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1. FORORD 

Svalbard satellittstasjon (SvalSat) ble etablert i 1997 og ligger på Platåfjellet ved 
Longyearbyen. Det er en base med installasjoner for nedlesning av data, 
banefølging, operasjon og kontroll av satellitter i polar bane. Beliggenheten på 
78 grader nord gjør at SvalSat dekker alle omløp som satellitter i polare baner 
har i løpet av et døgn. Dette gjør Norge til en attraktiv romnasjon med økt 
internasjonal oppmerksomhet. I dag har SvalSat langsiktige kontrakter med de 
største romorganisasjonene i verden som NASA, EUMETSAT og ESA.  
 
Dataene som lastes ned på SvalSat har betydelig samfunnsnytte da de er 
avgjørende for dagens løsninger for meteorologi, miljøovervåkning og 
kommunikasjon. KSAT detekterer og analyserer oljesøl over hele kloden med ned 
til 30 minutters responstid. Skipsmonitorering i forbindelse med ulovlig fiske og 
menneskesmugling er også viktige tjenester som leveres. Ved ekstremvær, 
vulkanutbrudd og skogbranner brukes satellittdata til å få oversikt over 
situasjonen. Satellitter i Sentinelsystemet leverer data som brukes til 
miljøforskning og -overvåkning og som oppdateres løpende. Noen av disse ligger 
åpent tilgjengelig på Sentinel-hub og kan benyttes for å få oversikt over for 
eksempel isforhold med daglig oppdatering som brukes aktivt av skipstrafikken i 
nordområdene. 
 
KSAT er en stabil arbeidsgiver i Longyearbyen med teknologiarbeidsplasser som 
er viktige for lokalsamfunnet. I dag er SvalSat bemannet med 35-40 personer. 
KSAT er også en stor kunde av lokale entreprenørfirmaer i Longyearbyen. På 
Svalbard vil i tillegg en satsing på ny næringsvirksomhet være viktige steg for å 
erstatte kullvirksomheten på øya. Virksomheten gir også grunnlag for 
verdiskaping og arbeidsplasser på fastlandet. 
 
LPO arkitekter er engasjert av KSAT for å utarbeide et utredningsprogram for 
særskilt konsekvensutredning (KU) av SvalSat på Platåberget. KSAT har i 
samarbeid med LPO vært i dialog med Sysselmannen, og i juni 2020 ble det stilt 
krav om særskilt konsekvensutredning iht. sml. §59.  
 
Utredningen skal gi en beskrivelse og vise til illustrasjoner av ulike alternativer 
ved maksimal utbygging, samt nullalternativet. Alternativene KU skal utrede er 
variasjoner av utnyttelse på Platåberget.  
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1. BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 
KSAT opplever økt oppdragsmengde og ønsker med planarbeidet å sikre 
arealer til virksomheten for 10-20 år fremover.  

Planavgrensningen er markert med rød stiplet linje. Oransje felt viser eksisterende 
planområde.  
 

1.1. Utvidelse av anlegg for satellittmottaking  
KSAT har behov for arealer i forlengelse av dagens anlegg for satellittmottaking 
på Platåberget. Anlegget ønskes utvidet mot Blomsterdalen i øst og 
Nordenskiöldfjellet i sør. Areal for planlagt utvidelse er cirka 2894 daa. Tiltakene 
det skal legges til rette for er nye antenner, utvidelse av driftsbygningen, mindre 
tekniske bygg og adkomstveier til antenner og bygg. Utbyggingen i planområdet 
skal skje gradvis og bestemmes av etterspørselen på satellitter. Forholdet store 
(320 m2) og små antenner (25 m2) har endret seg siden oppstarten av SvalSat. I 
dag heller behovet mot små antenner.  
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Foreløpig kartskisse av utvidelse av anlegget 
 
 
 

 

Figur som viser størrelsene på stor, mellomstore og små antenner  
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Figur som viser aktuelle antennestørrelser og avstand mellom disse for å unngå 
interferens 
 

