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Bakgrunn

Trafikksikkerhetsplanen som ble utarbeidet for forrige periode la til grunn at den skulle revideres etter en 
fireårsperiode. Det har skjedd en utvikling i samfunnet i løpet av denne fireårsperioden. En del byggeaktivitet 
nødvendiggjør ny infrastruktur der folk ferdes. Endring i folketall, antall skoleelever, studenter og økt turisme 
gjør at andre problemstillinger og behov for andre tiltak blir aktuelle og nødvendiggjør en revidering av forrige 
trafikksikkerhetsplan.

Rullering av trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen var oppe til behandling i Miljø- og næringsutvalget 5. 
september 2011.
Planprogram datert 30. juni 2011 ble lagt frem for utvalget som ga sin tilslutning til dette.
Miljø- og næringsutvalget vedtok enstemmig å sette i gang arbeidet med revisjon av trafikksikkerhetsplan for 
Longyearbyen.

Planprogram

Svalbardmiljøloven § 50 2. ledd:
«Ved utarbeidelse eller revisjon av hele arealplanen skal det utarbeides et planprogram som klargjør hvilke 
forhold det skal redegjøres for i planen. Berørte organer og organisasjoner mv. som har særlig interesser i 
planarbeidet, skal gis anledning til å uttale seg til planprogrammet. Endelig planprogram skal kunngjøres av 
planansvarlig slik at rammene og forutsetningene kan bli gjenstand for offentlig debatt.»

Det er ikke krav i gjeldende lovverk for Longyearbyen at det skal utarbeides planer tilsvarende 
kommuneplaner, men det er et ønske at Longyearbyen lokalstyre har gode planer som styringsdokumenter 
og som kan legges til grunn for prioritering av oppgaver og ressurser. Trafikksikkerhetsplanen vil være et 
viktig styringsdokument for videre kontinuerlig arbeid med å sikre at det blir trygt og trivelig å bo og ferdes i 
Longyearbyen.

Longyearbyen lokalstyre har etablert en praksis med å utarbeide planprogram også i forbindelse med 
utarbeidelse av plan for deler av arealplanområdet, og for deler av samfunnsplanleggingen.

Planprosess

Arbeidet med revidering og utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen er organisert som et 
prosjekt. Planen er en delplan som vedtas av lokalstyret. Miljø- og næringsutvalget er Longyearbyen 
lokalstyres faste planutvalg, og utvalget legger planforslaget ut til offentlig høring.

Prosjektgruppa har bestått av:

Bøye Bøland, plan- og utviklingsavdelingen (prosjektleder)
Pernille Weis-Fogh, konsulent oppvekstforetaket
Jørn Myrlund, Bydrift KF, seniorrådgiver, deltok i arbeidet med forrige trafikksikkerhetsplan
Håkan Eriksson, Bydrift KF, leder av teknisk infrastruktur
Per Andreassen, Sysselmannen på Svalbard
Kjersti Holte, Bydrift KF, teknisk infrastruktur, ansvarlig for vegsaker (tiltrådte gruppa fra møtet 17. april 2012)

Det ble valgt en bredere representasjon fra Bydrift KF fordi deltakerne utfyller hverandre med hensyn på 
historisk kunnskap og fagområde, og at dette var til nytte for arbeidet i gruppa.

Prosjektgruppas arbeidsform 

Prosjektgruppas representanter har kommet med innspill fra de områdene de selv representerer, men har i 
tillegg arbeidet på fritt grunnlag til det beste for arbeidets felles måloppnåelse i trafikksikkerhetsplanen.
Prosjektgruppa har hatt 7 møter.
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Prosjektgruppa vurderte de ulike delmålene som var fastsatt som mandat i planprogrammet.
«Skoleveiene skal være trygge» og «Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt Longyearbyen» er to delmål 
som er svært viktig for trafikksikkerheten og som ved en hel eller delvis måloppnåelse vil gi stor effekt.
Det var da naturlig å starte med disse delmålene og legge mest arbeid i prosjektet på dette.

Målsetting

Hovedmålet til trafikksikkerhetsplanen for kommende fireårsperiode er likelydende som målet for forrige 
plan:
«Trafikksikkerhetsplanen skal bidra til at det forblir trygt og trivelig å bo og ferdes i Longyearbyen»

Med utgangspunkt i forrige trafikksikkerhetsplan, 2007 – 2011, er det naturlig å videreføre også delmålene
fra denne planen, med noen mindre justeringer.

