lønnsomt og ikke hvilket omfang eller hvilken type virksomhet som er samfunnsøkonomisk optimalt. Det har vært vurdert å finne en kailøsning som kan betjene både fiskerinæringens behov i
tillegg til andre brukergrupper som for eksempel turisme eller forskningsfartøy. Etablering av et fiskemottak i
Longyearbyen vil imidlertid føre til økt trafikk som delvis overlapper med øvrige brukergruppers høysesong.
Strenge regler for matsikkerhet, risikoaspektet knyttet til samtidig håndtering av passasjerer og gods i tillegg til
avvikende behov knyttet til plassering av havneavsnittet gjør at en slik løsning framstår som lite hensiktsmessig.
Fiskerikonseptet innebærer derfor en investering i en egen kai dedikert til lasting og lossing av fisk i tillegg til et
fryselager på 5500 kvadratmeter som er en nødvendig forutsetning for at frossen fangst skal kunne landes i
Longyearbyen. Kaia er prosjektert som en bunnfast kai på 250x25 meter med betydelige arealer i nær tilknytning til kaia for etablering av lager eller prosessanlegg. Dimensjoneringen av kaia er rettet inn mot å kunne ta
imot tre havgående fiskefartøy samtidig, hver med en antatt lengde på 70 meter.
Fiskeriområdet er tenkt plassert nærmest Hotellneset som oversiktskartet indikerer for å redusere eventuelle
støyplager som følger av aktiviteten på kaia.

Figur 32: Oversiktsillustrasjon av fiskerikaia
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Kaia er dimensjonert som en industrikai som tåler store belastninger og vil også ha kapasitet til å ta imot
lasteskip for å frakte den lagrede fisken til fastlandet og ut i markedet. Plassering av fiskerihavna og
utarbeidingen av arealer og infrastruktur i bakkant av kaia legger til rette for videre utvikling av fiskerivirksomhet i Longyearbyen.

Figur 33: Illustrasjon av fiskerikai - Snøhetta

7.3.6. Konsept 5: Kombinasjonskonsept
Kombinasjonsalternativene innebærer større utbygginger med investeringer i flere kaiavsnitt samtidig.
Kombinasjonsalternativene tar utgangspunkt i kombinasjoner av enkeltløsninger fra alternativene beskrevet
ovenfor. Det er vurdert en rekke ulike kombinasjoner. Av større utbygninger med mer enn en ny kai er det
imidlertid bare alternativer som kombinerer fiskerihavn med en ny kai for turistrettet og annen skipstrafikk i
tillegg som er tatt med videre i den samfunnsøkonomiske analysen. Investeringer i flere kaier utover dette vil
øke kostnadene betydelig uten at nytteverdien øker vesentlig.
Alternativ 5A – Fiskerihavn og liten flytekai med terminalbygg på 1000 kvadratmeter
Alternativ 5A er en kombinasjon av alternativene 2A og 4. Alternativet innebærer en utvidelse av kapasiteten til
å ta imot små og mellomstore skip opp til 180 meter i tillegg til at det etableres fiskemottak med fryselager og
settes opp et terminalbygg på flytekaien på 1000 m2.
Alternativ 5B – Fiskerihavn og stor flytekai med terminalbygg på 1000 kvadratmeter
Alternativ 5B er en kombinasjon av alternativ 4 og kailøsningen fra alternativ 2C som innebærer en stor
flytekai, med fullt utnyttede innvendige arealer og småbåthavn i bakkant. Alternativet innebærer en utvidelse
av kapasiteten til å ta imot små og mellomstore skip opp til 250 meter i tillegg til at det etableres fiskemottak
med fryselager og settes opp et terminalbygg på flytekaien på 1000 m2.
Alternativ 5C – Fiskerihavn og 300 meter pirkai med lite terminalbygg
Alternativ 5C er en kombinasjon av alternativene 4 og 3B. Alternativet innebærer en pirkai på 300 meter som
legger til rette for liggehavnkapasitet for fiskeriflåten. Dette alternativet gir en stor utvidelse av den samlede
kapasiteten til å ta imot alle typer skip i tillegg til at det etableres fiskemottak med fryselager og settes opp et
terminalbygg på land på 1000 m2.
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8.

Alternativanalyse

Den samfunnsøkonomiske analysen av alternativene innebærer en omfattende modellering av de
ulike løsningenes innvirkning på havnas evne til å håndtere skip, passasjerer og gods. Økt kapasitet
og bedre fasiliteter gir reduserte reisekostnader for trafikanter og rederier, økte inntekter til
Longyearbyen havn og økt avkastning for det lokale næringslivet. De fleste av disse virkningen er
prissatt så fremt det har vært faglig forsvarlig. Den viktigste ikke-prissatte virkningen er knyttet til
alternativenes innvirkning på opprettholdelse av norske samfunn på Svalbard. Nyttevirkningene
veies opp mot kostnader forbundet med investering i ny infrastruktur, drift og vedlikehold av
havna i tillegg til skattekostnader som følge av endringer i offentlige utgifter.
Hensikten med alternativanalysen er å gi en systematisk vurdering av konseptene med hensyn til samfunnsøkonomiske virkninger. Dette danner det faglige grunnlaget for anbefaling om hvilket konsept som bør
studeres videre i et forprosjekt. Analysen er gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser, Finansdepartementets veileder for utarbeidelse av konseptvalgutredninger
(Finansdepartementet, 2010), rundskriv R-109 (Finansdepartementet, 2014) og NOU 2012:16
Samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, 2012), DFØs veileder i samfunnsøkonomisk analyse
(DFØ, 2014), Kystverkets metodegrunnlag og Statens vegvesens håndbok v712 (Statens vegvesen , 2014).

8.1.

Sentrale forutsetninger og metodiske valg

Nedenfor gir vi en kort beskrivelse av enkelte sentrale metodiske valg og hvordan virkningene av økt kapasitet
er modellert. For en mer detaljert beskrivelse av metoder og referanser til kilder henviser vi til Vedlegg 12 –
Dokumentasjon av alternativanalysen.

8.1.1. Overordnede forutsetninger
Startår for analysen er 2016, men det er antatt at alle tiltak står ferdig i 2020 for å gjøre sammenlikningsgrunnlaget enklere. Anleggsperiodene for de ulike investeringene varierer fra 1-3 år avhengig av hvor stor
utbyggingen er. Det betyr at byggestart for de ulike kaiene og byggene har forskjellig oppstartsår. Videre er det
lagt til grunn at alle kaier og bygg har en levetid på 75 år etter ferdigstilling hvilket reflekteres i investerings- og
vedlikeholdskostnadene.

8.1.2. Virkninger på trafikkomfang
Med unntak av anløp fra fiskefartøy er det ikke lagt til grunn at utbedring av havna, eller mangel på utbedring,
vil påvirke trafikkomfanget. Trafikkomfanget er derfor antatt å være det samme i alle konsepter, med unntak
av alternativer som innebærer utbygging av fiskerihavn. Denne antagelsen er basert på innspill fra intervjuer
med en rekke aktører og rederier innen reiselivsnæringen. De historiske dataene viser også at trafikkomfanget
har økt på tross av kapasitetsutfordringene i havna. Årsaken er at trafikkutviklingen i Longyearbyen i stor grad
er markedsstyrt, der det er etterspørselen etter destinasjonen som er avgjørende for trafikkutviklingen og ikke
havnefasilitetene. Svalbards unike natur og Longyearbyens velutviklede samfunnsstruktur relativt til mange
andre arktiske destinasjoner er det som gjør destinasjonen attraktiv, både for turister og forskere. Basert på
relevante næringsaktørers vurdering overgår etterspørselen etter Longyearbyen som destinasjon ulempen av
manglende kapasitet.
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Enkelte interessenter har likevel uttrykt en forventning om at bedre havnefasiliteter vil utløse økt trafikk,
spesielt innenfor cruisesegmentet. Det er også tydelig at flere markedsaktører anser dagens havnefasiliteter
som en utfordring. Bedre fasiliteter vil derfor, alt annet likt, gjøre Longyearbyen til en mer attraktiv destinasjon.
Basert på informasjonsgrunnlaget som foreligger i denne utredningen er det likevel ikke tilstrekkelig empirisk
grunnlag for å anta at økt kapasitet og bedre fasiliteter vil utløse økt trafikk. Dette er imidlertid en sentral
forutsetning det er knyttet stor usikkerhet til, og vurderinger av hvordan nyskapt trafikk vil påvirke rangeringen
er derfor vurdert i en følsomhetsanalyse. Se Vedlegg 13 – Modellering av trafikale endringer for nærmere
forklaring.
Med unntak av alternativene som inkluderer fiskerihavn kommer derfor alle trafikale virkninger i form av
endringer i antall skip, passasjerer og mannskap som får gå til kai og ikke må ligge til anker og tendre.

8.1.3. Beskrivelse av modellering av trafikale virkninger
For å kunne estimere hvilke virkninger ulike kapasitetsøkninger vil kunne få er det utviklet en modell bestående
av en rekke ulike kaier som inngår i alternativene. Modellen fungerer som en hypotetisk «havnesjef» som fordeler de anløpte skipene til kai eller anker etter en prioritert rekkefølge angitt i tabellen under. Modellen er
beskrevet inngående i Vedlegg 5 - Beskrivelse av havnemodellen. Som det fremkommer av tabellen styres
prioriteringen primært av gjennomsnittlig antall passasjerer om bord i tråd med gjeldende praksis i
Longyearbyen havn.

Tabell 8-1: Menon og DNV GL har kategorisert alle anløp i Longyearbyen fra 2005 til 2015, understøttet av data fra PortWin
og havnemyndighetene i Longyearbyen. Informasjonen i tabellen er basert på disse statistikkene, samt en kvalitativ
prioritering av skipene

Skipstype
Store cruise

Passasjerer per

Gjennomsnittlig

Modellerte

anløp

lengde

liggetimer

Prioritet

870

203

10

1

Mellom cruise

75

99

14

2

Dagstur

37

32

13

3

Små cruise

30

43

20

4

Sysselmannen

0

84

18

5

Forskning

0

48

16

6

Last

0

88

20

7

Fiske Havgående

0

70

12

8

Fiske Kystflåte

0

30

12

9

Annet

0

59

13

10

Orlog

0

99

15

11

Los

0

12

24

12

Av hensyn til både lengde, dybde, kaienes beskaffenhet og andre faktorer, kan ikke alle typer skip legge til på
alle kaier. Dette tas hensyn til i modellen ved at skip plasseres til kai i henhold til sin skipstypes foretrukne
kaier. På den måten utelukkes de kaiene som ikke kan benyttes for vedkommende skipstype. For eksempel
foretrekker store cruiseskip Bykaia, og kan ikke legge til andre steder i nullalternativet, mens lasteskip
foretrekker Gammelkaia og Kullkaia. I tiltaksbanene legges det til nye kaier som er aktuelle for enkelte
skipstyper, for eksempel kan store cruiseskip også legge til på Bykaia II eller Pirkaia. Dersom deres foretrukne
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kai er opptatt, sendes skipet videre til neste kai på listen, og så videre. Dersom det ikke er plass på noen av
skipets foretrukne kaier, må skipet enten ligge til anker eller fortrenge et annet skip fra kaia.
Utgangspunktet for modelleringen er estimert trafikkomfang basert på årlige trafikkprognoser og historisk
sesongfordeling og simulering av samtidige anløp basert på en sannsynlighetsmodell. Sannsynlighetsmodellen
tar utgangspunkt i framskrivinger av gjennomsnittlige antall anløp per måned for hver skipstype og estimerer
trafikkgrunnlaget for alle dager i måneden basert på 100 tilfeldige trekk. Dette gir et bredt utfall av mulige høyog lavtrafikkdager. Når det er trukket hundre ulike trafikkgrunnlag for hver dag i hver måned over hele analyseperioden kjøres resultatene gjennom havnemodellen som estimerer hvilke skip som får ligge til kai og hvilke
skip som må ligge til anker og tendre. Fra modellsimuleringene beregnes et gjennomsnittlig månedlig belegg
over alle de ulike trekningene som benyttes i de samfunnsøkonomiske beregningene.
Dersom skipet må ligge til anker, må eventuelle passasjerer, mannskap og gods fraktes til og fra land ved hjelp
av tenderbåter. Dersom skip fortrenges fra kaia, må minst ett av dem benytte tenderbåter den ene veien. Bruk
av tenderbåter innebærer en samfunnsøkonomisk kostnad, både i form av utgifter til tenderbåtene og -mannskapet, men også fordi det er en mindre praktisk løsning for mannskap og passasjerer.

