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BAKGRUNN I Bydrift KF onsker å iverksette en
rekke tiltak for å bedre bymiljøet i sentrumsområdet i
Longyearbyen.

Forprosjektet er gjennomført i dialog med myndigheter
og interessegrupper i byen.

Sysselmannen, Lokalstyret, Forskningsmiljøet (UNIS,
SSF, NP), Næringsforeningen, Svalbard reiseliv og
Store Norske Spitsbergen kullkompani, politikere og
byen ovrige befolkning var invitert til oppstartsmote
som ble avholdt 13. juni 2012. På bakgrunn av dette
møtet er det valgt ut noen delprosjekter som er spesielt
belyst og omtalt.

Målet med forprosjektet er å utarbeide prosjekter
som samlet, eller hver for seg, vil bidra til at
sentrumsområdel i Longyearbyen blir et bedre sted å
være for hele byens befolkning, både fastboende og
tilreisende.

Forprosjektet er begrenset geografisk til Longyearbyen
sentrum fra Forskningsparken til vei 221 sør for Kroa.
Dette området vil behandles helhetlig og resultere
i forskjellige delprosjekter som kan realiseres hver
for seg eller samlet. Arbeidet med forprosjektet vil
samordnes med rullering av trafikksikkerhetsplan for
Longyearbyen, som også har sterkt fokus på å bedre
forholdene for barn og unge.

Forprosjektet presenteres i denne rapporten med
beskrivelser, illustrasjoner, kostnadsoverslag og forslag
til gjennomføringsplan av de forskjellige delprosjektene.

Rapporten er utarbeidet av LPO arkitekter med
okonomisk stotte fra Svalbard miljovernfond.

Deltakere i prosjektet har vært :

Fra Bydrift, Kjersti Holte, Håkan Eriksson, Marianne
Aasen og Stian Pettersen. Fra LPO arkitekter, Petter
Alstad, Arvid R. Ruud og Ingvild Sæbu Vatn. Og
lyskonsulent John Ellis

Bymiliøi Utak f PO ark;tel I 1712 7
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EKSISTERENDE SITUASJON  I Gågata
i Longyearbyen ble i 1998 gitt en kraftig
opprustning basert på tegninger og beskrivelse
utarbeidet av Snøhettas landskapsarkitekter.

Intensjonene i Snøhettas plan var å bygge en
vakker og verdig promenade som skulle binde
sammen viktige funksjoner i Longyearbyen,
fra UNIS til Kroa. De viktigste elementene i
forslaget var belegg på bakken, belysning og
terrengbehandling. Det ble foreslått å benytte
store plasstøpte betongheller (3x3m) avgrenset
med lokalt trevirke (skåret drivtømmer).

Belysningen ble foreslått med lysmaster av sibirsk
lerk og metallhalogen lyskilde som gir hvitt lys med
god fargegjengivelse. I arealet mellom gangveien
og annet areal ble det foreslått å vegetere
med jerverapp, et grastype som bl.a finnes i
Pyramiden.

Snøhettaprosjektet ble realisert i 1998. I løpet
av de 14 årene som har gått har Longyearbyen
gjennomgått store forandringer. Nye bygg er reist
og system for framføring av infrastruktur er endret.

Etter hvert som prosjekter og anleggsvirksomhet
er gjennomført har ikke uteanlegget blitt ivaretatt,
med det resultat at byen i dag framstår uferdig
med uavklarte avslutninger og overganger. 14 år
med ubevisst forhold til formgiving av uterommene
i byen har fått sitt uttrykk.

I dag er belysningen, noen pullerter og deler av
bakkebehandlingen eneste synlige resultat av
Snøhettas prosjekt. Nå ønsker Bydrift å ta tak i
sentrumssituasjonen.

Byrn!ljyt k I ongye:arfiy( I L arkje22 01 12 12 I 9
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GÅGATA I I Snøhettas prosjekt er det vektlagt
tydelig avgrensning av gangarealet. Dette er viktig
å reetablere slik at gågata framstår tydelig mot
omkringliggende areal. Dette påpekes også i den
reviderte fargeplanen for Longyearbyen sentrum
(Smedal/ Myrseth - 2010). Aktuelle kantavslutning
er kantstein, tømmer eller stål, galvanisert eller
corten.

Behandling av de forskjellige overflatene på
bakken er viktig. De forskjellige arealene bør
defineres slik at det er tydelig hva slag dekke de
skal ha. Ingen arealer må være udefinert.

Primært bør Snøhettaplanen realiseres. Dersom
det er grunner for ikke å gjøre det kan overflatene
erstattes av andre materialer; plasstøpt betong
med asfalt og gras med stor rullestein.

I ccvearLVen PC arkitektcr 01.12 12 11
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DELPROSJEKTENE / 13. juni 2012 ble det
avholdt et åpent møte for Longyearbyens
befolkning. Her ble problemstillingene presentert,
møtedeltakerne delt i grupper, og gode og dårlige
ideer ble foreslått, diskutert og notert. Materialet
fra dette møtet er i samarbeid med Bydrift kokt
ned til å fokusere på følgende delprosjekter:

Boltredalen I skate- og værested for ungdom

Tredalen I lekeplass for småbarn

Tundratorget I samlings- og markedsplass

Bymøbler sykkelstativ, benker og søppelkasser

Informasjon I Informasjonsvegg og -paviljong

Belysning I gate- og effektbelysning 


DESIGN OG MATERIALER I For å gi gågata
et enhetlig uttrykk etableres en materialpalett
som går igjen i alle delprosjektene. Ideen er å la
materialene framstå så naturlig som mulig uten
unødvendig og fordyrende overflatebehandling.
De viktigste materialene vil være gabioner med
elvegrus, impregnert og oljebehandlet furu,
galvanisert eller lakkert stål.

