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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

2. desember 2005 gikk det et større skred i over 100 m bredde over søndre og nedre 
sving i oppstigningen til Gruve 7.  

Skred av mindre omfang går regelmessig i området og er en fare for all trafikk til 
Gruve 7, EISCAT og Nordlysobservatoriet ovenfor Gruve 7. Det opplyses for øvrig at 
stein- og flomskred går i det samme området sommerstid når bakken har tint, samt at 
vanntilførsel i form av smeltevann eller nedbør gjør bakkeskråningen utstabil.  

Av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker er det derfor behov for omlegging av vegen 
opp til Gruve 7 fjellet.  

 

 
3D-illustrasjon av tiltaket.  

 

1.2 Formål med planen 

Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for nødvendig omlegging av 
eksisterende veg opp til Gruve 7 fjellet. 

 

Eks. veg 

Gammel veg 

Hundegård 
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2. Planprosessen 

2.1 Planprogram - lokalstyrets tilrådning 

Longyearbyen lokalstyre behandlet planspørsmålet og forslag til planprogram i møte 
03.12.2007 (sak 048/07), og fattet slikt vedtak: 

1. Med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 51 tilrår miljø- og næringsutvalget at det settes i 
gang arbeid med privat forslag til delplan for omlegging av veg til Gruve 7 fjellet. 

2. Miljø- og næringsutvalget gir sin tilslutning til forslag til planprogram datert 20.11.2007. 

3. Miljø- og næringsutvalget gir administrasjonssjefen fullmakt til å justere 
planprogrammet på bakgrunn av eventuelle høringsuttalelser etter kunngjøring. 

2.2 Forhåndsvarsel og kunngjøring 

Varsel om igangsetting av planarbeid ihht. Svalbardmiljølovens § 50, ble kunngjort ved 
brev til berørte organer, organisasjoner og myndigheter datert 05.12.07, som var 
vedlagt forslag til planprogram datert 20.11.07.  

Annonse om kunngjøring av oppstart ble trykket i Svalbardposten den 14.12.07.  

2.3 Forhåndsuttalelser 

I det følgende blir det gitt en kort redegjørelse for innholdet i innkomne uttalelser, 
supplert med forslagsstillers kommentarer.  

2.3.1 Sysselmannen på Svalbard 

Sysselmannen uttaler seg i brev av 13.12.07. 

Innledningsvis pekes det på at utkastet til planprogram ikke er knyttet til et avgrenset 
areal, hvilket vurderes som en vesentlig mangel ved planprogrammet.  

Innspillene i det videre er basert på at planområdet kun omfatter selve vegtraséen som 
vist på side 3 i utkastet til planprogram.  

Kommentar:  
Innspillet er hensyntatt ved at forholdet er presisert i fastsatt planprogram. 

Beskrivelse av tiltaket 
En ønsker at veganlegget beskrives og illustreres med tverrprofiler, skråningsutslag og 
fyllingshøyder. Videre må det redegjøres for anleggets massebalanse. Også valgt 
rekkverkstype må beskrives, og snøfang av rekkverk vurderes.  
I tillegg må anleggsarbeidet, plassering av evt. riggområder og tidsplan for 
gjennomføring i forhold til fare for snøras og jordsig omtales. 

Kommentar:  
Innspillet tas til følge i det videre planarbeidet. 

Landskap: 
Da omlegging av vegen på den aktuelle strekningen er et relativt stort naturinngrep, vil 
det være spesielt viktig å synliggjøre landskapsvirkninger av vegen, inkl. skjæringer og 
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fyllinger. I det videre arbeidet ønsker en at landskapsvirkninger synliggjøres ved 
fotomontasjer og terrengmodeller både fra foten av Gruve 7-fjellet (for eksempel ved 
avkjørselen til Svalbard Villmarkssenter, fra områdene ved den gamle nordlysstasjonen 
og fra Adventdalen (for eksempel områdene nordøst for MAB-stasjonen). Generelt må 
skjæringer og fyllinger utformes slik at landskapsvirkningen blir minst mulig. 

Kommentar:  
Innspillet tas til følge i det videre planarbeidet.  

Biologisk mangfold: 
Det er ikke registrert spesielle forekomster i eller ved den aktuelle vegtraséen. 