8.1.4. Håndtering av virkninger for utenlandske aktører
En utbedring av Longyearbyen havn vil føre til virkninger for en rekke aktører, både norske og utenlandske.
Hvordan virkninger for utenlandske aktører som opererer i Norge skal behandles i en samfunnsøkonomisk
analyse er et uavklart spørsmål. I veiledningsmaterialet for samfunnsøkonomiske analyser er det presisert at
det er virkninger for norsk økonomi som skal vurderes. Hva som omfattes av norsk økonomi er imidlertid ikke
nærmere definert. I denne analysen har vi derfor fulgt vanlig praksis for utredninger innen samferdselssektoren
og ikke differensiert mellom virkninger som tilfaller norske og utenlandske aktører. Dette inkluderer virkninger
på konsumentoverskudd som oppstår for personer som oppholder seg i Norge. Det kan imidlertid diskuteres
hvorvidt økt profitt for utenlandske redere og konsumentoverskudd for utenlandske turister egentlig kan
klassifiseres som virkninger for norsk økonomi. Like fullt vil slike elementer i prinsippet påvirke Norges
konkurransekraft som reiselivsdestinasjon, hvilket igjen kan påvirke norsk økonomi i form av antall turister som
ankommer landet og kjøper norske varer og tjenester. Slike andreordens effekter er imidlertid svært vanskelig
å anslå. Ved å regne på virkninger for alle aktører, utenlandske som norske, inkluderer vi første ordens
virkninger på det markedet som påvirkes direkte hvilket er i tråd med vanlig praksis i nytte-kostnadsanalyser.
Hvem som drar nytte av og bærer kostnadene ved tiltaket er nærmere drøftet under fordelingsvirkninger.

8.2.

Prissatte virkninger

De samfunnsøkonomiske nyttevirkningene av økt kapasitet i Longyearbyen havn kommer i form av reduserte
reisekostnader for trafikanter og rederier, økte inntekter til Longyearbyen havn og økt avkastning for det lokale
næringslivet. De samfunnsøkonomiske kostnadene kommer i form av investering i ny infrastruktur, drift og
vedlikehold av havna. I tillegg er det beregnet virkninger på skattekostnader som følge av endringer i offentlige
utgifter og virkninger som følge av endret risiko for ulykker. Alle virkninger er fordelt etter hvilke aktører som
påvirkes, nærmere beskrevet nedenfor.

8.2.1. Virkninger for trafikanter og transportbrukere
Virkningene for trafikanter og transportbrukere omfatter virkninger for skip (rederier), passasjerer og
mannskap. Tabellen nedenfor viser prissatte virkninger for trafikanter og transportbrukere for hvert alternativ
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relativt til nullalternativet. I tabellen nedenfor er det kun virkninger som følger av økt kapasitet til å ta imot skip
til kai som er inkludert. Virkninger knyttet til økt komfort som følge av bedre publikumsfasiliteter er skilt ut i en
egen tabell med virkninger av investeringer i bygg beskrevet lengre ned i analysen.

Tabell 8-2: Prissatte virkninger for trafikanter og transportbrukere i millioner 2016-kroner relativt til nullalternativet
neddiskontert til 2016.
Konsept

Null+

Ekspedisjonshavn

Cruisehavn

Fiskerihavn

Kombinasjonskonsept

Alternativ

1

2A

2B

2C

3A

3B

4

5A

5B

5C

Trafikanter og
transportbrukere

13

62

89

89

70

132

1 382

1 442

1 471

1 514

Som tabellen viser genererer alternativene som inkluderer fiskerihavn (alternativ 4 og 5A-5C) stor trafikantnytte. Dette kommer av at rederiene får store besparelser i driftskostnader som lønn og drivstoffutgifter når de
kan levere fisk i Longyearbyen istedenfor å bruke over et døgn hver vei på transport mellom fiskefeltene og
fastlandet. Seillaset mellom fiskefelt og kai genererer ingen inntekter og redusert transittid medfører derfor en
produktivtetsgevinst for fiskerederiene. Økte kostnader knyttet til frakt av fisk fra mellomlagring i Longyearbyen og ut i markedet er trukket i fra i likhet med økte kostnader forbundet med bytte av mannskap. For øvrige
kaier stiger trafikkantnytten med kapasitetsøkningen de ulike alternativene fører med seg ettersom dette
reduserer kostnader forbundet med tendering for både rederier, mannskap og passasjerer. Det alternativet
som gir den største trafikkantnytten er derfor alternativ 5C som inkluderer både fiskerihavn og en pirkai på 300
meter som innebærer en stor kapasitetsøkning for alle typer fartøy. Avsnittene nedenfor gir en nærmere
beskrivelse av virkningene for trafikanter og transportbrukere.
Virkninger for skip/rederier
Virkninger for rederier som ankommer Longyearbyen havn kommer i form av sparte tids- og distanseavhengige
kostnader som følge av økt kapasitet. For den generelle skipstrafikken i Longyearbyen kommer nytteeffekten
som følge av at flere skip kan legge til kai istedenfor å ligge til anker og tendre. Økt kapasitet reduserer også
antall skip som må gå fra kai for å gi plass til andre.
Tendering av passasjerer, mannskap og gods medfører driftskostnader som følge av lønnskostnader til de som
drifter tenderbåtene og drivstofforbruk. De fleste rederier drifter egne tenderbåter, men noen rederier
benytter lokale tjenesteleverandører til å utføre operasjonene.
Kostnadene forbundet med tendering varierer stort mellom de ulike skipssegmentene. Store passasjerskip har i
utgangspunktet de høyeste kostnadene ettersom det er mange passasjerer og mannskap som skal i land. Disse
skipene har imidlertid effektive tenderløsninger der blant annet livbåter med plass til mange passasjerer
benyttes til tendering. For cruiseskip som benytter Longyearbyen som snuhavn er det i tillegg til tendering av
passasjerer og mannskap behov for å tendre bagasje og forsyninger hvilket driver kostnadene opp. Dette
gjelder også dagsturbåter og en del av forskningsskipene.
Når flere skip får ligge til kai reduseres behovet for tendering hvilket fører til kostnadsbesparelser for
rederiene. Anløp til kai utløser imidlertid høyere havneavgifter i form av et kaivederlag sammenliknet med hvis
skipet ligger på anker. Selv om havneavgiftene kun er en overføring mellom rederiene og havna, og derfor ikke
en samfunnsøkonomisk kostnad, innebærer økte avgifter en økt utgift for rederiene som trekker trafikantnytten noe ned. I tillegg er det mer tidkrevende for skipene å legge til kai enn å ankre opp i havnebassenget. De
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største skipene har også vesentlige kostnader knyttet til behov for å bruke fortøyningsbåter når skipet legger til
kai, men dette er avhengig av størrelsen på kaia.
For enkelte fartøygrupper er kaivederlagene så høye at de bedriftsøkonomiske kostnadene ved å legge til kai
framstår som høyere enn kostnaden ved å tendre. Dette gjelder blant annet store cruiseskip som betaler høye
kaivederlag og har effektive tenderløsninger. Historisk viser imidlertid statistikken at disse skipene likevel
velger å gå til kai dersom de har muligheten til det. Det må bety at den reelle betalingsvilligheten for å ligge til
kai overgår den beregnede merkostnaden. Årsaken til dette kan være at enkeltkostnader knyttet til tendering
undervurderes eller at det er enkelte kostnadselementer vi ikke har klart å fange opp. Det kan også knytte seg
til rederienes betalingsvillighet for passasjerenes komfort og tilfredshet. Leverer rederiene et bedre produkt får
de flere kunder og kan ta en høyere pris. Trolig er årsaken en kombinasjon. Ettersom vi ikke har noen mulighet
til å anslå hvor store disse skjulte kostnadene er har vi lagt til grunn at nytten av å ligge til kai relativt til å
tendre, minimum må være lik merkostnaden. Det vil si at vi antar at skip som får økte kostnader ved å gå til kai
er indifferente. Dette er en konservativ antagelse som innebærer at nytten for blant annet de store cruiseskipene sannsynligvis undervurderes.
For fiskeflåten gir en fiskerihavn på Svalbard sparte kostnader knyttet til transitt til og fra fastlandet i forbindelse med landing av fangst. Fiskerederier som opererer i farvannene rundt Svalbard lander i dag det meste av
fangsten i Tromsø. Dette er kostnadskrevende ettersom det er lange distanser som skal tilbakelegges. Med et
fiskemottak i Longyearbyen reduseres avstanden mellom fiskefelt og fiskemottak med i gjennomsnitt 800 km
og 36 timer i reisetid per landing. Dette fører til lavere lønnskostnader og reduserte drivstoffkostnader.
Seillaset mellom fiskefelt og kai genererer ingen inntekter og redusert transitt medfører derfor en stor
produktivitetsgevinst for fiskerederiene. Den samlede nytten for rederiene reduseres noe av at fisken må
transporteres med frakteskip fra mellomlagring i Longyearbyen til hovedlagrene i Tromsø. Rederiene får også
økte kostnader forbundet med bytte av mannskap som følge av at disse må flys opp til Longyearbyen og
tilbake. Totalt sett er imidlertid den samlede nyttegevinsten stor.
Virkninger for passasjerer og mannskap
Som for rederiene drives virkningene for mannskap og passasjerer av tilgang til kai og hvordan dette påvirker
tid brukt på transport mellom skip og land. For passasjerer som besøker Longyearbyen med cruiseskip er tiden
om bord en del av opplevelsen. Store oversjøiske cruise har et bredt underholdningstilbud og naturopplevelsen
av å seile rundt Svalbard er noe av det som gjør destinasjonen så attraktiv. De aller fleste passasjerer velger
likevel å gå i land når de ankommer Longyearbyen. For reisende med oversjøiske cruise gir landgang en
mulighet til å benytte opplevelses- og tjenestetilbudet i Longyearbyen, handle eller bare oppleve den arktiske
naturen på nært hold. For passasjerer på ekspedisjonscruise med Longyearbyen som snuhavn er landgang i
tillegg en nødvendighet. Det samme gjelder dagsturbåter som både starter og avslutter sine turer i byen.
Selv om ombordtiden på skipene i liten grad kan anses som en kostnad, tvert imot betaler passasjerene for å få
lov til å være om bord, er tid brukt på å komme seg fra skipet til land og tilbake igjen noe annet. For skip som
ligger til kai er av- og ombordstigning lite tidkrevende. Tendering av passasjerer og mannskap tar mer tid. Når
et skip ligger på anker og tendrer passasjerer innebærer det derfor en kostnad for de reisende i form av
medgått tid. Dette gjelder både passasjerer og mannskap som har fritid mellom skiftene. I tillegg til tid brukt på
selve overfarten mellom ankringsplass og land innebærer tendering ventetid på skipet i påvente av at tenderbåten skal legge til, tid brukt på ombordstigning, ventetid om bord i tenderbåten mens den fylles opp og
ventetid på å komme i land. Hvor mye tid som går med på tendering er avhengig av hvilke tenderbåter som
benyttes. Jo mindre og raskere båter som benyttes jo kortere tid tar det.
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Basert på anslått differanse i tidsbruk ved landgang over kai og ved tendering for ulike fartøyskategorier
beregner vi endring i tidskostnader for passasjerer og mannskap. Tiden er verdsatt med verdsettingsfaktorer
for personbiltimer for korte fritidsreiser.