Ved å benytte få farger og materialer vil
delprosjektene bidra til å binde sammen
Longyearbyens fragmenterte sentrum.

ByrrilljøtiltE,k ng‘ic L. I [ PO ar' L' 01.12 12 13
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BAKGRUNN  Det råder en generell bekymring
over at fysisk form og fysisk aktivitetsnivå hos
barn og unge er dårligere i dag enn for Særlig
gjelder dette barn fra ungdomsskolealder og
oppover. Disse tendensene er ikke like tydelige
der forholdene ligger til rette for en fysisk aktiv
oppvekst. Det er derfor en utfordring for foreldre,
skolen og krefter i lokalmiljøet å legge til rette for
en fysisk aktiv hverdag for barn og unge. Vi har et
felles ansvar for å legge til rette for en fysisk aktiv
hverdag for barn og unge i et moderne samfunn.
Å tilrettelegge et område der ungdom stimuleres
til fysisk aktivitet utenfor den organiserte idretten i
sentrum er viktig. Anlegget er tenkt designet som
et skateanlegg, men også mulighet for annen type
lek og samvær.

LOKALISERING  I Mellom kulturhuset og
sykehuset, vis a vis ungdomsklubben, ligger et
areal som er godt egnet som oppholdssted for

UNGDOMS- ungdom. Området framstår som et naturlig amfi.
KLUBBEN Ved å benytte terrengets form vil man kunne

bygge opp el anlegg for skating og opphold
for ungdom. Området ligger i den nedlagte
taubanetrase&) og er derfor fredet og kan ikke
benyttes til byggeområde. Det antas at tiltaket

  dersom det framstår som behandling av terreng

ering rije

vil godkjennes av kulturminnemyndighetene.
Med Rabalder kulturkaf6 og ungdomshuset som
nærmeste nabo er dette en perfekt beliggenhet
for denne type aktivitet.
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UTFORMING  I I utformingen av rampa er
det forsøkt å utnytte plassen best mulig og
gi mulighet for gode lines. Alle elementene
bør kunne brukes på mange måter og i flere
retninger. Høydeforskjeller er fint, det skaper
variasjon. Alle skateparker bør inneholde minst en
skikkelig quarter, en bank, en hip av et slag og litt
muligheter for grinding (curbs, ledges osv). Endelig
utforming må gjøres i samarbeid med brukerne
eller andre som har kompetanse på skateramper.
Det må også legges til rette for de som ikke
skater. Slik at anlegget blir et naturlig sted å være
for ungdommen i Longyearbyen.

RAMPEKONSTRUKSJON  I Utgangspunktet for
rampekonstruksjonen vil være terrenget slik det
framstår i dag. Det finnes flere leverandører som
kan levere ferdig komponenter eller komplette
skateanlegg, så kalte nærmiljøanlegg. Disse kan
modifiseres i forhold til situasjonen.

For at konstruksjonen skal være stabil over tid må
det gjøre en del tiltak. Vegetasjonslaget som er
der i dag må erstattes med drenerende masser.
Rampekonstruksjonen må fundamenteres med
pæling til permafrost. Det antas at pælegrid på
4x4 meter vil være tilstrekkelig for denne lette
konstruksjonen. Konstruksjonen må ta hensyn til
eksisterende rør og kummer. Disse installasjonene
vil være med å danne premisser for rampas
endelige utforming og det må sikres adkomst
til kummer og stakepunkter for inspeksjon og
vedlikehold.

I toppen av pælene monteres en
basekonstruksjon av tre. Basekonstruksjonen
vil danne underlaget for rampekonstruksjonene.
Rampekonstruksjonene kan være ferdige
elementer eller bygges på plassen, eller en
kombinasjon. Topplaten vil være en plate
av komposittmateriale med lyddempende
egenskaper.

BvmfljøtutakI Longyoriyrm1 LPO akdckie ] 01.12 12 1 19



KOSTNADSOVERSLAG

merknad
000 ansatt i Bydrift

000 design av rampe + søknad om tillateIse

750 fundamentering

750 effektbelysning

350 10 %

850

Prosjektering enh ant




pris




Prosjektleder t 150




600 90

Arkitekt t 80




850 68

RIB t 15




850 12

RIE t 15




850 12

Uforutsett





18

Sum





201

Byggekostnader






Pæling m2 40 15 000 600

Massutskiftning m3 300




200 60

Basekonstruksjon m2 800




300 240

Rampeelernenter m7 800




400 320

Belysning stk 4 10 000 40

Uforutsett





126

Sum





1 386

Totait





1 587

000

000 torvdekke erstattes med nye masser

000 bygges med standard skutlast

000 prefab elementer innkl montering
000 Ledlys med RGB styring - 4 master

000 10 %

000
850

Inr 0:1



KOSTNADER  I Finansieringen av dette anlegget
vil kunne utløse støtte fra flere instanser, f.eks
Gjensidige stiftelsen og Norsk Tipping.
Viktige kostnadselementer vil være:

Prosjektledelse og prosjektering
Grunnarbeider (masseutskifting og pæling)
Byggekostnader
Rampeelementer

GJENNOMFØRING  I Design av rampeanlegget
vil gjennomføres i dialog med brukerne og
leverandører av skateanlegg. Kompetanse knyttet
til fundamentering og grunnarbeider finnes lokalt.
Belysningen må sees i sammenheng med og/ eller
være en del av belysningsprosjektet for resten av
sentrumsområdet.

