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1 BAKGRUNN 
 
Visit Svalbard ønsker som paraplyorganisasjon for reiselivsnæringen i Longyearbyen å utarbeide en 
delplan for aktivitetstraseer i Adventdalen.  
 
I stortingsmelding nr 32 (2015-2016) står det at reiselivet er viktig for sysselsettingen i Longyearbyen 
og regjeringen vil legge til rette for flere lokale arbeidsplasser i denne næringen. Det vil bl.a. bli lagt til 
rette for å gjøre Longyearbyen og nærområdene rundt lokalsamfunnene (Forvaltningsområde 10) mer 
attraktive i reiselivssammenheng. 
 
Når det gjelder vern av naturverdier i Adventdalen fremgår det også av stortingsmeldingen at det 
samtidig vil det bli åpnet for enkel tilrettelegging i nærområdene i form av «sherpastier» og liknende 
tiltak for å gjøre naturen og kulturminnene i nærområdene lettere tilgjengelige. Ved å benytte det 
handlingsrommet eksisterende regelverk og mål gir, vil regjeringen sikre gode og forutsigbare 
rammebetingelser for reiselivet i Longyearbyen. 
 
Visit Svalbard ønsker at Adventdalen skal tas i bruk til bærekraftig reiseliv, rekreasjon og opplevelse 
og tar derfor på vegne av fellesskapet initiativ til å utarbeide en delplan. På denne måten kan arealer 
klargjøres for aktivitet slik at de er tilgjengelig når ideer skal realiseres, behov oppstår, og tiltak 
iverksettes. Det understrekes at traseene er for alle, både næringen og befolkningen i Longyearbyen. 
Behovet har oppstått med bakgrunn i en økende trafikk i forbindelse med kullkjøring på hovedveien til 
Gruve 7. Kombinert med kulltransporten har også annen aktivitet på veien økt. Kjøring med 
hundespann sommerstid er en aktivitet som drives både kommersielt og privat og som i stor grad skjer 
på veien. Sykling, fugletitting og annet friluftsliv i Adventdalen har også foregått i stor grad med 
utgangspunkt i hovedveien, med de farer og begrensninger dette medfører. Målet er at 
aktivitetstraseer skal være til glede og bruk for alle i Longyearbyen. Dette vil være viktige tiltak for 
friluftsliv, folkehelse og sikker ferdsel i Longyearbyen.  

 
Den ferske arealplanen for Longyearbyen har åpnet for etablering av traseer for umotorisert ferdsel, 
og de områdene som krever de mest omfattende tiltakene har krav om ytterligere utredning gjennom 
delplan. ROS-analysen som er vedlegg til planen sier følgende: «…Områdene som blir berørt av nye 
traseer er både elveleier bestående av grus, stein, elveleire, tundra og våtmarksområder. Det er stilt 
krav om delplan før tillatelse til virksomhet kan gis. I delplanen vil hensynet til kulturminner og biologisk 
mangfold, og øvrige konsekvenser utredes nærmere.» 
 
I høring av arealplanen har Sysselmannen kommet med innspill om at delplanprosess for traseer for 
hundekjøring bør samkjøres med en utredningsprosess for vern av naturverdiene i nedre Adventdalen 
(det vises til omtale i Svalbardmeldingen). Sysselmannen vil gå i gang med arbeidet i 2018 på 
bakgrunn av nytt kunnskapsgrunnlag fra Norsk Polarinstitutt. 
 
Visit Svalbard mener at man ved å være svært konkret på de traseene man legger til rette for, og ved 
å sørge for en grundig vurdering av plassering og utforming med hensyn til natur- og 
kulturminneverdier og andre formål gjennom delplanprosessen bør kunne gjøre denne svært viktige 
tilretteleggingen parallelt med utredning av en eventuell verneplan. Visit Svalbard legger opp til en 
åpen planprosess og ønsker å komme fram til en detaljert plan. Traseene er, slik Visit Svalbard ser på 
dem, en måte å verne og vise fram verdiene, og arbeidet som legges ned i delplanen kan videre være 
til nytte i en verneplan.  
 

