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Sammendrag 
Det er et ønske at Longyearbyen lokalstyre skal ha gode planer som styringsdokumenter og 

som kan legges til grunn for prioritering av oppgaver og ressurser. Det ble satt som et tiltak i 

handlingsplanen for Bydrift KF for 2012 at det skulle utarbeides en hovedplan for vei, for å se 

mulighetene og utfordringene i årene som kommer. 

Veiene i Longyearbyen har en tilstand som til sammen defineres som mindre god. Hilmar 

Rekstens vei, vei 231 (ved UNIS) og vei 238 har betydelig telehivskader. 

Å la veinettet forfalle gjør at man legger en stor vedlikeholdskostnad på neste generasjon.  

Innkjøp av grus og asfalt vil gi store kostnader fordelt på ett år. Grusen vil kunne benyttes i 

påfølgende år, mens asfalt benyttes kun det gjeldende år. Kvaliteten på asfalten som leveres 

med båt kan ikke sammenlignes med den som produseres direkte fra et asfaltverk, levetiden 

på nylagt asfalt i Longyearbyen er derfor ikke den samme som på fastlandet. 

Rørgjennomføringer, da spesielt av fjernvarme, i dårlig luftet varerør, skaper store 

telehivskader på veiene. Det bør derfor investeres i store nok varerør slik at det blir god 

luftsirkulasjon. 

Det avsettes 36,5 millioner kroner fordelt på planperioden på 8 år til bruk for rehabilitering av 

veinettet i Longyearbyen. Hovedveiene prioriteres, deretter de høyest trafikkerte 

samleveiene. Det bør hvert år gjennomføres en rask tilstandsvurdering for å se om 

budsjettert kostnad stemmer med virkeligheten. 
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 Bakgrunn 
Alle veier på Svalbard er privateid, Store Norske Spitsbergen Kullkompani er grunneier. 

Longyearbyen lokalstyre (LL) har etter Svalbardloven §§31 og 33 ansvar for infrastruktur i 

Longyearbyen arealplanområde. Etter ansvarsavtalen mellom LL og Store Norske 

Spitsbergen Kullkompani (SNSK) fra 2008 skal veidrift og vedlikehold av veier innenfor 

Longyeardal arealplanområde utføres av LL i henhold til figur 1. Øvrige veier er private. 

 

Figur 1: LL's ansvar for veivedlikehold 

Longyearbyen lokalstyre har dårlig dokumenterte tilstandsvurderinger på sine eiendommer. 

Det ble derfor satt som et krav i Hovedplan for 2012 at det skulle utarbeides en hovedplan for 

vei, for å se mulighetene og utfordringene i årene som kommer.  

Veinettet i og rundt Longyearbyen er omlag 50 kilometer, og strekker seg fra Gruve 7 i øst til 

Bjørndalen i vest. Driften av veinettet omfatter høvling og grusing i sommerhalvåret og 

brøyting og strøing i vinterhalvåret. For å sikre veinettet, bebyggelsen og andre anlegg mot 

flom ryddes elveløpene årlig med bulldosere. Elvene flyter over permafrost, og siden 

grunnen har svært lite humus og andre bindemidler må vannets forløp hele tiden holdes i 

sjakk.  

Oppgavene med hovedplan vei består av følgende oppgaver: 

 Inndeling av veinettet i veityper (hoved-/ samle-/ adkomstvei) 

 Tilstandsregistrering av veidekke og grøfter 

 Bæreevnevurdering av veinettet med basis i tilstandsregistreringen 

 Forslag til tiltak for oppgradering til ønsket tilstand 

 Kostnadsoverslag for oppgradering til ønsket tilstand 

 Handlingsplan for det 1. året for 3 alternative bevilgningsnivåer. 
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 Økonomiplan for 2 planperioder (8 år) og for 4 alternative bevilgningsnivåer. 

Foreslå optimalt bevilgningsnivå for å bevare veikapitalen. Anbefaling av 

prioriterte veier for alternative bevilgningsnivåer. 

Tilstanden på veinettet i Longyearbyen er svært varierende, veiene er bygd opp av stedlige 

masser og varierer veldig etter hvor og når veiene er bygde. Avhengig av ønsket standard på 

veiene, er det store variasjoner på vedlikeholdsetterslepet. Inntektene til driftsbudsjettet er i 

dag ikke høye nok til å dekke kostnadene driften krever. Hovedplan vei vil være en plan for 

fremtidige utbedringer som også benyttes i budsjettarbeid. 

Hovedplan vei bør gis status som kommunedelplan etter Plan- og bygningslovens 

bestemmelser siden den påvirker vei- og trafikkforhold for kommunenes innbyggere. Dermed 

kan planen integreres i det rullerende plan- og styringssystemet. 

Veiene ble tilstandsregistrert i 2012. 

 Rammevilkår 
Langtidsplan som her utarbeides må innrette seg etter de rammebetingelsene som gjelder 

for kommunale planer, dvs. det som er nedfelt i Lokalsammfunnsplan for Longyearbyen, 

delplaner og hovedplaner/sektoplaner som er godkjent av Lokalstyret.  

Longyearbyen lokalstyre skal følge veitrafikkloven og trafikksikkerhetsplanen. 

 Hovedmål og delmål for Justisdepartementet 
Hovedmål: Heilskapeleg og konsistent politikk for polarområda 

Delmål: 

1. Samordne og koordinere forvaltningas politikk for polarområda 

2. Sikre ei god statlig forvaltning på Svalbard gjennom Sysselmannen 

3. Leggje til rette for at lokaldemokratiet fungerer og at det framleis er eit robust 

lokalsamfunn i Longyearbyen 

Utdrag fra kommentarer til delmålene som omfatter vei/samferdsel er som følger: 

 «Drift og vedlikehald av infrastruktur i Arktis er spesielt krevjande. Infrastrukturen i 
Longyearbyen er i stort mon frå 1970-talet. Ein ser i aukande grad eit behov for ei 
oppgradering til det som er standard elles. Dette gjeld både veiar, bustader, 
røyrframføringar og liknande. Longyearbyen lokalstyre har kontinuerleg merksemd på 
korleis dette vedlikehaldsetterslepet kan handterast.» 

 

 Lokalsammfunnsplan for 2013 – 2023 
Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen er en overordnet og langsiktig plan, og skal legges til 

grunn for all planlegging og aktivitet i lokalsamfunnet. 

Det er kun arealplan for Longyearbyen planområde og økonomiplan med handlingsprogram 

som er lovpålagt. Øvrige planer er frivillige og utarbeides i tråd med lokalt behov. 

 

Lokalsamfunnsplanen har følgende visjon for Longyearbyens framtid: 

«Longyearbyen – unikt, trygt og skapende» 
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Satsingsområder for planperioden 2013 – 2023 er følgende (delmål som hører til under 

denne hovedplan er lagt inn som underpunkt): 

1. Lokaldemokrati: Vi vil ha et levende lokaldemokrati 

2. Arbeids- og næringsliv: Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar 

medansvar for utvikling av lokalsamfunnet 

3. Natur og miljø: Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til 

Longyearbyens nærområder og Svalbards natur 

4. Stedsutvikling: Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted 

a. Beredskap: Alle offentlige og private virksomheter har planer for, og er trent 

til å håndtere uønskede hendelser som setter liv, helse og materielle verdier i 

fare. 

5. Offentlige tjenester: Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud 

a. Teknisk infrastruktur: Teknisk infrastruktur er dimensjonert for å ivareta 

etterspørsel, lokalt klima og framtidig utvikling 

b. Gang- og sykkeltrafikk: Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt 

Longyearbyen som ivaretar myke trafikanter. 