Delmål for trafikksikkerhetsplan i kommende fireårsperiode:
 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

Delmål: Skoleveiene skal være trygge 

I prosjektarbeidet som foregikk i forbindelse med forrige trafikksikkerhetsplan, ble det foretatt en 
spørreundersøkelse blant barn på skolen. Prosjektgruppa mente at dette ville gi et godt grunnlag for å 
vurdere tryggheten på skoleveien, og vi bestemte oss for å foreta en ny spørreundersøkelse.
Spørreundersøkelsen ble utvidet til også å involvere foreldre til skolebarn, samt at vi foretok en undersøkelse 
blant foreldre og ansatte i barnehagene.

Skolebarna beskrev hvordan de kom seg til og fra skolen, hvor de oppholdt seg på fritiden og hvor de følte 
seg utrygge på skoleveien og i fritida. I tillegg ga foreldrene tilbakemelding om der de mente skolebarna var 
utrygge og kom med forslag til tiltak.

Foreldre og ansatte til barn i barnehagen ga også tilbakemelding på utrygghet og trafikkfare i forbindelse 
med levering, henting og parkering ved barnehagene. De kom også med forslag til hva som kunne gjøres av 
tiltak.

Tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen var god. Svarprosenten blant skolebarn var ca. 58 %.
Tilbakemeldingen fra foreldre til barn i barnehagene og ansatte var noe lavere, henholdsvis ca. 41 % og fra 
foreldre og ca. 48 % fra de ansatte. Prosentandelen er nok reelt en del høyere da mange foreldre har flere 
barn i barnehage og skole og har gitt en samlet tilbakemelding på spørreundersøkelsen. Tilbakemeldingen 
var såpass høy at vi følte oss trygg på at disse var representative og ga et godt grunnlag for å kunne vurdere 
trygge skoleveier i Longyearbyen. Ofte er det slik at de som ikke gir tilbakemelding er fornøyd med 
situasjonen som den er i dag.

Ut i fra tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen var det noen områder som skilte seg ut som mer 
trafikkfarlige enn andre. Dette var Hilmar Rekstens vei, overgang fra Haugen til skolen og Polarflokken 
barnehage, bakken ned fra Gruvedalen (Vei 232) og Blåmyrakrysset (Vei 232/Vei 200). På grunnlag av 
spørreundersøkelsen har prosjektgruppa arbeidet videre med forslag til tiltak.
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Trafikkfarlige områder

Tilbakemeldingen fra undersøkelsen på skolen og barnehagen viste at det var noen områder som pekte seg 
ut til å være mer utrygge og trafikkfarlige.

Følgende områder går spesielt på trygge skoleveier.

Hilmar Rekstens vei (Vei 200)

Vurdering av fartsregulerende tiltak
for å redusere farten i Hilmar 
Rekstens vei og dessuten at 
syklister og gående i større grad 
benytter eksisterende gang-
/sykkelvei i sentrum
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Overgang til skole og Polarflokken barnehage

Forslag om redusert fart langs vei 500 mellom 
Polarflokken barnehage mellom kl. 0700 og 
1700 og markert fotgjengerovergang der 
gangveien går over til Haugen

Bakken ned fra Gruvedalen

Forslag om å etablere fartshump for å redusere 
farten
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Beskrivelse av tiltak

Gang- og sykkelvei langs Hilmar Rekstens vei er vurdert som et tiltak. Tiltaket er relativt kostnadskrevende. 
Hilmar Rekstens vei har i dag fartsgrense på 30 km/t. Vegen føles ikke trygg som skolevei da det ofte kjøres 
alt for fort på denne veien. 

En gang- og sykkelvei langs Hilmar Rekstens vei vil komme i konflikt med eksisterende skuterløype noe som 
hadde gjort at flytting av skuterløypa hadde vært nødvendig.

Tiltak for å redusere farten i Hilmar Rekstens vei er vurdert. I stedet for etablering av fartsreduserende tiltak i 
form av fartshumper bør politiet foreta jevnlige fartskontroller på strekninga slik at farten på kjørende 
reduseres.