1.1 Formål 
Planen skal tilrettelegge for ikke-motoriserte former for friluftsliv i de bynære områdene. Målet er å 

lage muligheter for rundturer og etablere nye løyper som med flere retningsendringer, nærhet til 

terrenget og avstand fra tungtrafikken på hovedveien skal gi en rikere naturopplevelse. Planen skal gi 

føringer for plassering, utforming og detaljering slik at aktivitetstraseene kan anlegges og brukes på en 

hensynsfull måte, slik at natur- og kulturminneverdier ivaretas og vises frem. Planen vil legge føringer 

for: 

- Linjeføring og plassering av traseer 
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- Påkoblingspunkter og snuplasser 

- Opparbeidelse, utforming og detaljering av traseer 

- Hensynet til traseenes nærmeste natur og kulturminner 

- Trafikksikkerhet og fremkommelighet 

- Opplevelser 

- Verdiskapning 

1.2 Planområde 
Tiltakene delplanen skal legge til rette for baserer seg på ønskede traseer og tiltak kartlagt og befart 

med interessenter 24. juni 2015 i forbindelse med arealplan for Longyearbyen. Referat fra møtet med 

kartutsnitt er vedlagt. Enkelte av tiltakene er gjort mulig gjennom arealplanen (tiltak nr 2, 3, 4 og 8), 

mens de resterende vil bli vurdert i delplanarbeidet. Det vil også være aktuelt å vurdere en utvidelse 

av vegformålet i Gruve7-veien for å legge til et felt for umotorisert ferdsel som vil gi plass for sikker 

ferdsel med vogn og sykkel med ski og til fots. Avgrensning av planområdet for delplanen er foreslått 

som ett av temaene som skal undersøkes i planarbeidet. Den vil bli definert av traseene og de 

eventuelle nærområdene langs disse som må tas med for å avklare arealbruk og vern.   

 
 Planområde, nummererte traseer fra møte 24.06.2015. 

1. Turløype rundt Isdammen 

2. Snuplass Gruve 5 Endalen 

3. Snuplass Rødbrakka Endalen 

4. Snuplass Masseuttak Endalen 

5. Løype rundt den gamle rullebanen og lom-dammen 

6. Løype på tundra ved Todalen 

7. Løype langs Gruve 7 veien, ved Gruve 6  

8. Sammenkobling vei Gruve 6.  

9. Løype langs Gruve 7 veien, Bolterdalen 

10. Løype Camp Barentz - MAB stasjoen 
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Disse løypene er en ønskeliste som har kommet fram gjennom dialog med interessenter i prosessen 

med arealplan for Longyearbyen. Løype 1 ligger nærmest byen og er av størst betydning for friluftsliv 

med utgangspunkt i byen, løype 2-4 gjør det lettere å benytte Endalsveien til friluftsliv for alle, mens 

løype 5-10 gir et trafikksikkert alternativ til ferdsel langs hovedveien og er av stor verdi for friluftsliv og 

aktivitet med utgangspunkt i Todalen, Bolterdalen og Foxdalen der det ligger flere private og 

kommersielle hundegårder og mange private hytter.  

I planarbeidet vil det være aktuelt å justere traseene eller finne alternative løsninger, dersom det viser 

seg at konsekvensene av de skisserte løsningene er for store. 

Løype 2 – 4 oppfattes å være i tråd med Arealplanen for Longyearbyen. Det vil trolig ikke være 

nødvendig med ytterligere utredninger knyttet til disse. 

1.3 Kort beskrivelse av de foreslåtte tiltakene 
1 Turløype rundt Isdammen 

Traseen langs Isdammen går fra lagerbygg på felt I/L1, videre følger den østover sør for Isdammen og 

taubanetraseen til vinkelstasjonen i Endalen. Traseen følger kraftlinja og kjørespor fra opparbeidelse 

og vedlikehold av denne og vil gi mulighet for en fin rundtur rundt Isdammen. Den kan åpenbart også 

ha en beredskapsmessig funksjon med tanke på sårbarheten i kjøreveien på demningen som eneste 

forbindelse innover dalen i dag. Traseen vil følge taubanestrekket, og har potensiale for å formidle 

dette viktige kulturminnet på en direkte og iøynefallende måte. Området rundt Isdammen er et viktig 

trekk- og hekkeområde for mange fuglearter og har mosetundravegetasjon som må ivaretas gjennom 

planarbeidet. Den vil bli liggende innenfor nedslagsfeltet for drikkevann, og drikkevannseier og 

Mattilsynet har stilt seg kritisk til en slik trasé. Forholdet til drikkevannskilden må utredes nærmere, og 

det vil være aktuelt å vurdere både omfang og alternative løsninger. 

 

5 Løype rundt den gamle rullebanen og Lom-dammen 

Trasé rundt den game rullebanen på nordsiden av Gruve 7 veien. Denne traseen benytter 

eksisterende ramper ned fra veien og følger elvebrinken. Gir mulighet til en rundløype som viser fram 

den store meandrerende Adventelva, Lomdammen med yrende fugleliv, den gamle flyplassen og 

flyvraket samt ny framtidsrettet forskning. Traseen må ta hensyn til naturverdiene og 

kulturminneverdiene i området og delplanen bør koordineres opp mot delplan for forskningsområdet 

som er under utarbeidelse. 