FRAMDRIFT  I Prosjektering, planlegging
og innhenting av nødvendige tillatelser kan
gjennomføres i løpet av vinter og vår 2013.
Grunnarbeider, byggearbeider og montering av
rampe kan gjennomføres i løpet av sommeren
2013.

REFERANSER  I http://www.arealconsult.no/
images/data/pdf/skateboardramper.pdf

Bymnjørtink i Lon rbyen PO arkitekter Cd 12121 21
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BAKGRUNN I Kroppen vår er konstruert for
bevegelse, og denne bevegelsesevnen er
fundamental i barns oppvekst. Allerede fra
spedbarnsalderen er læring av bevegelser en
viktig del av barnets totale utvikling. Her legges
grunnlaget for god utvikling og funksjon, og det er
derfor viktig at små barn får anledning til å utfolde
seg allsidig i fysisk aktivitet og lek. Utviklingen av
de grunnleggende bevegelsene som å krabbe, gå,
løpe og hoppe kommer ikke av seg selv, men må
læres. Barnet bør få trene på disse bevegelsene i
ulike sammenhenger og i ulike fysiske

Den beste garantien for at barn er fysisk aktive, er
at de er ute. Ute kan barna bevege seg fritt, det
blir mindre konflikter når de leker, og leken blir mer
kreativ, samtidig som motorikken utvikles gjennom
lek i natur og ulendt terreng.

LOKALISERING I Mellom Næringsbygget og
Lompensenteret tenkes anlagt en lekeplass
for mindre barn. Området benyttes i dag som
parkeringsplass og søppelkonteinere. Med sin
beliggenhet tett på torget, nær kaffi og butikker,
vil området være godt egnet for en lekeplass for
barn.

BymHjøtil i I onpyeaHyeri 25



"

513,

,

(

w;43w itirigniv,„ariercesr-•--
ettowsu ""linf ilwatrr

eel t.n.r •
r

nsirisYfk:

sr--"kg
'5~7 - ffrWLa4



UTFORMING I Dette anlegget er først og
fremst tenkt for små barn. De større barna vil få
sitt anlegg tilknyttet det nye skateanlegget ved
ungdomshuset.

Hver sommer samler Longyearbyens befolkning
inn flere tonn søppel fra strendene på Svalbard.
"Det er avfall fra fiskefartøy som dominerer, rester
etter nøter, tauverk, kasser og kuler. Vi finner også
sko av uvisst opphav og en mengde flasker med
vaskemiddel, ketchup og annet." (Sysselmannens
hjemmeside)

Inspirert av Geoparken utenfor Oljemuseet i
Stavanger, som er produsert kun med avlagte
produkter fra oljevirksomhet, tenkes benyttet
søppel fra Sysselmannens søppeltokt og annet
avfall, til å bygge lekeplassen. Tilfanget av
søppel synes uendelig og det er bare fantasien
som setter grenser for hvordan lekeplassen kan
utformes, gjerne i kombinasjon med tradisjonelle
lekeapparater. Ved hjelp av drivtømmer, garnøter,
fortøyningsblåser, garnkuler og annet avfall
kan dette bli et fantastisk lekeareal i byens
sentrum. Høydeforskjellen i området benyttes i
oppbyggingen av plassen slik det etableres enkle
skli- og klatremuligheter. Sentralt i plassen kan det
bygges en svaneøgle i målestokk 1:1. Enkelte av
lekeplasselementene kan varmes opp ved hjelp
av fjernvarmens returvann. Søppelproduktene kan
identifiseres og på plakater opplyses om hvem
som har "levert" elementene i lekeplassen.

Lekeplassen utstyres med 3 spotter i hver sin
farge (rød, grønn og blå) plassert litt fra hverandre
slik at man oppnår spennende slagskygger
komplementærfargene.

HyrniljvAU L I PO Rii:jc.-;k1 0/1 1212I 27



KOSTNADSOVERSLAG

28 i

Prosjektering enh ant pris merknad

Prosjektleder t 150 600 90 000 ansatt i Bydrift

Arkitekt t 80 850 68 000 design av lekeplass med søppelelementer

RIB t 15 850 12 750 grunnarbeider

RIE t 15 850 12 750 effektbelysning

Uforutsett





18 350 10 %

Sum





201 850

Byggekostnader





Bakkebehandling m2 250 200 50 000 fjerning og etablering av nytt toppdekke

Transport RS 2 5000 10 000 transport av elementer

Bearbeiding t 150 600 90 000 transformere søppel til lekeapp

Montering m2 150 300 45 000 montering av konstruktive elementer

Belysning stk 4 5 000 20 000 Ledlys med RGB styring - 4 master

Uforutsett





21 500 10 %

Sum





236  500

Totalt





438 350




Pu






KONSTRUKSJON OG GJENNOMFØRING
Området ligger delvis over en kulvert med
infrastruktur for vann, fjernvarme og avløp.
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr gir
retningslinjer om hvordan lekeplassen kan
utformes. Alle delene av anlegget må forankres i
bakken slik at de ligger stabilt og samtid er mulig
å vedlikeholde og bytte ut sliteelementer. Det må
etableres apparater hvor klatring, husking, skliing
0.1 inngår. Design av lekeanlegget beror på hva
slags søppel som er tilgjengelig. Sikkerheten i
forhold til fall kan i varetas av plasstøpte fallmatter
av gummi. Forskriften setter også krav til åpninger
og materialkvalitet på klatrenett som må ivaretas.