6. Infrastruktur og logistikk: Vi vil ha infrastruktur- og logistikkløsninger som gir et 

framtidsrettet samfunn 

a. Navet i arktis: Longyearbyen er et viktig knutepunkt for kunnskap og utvikling 

i Arktis, og er ledende på utvikling og utbygging av arktisk logistikk 

b. Planberedskap: I arealplanene er det avsatt tilstrekkelige og hensiktsmessige 

arealer til utvikling av teknisk infrastruktur og samferdselsløsninger. 

c. Miljø: Hensynet til et sårbart naturmiljø vektlegges når viktige valg knyttet til 

framtidig infrastruktur- og logistikkløsninger skal tas. 

7. Kultur og fritid: Vi vil ha et variert idretts-, kultur- og fritidstilbud 

8. Organisasjon: Vi vil at Longyearbyen lokalstyre skal være en effektiv, kompetent og 

framtidsrettet organisasjon 

 Arealplan 
Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2009 

Arealplanlegging på Svalbard gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven kapittel VI. Hele 

Longyearbyen planområde omfattes av arealplan for Longyearbyen 2009-2019, men egen 

delplan for Longyearbyen tettsted. Arealplanen skal rulleres i 2015. 

 Økonomiplan 
Gjeldende økonomiplan ble vedtatt i 2013. 

Longyearbyen lokalstyrets økonomiplanlegging, budsjettering, regnskapsføring og 

økonomirapportering reguleres av Svalbardloven §40. Handlingsprogram er ikke lovregulert. 

Økonomiplanen for perioden 2014 – 2017 viser til følgende handlingsprogram for å nå delmål 

i Lokalsamfunnsplanen: 

4)  Utarbeide beredskapsplan, beredskapsøvelser i egen organisasjon 

5)  Asfaltering av veier, Etablere ny bru over Museumsveien (uten økning i veigebyret) 

6)  Øke fokus på teknologiutvikling i og for arktis, tydeliggjøre Longyearbyen som arktisk 

kunnskapsarena 

8)  Fortsette utarbeidelsen av tjenestebeskrivelser for tjenester/ produkter som leveres av 

Longyearbyen lokalstyre, og en oversikt over tjenester som ikke tilbys. Etablere en 

felles bedriftskultur, inkl. felles etiske retningslinjer 
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Det er i driftsbudsjettet for vei ikke budsjettert med avsetning til veivedlikeholdsfond. Det blir 

derfor ikke spart til reasfaltering eller til større rehabilitering av veier. Driftsbudsjettet 

inkluderer ikke utbedring av eksisterende veier. 

«Det burde vært avsatt minimum 2,3 mill årlig for å gjennomføre nødvendig vedlikehold av 

grusveier.» 

Investeringsbudsjettet er ettårig. I investeringsbudsjettet er det satt av 1,5 mill kr i 2014 og 

4,5 mill kr i 2016 til asfaltering av veier. Videre er det satt av kr 500 000 til utbedring av 

belysning i sentrum. 

Driftsbudsjettet til «vei, nærmiljø, skred og flom» er ikke selvfinansierende. Et tiltak gitt i 

økonomiplanen sier «Statlig støtte til vedlikehold av veier: arktisk klima tærer mye på veier, 

broer, stikkrenner, kulverter o.l.» 

Trafikksikkerhetsplanen fører med seg kostnader som ikke er lagt inn i budsjettet for 2014. 
 
«I løpet av 2013 vil det bli utarbeide en vedlikeholds- og investeringsplan for vei ut i fra 
tilstanden på vei pr i dag. I 2013 har det vært større utfordringer på veisiden enn hva vi har 
hatt tidligere knyttet til setninger som følge av endringer i permafrosten, rørgjennomføringer 
og generell slitasje. I tillegg til kryssingen ved Museumsveien ser vi at de tre andre 
elvekryssinger over Longyearelva har fått skader i løpet av sommeren. For Melkeveien er 
situasjonen mest kritisk. Det må påregnes å gjennomføres tiltak for alle elvekryssingene, 
både for å ivareta de slik de er i dag lengst mulig, og deretter for å utbedre de så snart 
behovet melder seg.» 
 
Det er også nevnt i økonomiplanen at klimaendringer påvirker infrastrukturen. Unormalt høy 
nedbørsmengde har gjort at flere elvekryssinger har fått forverret tilstanden og kanskje må 
byttes/ rehabiliteres. Det er i økonomiplanen vist til et årlig behov for omtrent 5 millioner 
kroner til vedlikehold av veier. 
 

 Sektorplaner/ hovedplaner/ kommunedelplaner 
 

Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt i Lokalstyret den 12.02.13 med følgende endring: 
- Tiltak for å øke trafikksikkerheten ved skuterbruer tas inn i planen 
- Tiltaket «samling og kanalisering av inn-/utkjøring utenfor Lompensenteret/parkering 

Svalbardbutikken» tas ut av planen. 
 
Hovedmålet til trafikksikkerhetsplanen er: «Trafikksikkerhetsplanen skal bidra til at det forblir 
trygt og trivelig å bo og ferdes i Longyearbyen». 
Delmålene til Trafikksikkerhetsplanen er: 

- Skoleveiene skal være trygge 
- Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt Longyearbyen 
- Vi skal ha gode ferdselsårer som leder skutertrafikken på klare og entydige merkede 

veier ut fra og inn i Longyearbyen 
- Det skal etableres et sammenhengende veinett for fotgjengere og syklister. 

Handlingsprogrammet fører med seg 942.000 kr i 2013, 1.593.000 i 2104 og 3.330.000 i 

2015. 

Som nevnt i økonomiplanen er det i 2014 ikke budsjettert med tiltak rettet i denne planen. 

Planen er godkjent med følgende kommentarer: 

- Samling og kanalisering fra parkeringsplass ved Lompensentret tas ut av planen 
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- Tiltak for å øke trafikksikkerheten ved skuterbruer tas inn i planen 

 

Hovedplan vann ble vedtatt i Lokalstyret i 2012. Planen medfører tiltak på demning på 

hovedvannkilde, som påvirker Gruve 7-veien og sikrer denne. 

 

Planen er vedtatt i Lokalstyret i 2012.  

 

Planen er vedtatt i Lokalstyret i 2011. 

 

Planen er vedtatt i Lokalstyret i 2009. 

 Organisering og tilgjengelige ressurser for 

avdeling Vei 
Vei, nærmiljø, skred og flom blir i dag driftet av enhet for tekniske tjenester. Det er ansatt én 

person som har ansvar for vei, samtidig som vedkommende har ansvar for vann og avløp. 

Forvaltning, drift og vedlikehold er satt ut til ekstern entreprenør, dette er Leonhard Nilsen og 

sønner Spitsbergen AS (LNSS). 

Avtalen er ny fra september 2013, LNSS har hatt avtalen siden 2003. 

LNSS har stor maskinpark og har oppgitt følgende maskiner i avtalen: 

Maskin  År Maskin År 

Schmidt SK50  Vammas 286 2003 

Vamonas 286 2003 Prinoth tråkkemaskin 2005 

Div Volvo og scania 1995-2011 Casagrande M6 2002, 2011 

Volvo L70, Volvo L90 1996, 2008 Bomag vibrovals 1999 

Volvo L25 2007 Volvo L90E 2005 

Øveråsen UTV600 2008 Volvo L90 F 2010 

Cat RB14, Volvo EC140 2007, 2003-2008 Cat 930G 2008 

Volvo EC55, Libra 2002 Volvo L25B 2007 

Cat W316 2007 Volvo L150G 2010 

Volvo EC290 2005 Volvo L120E 2007 

Volvo FMX 6x4 2012 Volvo L120 F 2009 

Volvo FM12 2012 Volvo L150 C 1999 

Volvo FH-12 6x4 2009 Mobilkran 2 stk  

Volvo FH12 2002 Truck 3 stk 2008-2012 

Scania kran 2005 Cat D8R 2007 

Volvo FL-10 2008 Cat M316C 2007 

Cat D8T 2006 Volvo EC290BLC 2005 

Ekstrautstyr:  