6 Løype på tundra ved Todalen 

Trasé langs Gruve7-veien i enden av Todalen. Øst for punktet der Todalselva ledes under Gruve 7-

veien er det ønske om en runde ut på tundraen på nedsiden av veien. Dette strekket sees på i 

sammenheng med tiltak 7 og 9, og har både som hensikt å gi en mer variert turopplevelse tettere på 

naturen og å forbedre trafikksituasjonen på hovedveien. Dette strekket ligger nært på de kommersielle 

hundegårdene i Bolterdalen, og vil være mye i bruk. Traseen var i utgangspunktet foreslått i en bue et 

stykke nord for veien, men er i arealplanen foreslått langs veien. Delplanen vil vurdere hvilken 

plassering som er mest hensiktsmessig i forhold til ivaretakelse av naturverdiene og de 

opplevelsesverdiene som kan oppnås. Tiltakene skal ikke endre drenering av områdene, og det er 

naturlig å unngå våte områder. 

 

7 Løype langs Gruve 7 veien, ved Gruve 6  

Trasé langs Gruve7-veien i et parti mellom utløpet av Todalselva og Bolterdalselva. Den går gjennom 

forskningsområde, viktige våtmarksområder med høy naturverdi og et massetak rett vest for 

Bolterdalselva. Plassering av trasé må ta hensyn til disse.   

 

9 Løype langs Gruve 7 veien, Bolterdalen 

Trasé fra utløpet av Bolterdalselva og langs Gruve7-veien går gjennom forskningsområde, parkering 

og hytteområde og må te hensyn til aktiviteter og arealbruk innenfor disse. Det er viktig med god 

oversikt slik at man ivaretar trafikksikkerheten i eventuelle krysninger.  

 

10 Løype Camp Barentz - MAB stasjonen 

Foreslått løype tar sikte på å binde sammen adkomstvei til Camp Barentz med adkomstveien til MAB-
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stasjonen og flynavigasjonslysene litt lengre vest. Området er vått og gjennom delplanarbeidet vil man 

ta stilling til om det er tilrådelig å etablere en trasé her. 

Omfang av tiltak 

De fysiske tiltakene for å opparbeide traseer er tenkt å holdes på et minimum av hva som må til for at 

traseen skal være synlig, holde seg godt og for å unngå ferdsel utenom traseen der det kan skade 

vegetasjon og dyre- og fugleliv. Noen steder kan det være nødvendig å bruke en fiberduk og grus, 

andre steder trengs det en klopp over et vannsig eller kun en markering i bakken. Traseene bør kunne 

benyttes av gående, barnevogner, sykler og vogner til hundekjøring. Vognene som vil være 

dimensjonerende for bredden på traseen er opptil 1,5 meter brede. Noen steder bør det være mulig å 

møte/passere et annet hundespann, men det er foreslått at hundekjørere kan innføre enveiskjøring for 

å unngå passeringer og at traseene blir for store inngrep. Det anslås dermed en maksimal bredde på 

3 meter og maksimal høyde over terreng på 1 meter. 

 

2 OMRÅDEBESKRIVELSE  

2.1 Landskap 
Adventdalen er en typisk U-dal, omkranset av høye fjellplatåer, topper og rygger, med mange mindre 

tverrdaler som skjærer inn i det store landskapsrommet. Flere av toppene i området er høyere enn 

1000 meter, med Møysalen som høyeste punkt på 1147 meter over havet. Adventelva renner gjennom 

dalen og får tilførsel fra flere bielver langs fjellsidene og danner et komplisert elveløp i dalbunnen. Den 

flate dalbunnen preges av våtmarksområder og tørrere partier opp mot dalsidene. Traseene det her 

planlegges for ligger på sørsiden av dalen, mellom tverrdalene Longyeardalen, Endalen, Todalen og 

Bolterdalen. 

 
Adventdalen og Hiorthfjellet. Foto: TopoSvalbard 

 

2.2 Naturverdier 

Flere steder i dalen er det gunstige lokalklimatiske forhold og det finnes forekomster av sjeldne sopp, 

moser og lav. Dette er store og viktige naturverdier som planen ønsker å sikre og vise frem. «…Mange 

av lokalitetene er lett tilgjengelige og representerer dermed i tillegg også opplevelses- og pedagogisk 

verdi.» (NINA 252).  
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Adventdalen er et viktig trekk- og hekkeområde for mange fuglearter. Noen områder er spesifikt nevnt 
i NINA-rapporten. Tilstedeværelsen av mennesker og hunder kan holde reven på avstand fra 
hekkeområder, og i de tilfellene være positiv for fuglearter mens den i andre tilfeller kan være 
forstyrrende. Longyearbyen Feltbiologiske forening (LOFF) har god oversikt og kunnskap som vil bli 
inkludert i delplanarbeidet.   
 
Det er ikke kjente revehi i nærheten av delplanområdet ifølge Eva Fuglei i Norsk Polarinstitutt. I 
området beiter det reinsdyr hele året.  
 