Kommentar:  
Innspillet tas til etterretning. 

Kulturminner: 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner ved eller i den planlagte vegtraséen. 
Ut fra svalbardmiljølovens § 44 anbefales følgende formulering tatt inn i utfyllende 
bestemmelser til planen: ”Dersom det under arbeid i området skulle komme fram 
gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk 
verdi, skal arbeidet stanses og melding sendes til Sysselmannen omgående.”  

Kommentar:  
Innspillet tas til følge i det videre planarbeidet. 

2.3.2 Svalbard Reiselivsråd 

Reiselivsrådet uttaler seg i brev av 17.12.07.  

Etter rådets syn er planlagte omlegging av vegen er nødvendig av hensyn til 
besøkendes sikkerhet på vei til et utgangspunkt for turer eller på tur til EISCAT og 
Nordlysobservatoriet. 

Kommentar:  
Innspillet tas til etterretning. 

2.3.3 Bergvesenet 

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard uttaler i brev av 09.01.08 at en ikke har 
kommentarer til planarbeidet.  

Kommentar:  
Innspillet tas til etterretning. 

2.3.4 Norsk Polarinstitutt 

Polarinstituttet uttaler i e-post datert 17.01.08 at en ikke har spesielle opplysninger til 
planarbeidet, men at planprogrammet ser greit ut. 

Kommentar:  
Innspillet tas til etterretning. 

2.4 Fastsatt planprogram 

Basert på innkomne uttalelser ble det gjort enkelte tillegg i planprogrammet, før 
lokalstyret administrativt fastsatte endelig planprogram (datert 15.02.08).  
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3. Planområdet – beskrivelse og premisser 

3.1 Overordnede planer og regelverk 

3.1.1 Gjeldende planer 

Planen innebærer en endring og detaljering av deler av gjeldende Arealplan for 
Longyearbyen 1998-2002, hvor det aktuelle området er avsatt som ”natur- og 
friluftsområde”.  

 
 

3.1.2 Forskrift om konsekvensutredninger 

I forbindelse med avklaring av om planlagte tiltak utløser utredningsplikt ihht Forskrift 
om konsekvensutredninger mv, oppsummerer Sysselmannen slik i brev av 19.11.07: 

”Det er Sysselmannens vurdering at det ikke er nødvendig å utarbeide 
konsekvensutredning i dette tilfellet. Selv om tiltaket vil være langvarig og i praksis 
irreversibelt, antas det å få begrensede virkninger for miljøet. Det er lagt vekt på at 
tilfredsstillende utredning av konsekvensene i dette tilfellet kan gjøres som en del av 
planprogrammet.  

Sysselmannen vil legge stor vekt på dette i innspill til planprogrammet, bl.a. at 
landskapsvirkninger illustreres ved terrengmodeller, fotomontasjer og lignende.” 

3.2 Eiendomsforhold 

SNSK er grunneier i det aktuelle området.  
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3.3 Menneskeskapte inngrep 

Det aktuelle området ligger på østsiden av Bolterdalen, der denne løper ut i 
Adventdalen. 

Som det bl.a. framgår av fotoserien under er området i betydelig grad berørt av 
menneskelige aktiviteter, både tidligere og eksisterende.  

Området vurderes således som relativt robust i forhold til nye inngrep.  
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3.4 Skredfare 

I notatet ”Rassikring av vei” datert 31.08.06 skriver Multiconsult avd Noteby bl.a. som 
følger:  

3.4.1 Bakgrunn 

”Veien til Gruve 7 har ofte blitt stengt av snøras. Det vesentlige av rasene kommer ved 
første hårnålssving.  (..) 

Snøskred er avhengig av både meteorologiske forhold og topografi. Hele skråningen 
som veien ligger i er så steil at snøskred kan forekomme. Snømengdene på Svalbard er 
imidlertid generelt små slik at der skråningene er jamne uten områder hvor snøen kan 
akkumuleres er faren for snøskred liten, men det kan forekomme flakskred og 
våtsnøskred om våren.   

Siden det generelt er mye vind på Svalbard blir det normalt lite snø i jevne skråninger. 
Snødrift kan imidlertid føre til at snø langs den flate toppen blir ført til overgangen 
mellom platået og skråningen. Dette kan derfor ofte bygge opp skavler langs toppen. 
Slike skavler vil representere potensielle snøskred.  