I tillegg til finansiering fra Svalbard miljøvernfond
kan prosjektet vurderes gjennomfort som et
kunstprosjekt i regi av KORO (Kunst i offentlige
rom). I så fall vil det arrangeres en konkurranse
blant utvalgt kunstnere om utformingen av
lekeplassen.

KOSTNADER I Det er vanskelig å
kostnadsvurdere dette prosjektet. Søppel og
avfall antas levert gratis, men det må påregnes
kostnader til transport, montering og bearbeiding
av gjenstandene. I tillegg kommer kostnader
til prosjektering og planlegging, produksjon av
apparater, kjøpeprodukter og montering.

FRAMDRIFT I Planlegging og innhenting av
nødvendige tillatelser kan gjennomføres i løpet
av vinter og vår 2013. Avfallsanlegget kan ha
spesiell fokus på elementer som kan egne seg
for formålet og legge dette til side. Prefabrikasjon
av lekeelementer kan skje vinteren 2013.
Grunnarbeider og opparbeiding av lekeplassen
kan gjennomføres sommer 2013.

ByryijIR PO arkitel 12 12 29
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BAKGRUNN  I Torget i Longyearbyen skal
bli den naturlige festplassen i byen. Det nye
torget tilrettelegges for å bli en arena for de
viktige markeringene i byen, 1. og 17. mai,
julegrantenning, festivalåpninger o.a.

UTFORMING  I I dag preges torget av en
skaterampe som ligger midt på torget.
Skaterampen kan fjernes når det etableres nytt
anlegg for ungdom ved kulturhuset. Nivåforskjellen
på plassen sammen med trappeanlegget til
Lompensenteret gjør det egnet å etablere et
naturlig amfi. Ved å bygge en skjermvegg mot øst
får torget en klar avgrensning og det vil dannes
en skjermet vestvendt situasjon. Veggen foreslås
bygget av gabioner.

I utsparinger i gabionveggen monteres
konstruksjoner av tre som kan benyttes som
sittenisjer og som kan åpnes og blir boder for salg
eller bytteordninger, slik at det kan tilrettelegges
for torghandel og gi liv til torget. Skjermveggen
vinkles mot postbygget og danner bakvegg for
en scene. Scenen bygges også av gabioner med
tregulv. Ved spesielle anledninger kan det være
behov for overdekning av scenerommet som kan
arrangeres ved hjelp av en seilkonstruksjon.

Gabioner er kurver av stålnett som fylles med
stein. Kurvene fylles med lokal overskuddsmasse,
elvegrus fra Longyearelva, som ligger sortert i
forskjellige størrelser på depot i Adventdalen.
Gabioner kan bli et interessant byggemateriale
i Longyearbyen, der tilgang på konstruktive
natursteiner er begrenset, til erstatning for dyre
og kompliserte betongkonstruksjoner, som
støttemurer, rassikring og lignende.

Hymilj I nyeRHn PC) rRit cter (11 I 2 I 33



KOSTNADSOVERSLAG

Prosiektering enh ant pris merknad
Prosjektleder t 150 600 90 000 ansatt i Bydrift
Arkitekt t 80 850 68 000 design av rampe + søknad om tilIatelse
RIB t 30 850 25 500 fundamentering
RIE t 15 850 12 750 effektbelysning
Uforutsett





19 625 10 %

Sum





215 875

Byggekostnader





Fundamenter m2 30 5 000 150 000 fundamentering av gabion
Gabion rn2 30 2000 60 000 gabionkurver fylles med stein fra Longyearelva
Scenegulv rn2 20 600 12 000 prefab elementer

Ny bruktikk m2 150 10000 1 500 000 Utsalgsboder I benker

Belysning stk 10 2 000 20 000 indirekte belysning på scene og utsparinger

Uforutsett





174 200 10 %
Sum





I 916 200
Totalt





2 132 075
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GJENNOMFØRING I  Prosjektet kan
gjennomføres med lokale entreprenører som
hoved- eller totalentreprise.

Belysningen av torget må bli en del av det nye
belysningskonseptet for gågata.

KOSTNADER  Viktige kostnadselementer vil
være:

Prosjektledelse og prosjektering
Grunnarbeider (masseutskifting og
fundamentering
Byggekostnader

FRAMDRIFT I Planlegging og innhenting
av nødvendige tillatelser kan gjennomføres i
løpet av vinter og vår 2013. Grunnarbeider og
opparbeiding av permanente konstruksjoner kan
gjennomføres sommer 2013.
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BYMØBLER Sy-KKelstativ,oeirKer og søppelt<asser
BAKGRUNN I Som del av ønske om økt kvalitet
på utearealene i sentrum vil det vær riktig å
utarbeide en designmanual for bymøbler. Med
bymøbler menes her benker, sykkelstativ og
søppelkasser.