Trekkevogn, snøfreser (UTV400, UTV600), strø fallkøping C6, strøskuffe Gjerstad, 
hoppetusse, veistikkemaskin, hydraulisk kost, snøskuffer, steinskuffer, pallegafler, kranarm, 
klappvinger, diagonalskjær, telebrekker, hammer hydraulisk, hydraulisk komprimator, 
pusseskuffer, steinskuffer, grøfteskuffer, spissploger, diagonalploger, slamsuger, vanntank 
med sppreder, strøapparat, theo høvelskjær 
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 Lover og forskrifter 
Gjeldende lover og forskrifter for Svalbard er følgende: 

- Svalbardloven 

- Svalbardmiljøloven 

- Plan- og bygningsloven (med bestemmelser i Byggeforskrift for Longyearbyen 2012) 

- Veitrafikkloven med Forskrift om veitrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard 

På fastlandet er det Plan- og bygningsloven (PBL), Veiloven og Veitrafikkloven som er de 

mest sentrale for forvaltning av kommunal vei. Hvis driftstiltak blir så omfattende at de blir 

omfattet av bestemmelsene om tiltak som krever godkjennelse etter kapittel 20 i PBL. 

 

§31 Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning 

til Longyearbyen og som ikke ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har ansvar for 

infrastruktur i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Lokalstyret kan selv 

fastsette gebyr for slike tjenester. Gebyret skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost. 

 

Veitrafikkloven gjelder ved Forskrift om veitrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard. 

Sist endret 2012-09-14. Loven berører hovedsakelig skilting og parkering i relasjon til FDV av 

kommunal vei.  

 Håndbøker og veiledninger 
Det finnes en rekke publikasjoner som er utgitt av Statens Veivesen, kommunalteknisk 
forening m.fl. som kan sies å være retningslinjer og rundskriv rettet mot veiforvaltning i 
kommunen. Spesielt nevner en: 
Statens Veivesen: 

 Håndbok 017 Vei- og gateutforming 

 Håndbok 018 Veibygging 

 Håndbok 073 Rammeplan for avkjørsler 

 Håndbok 111 Drift og vedlikehold 

 Håndbok 193 Skadekatalog for bituminøse veidekker 

 Håndbok 263 Geometrisk utforming av vei- og gatekryss 

 Håndbok 264 Teknisk planlegging av vei- og gatebelysning 

 Håndbok 285 Veier og drivsnø 
Normalene gjelder for offentlig vei og slik også kommunal vei med mindre 
kommunen som veimyndighet har definert sine egne normaler innenfor rammen av 
overnevnte. 
Kommunalteknisk Forening: 

 Hovedplan for kommunale veier. Veiledning 

 Drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier 

 Veiledning og forslag til standard for graving i offentlige veier og gater 

 Vei- og gateregister 

 Kommunale veinormaler 
Rent formelt har disse veiledningene ingen status utover det å være en faglig 
veiledning. 

 Overordna administrative pålegg 
Det er et ønske at Longyearbyen lokalstyre skal ha gode planer som styringsdokumenter og 

som kan legges til grunn for prioritering av oppgaver og ressurser. Det ble satt som et tiltak i 
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handlingsplanen for Bydrift KF for 2012 at det skulle utarbeides en hovedplan for vei, for å se 

mulighetene og utfordringene i årene som kommer. 

 Kommunale forskrifter og vedtekter 
Longyearbyen lokalstyre har egen drift- og vedlikeholdsstandard for veiene. 

Det er krav om gravemelding i Longyearbyen. Entreprenør er ansvarlig for å søke 

gravetillatelse og overholde de regler og bestemmelser som gjelder for arbeidene. 

Kommunalteknisk norm er under utarbeidelse. 

 Mål og strategi 
Målene til Longyearbyen lokalstyre innen vei, er innfelt i serviceerklæringen, som er 

tilgjengelig på den offentlige internettsiden til LL. Serviceerklæringen er som følger: 

 Tjenestebeskrivelse 
Du som kunde kan forvente deg følgende: 

• Sikkert transportsystem med god fremkommelighet til alle årstider. 

• Skilting i henhold til gjeldende trafikksikkerhetsplan. 

• Vedlikehold av vei om sommer: 

• Vedlikehold veiarealer slik som lapping av hull i vei, høvling og grøfting osv. 

• Vedlikehold av vei om vinter: 

• Brøyting på hoved og gang- og sykkelveier igangsettes ved snødybde på 

12cm (8 cm ved kram snø), mens det på samle- og atkomstveier igangsettes 

ved en snødybde på 15cm (10 cm ved kram snø). 

• Hovedveier skal til enhver tid være gjennombrøytet. 

• Samle-, atkomst-, gang- og sykkelveier skal være gjennombrøytet innen kl. 

0900 på hverdager og innen kl. 1100 på lør-, søn- og helligdager. 

• Utbrøyting til full bredde. Brøyting av kryss og busslommer utføres 

umiddelbart etter at alle veiene er gjennombrøytet. 

• Brøyting av fortau og gang- /sykkelvei skal være minst så bra at fotgjengere 

ikke velger å gå i kjørebanen. 

• Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot 

veikryss. Fortau og gangbane skal strøes så godt at fotgjenger velger ikke å 

gå i veibanen. 

• Slukkede lyspunkter skal utbedres innen 15 virkedager. 

• Tømmerbenker utplassert på vår, sommer og høst. 

• Ferdselsårer som leder skutertrafikken på klare og entydige merkede traseer i 

Longyearbyen. 

• Kostnadseffektiv etablering, drift og vedlikehold i et livssyklusperspektiv (Life 

Cycle Cost = LCC). 

• Finne informasjon om tjenesten på våre nettsider. 

• Tilbakemelding på skriftlige henvendelser innen to uker i de tilfellene hvor det ikke 

kan gis et endelig svar innen en måned. 2 virkedager frist for tilbakemelding på 

henvendelser via telefon og e-post. 

 Forventinger av kunde 
Som kunde forventer Longyearbyen lokalstyre følgende av deg: 

• Følger veitrafikkloven. 
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• Ikke parkerer eller lagrer langs vei slik at det er til hinder for vedlikeholdet. 

• Ikke skader offentlig veinett eller fjerne innretninger som hører til veinettet. 

• Ikke lagrer gjenstander innenfor veiområdet eller innenfor siktsoner. 

• Tar hensyn til med- og myke trafikanter. 

• Betaler faktura. 

 Metodikk 

 Veinettets tilstand og bæreevne 
 

Vurderingen av veinettet er basert på at veiens skadekjennetegn reflekterer veiens 

bæreevnemessige tilstand, telehiv og ujevnheter, samt overflatetilstand. Veiene er ikke delt 

inn i parseller, men angitt med veinummer og gitt poeng fra 5 til 0 ut fra veiens 

skadekjennetegn (tilstand). Når det gjelder veier som er relativt nylagte, vil veiens 

overflatetilstand (skadekjennetegn) kunne være forskjellig fra den bæreevnemessige 

tilstanden. For eksempel vil en kunne ha god jevnhet på dekket, mens svake spor eller 

mikrosprekker kan indikere svake lag like under dekket. Det er vanskelig å skulle oppgi 

veiens bæreevne i Longyearbyen da veien bygges opp av stedlige masser med et dekkelag 

(og evt asfalt). Det som hovedsakelig karakteriserer dårlige veier i Longyearbyen er slaghull, 

spor i asfalt, rørkryssinger og telehiv. 

I vurderingen er det benyttet følgende beskrivelse av tilstand for asfaltveier og grusveier: 

• Tilstand 5: Svært god tilstand 

• Tilstand 4: God tilstand 

• Tilstand 3: Mindre god tilstand 

• Tilstand 2: Dårlig tilstand 

• Tilstand 1: Svært dårlig tilstand 

• Tilstand 0: Ureparerbar 

 

Eksisterende tillatt aksellast (bruksklasse) er registrert for hver vei. Ut fra veiens 

skademønster vil en da kunne danne seg en oppfatning om eventuell bæreevnesvikt under 

de eksisterende trafikkforhold. 