Adventdalen er et av de viktigste områdene for vadere og ferskvannsfugl på Svalbard, jfr. Rapport 
om naturverdiene i Longyearbyen planområde og i nærområdene rundt utarbeidet av Norsk 
Polarinstitutt i 2015. På grunn av områdets verdi har Sysselmannen fått i oppdrag å utarbeide 
forslag til plan for gjennomføring av mulig vern av våtmarksområdene i nedre del av Adventdalen.  
 
Norsk Polarinstitutt er nå i gang med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for nedre Adventdalen, dette 
vil danne det faglige grunnlaget for det videre arbeidet med verneplanprosessen for nedre 
Adventdalen. Kunnskapsgrunnlaget vil omfatte alle aktivitetstraseene som er foreslått regulert i 
delplanen. Norsk Polarinstitutt har som mål å ferdigstille kunnskapsgrunnlaget i mars 2018. 

2.3 Historie, kulturminner og monumenter 
Området rommer store kulturverdier. Gruveindustrien har satt spor, og restene er viktige kulturminner 

fra den virksomheten som la grunnlaget for bosetning på Svalbard. Gruvevirksomheten i 

Longyearbyen drives av Store Norske Spitsbergen Kulkompani. I dag er det kun virksomhet i Gruve 

7 innerst i dalen, mellom Bolterdalen og Foxdalen.  

Svalbardmiljøloven slår fast at alle spor etter mennesker fra før 1946 er fredede kulturminner. Dette 

gjelder blant annet typer bygg eller husrester, anlegg og fangstinnretninger, inskripsjoner og ikke minst 

det store tilfanget av løse gjenstander. I tillegg er alle spor etter menneskegraver automatisk fredet 

uansett alder.  

 
Taubanetraseen 

Tidligere ble kullet fra gruvene rundt Longyearbyen fraktet med taubane. Langs Burmaveien via 

Taubanesentralen og Vinkelstasjonen til Gruve 6 står de fleste taubanebukkene igjen og forteller 

historien og gir Adventdalen en kulturell identitet. Hele taubaneanlegget i Longyearbyen er fredet fordi 

det som det står skrevet i vedtaket, ”gir et konkret og lettfattelig bilde av kullets vei fra gruvene til 

utskipningskaien” og ”forteller om de tekniske løsninger knyttet til denne transportformen”.  

Vinkelstasjonen i Endalen, der banen fra Gruve 5 kommer innpå, hadde som funksjon å knytte 

sammen og forandre retningen på forskjellige baner, på samme måte som Taubanesentralen inne i 

Longyearbyen, men i mindre målestokk. Vinkelstasjonen ble restaurert og lyssatt i 2010-11.  

Den gamle rullebanen.  

Under andre verdenskrig landet tyske militærfly på snødekt område. Tidlig på 1950-tallet ble trolig 

landingsplassen noe forbedret. Hver vår landet postflyet. Det første passasjerflyet landet i 1959 etter 

at rullebanen var blitt forlenget. Plassen ble brukt frem til åpningen av ny flyplass i 1975.   

Det tyske flyvraket 

Rester av et tysk militærfly (Junker 88) som landet i 1942 og som ikke fikk tatt av på grunn av opptint 

rullebane. Det ble ødelagt 27. juni 1942 av britiske fly. 

2.4 Dagens situasjon  
Adventdalen er i dag først og fremst tilrettelagt for motorisert ferdsel med Gruve7-veien som går på 

demningen av Isdammen og følger dalbunnen på sørsida av Adventelva før den snor seg opp til 

Gruve 7, Eiscat og Kjell Henriksen Observatoriet på Breinosa. Økt turisme gir økt trafikk innover dalen, 

også i sommersesongen. Gruve7-veien er sommerstid eneste transportåre innover dalen, og det 

foregår flere aktiviteter her samtidig. Syklister, gående og hundekjørere konkurrerer med tungtransport 

om plassen. Potensialet for ulykker er stort, og situasjonen er utilfredsstillende for begge parter.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Store_Norske_Spitsbergen_Kulkompani
https://no.wikipedia.org/wiki/Gruve_7
https://no.wikipedia.org/wiki/Gruve_7
https://no.wikipedia.org/wiki/Bolterdalen
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Foxdalen&action=edit&redlink=1
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Kulldrift 

SNSK har i forbindelse med driftshvile i Svea økt aktiviteten i Gruve 7 til to skift i døgnet. 

Kulltransporten er det LNSS som står for, og den foregår i store lastebiler mellom Gruve 7 og 

Hotellneset. Økt aktivitet medfører økt transport. 

Forskning 

Adventdalen har flere forskningsstasjoner, blant annet ved den gamle rullebanen og ved 

Vinkelstasjonen i Endalen, og flere permanente forskningsområder med installasjoner og 

målingsinstrumenter. 