Bymøbler  i  Longyearbyen må utføres i robuste,
miljøvennlige materialer tilpasset arktisk klima. Det
finnes i dag et ritct utvalg av møbler for offentlig
miljø. Vi foreslår at det velges "katalogvare"
som eventuelt kan tilpasses Longyearbyens
spesielle behov. Det er et mål at bymøblene har et
designmessig slektskap i form og materialitet. Ved
å benytte naturstein (gabion), galvanisert stål og
oljet trevirke som dominerende materialer vil det
oppnås et harmonisk uttrykk som samlet vil bidra
til å binde byen sammen.
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SYKKELSTATIV I Stativene bør være
permanente konstruksjoner som kan benyttes
både sommer og vinter. De bør festes i bakken
eller i fasaden ved alle innganger til bygg som
er offentlig tilgjengelig. Dersom sykkelstativene
skal ha farge bør de tilpasses fargeplanen for
sentrumsbebyggelsen med signalfargene.

Sykkelstativene bør konsentreres der hvor det
er størst behov. Den største konsentrasjonen
er ved Svalbardbutikken/ Lompensenteret
og Næringsbygget/ Kulturhuset, men det bør
også monteres sykkelstativer i tilknytning til
serveringsteder og butikker langs hele gågata.
Forslag til sykkelstativ:

Sinus
Sinus er et enkelt og plassøkonomisk sykkelstativ
for 5, 7 eller 9 sykler. Stativet kan benyttes
fra begge sider og er lett å brøyte langs.
Stativet støpes fast i bakken. Ståldetaljer er
av varmforzinket stål (901), med eller uten
pulverlakkert overflate. Valgfri RAL-farge ved
pulverlakkering.

Produsent: Vestre, design: Ola Bettum

Publicus
Publicus sykkelstativer er Norges mest solgte
sykkelstativ som innfrir både estetiske og
funksjonelle krav. I den genialt enkle formen får
syklene nødvendig støtte, og du får låst både hjul
og ramme til stativet slik at sykkelen står trygt.

Varianter: Rett- og skråparkering, enkel- og
dobbeltsidig parkering, veggmontert

Produsent: Ørsta stålindustrier, design: Odd
Thorsen
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GABIONER OG BENKER  Gabioner er
trådkurver som fylles med stein. Gabioner kan
benyttes som understell for benker og som skille
mellom gangareal og kjøreareal. Benkene bør
plasseres på solfylte lune plasser, og som skille
mellom gå og kjøreareal. Benkenes sitteflate
utføres av tre. Det finnes ferdige produkter som
kan monteres på forskjellige understell, også
gabioner. Forslag til benk:

Porto
Porto er en lav sitte- og liggebenk som kan
leveres med seks forskjellige benkeplater.
Variasjonene består av ulike forhøyninger
som skaper forskjellige landskap når benkene
kombineres. Benkene er frittstående, men leveres
også for montering på murkant. Justerte lengder
og bredder på forespørsel.

Tredetaljer er av furu, Linax impregnert limtre.
Andre treslag kan leveres på forespørsel.

Ståldetaljer er av varmforzinket stål (901), med
eller uten pulverlakkert overflate. Valgfri RAL-
farge ved pulverlakkering (900). Porto er tildelt
Merket for God Design, en utmerkelse fra Norsk
Designråd.

Produsent : Vestre, design: Michael Olofsson, Tore
Borgersen og Espen Voll
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SØPPELKASSER I I dag er det 9 søppelkasser
av forskjellig type ujevnt fordelt langs gågata.
Søppelkassene bør monteres på fasader ved
inngangspartier eller på bakken i tilknytning til
benker eller sykkelstativ. Frittstående søppelkasser
har en tendens til å bli påkjørt, velte eller bli glemt,
og bør derfor unngås, Vi foreslår at antallet økes
til 12 og at kassene utstyres med askebeger og
rom for nødvendige avfallsfraksjoner Forslag til
søppelkasser:

Urban
Urban avfallsbeholdere leveres i en rekke
varianter. Frittstående og for oppheng, med
og uten askebeger og for kildesortering.
Frittstående beholdere leveres standard med
betongfundament og kan også forankres.

Tilbehør: Rustfri kappe for betongsokkel og
fuglestoppere til innkast 100 og 140L. Ståldetaljer
er av varmforzinket stål (901), med eller uten
pulverlakkert overflate. Valgfri RAL-farge ved
pulverlakkering (900). Urban er tildelt Merket for
God Design, en utmerkelse fra Norsk Designråd.

Produsent: Vestre, design: Hallvard Jakobsen og
Artur Wozniak

City
City avfallsbeholder leveres frittstående som 70,
150 og 180 liter og 50 liter for oppheng.

Tilbehør: Betongfundament, monteringsstolper og
fuglestoppere. Ståldetaljer er av varmforzinket stål
(901), med eller uten pulverlakkert overflate. Valgfri
RAL-farge ved pulverlakkering (900).