Tabell 1 og 2 viser vurderingsskalaer benyttet i hovedplanarbeid på fastlandet. Der er skilt 

mellom krav til aksellast på 10 og 8 tonn, mens det i denne planen kun er tatt med krav for 

Bk10, men ikke vurdert bæreevnesvikt.  

Bæreevnesvikten (manglende styrke i veien til å tåle belastningene ved aktuell bruksklasse) 

kan beregnes, dersom man kjenner lagtykkelser og materialeneslastfordelende evne 

(elastisitetsmodul), på grunn av at veiene ikke blir bygd opp som en vei på fastlandet er det 

vanskelig å gi dette.  

Veiene i Longyearbyen er ikke bygd/ bygges ikke ut i fra fastlandsstandarder. Vurderingene i 

denne planen er kun gitt etter visuell kontroll.  
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Tabell 1 Asfaltveier  
Vurderingsskala ved registrering etter skadetype. Krav Bk 10 
 

Tilstand Type/ 
Poeng 

 

Skadekjennetegn 
Kjørebane asfaltveier 

Skadekjennetegn 
grøft/skulder 

Antatt 
bæreevnesvikt 
Fdiff 

Resulterende 
bæreevne 
tonn 

Svært god 
tilstand 

5 Ny vei eller nytt asfaltdekke  0- 4 10 

 
God tilstand 4,6-4,9 Begynnende ujevnheter og 

initialspor 
 5-6 10 

 
God tilstand 4,3-4,5 Mindre ujevnheter, spor, 

telehiv 
 7-8  

 
9 

God tilstand 4,0-4,2 Mindre ujevnheter spor, telehiv  9-10 8 

Mindre god 
tilstand 

 

3 Større ujevnheter, spor, 
finkrakelering, begynnende 
slaghull, telesprekker, 
kantskader 

Grøft delvis rast 
sammen 

 

11-20 6-7 

 

Dårlig tilstand 2 Kraftige deformasjonsspor, 
grovkrakelering, slaghull, 
ujevnheter, telesprekker, 
kantskader 

Ingen grøft, eller 
grøft delvis rast 
sammen 

 

21-30 4-5 

 

Svært dårlig 
tilstand 

 

1 Svært ødelagt vei. 
Gjennomgående 
deformasjonsspor, 
krakelering, slaghull og 
ujevnheter , kantskader 

Ingen grøft, eller 
grøft rast sammen. 
Torvkant over 
kjørebanen 

31-50 0-3 

 

Ureparerbar 0 Ureparerbar  >50 < 0 

 
 

Tabell 2 Grusveier 
Vurderingsskala ved registrering etter skadetype. Krav Bk 10 

Tilstand Type/ 
Poeng 

 

Skadekjennetegn 
Kjørebane asfaltveier 

 

Skadekjennetegn 
grøft/skulder 

 

Antatt 
bæreevnesvikt 
Fdiff 

Resulterende 
bæreevne 
tonn 

Svært god 5 Ny vei  0-4 10 
God tilstand 4 Ujevnheter og spor  5-10 8-9 
Mindre god 

tilstand 

 

3 Ujevnheter, spor, slaghull, 
telehiv, kantskader 

 

Grøft delvis rast 
sammen 
Torvkant over 
kjørebanen 

11-20 6-7 

Dårlig tilstand 2 Kraftige deformasjonsspor, 
slaghull, vaskebrett, telehiv, 
ujevnheter, kantskader 

Ingen grøft eller 
grøft 
delvis rast sammen 
Torvkant over 
kjørebanen 

21-30 4-5 

Svært dårlig 
tilstand 

 

1 Gjennomgående 
deformasjonsspor, slaghull, 
vaskebrett, ujevnheter, telehiv, 
kantskader 

 

Ingen grøft eller 
grøft 
rast sammen 
Torvkant over 
kjørebanen 

31-50 0-3 

Ureparerbar 0 Ureparerbar  >50 <0 
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Under befaringen av veinettet er følgende registrert: 

• Alle veier er lengde- og breddemålt etter kart i GisLine. 

• Dekketype, samt skifte i dekketype (asfalt/grus) 

• Veikategori 

• Tilstand etter visuell kontroll 

I hovedplan vei for fastlandet blir det som regel anbefalt tillatt aksellast (bruksklasse) for hver 

vei. I Longyearbyen er dette vanskelig da det ikke er tilgjengelig informasjon om når veiene 

er bygde eller hvordan oppbyggingen er. Veiene er også stort sett bygd opp av stedlige 

masser (hovedsakelig sandstein) som lett knuses. 

Veinettet deles i drift- og vedlikeholdsstandarden, opp i hovedvei, samlevei/adkomstvei og 

gang-/sykkelvei. Det er ikke satt krav til aksellast på veiene i Longyearbyen. Alle veiene i 

Longyearbyen er definerte som anleggsveier, en trenger derfor ikke å følge offentlige krav. 

I drift- og vedlikeholdsstandarden for Longyearbyen lokalstyre er vedlikeholdsstandardens 

krav satt med hensyn til trafikantene og veiens generelle bæreevne, kravene gjelder derfor 

kvaliteten på veidekket.   

Kjørekomforten er i denne sammenheng veilendende for eventuelle bedringer. 

 

For hver vei beregnes en enhetspris pr m2 vei etter utbedringsanbefalinger. 

Utbedringskostnaden blir beregnet for hver delstrekning basert på data om areal og tilstand. 

Kostnad for hver vei blir summen av disse (Se vedlegg 1).  

Kostnader for grøft/drenering, kummer etc er inkludert i «erfaringskostnader sommer» i de 8 

årene som kommer. Kostnaden er definert med tanke på at det meste av vedlikehold er 

inkludert i Handlingsplanen (Se vedlegg 2). 

For å kunne beskrive tiltak i forbindelse med utførelse av konkrete forsterkningstiltak, må en 

kjenne eksisterende bæreevne mer eksakt, og likeledes finne hvor i veikonstruksjonen det 

kritiske laget ligger, slik at det kan foretas en mer nøyaktig dimensjonering og 

tiltaksbeskrivelse. Detaljplaner for oppgradering må derfor utarbeides for hver vei når tiltak 

skal utføres. 

Det er ikke fremmet store tiltak i forbindelse med forsterkningstiltak på veiene i 

Longyearbyen.  

Det er benyttet følgende enhetspriser (basert på erfaringstall i Longyearbyen) i Hovedplan 

vei: 

• Nyasfaltering: 400,- kr/m2 

• Reasfaltering: 250,- kr/m2 

• Reparasjon av rørkryssinger: 25.000,- kr/stk 

• Grusing: 180,- kr/m2 

• Grøfting: 140,- kr/m 

Nye veier og parti med ny vei samt asfaltdekke som har god gjennomsnittstilstand i 

måletidspunktet (type 5) bør ha en antatt restlevetid som strekker seg ut over 

tidsperspektivet i en langtidsplan vei. Alle disse blir angitt med null kostnad til reasfaltering, 

med unntak av de veiene hvor det er indikasjoner på krakelering, hull eller telehiv. 

Alle grusveier med svært god tilstand (type 4,5 og 5) er også angitt med null kostnad til 

forbedring av dekke. 
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Det er utarbeidet en egen rapport på tilstand på bruer, denne er oppsummert i kapittel 6 

under «Bruer/ elvekryssinger». 

Forslag til anbefalt aksellast og bruksklasse er ikke utført, dette må gjøres av fagkyndig 

personell. Det bør utarbeides en slik oversikt, hvor hver vei har sine begrensninger etter 

behov. 