Alle hakk og dalsenkninger i fjellsiden vil representere mulige akkumulasjonsområder 
for snødrift.  

Den store dalsenkningen ovenfor laveste hårnålsving synes å representere det største 
akkumulasjonsområdet i hele dalsiden. Med mye snødrift i området vil det derfor kunne 
forekomme hyppig snøskred fra dalsenkningen og disse vil ofte kunne nå ned på veien. 
(..)” 

 

 
Dalsenkningen ovenfor laveste hårnålsving. (UNIS) 
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3.4.2 Alternative løsninger 

”Kulltransporten fra Gruve 7 gjør at det er regelmessig trafikk på veien. Faren for at 
snøskred skal kunne få konsekvenser for trafikanter er derfor stor. For å unngå at 
snøskred skal forårsake skade på personell og utstyr er det nødvendig med tiltak.  

Disse tiltakene vil enten være å legge veien om slik at den ikke kommer under den 
markerte dalsenkningen eller at det etableres ledevoller i dalsenkningen som kan 
hindre at snørasene når veien. 

Veiomlegging  

I en tidlig periode for driften av Gruve 7 gikk veien i sin helhet langs nordlige del av 
skråningen. Denne traseen ble imidlertid for steil for kulltransport med bil.  

Veien ble da lagt om til nåværende trase.  

En eventuell omlegging må starte langt nede og kan medføre at nær halve 
veistrekningen må legges om. (..)  

Ledevoll  

Retningen på snøraset kan endres ved at det etableres ledevoll i terrenget. Slike 
ledevoller er mye brukt på fastlandsNorge for å sikre både veier og bebyggelse.  

Ledevoller i Norge blir enten bygd av grov grus eller sprengstein for at de skal bli 
sterke. På Svalbard kan det vesentlige av ledevollen bygges opp av morenemasser 
fordi det raskt vil bli permafrost i massene. Vollen må imidlertid ha en hud av 
tinestabile masser som kan være stabil om sommeren og motvirke erosjon. (..)” 

3.4.3 Oppsummering 

Multiconsult oppsummerer med at en total omlegging av veien sannsynligvis vil gi den 
beste sikringen.  

Det pekes videre på at både vegomlegging og etablering av ledevoller vil medføre 
betydelige terrenginngrep. 
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3.5 Rekreasjon og friluftsliv 

3.5.1 Scooterløype 

Den mye benyttede scooterløypa innover Todalen går mer enn 3 km unna. 

3.5.2 Hytteområde 

Det ligger flere fritidshytter på sletta nedenfor Gruve 7 fjellet.  

 

Utsikt mot Gruve 7 fjellet sett fra 
eksisterende veg, med SOUCY-radaren og 
hytteområdet i forgrunnen. 

Hundegården sett fra eksisterende 
kjøreveg. 

 

3.5.3 Hundekjøring 

Hundegården til Spitsbergen Travel ligger for foten av Gruve 7 fjellet, på nedsiden av 
eksisterende kjøreveg. Ellers benyttes området innover Bolterdalen til hundekjøring.  
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3.6 Naturmiljø 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra lokalstyret gjennomført en 
kartlegging av biologisk mangfold i og omkring Longyearbyen. 

Det er ikke registrert forekomster som blir direkte berørt av tiltaket, men i nærheten er 
det registrert to lokaliteter som er vurdert som viktige for biologisk mangfold (oransje).  

I NINA rapport 252 konkluderes det med at lokalitet 44 har stort artsmangfold, 
inneholder en vegetasjonstype som ikke er så vanlig i Longyearbyen planområde, og i 
tillegg er viktig for gås (verdiklasse 2). Lokalitet 45 inneholder velutvikla og typiske 
vegetasjonstyper, samt innslag av noe uvanlige arter (verdiklasse 2). 
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3.7 Kulturminner 

Det er hverken registrert kulturminner som blir direkte berørt av selve tiltaket, eller 
som ligger i nærheten av tiltaksområdet. 
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3.8 Planpremisser 

Med utgangspunkt i innkomne forhåndsmerknader og områdebeskrivelsen foran, 
legges følgende premisser til grunn for planarbeidet: 

• Planarbeidet innebærer en endring og detaljering i forhold til gjeldende arealplan.  

