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Hvordan vil Svea se ut i framtiden? 
Hva skal bort -hva skal bevares?
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Store Norskes eier la i forslag til statsbudsjett for 2018 frem forslag om permanent stengning 
og avslutning av kullgruveaktivitetene i Svea og Lunckefjell. Avviklingen ble besluttet da 
statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt i Stortinget. Avslutningsarbeidet er delt i to separate planer 
(denne kortversjonen omhandler avslutningsplanen for Svea, Fase 2B):
- 1 Lunckefjell (fase 1) 
- 2 Svea (fase 2A og B).
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PROSESSEN

Figur som viser prosessen fram til en omforent Avslutningsplan

En opprydning etter gruvedrift i stor skala på et så spesielt sted som Svalbard har ikke tidligere 
blitt gjennomført. Rammene for opprydningen finnes i hovedsak i svalbardmiljøloven (sml) og i 
underlaget for Stortingets beslutning om nedleggelse. 

Store Norskes anbefalte målsetning for avslutningsarbeidet i Svea tar utgangspunkt i 
de absolutte premissene og ambisjonene, dialog med eier og myndigheter, kunnskapen 
fagkonsulentene har bidratt med gjennom sine rapporter og de tverrfaglige diskusjonene i 
prosjektgruppa. 

Avslutningsplanen er et overordnet dokument og følges av detaljerte fagrapporter. Planen 
beskriver, begrunner og vurderer virkningene av avslutningstiltakene. Det foreslås rekkefølge, 
framdrift og krav til opprydningsprosessen, og kostnadene beregnes.

Fire hovedmål for avslutningsarbeidet:

a.  Fjerne infrastruktur 

b.  Tilbakeføring av landskap slik at naturlige prosesser kan virke og med best mulig    
 tilpasning av landskapselementer til et helhetlig landskap.

c.  Etterlate fredete kulturminner 

d. Fjerne forurensning som utgjør en uakseptabel miljørisiko
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HISTORIE OG FRAMTID

Den svenske driftsperioden (1917-1925) 
Gruvedriften i Sveagruva ble startet opp av svenskene, derav navnet. Sommeren 1917 startet 
så oppbyggingen av Sveagruvan, anlagt i Liljevalchfjellet like nordvest for Svea sentrum. 
Den første gruven ble etterhvert kalt Gruve I, og i 1920 åpnet også Gruve II like ved Gruve I. 
Gruvesamfunnet besto også av boligbygninger, lagerbygninger, kontorer, kraftstasjon, sykestue 
og spisemesse. Interessen for å investere i gruvedriften på Spitsbergen var lav, også fra den 
svenske stats hold, hovedsakelig grunnet Svalbards status som «ingenmannsland». Og i 1934 ble 
gruven solgt til Store Norske. 

Store Norskes første driftsperiode (1935-1949)
I 1939 startet oppfaringsarbeider i den nye Vest-gruven, like vest for de gamle Gruve I og Gruve 
II. Til tross for utbruddet av 2. verdenskrig fortsatte virksomheten på Svalbard omtrent som før, 
men i 1941 ble hele befolkningen på Svalbard evakuert. I løpet av vinteren 1945/-46 ble det igjen 
oppført en del lagerhus og boliger og anlegget sto ferdig rundt årsskiftet. Da gruva var klar til 
produksjon i 1946 fortsatte produksjonsdrift og oppfaringsdrift frem til driften av Svea-gruva ble 
innstilt i 1949. 

Perioden 1950-1987
På 50- og 60-tallet foregikk det en viss undersøkelsesdrift og prospektering, men virksomheten 
i Svea var like fullt begrenset. I årene etter 1977 ble det foretatt en forsiktig utbygging av 
samfunnet for å bedre boforholdene for de ansatte. I 1985 ble det bestemt at Svea skulle 
bygges ut til å bli en fullverdig produksjonsgruve. Det ble planlagt ny utskipningskai på Kapp 

Amsterdam og provisoriske bygninger skulle erstattes med nye og permanente, men på grunn av 
vanskelige driftsforhold og sviktende marked ble gruven lagt i driftshvile fra 1987. 

Fra 1997 fram til i dag
I 1991 la Store Norske frem en prosjektutredning om det såkalte Sentralfeltet ved Svea, eller Svea 
Nord som gruven heter i dag. I 1997, 10 år etter at Svea var lagt i driftshvile, ble driften igjen tatt 
opp. I 1997 ble det bygget et nytt og moderne lasteanlegg ved Kapp Amsterdam og kullprisene 
steg og i 2002, for første år siden begynnelsen av 1970-tallet, gikk kulldriften med overskudd. 
2007 ble et rekordår for Store Norske. I 2008 var omsetningen for første gang over 3 milliarder 
norske kroner.  I 2010 søker Store Norske om å få åpne ny gruve i Lunckefjell, og i desember 2011 
ga Miljøverndepartementet tillatelse til Lunckefjellprosjektet.
Allerede 25. oktober 2013 kom det første kullet ut av gruven i Lunckefjell, men i 2015 sank 
kullprisene til et lavmål, og Store Norske gikk inn i en økonomisk krise. I april 2016 stoppet 
kullproduksjonen etter knappe 2,5 års drift. Kullageret ble skipet ut, og den 24.september forlot 
siste kullbåt Svea. I 2017 vedtok Stortinget avvikling av kulldrift i Svea. Dermed var en 100-årig 
gruvehistorie over.