Det ligger en eksisterende gang- og sykkelvei gjennom sentrum parallelt med Hilmar Rekstens vei som bør 
benyttes i større grad av gående og syklister.

Overgangen mellom gang- og sykkelvei fra Haugen til skolen oppleves som en trafikkfarlig overgang. Denne 
sikres med markering av fotgjengerfelt og skilt. I tillegg innføres tidsbegrenset 30-sone, fra kl. 0700 til kl. 
1700, fra Polarflokken og forbi sydlig innkjørsel til skolen. Alle fotgjengeroverganger markeres i veibanen og 
med skilt.

Bakken ned Gruvedalen føles utrygg som skolevei. Biler og syklister har stor fart ned bakken.
Prosjektgruppa anbefaler fartsregulerende tiltak i form av etablering av en fartshump i vei 232. Tiltaket er lagt 
inn i handlingsplanen. 
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Delmål: Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt Longyearbyen 

I arbeidet med å skape tryggere skoleveier, og en hel eller delvis måloppnåelse av dette, vil vi også få en 
effekt av deloppnåelse av delmålet «Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt Longyearbyen».

Gang- og sykkelveier

I arealplanen for Longyearbyen planområde er det foreslått å etablere to nye gang- og sykkelveistrekninger: 
gang-/sykkelvei på vestsiden av Hilmar Rekstens vei og gang-/sykkelvei mellom Bykaia og UNIS. Vurdering 
av gang- og sykkelvei i Hilmar Rekstens vei er nærmere vurdert under forrige delmål «Skoleveiene skal 
være trygge», side 6, andre avsnitt.

Gang- og sykkelvei mellom Bykaia og UNIS er vurdert som et tiltak. Denne vil først og fremst komme 
turismen til gode og utbedrer en trafikkfarlig strekning.

Begge gang- og sykkelveiene som ble foreslått i arealplanen ble vurdert i arbeidet med forrige 
trafikksikkerhetsplan. Gang- og sykkelvegene ble politisk behandlet gjennom arealplan for Longyearbyen, 
men har ikke blitt prioritert.

I planbeskrivelsen for delplan Elvesletta nord er det bemerket at det kan være behov for separering av myke 
og harde trafikanter langs hovedtrafikkåren, vei 500. Det er etablert et fortau mellom hovedvei og 
parkeringsplass langs Elvesletta nord. Prosjektgruppa har vurdert forlengelse av denne som en gang- og 
sykkelvei mellom Elvesletta nord og Elvesletta syd. Denne er tatt med i tiltaksprogrammet i planen.
Miljø- og næringsutvalget kom med innspill om å vurdere en gang- og sykkelvei på nordsiden av hovedveien 
mellom avkjørsel til avfallsanlegget og Ingeniør Paulsen AS. Det må utarbeides en plan over hvor denne 
gang-/sykkelveien skal plasseres.

Det fleste gående og syklende som skal ned til Sjøskrenten, benytter eksisterende gang-/sykkelvei fra veg 
234 og UNIS og ned til SSU / IGP. Ferdsel langs hovedveien og østover foregår i vinterhalvåret med skuter 
og det oppleves ikke spesielt trafikkfarlig med myke trafikanter i dette området på sommertid. 

Redusere motorferdsel i Longyearbyen

Prosjektgruppa fikk innspill om å prøve å redusere motorferdsel generelt i Longyearbyen. Klarer vi å få 
reduksjon i bilbruken vil det bli tryggere å ferdes for myke trafikanter.
For å motivere til mindre bilkjøring må det tilrettelegges bedre for myke trafikanter ved at det bygges flere 
gang- og sykkelveier. Forslag til hvilke gang- og sykkelveier som bygges, er beskrevet i tiltaksprogrammet.

Gjennomgang av skilting i Longyearbyen

For å kunne få en bedre måloppnåelse på dette delmålet ønsker vi å gjennomgå skiltplan som ble vedtatt i 
forbindelse med arbeide med trafikksikkerhetsplanen for 2008-2011.

Skiltforskriften gjelder så vel på Svalbard som for fastlands Norge. Skilt er gyldig bare når de er plassert etter 
vedkommende myndighet, som for Svalbard er Sysselmannen. Skilta gjelder for vegen i den tillatte 
kjøreretning og for den trafikantgruppa som de retter seg mot.