 Det kommunale veinettet 

 

Figur 2: Veier som har offentlig drift i Longyearbyen merket med rødt (vedlegg til ansvarsavtalen fra 2008) 

 Veikategorier og bruksklasser 
Alle veiene er delt inn i veikategorier etter en vurdering av hvor viktig de er og hvilken 

funksjon de har.  

Viktige faktorer er: 

• Trafikkmengde 

• Type trafikk 

• Skole busstrafikk, gående og syklende 

• Helse ambulanser, døgnåpne veier 

• Eksisterende trafikkmønster, særlig tyngste tillatte aksellast 

• Omkjøringsmuligheter 

• Vurdering av framtidig trafikkmønster, særlig tall på tunge aksler osv. 

Det kommunale veinettet er inndelt i veikategorier med utgangspunkt i veiens 

bruksegenskaper (jf veiledning fra NKF): 
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Hovedsamleveier: H 

Gjennomkjøringsveier, hovedsakelig uten private avkjørsler. Inngår i viktige ruter i samvirke 

med det overordnede veinettet. Består av 80, 50 og 30 km/h soner. 

Samleveier: S 

Veier/gater med blandet funksjon, dels som hovedvei eller med tilknytning til hovedvei, eller 

som samlevei med private avkjørsler. 

Adkomstveier: A 

Veinettet fra enkelthusstand til samleveien uten gjennomkjøring. Preges av private avkjørsler 

og er normalt veier med sterke restriksjoner (hastighet, enveisregulering o.l)  

Gang- og sykkelveier og fortau: 

Vei som kun er til bruk for gående og syklende. 

Det kommunale veinettet er som regel en del av en helhet. Veiene i Longyearbyen driftes 

hovedsakelig av Longyearbyen lokalstyre.  

Offentlige parkeringsplasser: P 

Parkeringsplasser som driftes av det offentlige 

Figuren nedenfor viser fordelingen av veikategorier i Longyearbyen: 

 

 
Figur 3: Oversikt over fordelingen av veier i Longyearbyen 
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Total lengde vei (km)                48  

Lengde asfaltert vei (km)                21  

Lengde grusvei (km)                26  

Hovedvei (km)                12  

Samlevei (km)                33  

Adkomstvei (km)                   2  

 

 

Figur 4: Oversikt over gang-/sykkelveier i Longyearbyen fordelt etter dekke 

Bruksklasse (Bk): 

Det er ikke definert hvilken bruksklasse som er gjeldene for hver vei i Longyearbyen. Vei 600 

og vei 400 har tung trafikk med båtlasttranport, kulltransport og er de mest trafikkerte veiene i 

Longyearbyen. Det er ikke gjort ÅDT tellinger på veiene. 

10 tonns aksellast trengs når veien med en viss frekvens blir påkjent av: 

• Busstrafikk 

• Lastebiltrafikk 

• Tankbil  

• Renovasjon kan medføre 10 tonns trafikk. 

Utfra disse kriteriene er 10 tonn vurdert som ønskelig bruksklasse for Hovedveier. For 

Samleveier og Adkomstveier vil Bk 8 i de fleste tilfellene være tilstrekkelig 

dimensjoneringsgrunnlag. 
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De stedlige massene i Longyearbyen består hovedsakelig av sandstein som dårlig tåler høy 

påkjenning. Kostnadene som er brukt til beregning gjelder likt for alle veier og varierer kun 

etter bredde og høyde.  

Alle veier i Longyearbyen bygges opp av stedlige masser som fyllmasse, med et 10 cm 

bærelag før det legges 5 cm asfaltlag som toppdekke. 

For å minske slitasje på veien kan man vurdere restriksjoner på aksellast i spesielle tider av 

året. Dette gjelder for eksempel kullkjøring og anleggsmaskinkjøring i vårløsningen. Det kan 

også legges til rette for at scootere ikke kjører på asfalterte veier med lite snødekke, da 

styrejernene lager spor i asfalten. 

  

 Tilstandsvurdering 
En komplett oversikt over tilstandsvurderingen av veinettet finnes i vedlegg 1. Oppsummert 

ser man: 

 

Figur 5: Fordeling av veityper i Longyearbyen 

 

 

Figur 6: Tilstandsfordeling veier Longyearbyen 

69 %

26 %

5 %

Fordeling av veityper i Longyearbyen

Antall veger /strekninger
samleveier

Antall veger /strekninger
hovedveier

Antall veger /strekninger
adkomstveier

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 1 2 3 3,5 4 4,5 4,8

Tilstand fordelt på veiene i Longyearbyen

KARAKTERFORDELING



15 
 

Dette viser at veiene i Longyearbyen har en samlet tilstand som er mindre god. Hilmar 

Rekstens vei, vei 231 og vei 238 har betydelig telehivskader, noe som til tider gjør det 

vanskelig å holde fartsgrensen, som er 30km/h på samtlige veier. 

Veikroppen i Longyearbyen består av stedlige masser, stort sett sandstein, som er svak for 

høy belastning, i tilfeller hvor det blir høy belastning knuses og komprimeres steinen. Det bør 

være et mål å beholde frosten i bakken så lenge som mulig for å styrke veien. 

 

Det er 13 veier / strekninger i Longyearbyen som er definert som hovedveier, vist på Figur 3: 

Oversikt over fordelingen av veier i Longyearbyen», markert som rødt. (Vei 100, Vei 200, Vei 

212, Vei 217, Vei 229, Vei 300, Vei 400, Vei 500, Vei 501, Vei 503, Vei 600, Vei 608 (foran 

brannstasjonen), Adkomst inn til Longyear Sykehus 

En oppsummering av hovedveiene i Longyearbyen gir følgende resultat (usikkerhet på 20%): 

                 14    Antall veger /strekninger hovedveier 

           12 301  26 % Veglengde samleveger og andel av totallengde 

           12 301  100 % Andel og lengde med fast dekke (asfalt) 

                   7  m Gjennomsnittlig vegbredde 

                   4    Gjennomsnittlig tilstand 

     26 301 100  kr Total kostnad for utbedring 

             2 138  kr/ løpemeter Gjennomsnittlig utbedringskostnad 

                  -    kr Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger 

Fordeling av tilstand på alle hovedveier er som vist under: 

 

Figur 7: Tilstandsfordeling av hovedveier i % 

 Vudering av tilstand 

Tilstanden på hovedveiene i Longyearbyen er middels god. Hovedsakelig ligger problemene 

hvor infrastruktur krysser vei (spesielt fjernvarmerør hvor det ikke er tilstrekkelig lufting/ 

isolasjon) og på grunn av telehiv. 

Det anbefales at veiene oppgraderes for å nå standarden det lokale næringslivet og byens 

befolkning krever, samt at det skal gå å holde tillatte fartsgrenser uten ubehag.  

Hovedsakelig er det vei 200 (Hilmar Rekstens vei) som trenger umiddelbar oppgradering i 

forhold til dårlig tilstand. Elvekryssing i vei 503 (Melkeveien) har kulverter som har behov for 

rehabilitering. Vei 600 (Strandveien) og vei 400 (Fra UNIS-kryss mot Gruve 7) har fått klager 
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fra verneombud for kulltransportsjåførene, da de opplever disse strekningene som svært 

dårlige å kjøre på. 

Kostnader 

Totalkostnad for utbedring av alle hovedveiene er beregnet til 26,3 mill kroner. Dette gir en 

gjennomsnittlig utbedringskostnad på 2.138,- kr pr løpemeter. 

I økonomiplanen bør hovedveier prioriteres fremfor samleveier og adkomstveier. 

 

Som samleveier har en bl.a definert veier som fører inn til boligområder og veier ellers som 

tydelig har en samleveifunksjon. Enkelte veier kan bestå både av en samleveidel og en 

adkomstveidel, disse behandles som en samlevei. 