8.2.2. Virkninger for Longyearbyen havn (operatørnytte)
Som forklart ovenfor tilfaller en del av rederienes gevinster av å ligge til kai havna i form av økte avgiftsinntekter. I tillegg mottar havna inntekter fra salg av tjenester som i all hovedsak kun er tilgjengelig for skip
som legger til kai. Økning i avgifter er lagt som en kostnad for rederiene og en inntekt for havna. Leieinntekter
fra lagerarealer som ligger i flytekaiene er tillagt havna. Generelle driftskostnader, blant annet forbundet med
håndtering av skip som legger til kai og kostnader forbundet med tjenesteproduksjon og salg av varer, er
trukket i fra. Med den anslåtte veksten i anløp som legges til grunn i analysen er det ventet at man gradvis må
øke antall årsverk i havna utover perioden.

Tabell 8-3: Nytte for operatører i millioner 2016-kroner relativt til nullalternativet neddiskontert til 2016.
Konsept

Null+

Ekspedisjonshavn

Cruisehavn

Fiskerihavn

Kombinasjonskonsept

Alternativ

1

2A

2B

2C

3A

3B

4

5A

5B

5C

Nytte Operatører

2

83

146

191

14

17

4

88

186

25

Alternativene som inneholder flytekaiene, alternativ 2A, B og C i tillegg til alternativ 5A og B, gir den høyeste
forventede operatørnytten. Årsaken til dette er muligheten for å leie ut de innvendige arealene i kaia.
Alternativ 2C og 5B er de alternativene som i størst mulig grad utnytter potensial for utleie av innvendige
arealer og genererer derfor den høyeste operatørnytten. Differensen mellom 2C og 5B kommer av at flytekaia i
alternativ 2C har større arealer i flytekaia. Nytten av 5B er høyere enn 2C fordi fiskerihavna genererer økt
trafikk til øvrige kaier i havna. Dette fører til økte avgiftsinntekter, men dette er kun en overføring mellom
rederiene og havna og er derfor ingen samfunnsøkonomisk gevinst. Økningen i inntekter motsvares av økte
kostnader for rederiene inkludert i trafikantnytten i avsnittet ovenfor.
På samme måte som for trafikkantnytten gir alternativer med større kapasitet høyere forventede inntekter til
havna i form av økte avgifter. Dette kommer av at de fleste skipstypene betaler noe mer i havneavgifter ved å
legge til kai sammenlignet ved å tendre. Likevel er det noen unntak; dagsturbåter og små cruise betaler i
gjennomsnitt mer ved å tendre passasjerene inn til land enn ved å gå til kai slik at inntektene til havna synker
når disse får ligge ved kai. For alternativ 1 og 3A og B vil inntektene til havna falle noe som følge av mindre
behov for fortøyningshjelp når de største skipene legger til kai. Før øvrige alternativer øker inntekter fra salg av
fortøyningstjenester som følge av at flere store skip legger til kai. Havnas kostnader knyttet til å levere disse
fortøyningstjenestene er trukket fra og inntekten motsvares av økte utgifter for rederiene.
Tabellen over viser også at driftskostnadene til havna er relativt konstante på tvers av alternativene. Dette
kommer av at flere driftskostnader er avhengig av antall skip som ankommer havna og ikke antall skip som går
til kai. Dette er en forutsetning som er kvalitetssikret av Longyearbyen havn. Det som hovedsakelig fører til
endringer i driftskostnadene til havna er økt salg av tjenester for skip som kommer til kai, noe som bidrar til
økte driftskostnader forbundet med tjenesteproduksjon og varekostnader. I motsatt retning trekker enhetskostnadene ved å tilby fortøyningstjenester, som faller per skip ved de ulike alternativene.

76

8.2.3. Staten (Investeringer og vedlikehold)
Anleggsarbeid i Longyearbyen er betydelig dyrere enn på fastlandet. Det er utfordrende grunnforhold og det
meste av materialer må fraktes opp fra fastlandet. Det er også begrenset med kapasitet i bygg- og anleggsnæringen i Longyearbyen. Større utbygginger kan derfor føre til kapasitetsutfordringer som også kan presse
opp kostnaden. Dette er tatt hensyn til i beregningene. Investerings- og vedlikeholdskostnadene inkluderer
materialer (inkludert frakt), anleggsarbeid, mudring, utfylling av masser, infrastruktur for tilførsel av strøm og
vann i tillegg til opparbeiding av arealer i tilknytning til havneområdet. Kostnader forbundet med forvaltning og
drift av infrastruktur gjennom analyseperioden er også inkludert.

Tabell 8-4: Statlige Investerings- og vedlikeholdskostnader i millioner 2016-kroner relativt til nullalternativet neddiskontert
til 2016
Konsept

Null+

Alternativ
Investering
Vedlikehold
Statlig investering og
vedlikehold

Ekspedisjonshavn

Cruisehavn

Fiskerihavn

Kombinasjonskonsept

1

2A

2B

2C

3A

3B

4

5A

5B

5C

-54
-1

-148
-13

-232
-18

-272
-21

-252
-13

-334
-36

-251
-17

-400
-30

-511
-38

-586
-53

-55

-161

-250

-293

-264

-370

-269

-430

-549

-639

Som tabellen viser er det naturlig nok kombinasjonsalternativene som har de høyeste kostnadene fordi de
innebærer utbygging av flere kaianlegg. Av enkeltkaier er det Pirkaia i alternativ 3B og 5C som innebærer de
høyeste kostnadene. I tillegg til å være den største enkeltkaia medfører utbyggingen også betydelig mudring
for å ha tilstrekkelig dybde og manøvreringsrom til å utnytte baksiden av kaia. Flytekaiene er i utgangspunktet
rimeligere løsninger enn faste konstruksjoner fordi grunnforholdene er så dårlige. Det påløper imidlertid en del
ekstra kostnader for å kunne utnytte de innvendige arealene til lager og oppholdsrom.

8.2.4. Virkninger for samfunnet for øvrig
Virkninger for samfunnet for øvrig inkluderer økt avkastning for det lokale næringslivet, virkninger på sjøsikkerhet og endring i skattekostnader. Tabellen nedenfor viser prissatte virkninger for samfunnet for øvrig for
hvert alternativ relativt til nullalternativet.

Tabell 8-5: Virkninger for samfunnet for øvrig i millioner 2016-kroner relativt til nullalternativet neddiskontert til 2016
Konsept
Alternativ
Samfunnet for øvrig

Null+

Ekspedisjonshavn

Cruisehavn

Fiskerihavn

Kombinasjonskonsept

1

2A

2B

2C

3A

3B

4

5A

5B

5C

-10

-11

-8

-8

-38

-56

52

41

44

-3

Et fiskemottak i Longyearbyen fører til en betydelig reduksjon i utseilt distanse for fiskefartøy som opererer i
områdene rundt Svalbard. Dette fører til en markant reduksjon i risikoen for ulykker som medfører sparte
samfunnsøkonomiske kostnader i alternativene 4 og 5A-5C. Videre viser tabellen at det i all hovedsak er
alternativene som innebærer de største kostnadene for staten som har de høyeste kostnadene for samfunnet
for øvrig som følge av skattekostnadene. For ekspedisjonshavnkonseptet genereres imidlertid såpass store
inntekter til havna, som er eid av det offentlige, at mye av investerings- og vedlikeholdskostnadene dekkes inn
igjen. Dette reduserer skattekostnadene betraktelig. De negative virkningene av skattekostnaden motvirkes
også av økt avkastning for næringslivet. Disse virkningene stiger med kapasitetsøkningen ettersom
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passasjerene får bedre tid til å utnytte tjenestetilbudet på land når de går over kai. Virkningen er størst for de
alternativene som gir økt kapasitet til å ta imot store oversjøiske cruiseskip fordi det antas at en liten andel av
passasjerene velger å bli igjen på skipet dersom de må tendre.
Avkastning for næringslivet i Longyearbyen
Redusert tendering fører til økt omsetning for næringslivet i Longyearbyen som følge av at flere passasjerer går
i land og blir der lenger. Det gjør at passasjerene kan utnytte mer av det aktivitets- og tjenestetilbudet som
befinner seg i byen. For å anslå hvor store disse virkningene er har vi gjennomført en forbruksundersøkelse
blant turister i Longyearbyen fra mai til august 2016. Resultatene baserer seg på svar fra over tusen respondenter fordelt på ulike typer passasjerskip på både travle og mindre travle dager i havna. Forbruksundersøkelsen er nærmere beskrevet i Vedlegg 14 – Notat om gjennomføring av forbruksundersøkelse. Underlaget
fra forbruksundersøkelsen er deretter brukt til å anslå gjennomsnittlig forbruk per time i land som benyttes til å
beregne alternativenes innvirkning på næringslivets omsetning og profitt. Omsetningen øker når flere
passasjerer går i land eller blir der lenger. For store cruiseskip viser erfaringer fra andre havner at unngått
tendering medfører at flere passasjerer velger å gå i land. Dette kommer av at disse store cruiseskipene har et
stort aktivitetstilbud om bord på skipet. I tillegg er de reisende i dette segmentet lite forberedt på å måtte
tendre sammenlignet med for eksempel ekspedisjonscruise-turister. Svalbard og Longyearbyen er imidlertid et
så særegent reisemål at de aller fleste passasjerer velger å gå i land uansett. Det er derfor antatt at mellom 510 prosent av passasjerene fra store oversjøiske cruiseskip vil la være å gå i land dersom de må tendre. For
øvrige skip er det antatt at antall passasjerer som går i land er upåvirket av om de må tendre eller kan gå over
kai. For passasjerer som uansett går i land er omsetningsøkningen beregnet ut ifra gjennomsnittlig forbruk per
time og hvor mye lenger tid de tilbringer på land som følge av tid spart ved unngått tendering. Dette gjelder
imidlertid ikke ekspedisjonscruise-turister som benytter Longyearbyen som snuhavn eller passasjerer på
dagsturbåter. Årsaken til dette er at disse turistene ofte kombinerer ekspedisjonscruise eller dagsturer med
overnatting i byen og derfor har mulighet til å benytte seg av tjenestetilbudet på land selv om de må tendre.
Økt omsetning gir samfunnsøkonomiske nytteeffekter i form av økt profitt for næringslivet i byen.
Avkastningen den økte omsetningen gir er beregnet ut ifra næringslivets estimerte marginalprofitt basert på
reelle regnskapsdata for reiselivs- og handelsnæringen i Longyearbyen.6 Det vil si at variable kostnader
forbundet med tjenesteproduksjon og salg av varer er trukket fra.
Virkninger på sjøsikkerhet og risiko for ulykker
Ulykker til sjøs kan påføre samfunnet store kostnader i form av tap av liv, helse, miljø og materielle verdier. De
fleste alternativenes virkninger på risikoen for ulykker er imidlertid begrenset. Risiko for ulykker er i stor grad
knyttet til trafikkomfang i form av utseilt distanse. Av de alternativene som er vurdert er det kun etablering av
fiskerihavn i Longyearbyen som antas å påvirke det samlede trafikkarbeidet i nevneverdig grad. DNV GLs
Navrisk-modell er benyttet til å anslå ulykkesfrekvens og hvilke forventede konsekvenser dette vil ha for tap av
liv, helse og miljø. Dette er deretter prissatt i henhold til Kystverkets metoder for verdsetting av redusert
ulykkesrisiko. Sjøsikkerhetsanalysen og verdsetting er nærmere dokumentert i Vedlegg 15 –
Sjøsikkerhetsanalyse. Med unntak av etablering av fiskerihavn i Longyearbyen er de samfunnsøkonomiske
virkningene av endret sjøsikkerhet antatt å være lik for alle alternativer. Selv om øvrig trafikk antas å være