En god og riktig skilting bidrar til å trygge trafikksikkerheten for gående, syklister og bilister, og til at en 
rettmessig har hjemmel til å håndheve vegtrafikkloven.

Høsten 2011 ble ny skiltplan for gang-/sykkelveien i sentrum vedtatt.



Side 8 av 17

I den forbindelse ble det også sett på behov for endring av fartsgrenser ved Bykaia og på strekningen 
Svalbard snøscooterutleie - hundegården ved Isdammen.

Trafikkfarlige områder

Tilbakemeldingen fra undersøkelsen på skolen og barnehagen viste at det var noen områder som pekte seg 
ut til å være mer utrygge og trafikkfarlige.

De trafikkfarlige områdene som her påpekes er satt opp som grunnlag for delmålet «Vi skal ha gode og 
trygge veier i og rundt Longyearbyen». De andre områdene nevnes under forrige delmål «Skoleveiene skal 
være trygge». Følgende områder er også av betydning for å trygge skoleveiene og må ses i sammenheng 
med disse.

Blåmyrakrysset (kryss Hilmar Rekstens vei – Vei 232

Forslag om å etablere busslomme på 
nordsiden av vei 232, langs Hilmar 
Rekstensvei
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Elvesletta syd - Polarflokken barnehage

Forslag om å bygge gang-/sykkelvei 
mellom Elvesletta syd og Polarflokken 
barnehage

Beskrivelse av tiltak

Gang- og sykkelveier

Prosjektgruppa anbefaler bygging av gang- og sykkelvei mellom Bykaia og UNIS. Strekningen mellom 
Bykaia til Energiverket er bygd og skiltet som gang- og sykkelvei på nordsiden av hovedveien. Videreføring 
av denne er relativt kostnadskrevende, men vil ha en stor trafikksikkerhetsgevinst. Forslag om forlengelse av 
denne veien er tatt med i tiltaksprogrammet. 

Kostnader for etablering av gang- og sykkelvei videre fra UNIS til Ingeniør Paulsen er satt opp i 
tiltaksprogrammet med en lavere prioritet. Prosjektgruppa anser trafikkfaren langs denne strekningen som 
lavere enn strekningen mellom Bykaia og UNIS. 
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Gang- og sykkelvei anbefales bygd mellom vei 219 og opp til Perleporten. Nøyaktig plassering av denne 
forbi bebyggelsen må vurderes slik at det i liten grad kommer i konflikt med trafikk til og fra boligene i 
området. 

Utbygging av Elvesletta syd gjør at nødvendigheten av å etablere en gang- sykkelveg opp til skolen er et 
godt trafikksikkert tiltak. Bygging av gang- og sykkelveg mellom Elvesletta syd og Elvesletta nord bør også 
prioriteres.

Motorferdsel i Longyearbyen

For at generelt motorferdsel skal kunne reduseres går det også på motivasjon og holdninger.
Tomgangskjøring og unødig stopp og parkering der myke trafikanter ferdes, bør unngås. Ulovlig bil- og 
skutertrafikk på gang- og sykkelveier bør også unngås.

Holdningsskapende arbeid på videregående skole om trafikksikkerhet og skuterkjøring er et godt tiltak i den 
forbindelse.

Skilting

Det er behov for å gjennomgå all eksisterende skilting der eventuelle skilt som er feilplassert enten fjernes 
eller flyttes. En ser også på behovet for supplering og endring av skilting.  

Behov for oppsett av enkeltskilt i forbindelse med utbedring av trafikkfare er her tatt med som tiltak i 
handlingsprogrammet.

Det utarbeides egen skiltplan for hele Longyearbyen som ikke tas med som del av Trafikksikkerhetsplanen.

Delmål: Vi skal ha gode ferdselsårer som leder skutertrafikken på klare 
og entydige merkede veier ut fra og inn i Longyearbyen 

Dette var også et delmål i prosjektarbeidet med den forrige trafikksikkerhetsplanen for 2008 – 2011. I dette 
arbeidet ble ikke dette delmålet behandlet som spesielt trafikkfarlig og ikke foreslått endring i form av 
kostnadskrevende tiltak.