En oppsummering av samleveiene i Longyearbyen gir følgende resultat (usikkerhet på 20%): 

                 36    Antall veger /strekninger samleveier 

           33 150  69 % Veglengde samleveger og andel av totallengde 

             8 400  25 % Andel og lengde med fast dekke (asfalt) 

                   6  m Gjennomsnittlig vegbredde 

                   3    Gjennomsnittlig tilstand 

     21 413 700  kr Total kostnad for utbedring 

               646  kr/ løpemeter Gjennomsnittlig utbedringskostnad 

     49 500 000  kr Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger 

 

 

Figur 8: Tilstandsfordeling samleveier i % 

Vurdering av tilstand 

Samleveinettet har i gjennomsnitt dårligere tilstand enn hovedveiene, men bedre tilstand enn 

adkomstveiene. Veibredden er i snitt 1 meter smalere enn hovedveiene og 2 meter bredere 

enn adkomstveiene. 

De dårligste samleveiene er: 

 Vei 401 på Sjøskrenten 

 Vei 608 rundt brannstasjonen 

 Vei 606 på Sjøområdet til PA04 

 Vei 400 fra Isdammen til Gruve 7 

 Inngang til vei 236 

 Vei 231 

 Vei 238 

 Begynnelse på vei 222 
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Kostnader 

Totalkostnad for utbedring av alle samleveiene er beregnet til 21,4 million kroner. Dette gir 

en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 646,- kr. pr. løpemeter. 

I økonomiplanen bør samleveier prioriteres fremfor adkomstveier. 

 

Noen av adkomstveiene er private og driftes ikke av det offentlige. 

For alle offentlige adkomstveier er det følgende resultat (usikkerhet på 20%): 

                 15    Antall veger /strekninger adkomstveier 

             2 340  5 % Veglengde samleveger og andel av totallengde 

               430  18 % Andel og lengde med fast dekke (asfalt) 

                   4  m Gjennomsnittlig vegbredde 

                   3    Gjennomsnittlig tilstand 

      1 556 050  kr Total kostnad for utbedring 

               665  kr/ løpemeter Gjennomsnittlig utbedringskostnad 

      3 820 000  kr Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger 

 

 

Figur 9: Tilstandsvurdering av adkomstveier i % 

 

Vurdering av tilstand 

Adkomstveinettet har i gjennomsnitt noe dårligere tilstand enn samleveinettet. Veibredden er 

i snitt 2 meter smalere enn samleveiene. 

Kostnader 

Totalkostnad for utbedring av alle adkomstveiene er beregnet til 1,6 mill kroner. Dette gir en 

gjennomsnittlig utbedringskostnad på 665,- kr pr løpemeter. 

I økonomiplanen bør adkomstveier ha lavest prioritet. 

 

Det er 4 elvekryssinger i Longyeardalen, samt noen i Adventdalen. Vei 503 (Melkeveien) er i 

mindre god stand og må antageligvis skiftes/ repareres i hoveplanperioden. 
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Barlindhaug Consult AS utarbeidet i 2003 et forprosjekt for rehabilitering av bruer og 

kulverter i de 4 elvekryssingene over Longyearelva. Konklusjonen fra prosjektet var som 

følger: 

 Det foregår masseuttak i elva. Masseuttaket kan føre til erosjonsproblemer. Det ble 
anbefalt at masseuttaket kontrolleres og kartlegges.  

 Det ble videre anbefalt at masseuttaket ikke overskrider naturlig tilførsel av nytt 
materiale.  

 Midlertidig stabilisering og reparasjon av observerte skader utføres ved hjelp av 
gabioner.  

 Permanent erosjonsbeskyttelse med betongplate.  

 Videre undersøkelser knyttet til vassdragshydraulikk, hydrologiske og geotekniske 
forhold ble også anbefalt.  

Forprosjektet i 2003 ble utarbeidet etter at det ble «avdekket større slitasjeskader på 

rørgjennomføringer/ fundament på bruene i Longyearbyen. Et vedlikeholdsprogram er derfor 

påkrevd for til sammen 4 bruer, det tas sikte på å utbedre ei bru hvert år.» 

 Det ble i 2004 utført «nødreparasjoner» på vei 106. 

 Det ble i 2013 etablert en beredskapsbru som skal stå permanent på vei 501. 

Kostnader 

Sweco utarbeidet et kostnadsoverslag for alternative løsninger for elvekryssinger i 

Longyearbyen i 2012. Der er kulvertløsning anbefalt til kr 2.100.000,- pr stk. 

Elvekryssing i vei 503 er antatt utskiftet i 2018 og elvekryssing i vei 106 i 2021. Det er lagt 

opp til samme type løsning i 503 som i 501. 

Det antas at elvekryssingen i Vei 600 ikke trenger annet enn normalt vedlikehold.  

Kryssingene kan forandre seg raskt, og bør ha et årlig ettersyn før og etter 

sommermånedene. 

 

For alle gang- og sykkelveier er det følgende resultat (usikkerhet på 20%): 

   

                 11    Antall veger /strekninger gang sykkelvei 

            2 762  6 % Veglengde samleveger og andel av totallengde 

            1 182  43 % Andel og lengde med fast dekke (asfalt) 

                    3  m Gjennomsnittlig vegbredde 

                    4    Gjennomsnittlig tilstand 

       552 400  kr Total kostnad for utbedring 

               200  kr/løpemeter Gjennomsnittlig utbedringskostnad 

 

Det er flere gang-/sykkelveier i delplan som ikke ennå er bygd. Det må prioriteres høyt å 

utbedre disse strekningene for å sikre trafikksikkerheten. Dette gjelder skoleungdommer fra 

høst til vår, og cruiseturister i sommerhalvåret. 

Gang-/sykkelvei er i varetatt i trafikksikkerhetsplan. 
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P- PLASS DEKKE bredde lengde AREAL 
(m2) 

TILSTAND KOMMENTAR 

P-plass mellom Artica og 
Lompensenteret 

Asfalt 49 58 2842 3 Dårlig 
overvanns-
håndterting 

P-plass mellom Post-
Bankbygget og  
Ungdomsklubben 

Asfalt 38 43 1634 4 Dårlig belysning 

P-plass ved 
Svalbardhallen 

Asfalt 24 32 768 4   

P-plass ved skolen Asfalt - - - 4 Hører til skolen 

P-plass Polarflokk 
barnehage 

Asfalt     - 4,5 Hører til 
Polarflokken 

P-plass Longyearbyen 
barnehage 

Asfalt 3 50 150 4   

P-plass Longyear havn Asfalt     0 4 Hører til 
Longyear havn 

 

Parkeringsplass utenfor Svalbardbutikken går rett ut i en 50 sone. Her burde trafikken 

kanaliseres. 

Generelt bør avkjørsler til hovedveier (spesielt med fartsgrense fra 50 og oppover) være klart 

definerte. 

 Kostnad for oppgradering av veier 
Total kostnad for utbedring av alle veiene er beregnet til 49,3 mill. kr. over 8 år. 

Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 1031,- kr pr løpemeter.  

En asfaltering av veien til Gruve 7 vil komme på 36,960 mill kr. 

I økonomiplanen bør veier prioriteres følgende: 

- Hovedveier: 1 

- Gang-/sykkelveier: 2 

- Samleveier: 3 

- Adkomstveier: 4 

- Parkeringsområder: 5 
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 Handlings- og økonomiplan 
Veibygging har ikke blitt prioritert etter som delplanene i byen har blitt politisk vedtatt. Det er 

et stort etterslep både på utbedring av veier, samt at det mangler noe nybygging av veier. 

I kapittel 3 er det hentet ut fra serviceerklæringen at: «Du som kunde kan forvente deg 

følgende: 

• Sikkert transportsystem med god fremkommelighet til alle årstider. 

• Skilting i henhold til gjeldende trafikksikkerhetsplan. 