6

Marginalprofitten ved økt omsetning vil normalt være høyere enn gjennomsnittlig profitt, da det er faste kostnader
og stordriftsfordeler forbundet med de fleste virksomheter. Marginalprofitten i reiselivsnæringen i Longyearbyen er
funnet ved å studere sammenhengen mellom omsetning og vare- og tjenestekjøp i reiselivsnæringen årene 2004-2014
ved paneldata-regresjon. Vi finner at 25 prosent av økning i omsetning slår ut i driftsresultatet.
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tilnærmet likt for alle alternativene legger prognosene til grunn en betydelig økning utover i analyseperioden
hvilket medfører at den samlede risikoen for ulykker øker over tid.
Etablering av fiskerihavn påvirker imidlertid risikobildet. Virkningen kommer i form av redusert risiko for
ulykker som følge av redusert utseilt distanse for fiskeflåten som opererer rundt Svalbard.
Redusert tendering vil også kunne føre til noe redusert risiko for tap av liv og helse, men risikoen er i utgangspunktet så lav at tiltakenes innvirkning vurderes å være liten og er ikke kvantifisert.
Skattefinansieringskostnad
Skattekostnaden er beregnet som 20 prosent av endring i offentlige inntekter og utgifter. Dette inkluderer
investering, drift og vedlikehold av havna og kaianleggene fratrukket inntekter til havna som er en offentlig
aktør. Inntekter og utgifter forbundet med byggene er ikke inkludert da det forutsettes at disse finansieres av
private aktører.

8.2.5. Virkninger av investeringer i bygg
Virkningene av nye bygninger er skilt fra de øvrige beregningene for å synliggjøre hvilke virkninger som drives
av investeringer i kai og hva som følger av etablering av bygg i tilknytning til havna. Bedre fasiliteter som
kontorer, lager, næringslokaler og fellesarealer for publikum gir nytteeffekter i form av leieinntekt og økt
komfort for passasjerer og mannskap. Investering, drift og vedlikehold inkluderer materialer, anleggsarbeid,
tomtekostnader, infrastruktur for tilførsel av strøm og vann i tillegg til generell drift og vedlikehold av
bygningene. Inntekter og lønnskostnader for drift av fryselageret knyttet til fiskerikaia er ikke inkludert i de
samfunnsøkonomiske beregningene da denne aktiviteten ellers ville funnet sted på fastlandet og derfor ikke
innebærer en endring i ressursbruk.

Tabell 8-6: Beregnet nytte av byggene som er inkludert i de ulike alternativene, i millioner 2016-kroner relativt til
nullalternativet neddiskontert til 2016
Konsept
Økt komfort for passasjerer
Inntekter fra utleie av lokaler
Investering, drift og
vedlikehold
Nytte av bygg

Null+

Ekspedisjonshavn

Cruisehavn

Fiskerihavn

Kombinasjonskonsept

1

2A

2B

2C

3A

3B

4

5A

5B

5C

0
0

18
33

18
33

18
91

18
33

18
33

0
0

19
33

19
33

19
33

0

-31

-31

-131

-58

-58

-171

-202

-202

-229

0

21

21

-22

-6

-6

-171

-150

-150

-177

Tabellen over viser nytten og kostnadene av byggene som er inkludert i de ulike alternativene. Den høyeste
nettonytten følger av bygget i alternativ 2A og B. Dette bygget er et 1000 kvm stort terminalbygg med plass til
kontorer, arealer til næringsaktører og fellesfunksjoner som toaletter og venterom for passasjerer. Bygget står
oppå flytekaia i begge alternativene, og har derfor lavere investeringskostnader enn i alternativ 3A og 3B, der
det samme bygget er plassert på land. Når bygget plasseres på land stiger investeringskostnadene som følge av
at det må opparbeides tomtearealer i bakkant av kaia.
Når det gjelder nytten av økt komfort, så er denne relativt lik for alle alternativene. Det er fordi denne
beregnes per passasjer og mannskap i land, og ved like mange anløp i alle alternativene (med unntak av
kombinasjonsalternativene) vil denne effekten være om lag i samme størrelsesorden. Den er noe høyere i
alternativ 5A-5C som følge av at flere mannskap fra fiskeriskipene går i land.
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Bygget i alternativ 2C er det samme bygget som ble utredet i Longyearbyen lokalstyres skisseprosjekt. Dette
bygget er på 3400 kvm, og innehar flere funksjoner som undervisningsarealer, kontorer, møterom, kantine,
arealer til næringsaktører og diverse fellesfunksjoner som kantine, venterom, toaletter og kafe. Bygget var
ment å også kunne dekke UNIS behov dersom virksomheten deres skulle utvides ytterligere, men en slik
utvidelse er foreløpig ikke vedtatt. I behovsanalysen har vi kartlagt et samlet behov på 1000 kvm basert på de
interessenter som har spilt inn konkrete arealbehov de forventer å kunne utnytte innenfor vedtatte budsjettrammer. Resterende arealer er verdsatt med en lavere gjennomsnittspris for utleiearealene siden det er mer
usikkert hva betalingsviljen for disse arealene vil være. Bygget innebærer høye investeringskostnader sammenlignet med øvrige bygg og er derfor ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Når det gjelder alternativ 5A-5C er det inkludert et bygg på 1000 kvm, i tillegg til et fryselager. I alternativ 5C
plasseres dette bygget på land og har derfor høyere investeringskostnader sammenlignet med alternativ 5A og
5B. Nytten av fryselageret er ikke inkludert i analysen, da det antas at denne nytten vil føre til et tilsvarende
nyttetap for fryselagrene på fastlandet. Investerings- og vedlikeholdskostnadene er likevel inkludert i alternativet. Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om fryselageret isolert sett ikke fremstår som lønnsomt, så
er det en viktig del av fiskerialternativet fordi fryselager er en nødvendighet for å kunne lande fisk i
Longyearbyen.

8.3.