I arealplanen for Longyearbyen planområde står det at det er behov for å samle skutertrafikken i egne 
traseer, både av hensyn til trafikksikkerhet og av hensyn til miljøet i naturområdene. Planen angir dessuten
grense for skuterfritt område.

Videre siteres det fra arealplanen:

«Skutertrafikken er høyest i tidsrommet primo mars – ultimo mai. I denne perioden er det behov for å 
kanalisere snøskutertrafikken i tettstedet først og fremst av trafikksikkerhetshensyn, mens snøskutertrafikken 
utenfor tettstedet ønskes kanalisert av miljøårsaker. Løypenettet i tettstedet er kun anbefalt og planen gir 
intet pålegg om å følge disse løypene».

Tilbakemeldingen fra skoleundersøkelsen viser at det er en del skutertrafikk, spesielt krysning av Hilmar 
Rekstens vei kan føles noe utrykt på skoleveien.

Det er behov for å se på om skutertrafikken inn og ut av byen kan samles og kanaliseres slik at det hindrer 
mye krysninger over vei og der forgjengere ferdes.
Skutertrafikken sørover gjennom byen kanaliseres i elveleiet. Dette kommer ikke i konflikt med annen ferdsel 
og fungerer godt. 
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Skutertrafikk fra sentrum, ned bak Polarhotellet, ned til SSU, samt ned forbi UNIS og mot bensinstasjonen er 
pr. i dag ikke optimal med tanke på øvrig trafikk.
Skutertrafikk gjennom veiområde og boligområde opp bakken på Haugen og forbi Funksjonærhotellet bør 
kanaliseres bak hotellet eller ned til elveleie.

Skutertrafikken langs Hilmar Rekstens vei er i utgangspunktet ikke til hinder for øvrig trafikk, men krysning av 
stikkveiene fra Vei 232, Vei 230, Vei 228, Vei 226 og Vei 224 er ikke optimalt. På grunn av krysning av disse 
veiene, samt rørgater vil trafikken i perioder gå litt inn på Hilmar Rekstens vei. 

Eksisterende skutertrafikk 
i område Polarhotellet –
UNIS

Skutertrafikk UNIS –
Statoil
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Skuter trafikk langs Hilmar 
Rekstens vei

Beskrivelse av tiltak

Et generelt mål må være å prøve å samle traseer som i praksis går parallelt til en trase, spesielt der 
skutertrafikken krysser vei og gangveier.
Etter mye trafikk på en trase vil det oppstå mye humper som etter hvert blir ubehagelig å kjøre på. Dette 
fører til at en kjører opp nye traseer med den konsekvens at en får nye og flere krysninger av vei og 
gangveier.

Av og til blir humpene forsøkt planert og jevnet ut med tråkkemaskin. Jevning av humper vil være et godt 
tiltak for å unngå nye traseer og nye krysninger av vei og gangveier. Imidlertid så kan en jevning av 
skutertrasene føre til høyere fart og at det dermed ikke nødvendigvis får en effekt av bedre trafikksikkerhet.
Spesielt gjelder dette traseen langs vei fra UNIS til bensinstasjonen og i området nedenfor Polarhotellet.

Utfylling med elvemasse i områder der skutertrafikk krysser vei og gangveier vil være et tiltak for å bedre 
sikten for skuterførerne når de krysser veien og samtidig legge bedre til rette for krysningspunkt.

Delmål: Det skal etableres et sammenhengende veinett for fotgjengere 
og syklister

Delmålet er videreført fra trafikksikkerhetsplanen fra forrige periode 2008 – 2011.
Dette er et delmål som er svært kostnadskrevende å gjennomføre. Prosjektgruppa har lagt mest vekt på de 
delmåla som vi mener gir en større trafikksikker effekt.

Bygging av sammenhengende gang- og sykkelvei fra Bykaia til UNIS er et tiltak som gir god trafikksikker 
gevinst. Dette er hovedåra for cruiseturister og kull- og anleggstransport. 
Passasjertrafikk knyttet til reiseliv og da spesielt cruisetrafikk har hatt betydelig økning de senere åra. I år 
2000 var det 8474 cruisepassasjerer, i 2004 13130 og i 2011 var det 22937 cruisepassasjerer. 