Turisme 

Reiselivsnæringen i Longyearbyen har hatt en stabil vekst gjennom flere år. Strategien i masterplanen 

Destinasjon Svalbard mot 2015 sier at innsatsen for utvikling skal konsentreres om Longyearbyen og 

de bynære områdene, slik at Longyearbyen kan utvikles som en selvstendig og attraktiv 

opplevelsesarena. Kjernen i opplevelsesproduksjonen er de ikke-motoriserte naturbaserte 

opplevelsene, og satsing på hundekjøring, villmarksaften i gammene i Bolterdalen, toppturer og så 

videre har økt fokuset på og bruken av Adventdalen de siste årene og synliggjort potensialet og 

forbedringspunktene.  

Friluftsliv og hytteliv 
Områdene er i bruk til friluftsaktiviteter i dag. Om vinteren er området i bruk til alle slags aktiviteter, da 
elva er frosset og hele landskapet kan tas i bruk. På vårvinteren kjøres det langrennsløyper i Endalen, 
og Svalbard Skimaraton har start og mål i Todalen. Hytteeiere i Todalen og Foxdalen benytter 
nærområdene til lek og turer. Hundesleder og scootere kjører fritt i dalenes utstrekning. Om 
sommeren er Adventelva en barriere, som først blir overkommelig uten vadere når elva tørker opp på 
høsten. Det er mulig å gå i terrenget og på Gruve7-veien. Adkomst til attraktive tur- jakt- og 
hytteområder innover i Adventdalen går via Gruve7-veien, og per i dag er det ikke noe reelt alternativ 
for ikke-motorisert ferdsel enn å dele veien med personbiler og tungtransport. 
 

 
Dammyra og Endalen. Foto: TopoSvalbard. 

2.5 Viktige dokumenter i planleggingen  
Stortingsmelding 32 om Svalbard 2015 -2016 

I en tid med behov for omstilling og utvikling av nye næringer og aktivitet i Longyearbyen, peker 

reiseliv, forskning og høyere utdanning seg ut som nærliggende aktiviteter å bygge videre på. 

Miljøregelverket og målene for miljøvernet på Svalbard setter rammer for all virksomhet. Innenfor 

disse rammene er det imidlertid handlingsrom til å utvikle virksomhet knyttet til både reiseliv, forskning 

og høyere utdanning videre. Det er viktig at disse mulighetene utnyttes på en måte som gir gode og 
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forutsigbare rammebetingelser for slik virksomhet. I dialog med aktørene på Svalbard vil 

miljømyndighetene nå ta et samlet grep for å legge bedre til rette for reiselivet innenfor det såkalte 

Forvaltningsområde 10, som bl.a. omfatter Isfjordområdet og nærområdene rundt lokalsamfunnene. 

 

Lokalsamfunnsplan 2013-2023 

Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen er en overordnet og langsiktig plan, og skal legges til grunn for 

all planlegging og aktivitet i lokalsamfunnet. Visjonen for Longyearbyens framtid er: unikt, trygt og 

skapende. Planen peker på åtte satsingsområder som har hver sine delmål for å nå visjonen. Noen av 

delmålene er spesielt viktige for arbeidet med aktivitetstraseer i Adventdalen: 

 

3.1 Miljøbevisst befolkning: Befolkningen i Longyearbyen har høy kompetanse og 
bevissthet om miljø, og viser dette gjennom forbruk, ferdsel og opptreden i nærmiljøet. 
3.2 Nærområder: Det er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet i Longyearbyens nærområder. 
3.3 Natur: Svalbards natur er en viktig rekreasjonsarena for befolkningen, og de ferdes 
med kunnskap, respekt og varsomhet i den. 

4.8 Historie og identitet: Unike kulturminner ivaretas, og bidrar til å formidle lokalhistorie og 

lokal identitet til innbyggere og gjester.  

5.7 Gang- og sykkeltrafikk: Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt Longyearbyen som 

ivaretar myke trafikanter. 

6.6 Miljø: Hensynet til et sårbart naturmiljø vektlegges når viktige valg knyttet til framtidig 
infrastruktur- og logistikkløsninger skal tas. 

 

Arealplan for Longyearbyen planområde 2016-2026 

Gjeldende arealplan med bestemmelser beskriver hvordan ferdsels-og friluftstilbudet i byområdene er 

nært knyttet til kvaliteten for innbyggere og turister og har avsatt bestemmelsesområder (§§ 48.6, 48.7 

og 48.8) der det forutsettes realisering av aktivitetsløyper.  