Ikke-prissatte virkninger

Enkelte samfunnsøkonomiske virkninger har vært vanskelig å kvantifisere og er derfor vurdert som ikkeprissatte virkninger. Analysen av de ikke-prissatte virkningene må nødvendigvis bygge på skjønnsmessige
vurderinger der det er fokusert på å få fram forskjellene mellom alternativene. De ikke-prissatte virkningene
som er av størst betydning er:
Opprettholdelse av norske samfunn på Svalbard
Ett av hovedmålene i Svalbardpolitikken er opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen. Dette målet nås
primært gjennom familiesamfunnet i Longyearbyen. I tillegg til å være et vedtatt mål i seg selv er opprettholdelsen av norske samfunn på Svalbard viktig for å nå øvrige mål i Svalbardpolitikken og må anses å være av
stor betydning. Virkningen av å utbedre havneinfrastrukturen i Longyearbyen kommer i all hovedsak gjennom
tiltakets evne til å skape og tilrettelegge for aktivitet og arbeidsplasser. Eventuelle aktivitetsøkninger i
Longyearbyen, utover avkastningsveksten det gir for næringslivet, innebærer i utgangspunktet kun en overføring av aktivitet og verdiskaping fra fastlandet til Svalbard. Omfanget av statlige overføringer, offentlige
arbeidsplasser, statlig eierskap i næringslivet og skatteregimet på Svalbard reflekterer imidlertid at det er en
reell betalingsvillighet for at aktivitet foregår nettopp her. Hvilken innvirkning de ulike alternativene vil ha på
antall arbeidsplasser lokalt er imidlertid vanskelig å anslå.
Etablering av fiskemottak i Longyearbyen innebærer ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Selve driften
av fryselageret, inkludert mottak av fisk, forventes å kunne skape rundt 20-25 årsverk årlig. Det vil imidlertid
også være behov for en del servicevirksomhet og støttetjenester for fiskeflåten som også vil kunne generere
arbeidsplasser. Omfanget av slik virksomhet vil imidlertid være avhengig av hvilke tjenester som kan utføres
lokalt og er derfor ikke kvantifisert.
Øvrig virkninger på arbeidsmarkedet lokalt vil i stor grad drives av trafikkomfanget. Ettersom det forventes en
betydelig trafikkvekst framover, som med unntak av etablering av fiskemottak er antatt likt på tvers av
alternativene, innebærer det at grunnlaget for nye arbeidsplasser øker betydelig også i nullalternativet. Økt
kapasitet til å ta imot skip til kai vil imidlertid føre til at flere skip kan utnytte tjenestetilbudet lokalt. Både i
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form av økt omsetning for reiselivsnæringen som kan gi flere arbeidsplasser, men også for andre servicenæringer som kan stå for leveranser av for eksempel forsyninger og reparasjonstjenester. Bedre fasiliteter kan
også gi økt næringsgrunnlag i gjennom å legge til rette for nye tjenester og opplevelsestilbud til turister eller
økt forskningsvirksomhet. Hvor store disse virkningene vil være er imidlertid vanskelig å vurdere og er derfor
heller ikke kvantifisert.
En kan likevel forvente at det er kombinasjonsalternativene, med både etablering av fiskemottak og en ny kai
før øvrig trafikk, som vil ha den største innvirkningen på næringsgrunnlaget lokalt og dermed også opprettholdelsen av norske samfunn på Svalbard. Kombinasjonen av fiskemottak og stor flytekai, alternativ 5B, vil gi et
større næringsgrunnlag enn alternativ 5A (liten flytekai og fiskemottak) siden både innebærer en større
kapasitetsøkning og flere fasiliteter. Alternativ 5C, fiskemottak, 300 meter pirkai og terminalbygg, innebærer
imidlertid den største kapasitetsøkningen, men siden tilbudet av fasiliteter er mindre enn i alternativ 5B er det
ikke grunnlag for å fastslå om det er alternativ 5C eller 5B som gir den største virkningen.
Virkninger på natur og miljø lokalt
Bevaring av områdets særegne villmarksnatur er et annet overordnet mål for Svalbardpolitikken. Svalbardmeldingen fastslår at Svalbard har en internasjonalt viktig og verdifull natur- og kulturarv som Norge har et
særskilt ansvar for å bevare. I tillegg til å være unik er naturen på Svalbard sårbar for ytre påvirkning. Bevaring
av natur og miljø på Svalbard må derfor anses å være av stor betydning. Ettersom miljørisiko knyttet til utslipp
ved skipsulykker er håndtert under de prissatte virkningene er det virkningene av lokale naturinngrep i
Longyearbyen gjenstår som en ikke-prissatt virkning. Natur og miljø i Longyearbyen er naturligvis en del av
Svalbard, men i motsetning til det meste av det øvrige landskapet på øygruppen er ikke den aktuelle delen av
kystlinjen til Longyearbyen urørt natur. Selv om de forskjellige alternativene innebærer naturinngrep som
flytting av masser og bearbeiding av arealer vil dette i all hovedsak skje i områder som allerede er påvirket av
menneskelig aktivitet. Tiltakene forventes heller ikke å påvirke kulturminner eller spesielt sårbare økosystemer.
Tiltaksområdets verdi som naturområde er for denne analysens sammenheng derfor vurdert å være av
begrenset betydning. I enkelte av de påvirkede områdene kan det imidlertid være innslag av forurensede
masser som kan føre til at miljøgifter frigjøres ved bearbeiding av land- og sjøarealer i Adventfjorden.
Vurderingen av omfang kan derfor baseres på hvor store masseutskiftninger de ulike alternativene innebærer.
Av enkeltkaier er det pirkaia på 300 meter som inngår i alternativ 3B og 5C som innebærer de største
inngrepene i lokalmiljøet i form av betydelig mudring av sjøbunn og opparbeiding av bakarealer. De andre
landfaste kaiene som Bykaia II (alternativ 3A) og fiskerihavna innebærer også flytting av betydelige masser,
hvilket vil ha en negativ innvirkning på lokalmiljøet. Flytekaiene i ekspedisjonshavnkonseptet (2A-2C) medfører
derimot små inngrep i lokalmiljøet siden behovet for mudring og opparbeiding av arealer er begrenset.
Størrelsen på flytekaia og bygget som settes på toppen vil ha liten innvirkning på hvor store inngrep som er
nødvendig slik at disse tre alternativene kan rangeres likt med hensyn til innvirkning på lokalmiljøet. Alternativ
1 som kun innebærer en oppgradering av den eksisterende Bykaia er imidlertid det alternativet som innebærer
den minste innvirkningen lokalt. Alternativ 5C med fiskerihavn og en 300 meter pirkai er derimot det alternativet som har den største negative innvirkningen på natur og miljø lokalt.
Fleksibilitet for videreutvikling av havneområdet
Samfunnet i Longyearbyen er i stadig endring. Den globale oppvarmingen skjer raskere i områdene rundt
polene enn i resten av verden og byr på nye utfordringer og næringsmuligheter etter hvert som iskanten
trekker seg tilbake. Mye av aktiviteten i Longyearbyen har historisk vært knyttet til kulldriften som det nå er
forbundet stor usikkerhet med. Samtidig er reiselivsnæringen i sterk vekst, og det er et uttalt mål fra sentrale
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myndigheter å styrke forskningsaktiviteten i området og skape et mer differensiert næringsliv. Med et
skiftende aktivitetsbilde er det behov for fleksibilitet. Utbedring av havneinfrastrukturen må dekke
eksisterende og forventede behov uten å redusere muligheten for videreutvikling av havneområdet for å møte
potensielle uforutsette behov i framtiden. Fleksibilitet vurderes derfor å være av begrenset betydning ettersom
alle alternativer kun beslaglegger deler av havneområdet. Det er likevel klare forskjeller i hvor fleksible de ulike
alternativene er. Graden av fleksibilitet er avhengig av hvilke typer skip og aktivitet som kan betjenes, hvor
tilrettelagt alternativet er for videre påbygning og i hvilken grad investeringene er reversible eller kan flyttes.
Hvilke typer skip som kan benytte anleggene i de ulike alternativene inngår som en viktig driver for de prissatte
virkningene, men trafikkbildet kan endre seg og hvilke typer skip som kan benytte kaia er derfor en viktig del av
hvor fleksible løsningene er.
Landfaste kaier fører til at deler av sjøkanten i Longyearbyen blir beslaglagt, noe som hindrer eventuell annen
aktivitet. Derfor vil alternativer som beslaglegger større arealer innebære redusert fleksibilitet. Det er alternativ
5C, fiskerihavn og 300 meter pirkai, som beslaglegger de største arealene. Pirkaia kan i imidlertid utvides til en
begrenset kostnad etter utbygging, hvilket bidrar til økt fleksibilitet. Flytekaiene er derimot langt mer fleksible
løsninger enn faste konstruksjoner ettersom de kan flyttes internt i havnebassenget eller selges og flyttes til
andre lokaliteter dersom trafikken i Longyearbyen blir lavere enn forventet. Dette gjør flytekaiene til fleksible
løsninger med hensyn til videreutvikling av havna, og reduserer risikoen knyttet til potensiell overinvestering.
Når det kommer til fleksibilitet med hensyn til endring av bruk er de landfaste kaiene noe mer anvendelige
ettersom de kan ta imot skip av alle størrelser. Pirkaia er imidlertid såpass smal at den er mindre egnet til
håndtering av gods, hvilket trekker fleksibiliteten noe ned; bygges den bredere, stiger kostnadene. Bykaia II kan
derimot benyttes til alle formål. Flytekaiene og er i så måte mindre anvendelige der særlig den minste kaia er
begrenset til å kunne ta imot skip under 180 meter.
Likevel er det liten tvil om at det er flytekaiene som er mest fleksible siden de beslaglegger lite arealer og kan
flyttes eller selges. Siden den store flytekaia har mindre lengde-begrensninger enn den lille er alternativ 2C og
2B mer fleksible enn 2A, og 5B er mer fleksibel enn 5A.
Fleksibilitet for trafikanter og transportbrukere
For enkelte fartøygrupper er kaivederlagene så høye at kostnadene ved å legge til kai framstår som høyere enn
kostnaden ved å tendre. Dette gjelder blant annet store cruiseskip som betaler høye kaivederlag og har
effektive tenderløsninger. Historisk viser imidlertid statistikken at disse skipene likevel velger å gå til kai dersom
de har muligheten til det. Det betyr at den reelle betalingsvilligheten for å ligge til kai overgår den beregnede
merkostnaden. Årsaken til dette kan være at enkeltkostnader knyttet til tendering undervurderes i analysen
eller at det er enkelte kostnadselementer vi ikke har klart å fange opp. Det kan for eksempel knytte seg til
rederienes betalingsvillighet for passasjerenes komfort og tilfredshet. Det kan også komme av at både rederier
og passasjerer har betalingsvillighet for den økte fleksibiliteten det å ligge til kai gir sammenlignet med å måtte
ligge til anker. For rederiene vil tilgang til kai gjøre det enklere å utføre service- og vedlikeholdsarbeid. For
dagsturbåter kan tilgang til kai være avgjørende for å tiltrekke seg kunder som ikke har forhåndsbestilt turer.
For mannskap og passasjerer gir tilgang til kai mulighet til å gå av og på skipet når de selv ønsker. Dette er
verdier som ikke er fullt ut verdsatt i de prissatte virkningene, hvilket medfører at nyttevirkningene for
trafikanter og transportbrukere er høyere enn det som fremkommer av beregningene.

8.4.

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet

I tabellen nedenfor gis en oppsummering av de samlede resultatene vurdert opp mot nullalternativet.

82

Tabell 8-7: Oppsummering av resultatene i millioner 2016-kroner, neddiskontert til 2016

Konsept
Alternativ

Null+
1

Ekspedisjonshavn

Cruisehavn Fiskerihavn Kombinasjonskonsept

2A

3A

2B

2C

3B

4

5A

5B

5C

Nytte og kostnader
Trafikanter og transportbrukere
Operatører
Statlig investering og vedlikehold
Privat investering og vedlikehold

13

81

108

108

89

150

1 382

1 461

1 490

1 533

2

116

179

282

47

51

4

121

220

58

-55

-161

-250

-293

-264

-370

-269

-430

-549

-639

0

-31

-31

-131

-58

-58

-171

-202

-202

-229

Samfunnet for øvrig

-10

-11

-8

-8

-38

-56

52

42

45

-3

Nettonytte

-49

-5

-2

-43

-224

-283

997

992

1 003

720

Alternativ 5B framstår som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet. Dette alternativet
innebærer en kombinert utbygging der det legges til rette for etablering av fiskemottak og økt kapasitet med
bedre fasiliteter for øvrig trafikk med fokus på ekspedisjonscruise og forskningsvirksomhet. Samlet gir dette
betydelige nytteeffekter for trafikanter og transportbrukere, primært drevet av store kostnadsbesparelser for
fiskeflåten. Øvrige fartøygrupper, mannskap og ikke minst passasjerer får også betydelige nyttevirkninger i
form av reduserte kostnader og økt komfort. Nye næringsarealer, lagerkapasitet og økt evne til å ta imot skip til
kai gir også store inntektsøkninger til Longyearbyen havn og andre operatører. Virkningene for samfunnet for
øvrig er primært drevet av redusert risiko for ulykker for fiskeriflåten forbundet med unngått seilas mellom
fiskefeltene rundt Svalbard og fiskemottak på fastlandet. Selv om investerings- og vedlikeholdskostnadene er
relativt høye er de samlede nyttevirkningene store nok til å gjøre tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Basert på prissatte virkninger er alternativ 5B likevel bare marginalt mer lønnsomt enn alternativ 4 som kun
innebærer investering i en fiskerihavn og 5A som kombinerer utbygging av fiskerihavn med en mindre
ekspedisjonshavn. Det er fordi det særlig er etableringen av en fiskerihavn i Longyearbyen som gjør at det
samfunnsøkonomiske overskuddet blir stort. Årsaken til at tilrettelegging for fiskemottak framstår som så
lønnsomt er at Longyearbyen ligger langt nærmere fiskefeltene rundt Svalbard enn fiskerihavnene på fastlandet. Det foregår et betydelig fiske i disse havområdene og aktiviteten forventes å øke framover. Landing av
fisk i Longyearbyen vil gi store besparelser i både seilingstidtid og utseilt distanse på i gjennomsnitt ca. 36 timer
og 800 km per landing.
En fiskerihavn løser imidlertid ikke de kapasitetsutfordringene som er i havna i dag og som forventes ål øke
framover. Tvert imot vil en fiskerihavn føre til at disse utfordringene stiger utover perioden som følge av at
fiskefartøyene har behov for å utnytte øvrig infrastruktur som liggehavn. Det er likevel de ikke-prissatte
virkningene som gjør at kombinert utbygging av fiskerihavn og ekspedisjonshavn sannsynligvis er mest
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Behovet for å styrke næringsgrunnlaget lokalt for å opprettholde de norske
samfunnene på Svalbard er stort. En ekspedisjonshavn vil øke inntektsgrunnlaget for reiselivsnæringen i
Longyearbyen og andre lokale aktører som leverer tjenester til skip og besøkende. Det vil også øke inntektene
til lokale myndigheter og styrke Longyearbyen som senter for arktisk forskning. Et fiskemottak vil også øke
næringsgrunnlaget, både gjennom etablering av ny næringsvirksomhet og gjennom å øke etterspørselen etter
støttetjenester til fiskeriflåten. Dette øker sysselsettingsgrunnlaget og gjør lokalsamfunnet mer robust. Disse
virkningene er størst dersom det både legges til rette for fiskeriaktivitet og investeres i økt kapasitet til å
håndtere øvrig trafikk.
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8.5.