• Vedlikehold av vei om sommer: 

• Vedlikehold veiarealer slik som lapping av hull i vei, høvling og grøfting osv.» 

Det er dermed ikke sagt annet enn at veistandarden skal ha god fremkommelighet. I det 

ilegges strøing vinterstid, brøyting, reparasjoner av veidekke ved store skader. 

Det legges videre frem 4 ulike bevilgningsnivå: 

- Alternativ 1: Bedre tilstand til nivå 4,5-4,8, meget godt vedlikehold 

- Alternativ 2: Bedre tilstand til nivå 4, godt vedlikehold 

- Alternativ 3: Tilstand nivå 4 på hovedveier. 

- Alternativ 4: Ingen bedring av tilstand, kun nødreparasjoner, forfallende vedlikehold 

Utviklingen av kostnader fra 2009 har speilet seg som vist i figur under: 

 

Figur 10: Utvikling av kostnader og inntekter på ansvar 44 "vei og nærmiljø" 

Det bør tas en årlig gjennomgang av tilstandsvurderingen, slik at man til enhver tid kan 

opprettholde ønsket tilstand av veiene. De høye toppene i figur 10 over er asfalteringsjobber. 

Sommervedlikeholdskostnaden er redusert til 20% av dagens kostnad. Dette på grunn av at 

en stor del av sommervedlikeholdet er inkludert i handlingsplanen.  

0

500000

1000000

1500000

2000000

 -

 5 000 000

 10 000 000

 15 000 000

 20 000 000

2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Utvikling av kostnader og inntekter på ansvar 44 - vei og 
nærmiljø

Bruk av fond

UTGIFTER

INNTEKTER

Må finansieres av statstilskudd

2 per. Bev. Gjsnitt. (UTGIFTER)

2 per. Bev. Gjsnitt. (Må finansieres av statstilskudd)



21 
 

 Handlingsplan – alternativ 1 
I tabellen under ligger en 8 års plan med kostnader for å heve veistandarden opp til 4,5-4,8.  

8 års plan (i 1000 kr) - Alternativ 1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

4 782  4 926  5 073  5 226  5 382  5 544  5 710  5 882  Faste kostnader i FDV-avtale: 
- Generell kostnader 
- Brøytestikk 
- Vinterdosing Vannledningsdalen 
- Beredskap 
- Vintervedlikehold (brøyting, fresing og 
høvling) 

100  103  106  109  113  116  119  123  
Erfaringskostnader sommer 

625  643  663  683  703  724  746  768  
Erfaringskostnader vinter 

                
Planlagte utbedringer 

2 218  1 014  2 627  0  3 200  1 231  2 218  216  
Grusing (hovedsakelig G7 vei) 

0  7 565  0  4 007  0  7 832  0  3 840  
Asfaltering 

3 548  8 578  2 702  4 007  3 200  9 063  2 218  4 056  
Handlingsplan  

942  1 593  3 330  0  0  0  0  0  
Trafikksikkerhetsplan 

600  618  637  656  675  696  716  738  
Andre avdelinger 

10 597  15 844  11 874  10 024  9 399  15 447  8 793  10 828  
UTGIFTER ALT 1 

5 335  5 495  5 660  5 829  6 004  6 184  6 370  6 561  
INNTEKTER 

-5 262  -10 349  -6 215  -4 195  -3 394  -9 263  -2 423  -4 267  Må finansieres av statstilskudd 

     

Det budsjetterte underskuddet i alternativ 1 varierer mellom 2,4 og 10,3 millioner kroner. Det 

bør tas en årlig gjennomgang av tilstandsvurderingen, slik at man til enhver tid kan 

opprettholde ønsket tilstand av veiene. 

I snitt anbefales det at det bevilges 5,7 millioner kroner pr år. Dette utgjør 45,5 mill. kroner i 

planperioden. 

Det er ekstra store kostnader de årene det asfalteres. Kostnaden til grusing og asfaltering 

ligger inne i kostnaden til Handlingsplan. 

Tabell 1: Hvilke veier som rehabiliteres ved alternativ 1. 

Dette nivået gjør at man vil få en meget god veistandard i Longyearbyen. 

 

  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Hovedveier 200 100 

200 300 
400 500 

 600 210 
212 
bru503 

 600 300 
217  

 400 
227 229
501 503 
608 

Samleveier 400 307 307 222 
401 231 
236 238 
303 608 

400 224 
226 228 

224 226 
228 614 

400 308 
606 601 
620 

230 232 
234 300 
219 220 
221 309 

400 
bru106  

224 226
228 614 
700 

Adkomstveier  306 401 
412 
 

305  601 223 225 
311 
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 Handlingsplan – alternativ 2 
I tabellen under ligger en 8 års plan med kostnader for å heve veistandarden opp til 4.  

8 års plan (i 1000 kr) - Alternativ 2 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

4 782  4 926  5 073  5 226  5 382  5 544  5 710  5 882  Faste kostnader i FDV-avtale: 
- Generell kostnader 
- Brøytestikk 
- Vinterdosing Vannledningsdalen 
- Beredskap 
- Vintervedlikehold (brøyting, fresing og 
høvling) 

100  103  106  109  113  116  119  123  
Erfaringskostnader sommer 

625  643  663  683  703  724  746  768  
Erfaringskostnader vinter 

0  0  0  0  0  0  0  0  
Planlagte utbedringer 

2 218  432  0  0  2 961  985  0  173  
Grusing (hovedsakelig G7 vei) 

0  6 300  0  3 745  0  6 582  0  3 718  
Asfaltering 

3 548  6 732  75  3 745  2 961  7 566  0  3 890  
Handlingsplan  

942  1 593  3 330  0  0  0  0  0  Trafikksikkerhetsplan 

600  618  637  656  675  696  716  738  
Andre avdelinger 

10 597  13 997  9 247  9 762  9 159  13 951  6 576  10 663  
UTGIFTER ALT 2 

5 335  5 495  5 660  5 829  6 004  6 184  6 370  6 561  
INNTEKTER 

-5 262  -8 503  -3 588  -3 933  -3 155  -7 766  -206  -4 102  Må finansieres av statstilskudd 

 

Det budsjetterte underskuddet i alternativ 2 varierer mellom 0,2 og 7,8 millioner kroner. Det 

bør tas en årlig gjennomgang av tilstandsvurderingen, slik at man til enhver tid kan 

opprettholde ønsket tilstand av veiene. 

I snitt anbefales det at det bevilges 4,6 millioner kroner pr år. Dette utgjør 36,5 mill. kroner i 

planperioden. 

Det er ekstra store kostnader de årene det asfalteres. Kostnaden til grusing og asfaltering 

ligger inne i kostnaden til Handlingsplan. I alternativ 2 oppgraderes ikke adkomstveier. 

Dette nivået gjør at man vil få en god veistandard i Longyearbyen. 

  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Hovedveier 200 100 

200 300 
500 

 600 210 
212 
bru503 

 600 300 
217  

 400 
227 229
501 503 
608 

Samleveier 400 307 307 222 
401 231 
236 238 
303 608 

224 226 
228 

224 226 
228 

400 308 
606 601 
620 

230 232 
234 300 
219 220 
221 309 

bru106  224 226
228 614 
700 

Adkomstveier         
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 Handlingsplan – alternativ 3 
I tabellen under ligger en 8 års plan med kostnader for å heve veistandarden opp til 4.  