1.2. Boresight 
Dagens plassering av boresight vil ikke kunne dekke samtlige antenner ved en 
utvidelse av SvalSat. Derfor ønsker SvalSat en ny boresight (15 m2) med nøye 
kalkulert plassering på den vestre ryggen mot Nordenskiöldfjellet 750 moh. 
Denne skal brukes til testing og kalibrering av antenner. For adkomst til 
boresight vil man bruke ATV eller liknende på sommeren, og snøscooter på 
vinteren. Med nedgravd strøm- og fiberkabel til boresight antas en 
besøksfrekvens på én gang annenhver måned, mens man uten strøm og fiber må 
øke frekvensen til to ganger per måned. Boresight har ikke behov for belysning 
utenom ved betjening, med unntak av eventuelt rødt markeringslys av hensyn til 
luftfart.  
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Kartutsnitt med ortofoto som viser aktuell plassering av ny boresight vest for 
Platåbreen 
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2. ALTERNATIVER 
 
Det finnes flere platåfjell på Svalbard, men en videreutvikling av virksomheten på 
et annet sted regnes som lite aktuelt. Derfor utredes ikke ulike plasseringer av 
anlegget, men ulike alternativer ved dagens planområde. Det er ønskelig med en 
utvidelse av allerede eksisterende anlegg på Platåberget og slik kunne nytte 
infrastrukturen som allerede er lagt der.  
 
Utredningen viser maksimal utbygging ved ulike alternativer, samt 
nullalternativet. Det er behov for en ny boresight for å kunne betjene samtlige 
antenner. Virkningene av denne utredes i KU. 

 

A: Dagens areal for antenner og driftsbygg (1734 daa) 
B: Foreslått viktigste utviklingsområde for antenner (2000 daa) 
C: Foreslått mindre viktig utviklingsområde for antenner (894 daa) 
D: Innenfor området foreslås adkomst og kabel til ny boresight (cirka 2 km) 
E: Foreslått boresight på ryggen til Nordenskiöldtoppen (15 m2) 
 

 
Skissekart over området 
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Forslag til alternativer: 
 
Alternativ 1: 
• Nullalternativet A (dagens situasjon) 

 
Alternativ 2:  
• Maks utbygging i B 

o maksimal (realistisk) andel store antenner (minst vei)  
o maksimal (realistisk) andel små antenner (mest vei) 

 
Alternativ 3: 
• Maks utbygging i B og C 

o maksimal (realistisk) andel store antenner (minst vei)  
o maksimal (realistisk) andel små antenner (mest vei) 

 
 

3. EKSISTERENDE ANLEGG PÅ PLATÅBERGET 
 
Området avsatt til anlegg for satellittmottaking på Platåberget er på 1 734,77 
daa. I dag er det etablert 98 antenner samt bebyggelse, veier og kabelkanaler 
her. I tillegg finnes det i tilknytning til anlegget en boresight på Hiortfjellet, 
nordøst for Longyearbyen.  

 

 Areal grunnflate Høyde 

Driftsbygning 2000 m2 9 m 

Bygg for nødstrømsanlegg 180 m2 6 m 

Transformatorkiosker (4 stk) 4 x 6 m2=24 m2 3-4 m 

Andre bygg cirka 350 m2 3-4 m 

Antenner 

- Store (23 stk) 
- Små (75 stk) 

 

23 x 320 m2= 
7360 m2 

75 x 25 m2= 
1875 m2 

 

15-24 m 

5-8 m 

Anleggsvei på fjellet 7,5 km  

Boresight på Hiorthfjellet 15 m2  
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Dagens antenner på Platåberget sommerstid 

 

Bildet viser boresight på Hiorthfjellet 
 
4. ADKOMSTEN TIL SVALSAT 

Veien opp til SvalSat fra Gruve 3 er ikke en del av KU. Ved utvidelse av 
SvalSat forventes ikke transportbehovet å øke i betydelig grad.  