Følsomhetsanalyse

Vurderingen av de samfunnsøkonomiske effektene av de ulike alternativene baserer seg på en rekke forutsetninger med mindre eller større grad av usikkerhet. Dette kan være usikkerhet knyttet til enkelte parametere
i modellen, men også knyttet til antagelsene om trafikkgrunnlaget. De mest sentrale antagelsene i vurderingen
av alternativenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet er knyttet til:

8.5.1. Usikre elementer som testes i følsomhetsanalysen
Rederienes nytte av å gå til kai
I samfunnsøkonomiske analyser antar man at aktørene har tilpasset seg rasjonelt gitt situasjonen de befinner
seg i. Dette betyr at dersom et tiltak fører til at ett ekstra skip får gå til kai, vil det være slik at nytten rederiet
får av at skipet går til kai er høyere eller lik kostnaden ved å gå til kai. Utgangspunktet for samfunnsøkonomiske
analyser er som regel marginalbetraktninger der det ofte antas at de som endrer adferd som følge av et tiltak
er indifferente, det vil si at nytten av å endre adferd er lik kostnaden. Flere av tiltakene som er vurdert i denne
analysen innebærer mer enn en marginal endring i kapasitet hvilket medfører at et stort antall nye skip får gå
til kai. Da er det ikke lenger sikkert at rederiene i gjennomsnitt kan antas å være indifferente. For det andre er
havna i Longyearbyen full flere dager i året, hvilket betyr at tilgangen til kai rasjoneres. Da kan nytten ved å gå
til kai for det enkelte rederi overstige kostnaden uten at de har mulighet til å gå til kai. Som forklart under
virkninger for trafikanter og transportbrukere ovenfor er kaivederlagene for enkelte fartøygrupper så høye at
de beregnede kostnadene ved å legge til kai framstår som høyere enn den beregnede kostnaden ved å tendre.
Historisk viser imidlertid statistikken at disse skipene likevel velger å gå til kai dersom de har muligheten til det.
Det må bety at den reelle betalingsvilligheten for å ligge til kai overgår eller er lik den beregnede merkostnaden. Ettersom vi ikke har noen mulighet til å anslå hvor stor den reelle betalingsvilligheten for å ligge til
kai er har vi antatt at den minimum må være lik merkostnaden relativt til å tendre. Det vil si at vi antar at skip
som får økte kostnader ved å gå til kai er indifferente. Dette er en konservativ antagelse som innebærer at
nytten for blant annet de store cruiseskipene trolig undervurderes. For å svare på denne usikkerheten har vi i
følsomhetsanalysen tillagt rederiene en uobserverbar nytte ved å gå til kai som er dobbelt så høy som det den
må være for at rederiene skal være indifferente, gitt kostnadene forbundet ved å ligge til kai kontra å ligge på
anker.
Usikkerhet i kostnadsanslagene
Det hefter alltid stor usikkerhet rundt investerings- og driftskostnader. Behov for frakt av materialer og dårlige
grunnforhold gjør usikkerheten knyttet til investering i infrastruktur i Longyearbyen særlig stor. Det er derfor
gjennomført usikkerhetsmodellering av de viktigste kostnadselementene for å sikre forventningsrette hovedestimater innenfor en usikkerhet på pluss/minus 40 prosent. Usikkerhetsspennet er deretter benyttet til å gjøre
følsomhetsanalyser som viser hvordan rangeringen av alternativer påvirkes av at kostnadene blir lavere eller
høyere enn forventningsverdien.
Usikkerhet rundt fremtidig trafikkutvikling
På tross av at det er samlet inn data fra en rekke kilder, og at de alle peker i samme retning, er det stor
usikkerhet heftet ved å fremskrive trafikkgrunnlaget flere tiår frem i tid. De innsamlede kildene viser at
kombinasjonsscenariet til TØI balanserer de ulike variasjonene på en god måte. Dette danner derfor grunnlaget
i hovedscenariet.
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For å svare på usikkerheten rundt trafikkgrunnlaget gjennomfører vi imidlertid en rekke følsomhetsanalyser. Vi
gjennomfører først to analyser der vi legger til grunn TØIs høyvekst- og lavvekstscenario for passasjertrafikken.
Dette påvirker antall passasjerskip som anløper Longyearbyen, og ettersom vi endrer veksten blir virkningen
større utover i perioden.
Deretter gjennomfører vi tre ulike følsomhetsanalyser av fiskeritrafikken. I hovedscenarioet legger vi til grunn
SINTEFs middelanslag, med en innfasing av trafikken over 45 år. Den første følsomhetsanalysen, «lav fiskeritrafikk» legger til grunn SINTEFs pessimistiske scenario. Deretter justerer vi ned dette trafikkgrunnlaget på to
forskjellige måter. I «halvert lav fiskeritrafikk» halverer vi trafikkgrunnlaget fra «lav fiskeritrafikk», det vil si
halvparten av SINTEFs pessimistiske scenario. En gradvis innfasing av trafikken over 45 år opprettholdes. I
«svært lav fiskeritrafikk» legger vi også til grunn SINTEFs pessimistiske scenario, men fiskeritrafikken holdes
konstant gjennom perioden. Det innebærer at fiskerianløpene til Longyearbyen utgjør 25 prosent av SINTEFs
pessimistiske scenario gjennom hele perioden.
Til sist gjennomfører vi en usikkerhetsanalyse der vi ser på konseptavhengig trafikk. Det har vist seg svært
vanskelig å dokumentere hvorvidt konseptene i seg selv vil bidra til å utløse trafikkvekst. Det er likevel liten tvil
om at en utbedring av havna vil redusere kostnader for rederier og passasjerer hvilket vil kunne gjøre
destinasjonen mer attraktiv og dermed potensielt utløse mer trafikk. For å analysere hvordan et slikt scenario
vil påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av alternativene gjennomfører vi en følsomhetsanalyse
der vi holder tenderandelen i alle konsepter likt med gjennomsnittet av tenderandelen i nullalternativet for
2014, 2015 og 2016. Det betyr at nye skip kun velger å anløpe Longyearbyen dersom andelen skip som må
tendre er lik som den er i dag. Dersom vi tenker oss at det innad i en skipstype er tilfeldig hvilke skip som må
tendre, betyr det at skip fremover ikke tolererer høyere sannsynlighet for å tendre enn det de gjør i dag. Hvis
tenderandelen stiger, velger færre skip å komme. Dette innebærer flere skipsanløp jo flere «kaimeter» man
bygger ut ettersom det reduserer sannsynligheten for å måtte tendre ved ankomst til havna.
Usikkerhet rundt tilstanden på Gammelkaia og Kullkaia
Underveis i arbeidet med utredningen har det kommet frem at tilstanden på Gammelkaia og Kullkaia er
vesentlig dårligere enn først antatt. Det er derfor en betydelig risiko for at Kullkaia og spesielt Gammelkaia må
tas ut av bruk tidligere enn det som er lagt til grunn i hovedanalysen. For å svare på denne usikkerheten
gjennomfører vi en følsomhetsanalyse der vi tar Gammelkaia ut av bruk etter 2022 og Kullkaia ut av bruk etter
2027. Det innebærer at skip som ville ha ligget der må få plass på andre kaier, eller tendre.

8.5.2. Følsomhetsanalysene innvirkning på resultater og rangering av alternativer
For å vurdere robustheten i rangeringen av alternativer har vi vurdert hvordan endringer i disse sentrale
parameterne påvirker den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Tabellen under viser resultatene av
følsomhetsanalysene.
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Tabell 8-8: Resultater fra følsomhetsanalysene - samfunnsøkonomisk lønnsomhet relativt til nullalternativet
Konsept

Null+

Alternativ

1

Hovedscenario
Høyere nytte av å ligge til kai
Høyere kostnader
Lavere kostnader
Høy passasjervekst
Lav passasjervekst
Konseptavhengig trafikk
Lav fiskeritrafikk
Halvert fiskeritrafikk
Svært lav fiskeritrafikk
Redusert bruk av eldre kaier

-49
-49
-62
-41
-45
-56
-40
-49
-49
-49
-44

Ekspedisjonshavn
2A
-5
-2
-50
37
19
-28
19
-5
-5
-5
8

Cruisehavn

2B

2C

-2
5
-64
58
29
-36
25
-2
-2
-2
11

-43
-36
-139
51
-12
-77
-16
-43
-43
-43
-30

3A
-224
-217
-294
-164
-192
-264
-196
-224
-224
-224
-210

Fiskerihavn

3B
-283
-274
-365
-202
-234
-337
-254
-283
-283
-283
-260

4

Kombinasjonskonsept
5A

997
995
900
1 091
996
997
997
353
-11
-5
1 003

992
993
850
1 129
1 016
969
1 017
347
-16
-10
1 002

5B

5C

1 003
1 009
836
1 165
1 034
969
1 030
358
-5
1
1 014

720
729
541
895
769
665
748
71
-292
-287
742

Som det fremkommer av tabellen er rangeringen av alternativene i stor grad upåvirket av følsomhetsanalysene. Unntakene er dersom kostnadene blir betydelig høyere enn forventet eller at trafikkgrunnlaget blir
lavere. Dette påvirker den interne rangeringen mellom fiskeri- og kombinasjonskonseptene. Med betydelig
høyere kostnader enn antatt vil en ren fiskerihavn være mer lønnsom enn en kombinasjonshavn med fiskeri og
stor flytekai. Det samme gjelder dersom passasjerveksten blir lavere enn forventet.
Når det gjelder den interne rangeringen mellom ekspedisjonshavnene er det generelt slik at stor flytekai og
liten flytekai i stor grad er like lønnsomme, men begge er betraktelig mer lønnsom enn 2C. Dette skyldes
imidlertid at alternativ 2B innebærer en stor flytekai der det innvendige arealet ikke er utnyttet fullt ut av
kostnadshensyn og det store terminalbygget på 2C ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. I kombinasjonsalternativet er derimot flytekaiene i større grad optimalisert hvilket gjør den store flytekaia mer lønnsom en
den lille. I tillegg innebærer også utbygging av en fiskerihavn noe økt trafikk utover perioden hvilket medfører
økt avkastning på investering i øvrig kapasitet. Det øker også lønnsomheten av å investere i en stor flytekai
relativt til en liten. Dersom Gammelkaia og Kullkaia tas ut av drift, øker trafikken som må tas unna av de andre
havnene. Dette fører også til at den store flytekaia i alternativ 2B blir mer lønnsom enn den lille flytekaia i
alternativ 2A.
Totalt sett belyser følsomhetsanalysene at de identifiserte usikre antagelsene slår relativt kraftig ut i
resultatene, selv om rangeringen i all hovedsak er uforandret. Tabellen under oppsummerer resultatene av
følsomhetsanalysene ved intervaller.
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Tabell 8-9: Oppsummering av resultatene fra følsomhetsanalysene

Konsept

Alternativ

Intervall samfunnsøkonomisk

Hovedscenario

lønnsomhet relativt til nullalternativet
Null+
Ekspedisjonshavn

Cruisehavn
Fiskerihavn
Kombinasjonskonsepter

Alternativ 1

-62 – -41

-49

Alternativ 2A

-50 – 37

-5

Alternativ 2B

-64 – 58

-2

Alternativ 2C

-139 – 51

-43

Alternativ 3A

-294 – -164

-224

Alternativ 3B

-365 – -202

-283

Alternativ 4

-11 – 1 091

997

Alternativ 5A

-16 – 1 129

992

Alternativ 5B

-5 – 1 165

1 003

Alternativ 5C

-292 – 895

720

Som vi ser av tabellen er det alternativ 5B som har den høyeste maksverdien av alternativene og tilnærmet lik
minimumsverdi som alternativ 5A og alternativ 4 (forutsatt at følsomhetsberegningene vurderes hver for seg).
Verdien i hovedscenarioet for de to alternativene er omtrent den samme. Av alternativene uten fiskerihavn er
det alternativ 2B som har den høyeste maksverdien. Den høyeste minimumsverdien for alternativer uten
fiskerikai er den lille flytekaia i alternativ 2C.

8.6.