8 års plan (i 1000 kr) - Alternativ 3 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

4 782  4 926  5 073  5 226  5 382  5 544  5 710  5 882  Faste kostnader i FDV-avtale: 
- Generell kostnader 
- Brøytestikk 
- Vinterdosing Vannledningsdalen 
- Beredskap 
- Vintervedlikehold (brøyting, fresing og 
høvling) 

100  103  106  109  113  116  119  123  
Erfaringskostnader sommer 

625  643  663  683  703  724  746  768  
Erfaringskostnader vinter 

0  0  0  0  0  0  0  0  
Planlagte utbedringer 

0  0  0  0  0  0  0  0  
Grusing (hovedsakelig G7 vei) 

0  5 442  0  3 397  0  4 054  0  3 230  
Asfaltering 

1 330  5 442  20  3 397  0  4 054  0  3 230  
Handlingsplan  

942  1 593  3 330  0  0  0  0  0  Trafikksikkerhetsplan 

600  618  637  656  675  696  716  738  
Andre avdelinger 

8 379  12 707  9 192  9 414  6 198  10 438  6 576  10 002  
UTGIFTER ALT 3 

5 335  5 495  5 660  5 829  6 004  6 184  6 370  6 561  
INNTEKTER 

-3 044  -7 213  -3 533  -3 585  -194  -4 253  -206  -3 441  Må finansieres av statstilskudd 

 

Det budsjetterte underskuddet i alternativ 3 varierer mellom 0,2 og 7,2 millioner kroner. Det 

bør tas en årlig gjennomgang av tilstandsvurderingen, slik at man til enhver tid kan 

opprettholde ønsket tilstand av veiene. 

I snitt anbefales det at det bevilges 3,2 millioner kroner pr år. Dette utgjør 25,5 mill. kroner i 

planperioden. 

Det er ekstra store kostnader de årene det asfalteres. Kostnaden til grusing og asfaltering 

ligger inne i kostnaden til Handlingsplan. I alternativ 3 oppgraderes ikke samleveier. 

Elvekryssingene på Melkeveien og vei 106 (ved Huset) er også tatt ut av planen. 

 

 

  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Hovedveier 200 100 

200 300 
500 

 600 210 
212  

 600 300 
217  

 400 
227 229
501 503 
608 

Samleveier         

Adkomstveier         
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 Handlingsplan – alternativ 4 
I tabellen under ligger en 8 års plan med kostnader for å ikke oppgradere noen veier. Det vil 

også si at det er minimalt med budsjett for vedlikehold tilgjengelig. 

8 års plan (i 1000 kr) - Alternativ 4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

4 782  4 926  5 073  5 226  5 382  5 544  5 710  5 882  Faste kostnader i FDV-avtale: 
- Generell kostnader 
- Brøytestikk 
- Vinterdosing Vannledningsdalen 
- Beredskap 
- Vintervedlikehold (brøyting, fresing og 
høvling) 

100  103  106  109  113  116  119  123  
Erfaringskostnader sommer 

625  643  663  683  703  724  746  768  
Erfaringskostnader vinter 

0  0  0  0  0  0  0  0  
Planlagte utbedringer 

0  0  0  0  0  0  0  0  
Grusing (hovedsakelig G7 vei) 

0  0  0  0  0  0  0  0  
Asfaltering 

0  0  0  0  0  0  0  0  
Handlingsplan  

942  1 593  3 330  0  0  0  0  0  Trafikksikkerhetsplan 

600  618  637  656  675  696  716  738  
Andre avdelinger 

7 049  7 265  9 172  6 018  6 198  6 384  6 576  6 773  
UTGIFTER ALT 4 

5 335  5 495  5 660  5 829  6 004  6 184  6 370  6 561  
INNTEKTER 

-1 714  -1 770  -3 513  -188  -194  -200  -206  -212  Må finansieres av statstilskudd 

 

Det budsjetterte underskuddet i alternativ 4 varierer mellom 0,2 og 3,5 millioner kroner. Det 

bør tas en årlig gjennomgang av tilstandsvurderingen, slik at man til enhver tid kan 

opprettholde ønsket tilstand av veiene. 

I snitt anbefales det at det bevilges 1,0 millioner kroner pr år. Dette utgjør 8,0 mill. kroner i 

planperioden. 

Det største kostnadene er de første 3 årene hvor tiltakene til Trafikksikkerhetsplanen 

kommer inn. Det er ikke satt av penger til grusing eller asfaltering. Det vil ikke kunne 

gjennomføres noen særlige tiltak.  

Dette nivået gjør at man vil få en forfallende veistandard i Longyearbyen. Nivået er særs lite 

fremtidsrettet.  
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 Anbefaling 
Grafen under viser sammenstillingen av alle alternativene som er nevnt i Hovedplan Vei, og 

tidligere års regnskap. 

 

Å la veinettet forfalle gjør at man legger en stor vedlikeholdskostnad på neste generasjon. 

For å opprettholde en viss standard på veiene, anbefales det at det budsjetteres med 

vedlikeholdskostnader som vist i alternativ 2. 

Det bør hvert år gjennomføres en rask tilstandsvurdering for å se om budsjettert kostnad 

stemmer med virkeligheten. 

Innkjøp av grus og asfalt vil gi store kostnader fordelt på ett år. Grusen vil kunne benyttes i 

påfølgende år, mens asfalt benyttes kun det gjeldende år. Kvaliteten på asfalten som leveres 

med båt kan ikke sammenlignes med den som produseres direkte fra et asfaltverk, levetiden 

på nylagt asfalt i Longyearbyen er derfor ikke den samme som på fastlandet. 

Rørgjennomføringer, da spesielt av fjernvarme, i dårlig luftet varerør, skaper store 

telehivskader på veiene. Det bør derfor investeres i store nok varerør slik at det blir god 

luftsirkulasjon. 

Det avsettes 36,5 millioner kroner fordelt på planperioden på 8 år til bruk av rehabilitering av 

veinettet i Longyearbyen. Hovedveiene prioriteres, deretter de høyest trafikkerte 

samleveiene. 
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 Uttalelser ved offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn november 2014. Kunngjøring om dette ble satt 

inn i Svalbardposten og på hjemmesiden til Longyearbyen lokalstyre. I tillegg ble det sendt 

brev til aktuelle høringsinstanser. 

Høringsfristen var satt til 9. januar. Det kom inn ett høringsinnspill den 15.januar fra SNSK. 

Dette er vist i kapittel under.  

 Store Norske Spitsbergen Kullkompani 
Målsettinger fra trafikksikkerhetsplanen og arealplan for Longyearbyen bør gjenspeiles i 

planen.  

Kart som viser offentlige veier i Longyearbyen bør oppdateres siden kartet er utdatert og 

Longyearbyen lokalstyre har etablert og overtatt flere veier etter avtalen ble inngått. 

Tilsvarende bør brøytekartet også oppdateres. 

Longyearbyen lokalstyre må tydeliggjøre ansvaret mellom offentlige og private veier. 

Oppgradering og vedlikehold av veien i Adventdalen blir prioritert så raskt som mulig. 

Alternativene som prioriterer vedlikehold og oppgradering av Adventdalen er ønskelig. 

Vurdering: 

Siden høringsinnspillet kom inn etter høringsfristen kan man vurdere å ikke ta hensyn til 

dette. Det er valgt å inkludere dette for politisk behandling. 

Trafikksikkerhetsplanen er inkludert i økonomiplanen i alle alternativ. Trafikksikkerhetsplanen 

er derfor ivaretatt. Trafikksikkerhetsplanen er også inkludert i økonomiplanen. 

Målsettinger fra arealplan og trafikksikkerhetsplan er politisk godkjente dokumenter og er 

allerede styrende dokumenter for Longyearbyen lokalstyre.  

Brøytekart oppdateres hvert år for FDV-partner. Oppdatert kart i henhold til avtale avtales 

internt mellom SNSK og LL, dette utføres uten at det inkluderes i hovedplan vei. 

Longyearbyen lokalstyre kan bedre informasjon utad angående offentlige og private veier. 

Dette utføres uten at det inkluderes i hovedplan vei. 

Oppgradering og vedlikehold av veien i Adventdalen er inkludert i anbefalt alternativ 2. Det 

avgjøres politisk hvorvidt det bevilges midler til dette eller ikke. 

 