Produsent: Vestre, design: Jahn Aamodt, Roy
Fiddaman og Jarle Slyngstad
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FLAGGSTENGER I Det skal monteres
flaggstenger tilknytning til Næringsbygget.
En stor flaggstang for det norske flagget og 5
mindre stenger som kan monteres ved behov.
Den offisielle flaggstanga (rød) skal monteres
permanent mellom Næringsbygget og inngangen
til kulturhuset. I følge gamle norske flaggregler
skal 1/3 av stanga skal rage over huset møne.
Flaggstenger utenfor offentlige bygninger
anbefales å være mellom 10 og 16 meter.

De temporære flaggstengene (blå) skal stå langs
gata foran Næringsbygget. Disse skal primært
brukes ved besøk fra utlandet og kan være
mindre, mellom 8 og 10 meter. Som fundament
for de temporære flaggstengene monteres rør i
bakken med passende diameter.
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KOSTNADSOVERSLAG

ProsjekterIng enh ant pris merknad

Prosjektleder t 40 600 24 000 ansatt i Bydrift

Arkitekt t 20 850 17 000 tilpassing og koordinering

RIB t 15 850 12 750 fundarnentering

Uforutsett





5 375 10 %

Sum





59 125

Sykkelstativ





Sinus stk 297 340 100 980 9 sykler pr. stativ

Publicus stk 50 1690 84 500 monteres på vegg
Sum





185 480

Ssappelkasse

urban stk 12 9015 108 180 140 liter m/ askebeger

city stk 12 7600 91 200 140 liter
Sum





199 380

Benker





Gabioner Im 160 425 68 000 b=500 h= 5001=2000

Benk, type porto stk 12 10 890 130 680 Ixb =2,4 x 0,6

Sum





198 680

Flaggstenger





Liten stang stk 5 3 280 16 400 glassfiberstang 8 m

Stor stang stk 1 10 120 10 120 glassfiberstang 14 m

Sum





26 520

Totalt





493 485

Velledende priser, transport ikke rnedtatt. Produkter i kursiv er ikke ført til sum.
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GJENNOMFØRING  Ved å velge robuste
og gjennomprøvde produkter som har vært
lenge i markedet vil det være en sikkerhet for at
elementene fungerer. Det er flere leverandører av
de foreslått produktene og det vil være mulig å få
reell konkurranse om leveransen.

FRAMDRIFT I Framdriften er avhengig av
prioritering i forhold til budsjett.
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BAKGRUNN  I Delprosjektet har som mål
å beskrives og illustrere informasjonstiltak
som kan synliggjøre forskjellige virksomheter
og funksjoner i byen og på resten Svalbard.
Informasjonsprosjektet har mange nivåer, fra fast
informasjon via dynamisk informasjon på skjermer
til utforming av en informasjonspaviljong.

Det er synliggjort behov for bedre informasjon
innen mange felt og på mange nivåer, spesielt for
turister og besøkende. Ideen er å gi en samlet
presentasjon av forskjellig virksomhet på Svalbard
et sentralt sted i byen. Et nytt informasjonspunkt
vil, i tillegg til å fungere som turistinformasjon,
kunne ivareta informasjon fra reiselivet,
næringslivet, forskningsmiljøet og det offentlige.

En godt utformet informasjonspaviljong vil også
kunne ivareta andre funksjoner som toaletter,
suvenirsalg, billettsalg til attraksjoner og
kulturarrangementer.

LOKAUSERING  I De store turistgruppene
kommer til Longyearbyen med cruisebåter.
De største skipene kan ha opptil 4000
passasjerer. De fleste turistene kjøres i busser til
parkeringsplassen ved Lompensenteret. Dette
området vil være en naturlig lokalisering for et
informasjonssenter.

Parkeringsplassen har i dag stor kapasitet og en
oppstramming av plassen og tydeligere markering
av ut- og innkjøring vil bedre trafikksikkerheten.
Den viste løsningen har plass til 100 parkerte biler
og venteplass for 3 busser

LI !

WC

informasjon,
suvernir og
billetter
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Prosjektering enh ant pris merknad
Prosjektleder t 100 600 60 000 ansatt i Bydrift
Arkitekt t 100 850 85 000 design av veg og paviljong + søknad om tillatelse
RIB t 40 850 34 000 fundamentering og dimensjonering
RIV t 40 850 34 OCO ventilasjon og VA-anlegg
RIE t 40 850 34 000 effektbelysning
Uforutsett





24 700 10 %

Sum





271 700

Byggekostnader





Fundamenter stk 16 17 000 272 000 Pæling og fundamentering
Infovegg ni2 180 1000 180 000 stenderverk I kledning I opphengsystem
Paviljong rn2 80 25000 2 000 000 Infopaviljong

Belysning stk 10 5 000 50 000 lys i paviljong I effektbeslysning
Kart stk 1 5 000 5 000 bykart målestokk 1:1000
Skjermer stk 12 8 000 96 000 40" skjermer
Led tavle stk 1 20 000 20 000 "løpende info"
Uforutsett





262 300 10 %

Sum





2 885 300
Totalt





3 157 000

KOSTNADSOVERSLAG
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UTFORMING I Langs veggen til Svalbardbutikken
etableres en veggkonstruksjon der fast og
dynamisk informasjon integreres. Veggen
leder fram til en paviljong som bygges i
Svalbardbutikkens sydvestre hjørne. Paviljongen
kan bemannes turistsesongen og i tillegg til å være
turistinformasjon inneholde toaletter og nødvendig
infrastruktur. Sentralt i informasjonsveggen
monteres et kart over Longyearbyen sentrum
med "her står du nå" - prikk og henvisning til de
forskjellige altraksjonene i byen.