• Forholdet til biologisk mangfold er avklart. 

• Forholdet til kulturminner er avklart. 

• Hensynet til fjernvirkning skal vektlegges, både i det videre planarbeidet og ved evt 
realisering av tiltaket.  

• Ut fra et ønske om å minimere terrenginngrepet skal en etterstrebe mest mulig 
massebalanse. Både sidearealer, masseuttak og anleggsveier skal anlegges 
skånsomt, og planeres/tilbakeføres etter ferdigstillelse.  

 

4. Tiltaket 

4.1 Bakgrunn 

Av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker har en altså valgt å legge om deler av vegen 
opp til Gruve 7 fjellet.  

I den forbindelse er det prosjektert en vegtrasé som vist under. Lengdeprofiler og 
tverrprofiler knyttet til denne foreløpige vegtraséen er vedlagt. 

Se mer under avsnittene 4.2 og 4.3 om forutsetningene for dette arbeidet.  

 
Oversiktsplan som viser ny vegtrasé (foreløpig).  
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4.2 Veganlegget 

Den nye vegparsellen har en lengde på 1320 meter, og etableres med to kjørefelt på 3 
meter, samt 0,5 meter skulder på hver side, dvs en total bredde på 7 meter.  

Ved utforming av vegen er det tatt utgangspunkt i en vegstandard med en 
dimensjonerende fartsgrense på 50 km/t og en maks stigning over 100 meter på 12% 
(i start- og snukurver er svingradius redusert til 12 meter).  

Det vil bli satt opp standard rekkverk på deler av parsellen. 

 

Typisk tverrsnitt. Bilde av rekkverk med stålbjelker. 
(www.vikverk.no) 

 

4.3 Anleggsfasen  

4.3.1 Massebalanse/masseuttak 

Både ønske om å minimere terrenginngrepet og hensynet til økonomi tilsier størst 
mulig grad av massebalanse.  

Dette betyr at med unntak av masser til forsterkningslag og bærelag, tar en sikte på å 
benytte masser fra skjæringsområdene lokalt i veglinja. Evt dårlige masser vil bli 
benyttet til planering av fyllingsskråningen.  

Når det gjelder masser til vegoverbygningen, vil dette bli hentet i eksisterende 
masseuttak nede i elva. Som et flomforebyggende tiltak, er det nemlig etablert en 
praksis med å fjerne masser oppstrøms brua som går over Bolterdalselva. Om 
nødvendig vil massene bli behandlet i knuseverket som er etablert i det samme 
området. 

Utbredelsen av det aktuelle uttaksområdet i elva, som er lokalisert til et 30-40 meters 
bredt belte midt i elva, strekker seg noen hundre meter oppstrøms. 

Beregninger knyttet til den foreløpige vegtraséen viser at forsterkningslaget (tykkelse 
på 50 cm) utgjør ca 6000 m3, mens bærelagene utgjør ca 2000 m3 (tykkelse på hhv 
15 og 5 cm).  
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4.3.2 Riggområde 

Anleggsarbeidene vil bli utført av lokalt baserte virksomheter, og det vil derfor ikke bli 
etablert noe riggområde i tradisjonell forstand.  

Det kan evt bli aktuelt å plassere en spise-/kontorbrakke i området.  

Eksisterende fasiliteter i tilknytning til Gruve 7 vil evt kunne benyttes etter behov.  

4.4 Gamle vegtraséer 

Forslagstiller legger til grunn at eksisterende vegtrasé skal kunne benyttes som 
reserveløsning. 

På denne måten vil både tidligere og eksisterende vegtrasé (se skisse side 4) vitne om 
at virksomheten på Gruve 7 fjellet har medført behov for vegomlegging.  

4.5 Framdrift 

De tyngre deler av anleggsarbeidet, som grovfylling av vegunderbygningen vil kunne 
foregå vinterstid, mens finjustering og etablering av overbygningen fortrinnsvis bør 
foregå sommerstid. 

5. Planforslaget 

5.1 Generelt 

Planområdet er på 106,5 dekar. 