Fordelingsvirkninger

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet synliggjør samfunnets nettovirkninger av ulike tiltaksalternativer, og viser hva som er mest lønnsomt for samfunnet sett under ett. Hvilke grupper som blir berørt og
hvordan disse berøres kan likevel være relevant for beslutningstakerne, særlig hvis det er spesielt sårbare
grupper i samfunnet som blir berørt. Overordnet er de direkte fordelingsvirkningene at lokale aktører som
Longyearbyen havn, og aktører innen opplevelsesreiser og øvrig næringsliv, i tillegg til brukerne av havna er de
som vil motta nytten av tiltakene, mens staten og dermed skattebetalerne er de som vil bære det meste av
kostnadene. Det er imidlertid flere dimensjoner ved fordelingsaspektet som kan være relevant å belyse. For
Longyearbyen havn gjelder dette spesielt tre mulige dimensjoner.

8.6.1. Lokalt: Potensiell fortrenging av privat virksomhet
På lokalt nivå kan deler av aktivitetsøkningen i havna kan fortrenge annen aktivitet i Longyearbyen. Dersom
oppføring av nye lager- og næringsarealer i havna bidrar til at aktører flytter fra arealer i sentrum og disse blir
stående uten nye leietakere kommer de lokale eiendomsformidlerne dårligere ut. Gitt dagens mangel på
arealer anser vi det likevel som lite realistisk at lokale aktører taper betydelige inntekter. De fleste aktører som
har spilt inn konkrete arealbehov har også spilt inn behov for arealer utover det de benytter i dag. Det kan
likevel tenkes at lager- og næringsarealer i havna i noen grad er substitutt til eksisterende areal, slik at
utbygging bidrar til å skape økt konkurranse og reduserte leiepriser, men dette vil igjen komme konsumentene
til gode.
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8.6.2. Regionalt: Potensiell fortrenging av aktivitet på fastlandet
For det andre kan det være regionale fordelingseffekter hvis økt aktivitet i næringslivet i Longyearbyen fører til
redusert aktivitet i de samme næringene på fastlandet. Etablering av fiskemottak i Longyearbyen vil åpenbart
føre til redusert landing av fisk i Nord-Norge. Gevinstene for reiseliv og forskning vil i mer begrenset grad
fortrenge aktivitet på fastlandet ettersom trafikkgrunnlaget antas å være upåvirket av tiltaket. I tillegg er
Svalbard et såpass unikt reisemål at det er større sannsynlighet for at økt trafikk til Longyearbyen genererer
mer aktivitet andre steder ved å tiltrekke utenlandske turister i Norge.

8.6.3. Internasjonalt: Virkninger for utenlandske aktører og passasjerer
Det siste fordelingsspørsmålet dreier seg om hvor stor andel av nyttevirkningene som tilfaller utenlandske
rederier, utover hva de betaler i havneavgifter som åpenbart tilfaller en norsk aktør. Rederiers, passasjerers og
mannskaps nasjonalitet er imidlertid utfordrende å vurdere, og hvem som til slutt sitter igjen med gevinstene
er enda mer utfordrende å anslå. Basert på AIS-data og skipsregistre har vi identifisert hvor de ulike skipene er
registrert. Hvor skipet er registrert er imidlertid ikke ensbetydende med nasjonaliteten på eierskapet i rederiet.
Basert på registreringsland er Hurtigruten et norsk rederi, men eierskapet er utenlandsk. Eierskap er imidlertid
skiftende og registreringsland kan i så måte gi en vel så god indikasjon på hvorvidt rederiet kan anses som en
del av norsk økonomi eller ikke.
Hvilke fartøygrupper som får de største nytteeffektene er avhengig av alternativene, men generelt får utbygging positiv effekt for turistsegmentene dagstur, små cruise, mellom cruise og store cruise. Dagsturoperatørene er i all hovedsak norske slik at kostnadsgevinsten for rederiene tilfaller norsk næringsliv, men en
del av gjestene som opplever økt komfort og tidsbesparelser er utenlandske. For de tre cruisesegmentene er
kun cirka 15 prosent av anløpene fra norske rederier. Innen forskning er cirka 65 prosent av historiske anløp
norske. Opprettholdes denne andelen kan en grovt anta at samme andel av de direkte nytteeffektene for
denne fartøygruppen vil tilfalle norske aktører. Likevel vet vi at forskning gir positive eksterne virkninger samt
at mye av polarforskningen er samarbeid som koordineres av UNIS, slik at den samlede nyttegevinsten for
Norge trolig er høyere enn 65 prosent likevel. Lastefartøy og andre fartøy er nesten utelukkende norske, slik at
nytteeffekter her tilfaller norsk nærings- eller samfunnsliv.
Dagsturbåtenes passasjergrunnlag er i all hovedsak drevet av utenlandske turister som bor på hotell i byen.
Med utgangspunkt i at i overkant av en tredjedel av gjestedøgnene på Svalbard er utenlandske og det er flertall
av utenlandske gjester på cruise kan vi anta at opp mot 50 prosent av passasjergevinstene for dagstur tilfaller
utenlandske passasjerer. Når det gjelder passasjerene på cruiseskipene er trolig færre enn 15 prosent norske,
den største norske operatøren Hurtigruten oppgir for eksempel å ha et lite mindretall norske gjester på sine
reiser. En stor andel av de direkte nytteeffektene for rederiene og passasjerer tilfaller derfor utenlandske
aktører og passasjerer.
Det er uvisst hvordan effekter fra eventuell fiskerikai vil fordele seg mellom norske og utenlandske aktører. I
beregningene er det imidlertid bare lagt til grunn at det er den norske delen av fiskeflåten som benytter seg av
fiskerihavna i Longyearbyen.
Dersom den samfunnsøkonomiske vurderingen utelukkende skal ta hensyn til norske gevinster, må disse
fordelingseffektene, eller kanaliseringen av gevinster ut av landet, tas hensyn til. I dagens retningslinjer for
gjennomføring av samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger er dette i liten grad problematisert. Som
forklart innledningsvis legges det derfor opp til at alle effekter som er generert på norsk jord skal telles med.
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9.

Drøfting og anbefalinger

Basert på en samlet vurdering av alternativene anbefaler vi at det igangsettes videre planlegging av
kombinasjonsalternativet 5B. Alternativet innebærer etablering av to nye havneavsnitt i Longyearbyen; en
kai med fryselager for mottak av fisk (fiskerihavn) og en stor flytekai med terminalbygg særlig rettet inn mot
passasjertrafikk og forskningsfartøy (ekspedisjonshavn).
Kombinasjonsalternativ 5B er sannsynligvis det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet og den
utbedringen som i størst mulig grad oppfyller samfunnsmålet om å styrke lokalsamfunnet gjennom en effektiv
trafikkhåndtering i Longyearbyen havn. Det anbefalte alternativet innebærer imidlertid to havneavsnitt som i
all hovedsak er uavhengige av hverandre. Det er også stor forskjell i hvor langt planleggingsprosessen av de to
havneavsnittene er kommet.
Ekspedisjonshavnavsnittet med en stor flytekai ligger tett opp til det konseptet Longyearbyen lokalstyre har
utredet tidligere og planleggingsarbeidet er relativt langt framskredet i forhold til hva som er vanlig i
tidligfaseutredninger. Etablering av et fiskemottak med fryselager i Longyearbyen er det enkelttiltaket som
framstår som mest samfunnsøkonomisk lønnsomt i alternativanalysen. En slik investering vil imidlertid
innebære etablering av en næringsvirksomhet som i dag ikke eksisterer på øygruppen. Vedtaket om å gjøre
Havressursloven gjeldende for Svalbard er relativt nytt og det framstår som uavklart hva formålet med
endringen er. I Svalbardmeldingen indikeres det at det først og fremst er tiltenkt landing av fangst til lokalt
forbruk eller som en del av opplevelsestilbudet i byen. Næringsinteressen for etablering av en mer
konvensjonell fiskeindustri i Longyearbyen er imidlertid sterk og det er også uttrykt et behov for å kunne levere
fersk fangst i tillegg til mellomlagring av frossen fangst. En slik virksomhet er ikke vurdert nærmere i denne
utredningen.
Hvorvidt en eventuell utbygging av fiskerihavn på Svalbard skal gjøres i statlig eller privat regi er også et
uavklart spørsmål. Dette påvirker også anbefalingen i denne utredningen som i stor grad kan sees på som et
grunnlag for to separate beslutninger:


En beslutning om hvordan og hvorvidt den generelle havneinfrastrukturen i Longyearbyen bør
utbedres



En beslutning om hvorvidt det bør legges til rette for å etablere et fiskemottak på Svalbard.