Informasjonsveggen kan kles med tre eller
metall. For å beskytte komponentene bygges
solide rammer av tre rundt åpningene i veggen,
tilsvarende som rundt åpningene i gabionveggen
på torget.

GJENNOMFØRING I Design av
informasjonsanlegget vil gjennomføres i dialog
med de aktuelle brukerne av anlegget. Det er
viktig at prosjekter fanger opp behovene som
presenteres fra reiselivs- og handelsnæringen og
det offentliges behov for informasjon. Prosjektet
må gjennomføres innenfor regler om offentlige
anskaffelser.

FRAMDRIFT I Prosjektering, planlegging
og innhenting av nødvendige tillatelser kan
gjennomføres i løpet av vinter og vår 2013.
Grunnarbeider, byggearbeider kan gjennomføres
i løpet av sommeren 2013. Systematisering og
tilrettelegging av informasjon kan foregå parallelt
og utvikles over tid. Anlegget kan stå klart til
turistsesongen 2014.
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BELYSNING gate- og efrecbelysning
BAKGRUNN I Ikke i noen annen bosetning i
verden er belysning viktigere enn i Longyearbyen.
Belysning er viktig for å skape gode og trygge
uterom. Riktig belysning vil bidra til å tydeliggjøre
og samle Longyearbyen sentrum.

Eksisterende sentrumsbelysning består
av gatebelysning, fasadebelysning og
julegatebelysning. Prosjektet peker på alternative
belysningskonsepter som må vurderes videre i
forhold til investeringskostnader, driftskostnader
og energiforbruk.

EKSISTERENDE ANLEGG I Master i sibirsk lerk
tegnet av Snøhetta med Kvarterlykten fra firmaet
Louis Poulsen ble montert i 1998. Det er ca 20
stk master, ensidig plassert med ca 22m avstand.
Lysfordelingen er asymmetrisk og lyskilden er
70W metallhalogendamplampe (CDM). Reaktor til
lampene er plassert øverst i hver mast.

Kvarterlykten gir en kombinasjon av direkte og
indirekte lys helt uten blending.

Tremastene ble fremstilt i Kristiansand og er
forseggjort med utskårne mønster. Det vil trolig
bli vanskelig og kostbart å finne erstatning for
evt. skadede master. Lyktene er ikke lenger
produksjon hos Louis Poulsen (nå Targetti

Poulsen) og vil ikke kunne erstattes ved evt.
skade.

Lyskilden ble valgt fordi den var (og fremdeles er)
blant de beste for bruk i utendørs lysanlegg. Den
har først og fremst en meget bra fargegjengivelse,
noe som var viktig med tanke på Longyearbyens
fargeplan for sentrumsfeltet. Den gir et behagelig
hvitt lys på, rundt 3000 K, og er et godt lys for
mennesker å ferdes i. Levetiden for CDM oppgis
til 10-12000 timer. Ett års belysning beregnes
normalt til ca 4000 t (365 dager x 11 t). På
Svalbard vil regnskapet ser annerledes ut men
summen vil bli omtrent den samme. Levetiden
for denne lyskilden har nok også blitt bedre enn
den var i 1998. Metallhalogen egner seg for kalde
strøk.
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LYSSTYRING OG ENERGIFORBRUK
Damplamper har ikke vært lett å dempe før
men teknologien tillater nå en form for demping
der lampene kan kjøres på redusert styrke, for
eksempel om natten når behovet er mindre.
Det finnes flere anlegg her til lands, fortrinnsvis
veibelysningsanlegg, der lyset tilpasses redusert
trafikkvolum. Dette gir energibesparelse.
Lyskildene er både metallhalogen (hvitt lys) og
høyttrykk-natriumdamplampe (gult lys). Et slikt
system krever egne elektroniske komponenter,
tilknyttet hver lyskilde, som kommuniserer med et
overordnet dataprogram som kan styre ett eller
flere anlegg.

De aktuelle lyskildene for gågatebelysningen i
Longyearbyen er Metallhalogen og LED.

For å sammenligne disse to lyskilder må man
ta med seg alle parametrene: Fargegjengivelse,
lysfarge, lumen/watt (i installasjonen),
lysberegning, blending med mer.

LYSFORURENSNING  Negative konsekvenser
av «overflødig» menneskeskapt lys kalles
lysforurensning. Noen av disse konsekvensene
er forringede muligheter for observasjoner
av nattehimmelen, sløsing med energi samt
forstyrrelse av økosystemer.' sit. Wikipedia.

Uønsket lys fra offentlige lysanlegg eller butikker
som trenger inn i private hjem, for eksempel, kan
de fleste forestille seg som ubehagelig. I et så
følsomt område som Svalbard skal man bevisst
velger armaturer som ikke gir lys utover den
aktuelle belysningsoppgaven. Man skal heller
etterstrebe minimums belysningsnivåer frem for å
ønske seg mer og mer lys.
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LYSKILDERIDe  aktuelle lyskildene for
gågatebelysningen i Longyearbyen er
metallhalogen og LED. For å sammenligne disse
to lyskilder må man ta med seg alle parametrene:
Fargegjengivelse, lysfarge, lumen/watt (i
installasjonen), lysberegning, blending med mer.