Skredfaren langs veien er vurdert innenfor sikkerhetsklasse S2 med en årlig 
sannsynlighet på 1/1000. Det er planlagt oppgradering av 
sikkerhetstiltakene for veien i form av snøgjerder. Dette kan gjennomføres da 
endringene er innenfor bestemmelsene for KNF-området.   

 

5. TIDLIGERE OG GJELDENDE AREALPLANER 
I arealplanen for Longyearbyen 1998-2002 var det avsatt et område på 
Platåfjellet for «Byggeområde/serviceområde, nåværende og framtidig». I 
områdeplan for SvalSat, vedtatt 19.09.03 ble antagelig det samme området 
avsatt til «Byggeområde/anlegg for satellittmottaking, nåværende og fremtidig». 
I 2005 ble det utarbeidet en delplan (D10) for utvidelsen av virksomheten. 
Delplanen ble opphevet i 2017 ved vedtak av ny arealplan for Longyearbyen 
planområde. Nåværende område for satellittmottaking er i arealplanen avsatt til 
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byggeområde for annen særskilt bebyggelse og anlegg – anlegg for 
satellittmottaking (felt SBA1).  
 
Arealet for ønsket utvidelse er avsatt til kultur-, næring- og fritidsformål (KNF) i 
arealplanen for Longyearbyen. Før det kan gis tillatelse til tiltak må planformålet 
endre til egnet planformål, enten ved endring av arealplanen eller ved 
utarbeiding av delplan. Det ble avholdt oppstartsmøte for delplan i januar 2019.  
 
6. PROSESS KONSEKVENSUTREDNING OG DELPLAN 
 
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å klarlegge 
konsekvensene av et tiltak, særlig med sikte på virkningene tiltaket vil ha for 
miljøet. En KU skal bedre beslutningsprosessen, ved at det gis et bedre grunnlag 
for avgjørelsen og dermed bedre beslutninger. I tillegg vil en 
konsekvensutredning være med på å skape en bredere aksept av de vedtak som 
fattes. Det følger av svalbardmiljøloven § 59 og forskrift om 
konsekvensutredninger og avgrensning av planområdene på Svalbard (FOR-
2002-06- 28-650). 
 
Oppstarten av delplanen vil gjøres etter utredningsprogrammet for KU er fastsatt 
av Sysselmannen.  
 
7. UTREDNINGSTEMA MED METODE 
 
Målet med konsekvensutredningen er å kartlegge og verdisette virkninger tiltaket 
kan ha for blant annet landskap, dyre- og planteliv og kulturminner. For hvert 
tema er kjent kunnskapsgrunnlag og behovet for nytt kunnskapsgrunnlag 
beskrevet. Det vil bli utarbeidet egne rapporter for enkelte av temaene. Det er 
viktig med en god prosess der aktuelle tema vektes opp mot hverandre.  
 
I svalbardmiljøloven vektlegges naturens egenverdi med formålet å bevare et 
tilnærmet uberørt miljø. Den europeiske landskapskonvensjonen definerer 
landskapet slik vi opplever det. I konsekvensutredningen av landskapsvirkninger 
er visualiseringer fra aktuelle standpunkter og en objektiv beskrivelse av det man 
ser et godt utgangspunkt. Ved å gjennomføre kartlegging av folks holdninger og 
oppfattelse av landskapet, tiltaket og virkningene, kan man supplere «hva man 
ser» med «hvordan man ser». Her er det er avgjørende å gjennomføre en god og 
inkluderende medvirkningsprosess i lokalsamfunnet.  
 
Metode: utredning av landskap/fjernvirkning 

A. Landskapets naturverdi/egenverdi 
Beskrivelse av landskapet, egenskaper, hvordan det er dannet, hvilke 
prosesser som virker på det, er det typisk eller sjeldent. 
Arealomfang for utvidelse av Svalsat, tap av landskap, tap av 
villmark/inngrepsfri natur. 