 

Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn 

Planen gir en oversikt over teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn. Planen gir en 

vurdering av kulturminnenes verneverdi og foreslår forvaltningsstrategi. «De teknisk industrielle 

kulturminnene i Longyearbyen har et sterkt visuelt uttrykk med sine markante anlegg i fjellsidene og 

taubanebukkene som danner skarpe linjer gjennom bebyggelsen og ut til anleggene.» 

Temaplan ferdsel og friluftsliv 

Temaplanen som er utarbeidet nylig i samarbeid mellom Lokalstyret og Visit Svalbard vil tar for seg 

Longyearbyen sentrum og strekker seg øst til Kuhaugen mot Adventdalen. Her foreslåes et 

utfartspunkt «Portal Øst» ved byhundegården, et infopunkt for løypenett i Adventdalen på Kuhaugen 

og en hengebro over Gruvedalen i taubanetraseen.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse med konsekvensvurderinger  

Vedlegg til arealplan for Longyearbyen planområde 2014 – 2024. 1.mars 2016 

NINA-rapport 252 

NINA-rapport 252 er en temarapport om biologisk mangfold i Longyearbyen planområde, og har vært 

med som grunnlag for utarbeidelse av Arealplan for Longyearbyen planområde 2015-2025. Rapporten 

konkludere med at Longyearbyen planområde er «…et arktisk «hot-spot» for både plantesamfunn og 

sjeldne arter. Det biologiske mangfoldet i dalen representerer verdier som aktivt kan brukes i forhold til 

turisme og identitetsskaping, «…Planmyndighetene har her mulighet til å bruke disse unike verdiene 

aktivt i promotering og synliggjøring av Svalbard og Longyearbyen som «verdens best forvaltede 

villmark», både nasjonalt og internasjonalt.»  

 

Masterplan Svalbard mot 2025, Hvitebok for reisemålsutvikling  

Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2025 er det strategiske rammeverket, og den overordnede og 

helhetlige metoden for utvikling av Longyearbyen som reisemål. Prinsipper for bærekraftig 

destinasjonsutvikling skal være førende og et sentralt stikkord er «Longyearbyen som 

opplevelsesarena».  
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Reiselivsnæringas ambisjon for utviklingen er å doble antall årsverk i reiselivet i Longyearbyen innen 

2025. Av disse skal flest mulig årsverk være helårs arbeidsplasser knyttet til lokal bosetting og lokal 

verdiskaping, slik at utviklingen bidrar til et mer robust familiesamfunn. Veksten skal komme gjennom 

flere besøkende og lengre opphold, samt en bedre og mer kundetilpasset totalopplevelse i alle 

sesonger. 

 

Modellen for masterplanen legger opp til stor grad av deltakelse og involvering i flere 

utviklingsspørsmål. Metoden åpner opp for samhandling og deltakelse, hele lokalsamfunnet er invitert 

med i en felles utvikling av reisemålet vårt og en vellykket gjennomføring krever sterk involvering fra 

lokale aktører. 

 

Referat fra møte om hundekjøretraseer 24. juni 2015 

Det har vært avholdt møte med Lokalstyre og kommersielle og ikke-kommersielle aktører for 

hundekjøring, der referatet følges av et kart med ønskede traseer. Disse traseene tas videre til 

delplanarbeidet for utredning.  

Andre delplaner under utarbeidelse 

Vi kjenner til at det er under utarbeidelse en delplan for forskningsområdet ved den gamle flystripa. 

Det er også planlagt en rullering av hytteplanene for Todalen og Foxdalen hytteområder. 

 
Vinkelstasjonen. Foto: Sysselmannen. 

3 TEMA SOM SKAL UNDERSØKES I PLANARBEIDET  
Det er et mål for planarbeidet at det skal ende opp i noen traseer som ivaretar natur- og 

kulturminneverdier og viktige samfunnshensyn på en slik måte at de hverken mer enn ubetydelig 

virkning for naturmiljøet utenfor planområdene, eller betydelig og langvarig virkning for miljø og 

samfunn i et planområde etter svalbardmiljølovens §59. Det vurderes derfor at det ikke er nødvendig 

med en særskilt konsekvensutredning, men at aktuelle tema vil bli tilstrekkelig undersøkt og utredet for 

i planarbeidet. Mattilsynet har varslet at tiltak som tilrettelegger for økt ferdsel eller terrenginngrep i 

nedslagsfelt for drikkevann bør konsekvensutredes.  

Her er en oversikt over tema som vil bli gjort rede for i forbindelse med planarbeidet:  
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3.1 Landskap  
Kunnskapsgrunnlag: Landskapsanalyse. Naturbase.no 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Vurdere og avklare traseenes innvirkning på landskapsrommet ved 

plassering og utforming av tiltakene.  