Plankartet er tegnet i målestokk 1:1000, med 2 meter ekvidistanse. Digitalt 
kartgrunnlag er levert av lokalstyret. 

5.2 Avgrensning av planområdet 

Det ble presisert i planprogrammet at planområdet i utgangspunktet vil avgrenses til 
selve vegtraséen, med nødvendige sidearealer. Og at endelig avgrensning av 
planområdet vil bli avklart nærmere.  

Planen er basert på et foreløpig prosjektert materiale, og nærmere vurderinger knyttet 
til for eksempel snødrift, så vel som forhold ved terrengets og massenes beskaffenhet, 
vil kunne initiere visse justeringer av den foreslåtte veglinja.  

Ut fra dette har forslagstiller sett behov for å avsette en relativt bred sone omkring 
foreløpig vegbane, hvor det tillates nødvendig vegbygging. 

Så lenge det i planens bestemmelser stilles krav om at prosjektert materiale skal 
oppdateres før igangsetting, samt at de framsatte kvalitetskravene om 
terrengtilpasning og skånsomhet videreføres, vurderes en slik tilnærming som 
akseptabel. 
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5.3 Arealbruk 

I lys av ovennevnte er arealene innenfor planområdet disponert til hhv VIKTIGE LEDD I 
KOMMUNIKASJONSSYSTEMET/Vegformål. 

5.4 Virkninger for lokalsamfunn  

5.4.1 Skredfare 

Som det framgår i avsnitt 3.4 er eksisterende vegtrasé opp mot Gruve 7-fjellet vurdert 
som skredutsatt, spesielt gjelder dette området ved først hårnålssving. 

Multiconsult avd Noteby konkluderer som nevnt i notat av 31.08.06 med at en total 
omlegging av veien sannsynligvis vil gi den beste sikringen av det aktuelle området.  

 

 
Utsnitt av terrengmodell over området.  

 

5.4.2 Regularitet 

Forslagstiller legger til grunn at planlagte vegomlegging vil gi bedre regularitet, og ikke 
minst økt sikkerhet, for all trafikk til Gruve 7, EISCAT og Nordlysobservatoriet.  

Dette både når det gjelder arbeidsreiser, anleggstrafikk og trafikk knyttet til rekreasjon 
eller reiseliv. 

5.4.3 Grunnforhold 

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser knyttet til planlagt trasé.  

I lys av dette stilles det krav i planens bestemmelser om at behovet for geotekniske 
undersøkelser skal vurderes.  

Skred-
utsatt 
område 
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5.5 Virkninger for miljø  

5.5.1 Rekreasjon og friluftsliv 

Tiltaket vurderes etter ferdigstillelse å medføre marginale endringer i forhold til dagens 
situasjon. 

Imidlertid vil en i utbyggingsfasen måtte påregne visse ulemper som følge av 
anleggsarbeidet, i form av økt anleggstrafikk, støy- og støvplager o.a.  

Dette vil kunne ha en viss betydning for omliggende hytter og bruk av området i 
forbindelse med rekreasjon. 

Som det framgår av skissen under er avstanden mellom den nye vegtraséen og de to 
nærmeste hyttene omlag 250 meter og 450 meter. 
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5.5.2 Naturmiljø 

I og med at området i stor grad allerede er berørt av menneskelig aktivitet, vil tiltaket 
kun medføre marginale endringer i forhold til såkalte inngrepsfrie områder. 

Planlagte vegomlegging vil medføre at eksisterende vegetasjon, som hovedsakelig 
består av ulike arter av gras og lyng, blir fjernet i tiltaksområdet. 

Basert på beskrivelsen under avsnitt 3.6 konkluderes med at dette ikke vurderes å ha 
betydning for biologisk mangfold. 

 

Utsikt over deler av tiltaksområdet. (UNIS) 

5.5.3 Kulturminner 

Basert på beskrivelsen under avsnitt 3.7 konkluderes med at tiltaket ikke vurderes å ha 
betydning for kulturminner. 

5.5.4 Landskap 

Synlighetsvurderinger 

Basert på en digital terrengmodell er det utarbeidet en synlighetsanalyse.  