B. Landskapet slik vi ser det 
Visualisering av området sett fra aktuelle standpunkter 
Beskrivelse av virkning for landskapsbilde 

C. Landskapet slik vi oppfatter det 



  11 
 

Kartlegging av holdninger og oppfattelse hos folk (lokale og besøkende 
med og uten forhåndskunnskap) 
Medvirkningsprosess 

 
Konsekvensanalysen for landskap vil bli utført i henhold til metodikken i SVV sin 
håndbok V712.  
 
• Datainnhenting: Innhenting av bakgrunnsmateriale, evt. tidligere utredninger, 

databaser, kart-grunnlag, landskapsbeskrivelser m.m.  
• Befaring: Befare planområdet og deler av influensområdet, samt registrere 

viktige landskapselementer som blir berørt.  
• Utarbeidelse av teoretisk synlighetskart i ArcGIS på bakgrunn av 3D 

terrengmodell og turbin-plassering og -høyde (se figur 1 for eksempel på 
synlighetskart). 

• Landskapsanalyse: Avgrense influensområdet, med inndeling i 
hensiktsmessige delområder med hensyn til geografi og landskapskarakter. 
Vurdere hvilke områder som vil bli visuelt påvirket av tiltaket både med tanke 
på nærvirkning og fjernvirkning.  

• Verdivurdering: Beskrive ulike landskapstyper, deres verdier og kvaliteter 
innenfor influens-området med utgangspunkt i NiN-systemet.  

• Omfang og konsekvensvurdering: Beskrivelse av 0-alternativet, og de 
alternative utbyggingsalternativa. Vurdering og beskrivelse av de visuelle 
virkningene av tiltaket i anleggs- og driftsfasen (med fokus på driftsfasen), og 
hvordan tiltaket vil påvirke oppfattelsen av natur- og kultur-landskapet. 

• Mulige avbøtende tiltak for anleggs- og driftsfasen vurderes og beskrives.  

 
Forslag til utredningstema: 

1. Naturmiljø 
2. Landskap 
3. Kulturminner og kulturmiljø 
4. Klimatrusler og klimatilpasning 
5. Teknisk infrastruktur 
6. Friluftsliv og rekreasjon 
7. Barn- og unge 
8. Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
7.1. Naturmiljø 

Problemstilling 
- Hvilke naturverdier finnes i planområdet?  
- Hvordan vil tiltaket påvirke vegetasjon- og planteliv? 
- Hvordan vil tiltaket påvirke dyrelivet? 
- Hvordan vil villmarksområdene rundt Platåberget påvirkes av tiltaket? 

 
Kjent kunnskapsgrunnlag 

- NINA-rapport 252: Biologisk mangfold – temarapport som grunnlag for 
arealplan Longyearbyen planområde (2007) 

- Naturverdiene i nærområdet rundt Longyearbyen planområde, Norsk 
Polarinstitutt (2015) 
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- Helhetlig kartlegging av fremmede karplanter i Longyearbyområdet, 
Ecofact rapport 536 (2016) 
 

Behov for nytt kunnskapsgrunnlag 
- Sallir natur skal utarbeide konsekvensutredning for naturmangfold basert 

på befaring av vegetasjon, flora og fugletaksering i juli 2020 etter Statens 
vegvesens håndbok 712 «Konsekvensanalyser» (2018). 

- Multiconsult skal gjøre en vurdering av hvordan villmarksområdene rundt 
Platåberget vil påvirkes av tiltaket ved bruk av INON, synlighetskart og 
fotomontasjer.  

 
7.2. Landskap 

Problemstilling 
- Hvordan vil det foreslåtte utbyggingsområdet påvirke lanskapskarakteren? 
- Hvordan endres anleggets eksponering? 
- Hvordan endres den enkeltes opplevelse av virksomheten? 
- Hvordan vil ulik utforming påvirke landskapsbildet? 

 
Kjent kunnskapsgrunnlag 

- Foto mot Platåberget fra ulike topper 
- Størrelse, form og materialitet på eksisterende antenner 

 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag 

- Multiconsult skal utarbeide konsekvensutredning for landskap i henhold til 
metodikken i Statens vegvesen sin håndbok V712.  