Etablering av gang- og sykkelvei videre fra UNIS til Ingeniør Paulsen er vurdert. Strekningen bidrar med å få 
et sammenhengende gang- og sykkelveinett i Sjøområdet.
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Gang- og sykkelveg mellom Elvesletta nord og Elvesletta syd, samt videre til skolen, og dessuten forslag om 
å etablere en gang- og sykkelvei mellom vei 219 og Perleporten, gjør at vi får et til dels sammenhengende 
veinett for myke trafikanter mellom Sjøområdet og skolen.

Beskrivelse av tiltak

Prosjektgruppa anbefaler bygging av gang- og sykkelveier i de områder det i dag er størst trafikkfare. Dette 
har vi fått tilbakemelding om fra spørreundersøkelsen fra skolebarn og foreldre og ansatte i barnehagene. 

Vurdering av dette, samt forslag til tiltak er nærmere beskrevet under delmålet «Skoleveiene skal være 
trygge» for de områder det ferdes mest skolebarn. Øvrige områder er vurdert og beskrevet nærmere under 
delmålet «Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt Longyearbyen». En god del av de tiltaka som er 
beskrevet under disse delmåla vil også bidra til å oppnå et mer sammenhengende veinett for fotgjengere og 
syklister.
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Handlingsprogram

Handlingsprogrammet inneholder oversikt over tiltak for økt trafikksikkerhet i Longyearbyen

Prioritet Tiltak Hvor Ansvarlig
Kostnader i 

1000 kr.

2013 2014 2015

1.

Nedsatt fartsgrense til 30 sone mellom
Polarflokken barnehage og skolen mellom 
kl. 0700 og 1700

Overgang Haugen -
skole LL/Bydrift 20

Bygge busslomme / plass for busstopp ved 
hovedveien nær gang - sykkelveien til 
skolen (plassering befares)

Overgang Haugen -
skole LL/Bydrift 142

Utbedring av belysning mellom 
Polarflokken barnehage og skolen

Overgang Haugen -
skole LL/Bydrift 25

Bygge busslomme på nordsida av 
Blåmyrakrysset rett før kryss til vei 229
(plassering befares) Blåmyrakrysset LL/Bydrift 142

Flytte busskur til busslomme (nevnt i 
forrige punkt) Blåmyrakrysset LL/Bydrift 43

Etablere fotgjengerovergang nederst i vei 
232 Blåmyrakrysset LL/Bydrift 25

Etablere en fartshump i vei 232 for å 
redusere farten ned bakken fra 
Gruvedalen. Gruvedalen LL/Bydrift 27

Sette opp parkeringsskilt på plassen ved 
Ungdomsklubben som øremerkes 
parkering for Kullungen barnehage Kullungen barnehage LL/Bydrift 10

Nedsatt fartsgrense til 30 sone i område 
ved barnehagen

Longyearbyen 
barnehage LL/Bydrift 40

Sette opp to lysstolper for å bedre 
belysningen i mørketida

Longyearbyen 
barnehage LL/Bydrift 40

Etablere fotgjengerovergang fra gang -
sykkelveien til vei 219

Ved gml. 78 grader 
nord

LL/Bydrift
23

Skilte parkering forbudt for å fjerne 
trafikkfarlig parkering langs veien

Ved gml. 78 grader 
nord

LL/Bydrift
5

Bygge gang - sykkelvei fra vei 219 til 
Perleporten Sentrum LL/Bydrift 400
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fortsettelse på tabell fra forrige side

Prioritet Tiltak Hvor Ansvarlig
Kostnader i 

1000 kr.

2013 2014 2015

2.
Utbedre veien på nedsida for bedre av / 
påstigning ved barnehagen

Longyearbyen 
barnehage LL/Bydrift 115

Legge grus på rørgate fra vei 232 for bruk 
til gangvei Gruvedalen LL/Bydrift 28

Bygge parkering mellom barnehage og 
kirken

Longyearbyen 
barnehage LL/Bydrift 250

3.
Bygge gang - sykkelvei fra Elvesletta syd til 
Polarflokken barnehage

Polarflokken 
barnehage / sentrum LL/Bydrift 600

Bygge gang - sykkelvei fra Elvesletta syd til 
Elvesletta nord Sentrum LL/Bydrift 600

Bygge gang - sykkelvei fra sentrum til 
Longyearbyen barnehage

Sentrum / 
Longyearbyen 
barnehage LL/Bydrift 1560

4.