3.2 Naturverdier -flora og fauna 
Kunnskapsgrunnlag: NINA-rapport 252, Norsk Polarinstitutts kunnskapsunderlag til planlagt verneplan 

for Adventdalen (mars 2018), naturbase.no, LOFF (arkiv og befaring) 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Kartfeste kjente områder med høy naturverdi i området, og ha dialog 

med Sysselmannen angående pågående vernearbeid. Legge til rette for traseer som ikke kommer i 

konflikt med kjente naturverdier, men heller skjermer dem dersom det er nødvendig, eller viser dem 

fram dersom det er akseptabelt. Sikre naturverdier gjennom å samle aktivitet og ferdsel på godt 

merkede traseer.  

3.3 Ferdsel, friluftsliv og folkehelse 
Kunnskapsgrunnlag: Svalbard Turn og Aktiv i friluft, jeger- og fiskerforening, hytteområder, folkemøte 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Avklare beliggenhet og arealbruken for traseer, påkoblingspunkter og 

snuplasser. Legge til rette for oversiktlige og lesbare traseer som tar hensyn til myke trafikanter og 

som gir et positivt tilskudd til dagens friluftsmuligheter.  

3.4 ROS-analyse 
Kunnskapsgrunnlag: ROS-analysen utarbeides basert på ROS-analysen i arealplan for Longyearbyen. 
Den skal ha alle relevante av de følgende vurderingstema: skred/ras, flom, isbjørn, naturkvaliteter, 
båndlegging av areal, støy, lys, havstigning/stormflo, overflatevann og permafrost, kulturminner, vei, 
brann, forurensing, ulykker, teknisk infrastruktur, flyplassikkerhet, drikkevann, landskap, barn og unge, 
friluft og folkehelse.  
 
Bruk av kunnskapsgrunnlag: Hensynta alle risiko-og sårbarhetsmomenter basert på ROS-analysen for 

delplanen ved plassering og utforming av tiltakene.  

3.5 Barn og unge 
Kunnskapsgrunnlag: Møte med ungdomsrådet og ansvarlige for barnehage og skole 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Vurdere virkninger av tiltakene for barn og unge. Sikre trygg ferdsel også 

fra Longyearbyen til påkoblingspunkter for aktivitetstraseer. Alle traseer ligger i områder som krever at 

folk har isbjørnbeskyttelse og det er derfor ikke tilgjengelig for barn uten følge av voksne. Det er likevel 

viktig å ivareta barns sikkerhet og opplevelse i forbindelse med tilrettelegging og utforming av 

tiltakene. 

3.6 Kulturminneverdier 
Kunnskapsgrunnlag: Lokalhistorie, Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn, 

Askeladden/Kulturminnesøk, dialog med Sysselmannen 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Planen skal ta hensyn til kulturminnene som positive og 

identitetsskapende element. Kulturminnene vil i mange tilfeller stå for dramaturgien i opplevelsen, og 

muligheten for å vise dem frem øker formidlingsverdien og kanskje også motivasjonen til å bevare. 

3.7 Utforming, linjeføring og bruksbegrensninger 
Kunnskapsgrunnlag: «Veileder for utforming av parkeringsplasser, biloppstillingsplasser og 

adkomstveier innenfor områdene som omfattes av delplan for 5 hytteområder», pågående 

forskningsarbeid knyttet til utforming av kulverter (UNIS/LL), befaringer.  
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Bruk av kunnskapsgrunnlag: Bestemmelsene i planen vil sette vilkår for utformingen av traseene -
bredde, høyde, oppbygning, toppdekke, og hvordan disse skal anlegges. Linjeføring og 
tilkoblingspunkter skal gi interessante opplevelser og gode bevegelseslinjer slik at man kan gjøre 
rundturer og har romslige snuplasser. Det skal vurderes hvem som kan benytte traseene og om 
bruken skal tidsbegrenses. 

3.8 Trafikksikkerhet 
Kunnskapsgrunnlag: Kunnskap om ulike brukergrupper, dialog med trafikanter. Vegstandarder.  

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Planen skal vurdere trafikksikkerhet og foreslå retningslinjer for bruk som 

minimerer slitasje på omkringliggende områder og sørger for at ulike brukere ikke kommer i konflikt. 

3.9 Næringsutvikling, bærekraftig reisemål 
Kunnskapsgrunnlag: «Masterplan Svalbard mot 2025» 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Legge til rette for opplevelser i nærområdet til Longyearbyen. Sikre at 

tiltakene er tilgjengelige for alle de aktuelle aktørene, både kommersielle og private.  

3.10 Planavgrensning 
Kunnskapsgrunnlag: Arealplan, pågående arbeid med verneplan, befaringer og medvirkning 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Avgrense planområdet på en måte som best mulig sikrer verneverdier og 

legger til rette for gode bevegelseslinjer med opplevelsesinnhold. Unngå våte områder og behov for 

store tiltak.  