Metallhalogen (CDM)
Fordeler:

Frisk og fin lyskvalitet
Kan leveres med varmt lys 3000°K
Meget bra fargegjengivelse (brukes f.eks mye i
butikker, klær, mat mm.)
70W Osram powerball gir hele 97 ImNV
Lett tilgjengelig
Stort utvalg av armaturer tilpasset lyskilden,
lavere kapitalomkostninger
Ingen kaldstart-problemer

Ulemper:
Kan dempes men ikke trinnløst, og lysfargen
endres
De enkelte lyskildene er relativt kostbart i
innkjøp
10-12000 t levetid kontra 50.000 t for LED

Hyppigere behov for lyskildeskift og
påfølgende økte driftskostnader

LED

Fordeler:
Er i rivende utvikling som gjør at det forbedres
fortløpende
Kan leveres med varmt lys 3000°K
Meget bra fargegjengivelse
Lm/W oppgis til rundt 100 men er i
virkeligheten typisk 50-60ImAN i installasjon.
Men dette forbedres også
Trinnløs demping uten endring av lysfargen
Enkelt å styre med f.eks DALI, Hver armatur
har sin egen adresse og scenarier kan enkelt
lages.
Lavere driftskostnader
50.000 t levetid
De små LED-enhetene tillater smekre
armaturutforminger

Ulemper:
Høyere investeringskostnader
Mange useriøse leverandører
Små skarpe punkter som krever intelligente
avskjermingsteknikker

Begrenset utvalg av armaturer (foreløpig)
Få leverandører tilbyr utskiftbare komponenter
Elektronikken kan wke før de tilmålte 50.0001
er omme

Konklusjon:

Det beste alternativet på sikt vil være en
LED-basert løsning i gagaten. Den allmenne
belysningen kan suppleres med f-eks spotlampe
med farget lys RGB eller RGBW som kan
programmes for bruk i diverse høytider/feiringer.
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ALTERNAT1VER FOR NY BELYSNING

1. Belysningsarmaturer LED, i wirestrekk.
Fordeler:

Enkel strømtilførsel
Jevn belysning
Romdannende
Fleksibel, tilleggsutstyr for jul osv kan
inkorporeres

Ulemper:
Vindlast, bevegelse
Snelast, evt. ising med fare for personskade
Ikke tilstrekkelig oppheng med eksisterende
spredt bebyggelse av varierende høyde.
Nye master må etableres, fundamenteres
Økte etableringskostnader

2. Portal/pergola med LED belysning
Fordeler:

Jevn belysning
Romdannende
Fleksibel, tilleggsutstyr for jul osv kan
inkorporeres
Arkitektonisk designelement

Ulemper:
Snelast, evt. ising med fare for personskade
Nye master må etableres, fundamenteres
Synlige 'fremmedelementer' 1 bybildet
Økte etableringskostnader 


3. Beholde eksisterende master, montere ny
LED-armatur
Fordeler:

Benytte eksisterende strømtilførsel og master
Kjente elementer i bybildet
Kostnadsbesparende

Ulemper:
Ikke alle mastene er like hele, noen er skadet
Krever spesiell tilpasning av armaturoppheng
Er prisgitt opphengshøyde og avstand
Kan by på utfordringer dersom man vil
montere tilleggsutstyr f.eks RGB spot på
samme mast
Vil kanskje ikke oppfattes som en stor
fornyelse

4. Beholde mastepunkter og montere nye
stålmaster og nye LED-armaturer
Fordeler:

Benytte eksisterende strømtilførsel
Kjente posisjoner i bybildet
Kostnadsbesparende
Mulighet for oppheng av tilleggsutstyr f.eks
RGB spot på samme mast.
Kan danne en familie av master og belysning i
ønskete høyder som også kan ta seg av torg
og lekeplasser, skaterampe med mer.

Ulemper:
Er prisgitt eksisterende avstand mellom
master.
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KOSTNADSOVERSLAG

Prosjektering enh ant pris merknad

Prosjektleder t 150 600 90 000 ansatt i Bydrift

Arkitekt t 40 850 34 000 konseptutvikling

Lysdesigner t 100 950 95 000 design av

RIB t 20 850 17 000 fundamentering

RIE t 40 850 34 000 effektbelysning

Elektro entr t 30 600 18 000 prøveoppheng og testing

Uforutsett





28 800 10 %

Sum





316 800
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PROSESSEN VIDERE  I Prosessen for lysdesign
vil ofte ligne på, og skje parallelt med et
arkitektoppdrag:

Befaring, programkrav utarbeides i samråd
med oppdragsgiver
Skisseprosjekt, presentasjon, godkjennelse
Hovedprosjekt, testing av aktuelle
belysningsarmaturer
Anbud
Utførelse

KOSTNADER  Konsulenttjenester for arkitekt,
lysdesigner, rådgivende ingeniør elektro
(RIE ), rådgivende ingeniør bygg evt. (RIB)
(Fundamentering av strukturer, vindlast med mer),
elektroentreprenør (evt. testing av lysanlegg på
stedet)

Andre kostnader omfatter reise og opphold, frakt
av testarmaturer til/fra Longyearbyen

Valg av ny belysning vil kunne skje på bakgrunn av
et skisseprosjekt der design og kostnader til drift
og vedlikehold vil bli avgjørende faktorer.
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