I figuren under er områder hvorfra planlagt vegtrasé teoretisk er synlig, vist med 
lysgrønt. Som det framgår er tiltaksområdet eksponert utover store deler av 
Adventdalen, i tillegg til høyereliggende områder omkring.  
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Imidlertid byr været i området på variasjon og raske skiftninger, hvilket også spiller inn 
i forhold til hvordan en opplever landskapet omkring seg.  

Været bidrar til at det varierer hva en ser, hvor langt en ser - og hva en evt. ikke ser.   

Det bemerkes at årtidsvariasjonene og døgnvariasjonene er store, men at det også 
inntreffer til dels dramatiske endringer på kortere varsel. Tåke eller snøfokk medfører 
at konturene utjevnes, slik at evt. kontrastvirkninger blir mindre framtredende. 

 

  

Sikten begrenses tidvis av skodde. Utsikt mot tiltaksområdet sett fra andre 
siden av Bolterdalen. 
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Utsikt innover Adventdalen sett fra 
høydebassenget i Gruvedalen. 

 

Utsikt mot tiltaksområdet sett fra den 
gamle flystripa. 

 
Utsikt mot tiltaksområdet sett fra avkjørsel 
til den gamle feltstasjonen. (Statsbygg) 

Utsikt mot tiltaksområdet sett fra krysset 
ved Gruve 6. (Statsbygg) 

 

Ut fra ovennevnte, og så lenge en ikke tar sikte på å etablere belysning langs vegen, 
vurderes fjernvirkningen av tiltaket som relativt begrenset.  

Ståstedsanalyse 

Basert på en digital terrengmodell er det foretatt synlighetsvurderinger knyttet til 
følgende representative ståsteder (uregelmessigheter i modellen skyldes mangelfullt 
kartgrunnlag):  

• Den gamle Nordlysstasjonen 

• Avkjøringen til Gruve 6 

• Avkjøringen ved Sousy-radaren 
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Den gamle Nordlysstasjonen ligger ca 6 km unna tiltaksområdet.  

Sett herfra vil planlagte vegtrasé kun være fattbar, iallefall i enkelte perioder av året. 

 

3D-illustrasjon før tiltaket.  

 

 
3D-illustrasjon som viser ettersituasjonen. 
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Avkjøringen til Gruve 6 ligger ca 3 km unna tiltaksområdet.  

Sett herfra vil planlagte vegtrasé være godt synlig, iallefall i enkelte perioder av året. 

 

 
3D-illustrasjon før tiltaket.  

 

 
3D-illustrasjon som viser ettersituasjonen.  
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Avkjøringen til Sousy-radaren ligger ca 1 km unna tiltaksområdet.  

Sett herfra vil planlagte vegtrasé være meget synlig, nesten uansett vær og sesong.  

 

3D-illustrasjon før tiltaket.  

 

3D-illustrasjon som viser ettersituasjonen.  
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6. Grunnlag og vedlegg 

6.1 Grunnlag 

• Vurdering av miljøeffekter ved bygging og drift av SPEAR antenneanlegg – rapport 
datert 27.06.00 (Barlindhaug Consult AS) 

• Rassikring av vei – notat datert 30.08.06 (Multiconsult avd Noteby) 

• Skredsikring av veg til Gruve 7 – notat datert 13.09.07 (UNIS) 

 

6.2 Vedlegg 

• Oversiktsplan 

• Lengdeprofiler (4 sider) 

• Tverrprofiler (4 sider) 

• Retningslinjer til planen datert 27.05.08 

• Bestemmelser til planen datert 19.05.08 

• Plankart i målestokk 1:1000 datert 27.03.08 (A0) 
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Oversiktsplan (foreløpig) 
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Lengdeprofiler 0-375 (foreløpig) 
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Lengdeprofiler 375-750 (foreløpig) 
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Lengdeprofiler 750-1125 (foreløpig) 
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Lengdeprofiler 1125-1320 (foreløpig) 
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Tverrprofiler 0-300 (foreløpig) 
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Tverrprofiler 350-650 (foreløpig) 
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Tverrprofiler 700-1000 (foreløpig) 
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Tverrprofiler 1050-1300 (foreløpig)  
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Retningslinjer til planen 

Dato: .......................................................................................................27.03.2008 

Dato for siste revisjon:..............................................................................* 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: ...........................................26.05.2008 

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for planlagte vegomlegging til Gruve 
7. 