Hvorvidt den generelle havneinfrastrukturen i Longyearbyen bør utbedres er i stor grad avhengig av hvordan
behovet for å opprettholde de norske samfunnene på Svalbard vektlegges. Utredningene viser imidlertid at en
ekspedisjonshavn kan gi tilstrekkelige effektiviseringsgevinster til å være samfunnsøkonomisk lønnsom selv
uten at virkningene for lokalsamfunnet tillegges vekt. Når en i tillegg tar hensyn til betydningen av å opprettholde de norske samfunnene på Svalbard og hvilken innvirkning redusert aktivitet i gruvevirksomheten kan ha
på det lokale næringslivet anbefaler vi at den generelle havneinfrastrukturen i Longyearbyen utbedres.
Videre anbefaler vi at en slik utbedring gjøres ved å investere i en stor flytekai med et terminalbygg. Gitt de
utfordrende grunnforholdene i havneområdet er en flytekai en mer kostnadseffektiv løsning enn en bunnfast
kai. Løsningen kan også møte behov for økt lagerkapasitet til en lavere kostnad enn tilsvarende fasiliteter på
land. I tillegg kan toppdekket på kaia benyttes som tomteareal slik at kostnadene ved etablering av et
terminalbygg reduseres.
Med utgangspunkt i beregnede effekter, ikke-prissatte virkninger, usikkerhet rundt framtidig trafikkutvikling og
tilstanden på eksisterende infrastruktur framstår en stor flytekai som en mer robust løsning enn en liten. De
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ikke-prissatte virkningene forventes også å være mer positive for den store flyteren, blant annet når det
kommer til evnen til å styrke næringslivet lokalt. Den store flyteren framstår også som et mer robust alternativ
gitt usikkerheten i beregningene, særlig knyttet til den framtidige utviklingen i Longyearbyen havn. Den store
flyteren gir mer kapasitet generelt og kan benyttes av større skip. Risikoen for at kapasitetsbehovet blir høyere
enn det som forventes er reell. Enten i form av at trafikkomfanget øker mer enn antatt, eller som følge av at
det kommer flere store skip enn forventet. Det er også en betydelig risiko for at Kullkaia og spesielt Gammelkaia må tas ut av bruk tidligere enn det som er lagt til grunn i hovedanalysen. Det er likevel også en risiko for at
kapasitetsbehovet blir lavere enn det som er lagt til grunn. Flytekaiene er imidlertid fleksible løsninger som kan
demonteres og flyttes eller selges dersom behovene skulle endre seg i framtiden. Muligheten for å få tilbake
deler av investeringen gjennom salg begrenser risikoen forbundet med en potensiell overinvestering. Videre er
det sannsynlig at nytten av å ligge til kai er undervurdert, spesielt for skip over 120 meter. Vi har i all hovedsak
prissatt det som kan prissettes, men det er likevel elementer vi ikke fullt ut klarer å beregne. Dette medfører at
nettonytten av den store flytekaia sannsynligvis undervurderes relativt til den lille. Det er også en del ekstra
funksjonaliteter i den store flytekaia, prosjektert gjennom skisseprosjektet for Longyearbyen havn, som ikke er
nytteberegnet og som kan fjernes for å redusere investeringskostnadene hvis ønskelig. Med bakgrunn i disse
elementene anbefaler vi derfor at det i det videre planleggingsarbeidet tas utgangspunkt i en stor flytekai med
dimensjoner i størrelsesorden 120x35 meter. Den videre planleggingen bør settes i gang uavhengig av om man
også beslutter å planlegge for etablering av en fiskerihavn.
I forbindelse med planlegging av en stor flytekai anbefaler vi også at det planlegges for etablering av et
terminalbygg oppå flytekaia. I det videre planleggingsarbeidet bør det imidlertid gjøres en nærmere vurdering
av hvor stort et slikt terminalbygg bør være, men det er sentralt bygget ikke blir så stort at det reduserer
manøvreringsrommet på kaia.
I tillegg anbefaler vi at det gjøres en nærmere vurdering av muligheten for å etablere en fiskerihavn på
Svalbard. Etablering av et fiskemottak med fryselager i Longyearbyen er det enkelttiltaket som framstår som
mest samfunnsøkonomisk lønnsomt i alternativanalysen. Usikkerheten rundt en rekke elementer ved en slik
etablering er likevel såpass stor at det er behov for ytterligere utredninger før en eventuell investeringsbeslutning kan tas. Vår anbefaling er derfor at det gjøres en mer dyptgående vurdering av grunnlaget for å
etablere en fiskerihavn på Svalbard og hvilke juridiske rammebetingelser som må etableres for å kunne
realisere dette. I en slik utredning bør det også vurderes hvordan etablering av en fiskerihavn i Longyearbyen
påvirker øvrige fiskeri- og Svalbardpolitiske målsetninger, strategier og lovverk. Det inkluderer en avklaring
rundt hvilken type aktivitet og omfang som ønskes etablert på Svalbard.
Samlet sett er det likevel vår vurdering at kombinasjonsalternativet 5B er det alternativet som i størst mulig
grad oppfyller samfunnsmålet for utredningen og er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltaket. En slik
investering vil effektivisere trafikkhåndteringen i havna og fiskerivirksomheten i områdene rundt Svalbard.
Videre vil tiltaket styrke næringsgrunnlaget lokalt, både gjennom å støtte oppunder eksisterende næringsliv og
legge til rette for etablering av ny virksomhet.
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10. Føringer for forprosjektfasen
Dersom det besluttes å gå videre med planlegging av en utbedring av Longyearbyen havn er det flere forhold
som bør undersøkes nærmere, avklares eller tas spesielt hensyn til før en eventuell utbygging kan
gjennomføres. Dette knytter seg blant annet til vurdering av eierskap og finansiering, detaljer rundt
utforming, plassering og investeringsomfang og avklaringer av rammebetingelser for nye virksomheter i
offentlig eller privat regi.
Nedenfor gir vi en kort beskrivelse av hvilke delelementer som bør eventuelt vurderes nærmere i det videre
planleggingsarbeidet.
Finansiering og statlig engasjement i utbyggingen
I den videre planleggingen bør det avklares så tidlig som mulig hvem som skal finansiere hvilke deler av
investeringen. Det er tydelige politiske signaler om at det bør være et sterkt statlig engasjement i utbygging av
havneinfrastruktur i Longyearbyen (Meld. St. 22 (2008-2009). Svalbard., 2009). Meld. St. 26 (2012-2013),
Nasjonal transportplan 2014-2023 kan likevel tolkes dithen at det åpnes for at andre aktører kan være med å
finansiere betydelige deler av utbyggingen. Hvilke aktører dette kan være og hvilke typer investeringer det kan
innebære er imidlertid ikke presisert nærmere. Dette bør avklares så tidlig som mulig slik at nødvendige avtaler
kan inngås og eventuelle utvidelser eller tilleggsinvesteringer finansiert av andre aktører kan implementeres i
den videre planleggingen. Dette er viktig for å utnytte stordriftsfordeler og unngå kostnadsdrivende endringer
sent i prosessen. Det gjelder spesielt dersom det åpnes for at private aktører kan involvere seg ettersom det
krever mer detaljerte avtaler enn samarbeidsprosjekter internt i offentlig sektor.
Avklaring rundt mulig fiskemottak
Videre må det avklares hvorvidt det er ønskelig å etablere et fiskemottak i Longyearbyen, hvilken type
fiskemottak som bør etableres og i hvilket omfang. Videre bør det presiseres hvilke eventuelle særskilte
rammebetingelser som må følges og hvor grensesnittet mellom offentlig engasjement og næringsinitiativ skal
trekkes. Et viktig element som må vurderes i denne sammenhengen er at alternativet som er utredet i denne
utredningen er landing av frossen fangst. Dette kan betjene den fiskeriaktiviteten som foregår i havområdene
rundt Svalbard i dag, og som forventes å vokse i framtiden. Utredningen har imidlertid vist at det også er
interesse for landing av fersk fisk på Svalbard. Det vil imidlertid innebære etablering av et prosessanlegg og
potensielt kunne kreve større kaianlegg enn det som er vurdert i denne utredningen ettersom et slikt scenario
kan medføre et behov for liggehavn. Konsekvensene av å etablere et mottaksanlegg for fersk fisk er ikke
vurdert i denne utredningen og må derfor utredes nærmere dersom det skal realiseres.
Ansvarsforholdet mellom offentlige og private aktører ved en eventuell etablering av et fiskemottak bør også
avklares. Interessentanalysen viser at private næringsaktører kan være interessert i å investere i et fiskemottak
i Longyearbyen så lenge nødvendig infrastruktur er på plass. Alternativanalysen viser også at en slik investering
kan være kommersielt interessant. Som beskrevet ovenfor er det imidlertid presisert at staten bør involvere
seg i utbygging av tung infrastruktur på Svalbard. Det bør derfor avklares om en eventuell utbygging av fiskemottak i Longyearbyen bør gjøres i offentlig regi eller om det offentlige skal legges til rette for at private
aktører kan investere i et fiskemottak, for eksempel ved å klargjøre tomtearealer, tilførsel av strøm og vann og
liknende.
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Geografisk plassering av havneavsnitt
De ulike havneavsnittene som er skissert i denne utredningen er plassert ut i fra en overordnet vurdering av
hva som kan være hensiktsmessig. Dette inkluderer vurdering av avstand til sentrum gitt kaienes formål,
mulighet for opparbeiding av arealer i bakkant av kaiene, grunnforhold og føringer fra gjeldende arealplaner.
Før en eventuell utbygging kan gjennomføres må det imidlertid gjøres en mer detaljert vurdering av optimal
plassering der særlig grunnforhold, tilknytning til øvrig infrastruktur, mulighet for videre utbygging, vind-,
bølge- og isforhold og kaienes formål må tas hensyn til.
Detaljert utforming og funksjonalitet
Gjennom arbeidet med utredningen og tidligere utredninger gjennomført av Longyearbyen lokalstyre er det
framkommet behov og ønsker om en rekke detaljfunksjoner det ikke er gjort en detaljert vurdering av i denne
utredningen. Dette kan knytte seg til behovet for en småbåthavn for kommersielle aktører i tilknytning til øvrig
havneinfrastruktur, energiforsyning, kraner, etablering av laboratorier på eller i en eventuell flytekai og ønske
om at et eventuelt terminalbygg bør utformes som et signalbygg for å styrke Longyearbyen som destinasjon.
Slike funksjonaliteter kan øke nytteverdien av utbyggingen, men det kan også være kostnadsdrivende. Det er
derfor viktig at det gjøres en nøye vurdering av hvorvidt eventuelle kostnadsøkende elementer gir tilstrekkelig
nyttevirkninger før det inkluderes i den videre planleggingen. Dersom det åpnes for at investeringen kan delfinansieres av andre aktører kan brukerbetaling av tilleggsinvesteringer redusere risikoen for staten og sørge
for at både kostnadssiden og nyttesiden tas hensyn til ved endringer av utforming, funksjonalitet og standard.
Størrelse og utforming av bygningsmasse
De byggene som er vurdert i denne utredningen tar utgangspunkt i konkrete arealbehov spilt inn gjennom
interessentanalysen. Det er imidlertid flere aktører som har meldt at de kan være interesserte i lokaler nær
havna uten at det er konkretisert hvor store behovene er. Ettersom det er svært kostbart å bygge på Svalbard
kan det være hensiktsmessig å etablere et større bygg som kan dekke flere aktørers behov. Det bør derfor
undersøkes om det er andre byggeprosjekter lokalt som en eventuell utbygging av bygningsmasse i havna kan
samkjøres med for å utnytte stordriftsfordeler.
Det er imidlertid sentralt at størrelsen på bygget ikke blir så stort at det reduserer manøvreringsrommet på
kaia. Det kan redusere virkningene av tiltaket. Dersom det i det videre planleggingsarbeidet framkommer at
behovet for bygningsmasse er så stort at bygget må plasseres på land må det tas hensyn til at dette vil drive
opp byggekostnadene betraktelig. Det bør derfor legges stor vekt på at eventuelle utvidelser av bygningsmassen i det videre planleggingsarbeidet kan begrunnes ut ifra at nyttegevinsten står i forhold til de økte
kostnadene det vil medføre.
Potensielle endringer i trafikkgrunnlaget
Dersom det skjer store endringer i trafikkgrunnlaget kan det påvirke behovene og hva som er den mest
hensiktsmessige løsningen. Hvis det framkommer ny informasjon om framtidig trafikkutvikling i det videre
planleggingsarbeidet bør dette tas hensyn til i utformingen av utbyggingen for å sikre ønskede virkninger
oppnås.
Føringer for konkurranseflater mellom private og offentlige aktører
Dersom det besluttes å etablere en ny kai med fasiliteter som nærings- og lagerarealer finansiert og eid av det
offentlige vil det kunne føre til konkurranse mellom offentlige og private aktører. I en slik situasjon er det
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sentralt at det stilles klare rammebetingelser for hvordan en offentlig leverandør kan opptre i det private
markedet slik at konkurransen skjer på like vilkår.
Avklaring rundt tilstand og videre bruk av eksisterende infrastruktur
Som beskrevet tidligere i rapporten er det stor usikkerhet rundt tilstanden på deler av den eksisterende
havneinfrastrukturen i Longyearbyen. Det medfører også usikkerhet rundt framtidig bruk av disse kaiene.
Levetiden til eksisterende infrastruktur vil kunne påvirke behovene for utbygging.
Den anbefalte løsningen er vurdert å kunne gi tilstrekkelig kapasitet til også å kunne håndtere redusert bruk av
Kullkaia og Gammelkaia. Dersom det besluttes å gjennomføre en utvidelse med mindre kapasitet enn det som
anbefales i denne utredningen vil videre bruk av øvrig infrastruktur være av større betydning. I den videre
planleggingen bør det derfor gjøres en nærmere avklaring rundt disse forholdene.
Potensielt behov for investeringer i øvrig infrastruktur
Løsningene som er skissert og anbefalt i denne utredningen vil i utgangspunktet ikke føre til behov for store
investeringer i øvrig infrastruktur som ikke er inkludert i kostnadskalkylene. Dersom prosjektet endrer seg
vesentlig i den videre planleggingsfasen er ikke dette nødvendigvis gjeldende lenger. For eksempel vil et
prosessanlegg for mottak av fersk fisk ha et større behov for tilførsel av strøm og vann enn et fryselager. Slike
forhold må vurderes nøye dersom det gjøres vesentlige endringer i den videre planleggingsfasen slik at alle
relevante kostnader og konsekvenser tas med i vurderingen.
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