Bygge gang – sykkelvei fra 
Sysselmannsgarasjen til Longyearelva Sjøområdet LL/Bydrift 1180

Bygge gang – sykkelveg fra Longyearelva til 
UNIS kryss vei 500 Sjøområdet LL/Bydrift 340

Bygge gang – sykkelveg fra krysset ned til 
Avfallsanlegget og østover til IGP Sjøområdet LL/Bydrift 250

Sum: 942 1593 3330
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Gjennomføring av tiltak

Prosjektgruppa har vurdert tiltakene i handlingsprogrammet og satt disse opp med prioritering. Tiltak som lett 
lar seg gjennomføre, har stor effekt og ikke koster mye å gjennomføre, har fått høyest prioritet. Det er også 
lagt stor vekt på områder der vi har fått tilbakemelding at ungene føler seg utrygge på skoleveien. 
Forslag til mer kostnadskrevende tiltak, og der trafikkfaren kan reduseres ved å iverksette enklere og 
billigere tiltak, har fått lavere prioritet.

Prosjektgruppa mener at trygging av skolebarn bør prioriteres sterkest og har i handlingsprogrammet 
anbefalt at tiltak knytta til disse får en høyere prioritet og gjennomføres først.

Prosjektgruppa har arbeid for å få en helhetlig trafikksikkerhetsplan. Vurderinger og forslag til tiltak er delt 
opp under de ulike delmåla for å gi en bedre oversikt, men må ses i sammenheng.

Oppfølging, evaluering og revidering

Tiltakene i handlingsprogrammet bør gjennomgås årlig gjennom planperioden for nødvendig revidering og 
komplettering.
Når planperioden er over er det naturlig å foreta en samlet evaluering av planen, der tiltakslistene 
gjennomgås og kompletteres.
Ansvaret for oppfølging, evaluering og rullering av planen er lagt til Longyearbyen lokalstyre.

Tiltaksprogrammet fra trafikksikkerhetsplan fra forrige periode følger vedlagt med merknader. Dette for å vise 
hvilke tiltak som ble vurdert i forbindelse med arbeide med trafikksikkerhetsplan og hvilke tiltak som ble 
realisert.
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Vedlegg:

Handlingsprogram med tiltak fra Trafikksikkerhetsplan 2008 – 2011, med 
rapportering av gjennomføring

Prioritet Tiltak Ansvarlig
Kostnader i 

1000 kr. Merknader

2008 2009 2010 2011

1. Gang og Sykkelvei på Vestsiden av Vei 200 LL/Bydrift 40 1000

Ikke prioritert i 
budsjettet

2.
Vei 600 og 500 opp til kryss Nybyen 
omklassifiseres til forkjørsvei

Sysselmannen,
LL/Bydrift 120

Utført

3. Autovern langs Kullungen barnehage LL/Bydrift 70
Utført

4.
Parkering til Kroa anlegges på tomten rett 
sør for Kroa LL/Kroa X X

Løst i forbindelse 
med betingelse i 

delingssak

5.
Innføring av 30 km fartsgrense i 
boligområdene

Sysselmannen, 
LL/Bydrift 50

Utført

6.
Forbedring av inn/utkjøring fra Svalbard 
Auto LL/Bydrift 50

Ikke utført

7. Fartsdempere i boligområdene LL/Bydrift
130

Nedsatt hastighet 
ble prioritert som 

tiltak i stedet

8.
Skilt og oppmerking av gangfelt der gangvei 
krysser vei 229 LL/Bydrift 25

Ikke utført

     9.

Gjerde rundt Kullungen barnehage 
forhøyes med netting slik at barna ikke 
kommer over og dermed ut i veien LL/Bydrift 40

Utført

10. Gang og sykkelvei mellom bykaia og UNIS LL/Bydrift 60 2700

Foreslått
videreført i ny plan

11.
Etablere en bensinpumpe for skutertrafikk i 
området Sjøskrenten øst Næringsforening/LL X X

Næringsforeningen 
har ikke gått inn 

for dette

12.
Adkomstvei til nye boliger i vei 234 / 
omlegging

Tomteeier/LL Veg bygd fra vei 
232

13.
Oppsetting av 30 sone for skoleområdet og 
Haugen 20 Utført

Sum 270 1205 2700 130
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