II 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende retningslinjer for gjennomføring: 

a) Krav til byggesøknad 
Delplanen er basert på et foreløpig prosjektert materiale. I utgangspunktet skal 
veganlegget etableres innenfor formålet som vist i plankartet. Det framgår av 
planens bestemmelser at det før planlagte vegtiltak kan igangsettes, må søkes om 
tillatelse ihht Svalbardmiljølovens bestemmelser. Og at slik søknad skal baseres på 
og vedlegges oppdatert forprosjekt-materiale.  

b) Tilbakeført arealbruk 
Det framgår av planens bestemmelser at arealer som er avsatt til vegformål, og 
som ikke blir benyttet til slikt formål, skal tilbakeføres som Natur- og friluftsområde 
etter at veganlegget er etablert. Dvs samme arealbruk som i dag. 

c) Masseuttak 
Både i planlegging og utførelse skal en etterstrebe mest mulig massebalanse. Med 
unntak av masser til forsterkningslag og bærelag, tar en sikte på å benytte masser 
fra skjæringsområdene lokalt i veglinja. Evt dårlige masser vil bli benyttet til 
planering av fyllingsskråningen.  
Når det gjelder masser til vegoverbygningen, vil dette bli hentet i eksisterende 
masseuttak nede i elva. 

d) Riggområde 
Det vil ikke bli etablert noe riggområde i tradisjonell forstand, men et kan evt bli 
aktuelt å plassere en spise-/kontorbrakke i anleggsområdet. Eksisterende fasiliteter 
i tilknytning til Gruve 7 vil evt kunne benyttes etter behov.  

e) Framdrift 
De tyngre deler av anleggsarbeidet, som grovfylling av vegunderbygningen vil 
kunne foregå vinterstid, mens finjustering og etablering av overbygningen 
fortrinnsvis bør foregå sommerstid. 

f) Gamle vegtraséer 
Dagens vegtrasé skal kunne benyttes som reserveløsning. På denne måten vil både 
tidligere og eksisterende vegtrasé vitne om at virksomheten på Gruve 7 fjellet har 
medført behov for vegomlegging.  
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Bestemmelser til planen 

Dato: .......................................................................................................27.03.2008 

Dato for siste revisjon:..............................................................................19.05.2008 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: ...........................................26.05.2008 

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for planlagte vegomlegging til Gruve 
7. 

II 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gjelder disse bestemmelsene for området som 
på plankartet er avgrenset med plangrense. 

III 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende fellesbestemmelser: 

a) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet 
stanses og melding sendes omgående til Sysselmannen, jfr lovens § 44. 

IV 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet:  

1.  VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET  (§ 49, 3. ledd nr. 6) 

1.1. Generelle krav 

a) Både i planlegging og utførelse skal en etterstrebe mest mulig massebalanse.  

b) Generelt skal skjæringer og fyllinger utformes på en slik måte at inngrepene 
minimaliseres, slik at vegetasjonen utenfor traséen beholdes urørt samtidig som at 
landskapsvirkningen blir minst mulig. Både sidearealer, masseuttak og anleggsveier 
skal anlegges skånsomt, og planeres/tilbakeføres etter ferdigstillelse.  

1.2. Krav til byggesøknad 

a) Før tiltak innenfor planområdet kan igangsettes, må det søkes om tillatelse ihht 
Svalbardmiljølovens bestemmelser.  
Slik søknad skal vedlegges oppdatert forprosjekt-materiale, bestående av 
oversiktsplan som viser skjærings- og fyllingsutslag, lengdeprofiler, samt 
tverrprofiler for hver 50 meter.  
Videre skal det vedlegges geoteknisk vurdering. 

1.3. Vegformål 

a) Innenfor området tillates etablert kjøreveg i 7 meters bredde, med de evt 
justeringer som følger av oppdatert forprosjekt-materiale. 

b) I tillegg tillates etablert grøfter, skjæringer, fyllinger m.v. 
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c) Etter at veganlegget er ferdigstilt endres arealbruken for arealer som er avsatt til 
vegformål, og som ikke er benyttet til slikt formål, til Natur- og friluftsområde ihht 
lovens § 49, 3. ledd nr 3.  

 