3.11 Forskning og undervisning 
Kunnskapsgrunnlag: Dagens og planlagt arealbruk til permanente og midlertidige 

forskningsinstallasjoner. Pågående planarbeid. Medvirkning i planprosessen. 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Hensynta forskningsaktiviteten i arealbruken og aktiviteten i området slik 

at disse ikke forstyrres eller begrenses av tiltakene planen legger til rette for. 

 

4 PLANPROSESS  

4.1 Organisering  
LL er planansvarlig i delplanområdet. Visit Svalbard AS er forslagsstiller for denne delplanen.  
LPO arkitekter er engasjert til å utarbeide planprogrammet. 

4.2 Planprogram 
Forslag til planprogram blir lagt fram for planansvarlig Longyearbyen Lokalstyre for eventuelle 

justeringer før den legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig kunngjøres oppstart av planarbeidet. 

Planprogrammet justeres etter innspill i høringen og endelig versjon sendes til høringspartene.  

4.3 Befaring 
Det vil bli gjennomført en befaring av aktuelle traseer med fagpersoner innen natur (NP, NINA, LOFF, 

Sysselmannen), kulturminner (Sysselmannen, Riksantikvaren), forskning (Svalbard Science Forum, 

UNIS) og berørte parter som vil resultere i en anbefalt linjeføring, bilder og kartfesting av verdifulle 

områder/objekter og referat av diskusjon og konklusjon. 
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4.4 Planprosess og fremdrift 
Hovedfaser  Tidsbruk  Kommentar  

Utarbeidelse av planprogram  2 uker LPO arkitekter utarbeider dokumentet og 

justerer etter dialog med Lokalstyre. 

Høring av planprogram  4 uker  Planprogram legges ut på høring samtidig som 

det varsles planoppstart.  

Møte med Sysselmannens miljøavdeling 

angående framdrift for arbeid med verneplan for 

Adventdalen. 

Fastsettelse av planprogram  2 uker Planprogrammet bearbeides på bakgrunn av 

innkomne uttalelser, og endelig planprogram 

kunngjøres av planansvarlig.  

Utarbeidelse av planforslag  

 

4 uker Forslagsstiller jobber med plandokumenter, 

innhenter informasjon gjennom 

kunnskapsgrunnlaget, folkemøte og befaring. 

NPs kunnskapsgrunnlag for vurdering av vern 

av Adventdalen blir klart i mars 2018. 

Dialog med Sysselmannen angående bruk og 

vern av nedre Adventdal. 

Befaring på barmark Uke 24, 2018 Befaring av alle aktuelle traseer. 

Politisk behandling av utkast ? Planen legges fram for teknisk utvalg før 

utleggelse til offentlig ettersyn. Eventuelle 

justeringer innarbeides i materialet. 

Offentlig ettersyn  4 uker Utkast til plan legges ut til offentlig ettersyn og 

sendes til uttalelse hos berørte organer og 

organisasjoner mv. som har særlig interesser i 

planarbeidet. Frist for uttalelser skal være 

minimum 30 dager.  

Bearbeiding og politisk 

behandling 

? Eventuelle justeringer innarbeides i 

plandokumentene. 

Planvedtak   LL kan treffe vedtak om å godkjenne planen når 

det ikke foreligger innsigelse, eller hvis ev. 

innsigelser er tatt hensyn til i planen.  

Dersom det foreligger uavklart innsigelse må 

Lokalstyret sende planen til Sysselmannen for 

videre ekspedering til Klima- og 

miljødepartementet. Sysselmannen 

oppsummerer saken og kommer med en 

anbefaling til løsning i oversendelsesbrevet til 

departementet. 

Sysselmannen kan mekle i saken før den 

sendes departementet, men mekling er ikke 

lovpålagt. Ved uløst innsigelse er det Klima- og 
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miljødepartementet som fatter endelig 

planvedtak. 

Kunngjøring av planvedtak   Den planansvarlige kunngjør godkjent plan.  

4.5 Medvirkning og informasjon 
Planprogram og planforslag legges ut på LL sin hjemmeside, www.lokalstyre.no, samt annonseres i 

Svalbardposten.  

For øvrig skal svalbardmiljøloven sine krav om å tilskrive berørte organer og organisasjoner følges. 

Det vil avholdes møter med relevante interessegrupper og foreninger samt ungdomsrådet, Lokalstyre, 

Aktiv i friluft og eventuelt andre som ønsker det.  

Det skal avholdes folkemøte under offentlig ettersyn av planforslag.  

Det blir avholdt befaring der alle interesserte parter kan delta. 

Det vil bli avholdt dialogmøter med Sysselmannen om pågående arbeid for vern av nedre Adventdal. 

 

5 VEDLEGG 
1. Referat fra møte hundekjøretrasé sommer 24. juni 2015 

2. Kart med framstilling av traseene i Adventdalen  