- Visualiseringer som viser virkningen av antennene fra ulike områder 
- Beskrivelse av virkningen for landskapsbildet 
- Medvirkningsprosess for å kartlegge holdninger og oppfattelsen 

fjernvirkningen har for lokalbefolkningen og besøkende 
 

7.3. Kulturminner og kulturmiljø 
Problemstilling 

- Hvilke kulturminner finnes innenfor planområdet og hvordan skal disse 
forvaltes? 

 
Kjent kunnskapsgrunnlag 

- Askeladden 
- Prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard 2013-2023, versjon 

1.1 
- Tekniske og industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn 
- Verneverdi og forvaltning, Sysselmannen (2010) 

 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag 

- Sysselmannen har engasjert Svalbard museum til å foreta kulturminnesøk 
på Platåberget. Dette vil skje sommeren 2020.  

 
7.4. Klimatrusler og klimatilpasning 

Problemstilling: 
- Vil klimaendringer påvirke tiltaket?  
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Kjent kunnskapsgrunnlag 
- Klimaprofil Longyearbyen, Norsk klimaservicesenter (2019) 
- Klimascenarioer for Longyearbyen-området, Svalbard delrapport 1, 

Norwegian Meteorological Institute og METreport (2017) 
- Forventede klimaendringers påvirkning på byggegrunn i Longyearbyen-

området, delrapport 2, Instanes (2017) 
 

Behov for nytt kunnskapsgrunnlag 
Vurdering av forventede klimaendringers påvirkning på SvalSat, og eventuelle 
tiltak. 
 

7.5. Teknisk infrastruktur 
Problemstilling 

- Er det behov for utvidelse av teknisk infrastruktur? 
 
Kjent kunnskapsgrunnlag 

- Tilgjengelig kapasitet og antatt behov ved utvidelse av anlegget.   
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag 

- Beskrivelse av plan for utvidelse av teknisk infrastruktur. 
 

7.6. Friluftsliv og rekreasjon 
Problemstilling: 

- Brukes området til friluftsliv i dag? Vil en utvidelse av anlegget gi 
ytterligere føringer på friluftslivet?  

- Hvor er aktiviteten på Platåberget synlig fra? Vil aktiviteten bli synlig fra 
flere steder med en utvidelse av anlegget?  

 
Kjent kunnskapsgrunnlag 

- Topptrimturbøker, Svalbard turn 
- Bilder av Platåberget fra andre topper 

 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag 

- Sallir natur skal utarbeide konsekvensutredning for friluftsliv etter Statens 
vegvesens håndbok 712 «Konsekvensanalyser» (2018). Her inngår blant 
annet intervjuer med interesseorganisasjoner. Befaring i juli 2020. 

- Medvirkningsprosess med lokalbefolkningen og besøkende for å kartlegge 
holdninger til tiltaket og fjernvirkningen det vil ha.  

- Folketråkk – vil Platåberget være med her? 
 

7.7. Barn- og unge 
Problemstilling: 
Hvilke interesser har barn og unge for Platåberget? 
 
Kjent kunnskapsgrunnlag 
Barnetråkk, Longyearbyen 2015 

 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag 
Medvirkningsprosess med lokalbefolkningen og besøkende for å kartlegge 
holdninger til tiltaket og fjernvirkningen det vil ha.  
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7.8. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Kjent kunnskapsgrunnlag 
Veileder Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
 
Behov for nytt kunnskapsgrunnlag 
Utarbeide ROS analyse iht. veileder fra Direktorat for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) med beskrivelse av virkning og avbøtende tiltak. 
 
8. MEDVIRKNING OG KOMMUNIKASJON 
 
Sysselmannen vil sende utredningsprogrammet på høring og legge det ut til 
offentlig ettersyn i minst seks uker. Det endelige utredningsprogrammet 
fastsetter hvilke utredninger som må gjennomføres for å belyse tiltakets 
konsekvenser.  
 
Det vil bli arrangert et folkemøte og en medvirkningsprosess i forbindelse med 
planprosessen.   
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9. FREMDRIFTSPLAN 
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