Framtidens Svea
Det er landskap, bebyggelse og gjenstander fra tiden fram til 1949 som er vurdert verneverdig i 
Svea. Når opprydningsarbeidene er ferdige og Svea forlates vil det stå igjen inntil fire små bygg. 
I tillegg til Transformatortårnet i Gruvedalen, omfatter dette Saloonen og Vinboden som var i 
Sentrum, og Proviantlageret (hundegården) ved Barryneset. Planen er at aktuelle kalde bygg kan 
stilles til disposisjon for reiseliv eller forsking ihht. Prop. 1 S (2017-2018).

TRAFOTÅRNET

SALOONEN

VINBODEN

PROVIANTLAGERET

GAMLEKAIA

elvevifte

issjødalen

spor av bebyggelse

Foto fra Svea 1936, Norsk Polarinstitutt

Illustrasjon av framtidens Svea, LPO arkitekter
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TVERRFAGLIG LØSNING

Landskap
Landskapet i Svea omfatter både naturelementer og kulturelementer. Gjennom 
etterbehandlingen vil man i tillegg få landsskapselementer som er preget av teknisk 
restaureringsarbeid, f.eks fjerning av vei, bygninger, flystripe etc. Vi kaller slike områder 
restaurerte landskapselementer. De vi i starten ha klart preg av de tekniske arbeidene som er 
utført, men vil etter som tiden går få mer og mer preg av natur knyttet til de prosessene som 
virker på hvert enkelt sted.

Avslutningsplanen for Svea Fase 2B er en tverrfaglig løsning som er utarbeidet i dialog med 
myndighetene gjennom tverrfaglige workshoper og særmøter med fokus på helheten.

Kulturminner
Svea sitt kulturmiljø omfatter alle inngrep, installasjoner og anlegg som er etablert i Svea og har 
en tidsdybde fra da gruvedriften ble innledet i 1917 og frem til i dag. Med det vedtak som er gjort 
for etterbehandling av Svea-området legges det opp til at betydelige deler av dette kulturmiljøet 
skal fjernes og tilbakeføres til naturpregede områder. De delene som står igjen fra før 1949 inngår  
som elementer i det helhetlige landskapet.

Forurenset grunn
Etter avslutningen av Svea skal det ikke forekomme spredning av forurensning som følge av den 
historiske aktiviteten knyttet til gruvedrift, som vil utgjøre en uakseptabel risiko for miljøet i 
og rundt Svea. Tiltakene som gjennomføres i anleggsfasen av prosjektet vil sørge for å fjerne 
forurensning som er i strid med dette.

Befaring med myndigheter juni 2019

Dronefoto fra Svea vest og Gruvebekken

Foto fra avfallsfyllinga

Avslutningsplanen er utarbeidet av Store Norske Spitsbergen Grubekompani (Store Norske), 
med bistand fra fagkonsulenter fra Akvaplan niva, Asplan Viak, LPO arkitekter, NGI, Norsk 
institutt for naturforskning (NINA), Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) og 
Rambøll.

Prinsippene 
Gjennom arbeidet med fagrapportene og scenariobeskrivelsen er det etablert fire prinsipper 
som skal ligge til grunn for valg som tas i arbeidet med avslutningsplanen og gjennomføringen.

1. Tilrettelegge for naturlige prosesser

2. Unngå nye inngrep eller negative effekter av selve anleggsfasen.

3. Noen tiltak skal ha rask effekt

4. Zoome inn - zoome ut. Bevissthet om forholdet mellom detaljer og det store bildet.



Avslutningsplan for Svea Kortversjon våren 2020

N 8648500

N 8649000

N 8648000

N 8647500

N 8647000

N 8646500

N 8646000

N 8645500

N 8645000

N 8644500

N 8644000

N 8643500

N 8643000

E  541500

E  541000

E  540500

E  540000

E  539500

E  539000

E  538500

E  538000

Ingen tiltak

500m

Ekv 5 m

100m 200m 

Avslutningsplan for Svea 
Fase 2B
28.02.20

Tegnforklaring:
TILTAKSKART

Generelle tiltak
- tiltak forholder seg til grepssnittene
Spesielle tiltak
- tiltak beskrives spesifikt i 
planbeskrivelse

500m

Ekv 5 m

100m 200m 

Avslutningsplan for Svea 
Fase 2B
28.02.20

Naturlige prosesser i fjellside og elver
Strandlinje - naturlige prosesser
Strandlinje - spor etter innsjø
Strandlinje - skeidestein
Naturlige landskapselementer
Natur- og kulturlandskap 
Restaurerte landskapselementer
Tidevannsflate
Spor etter gruvedrift i landskapet
Linjer i landskapet med saktegående prosesser

Tegnforklaring:
RESULTATKART

N 8648500

N 8649000

N 8648000

N 8647500

N 8647000

N 8646500

N 8646000

N 8645500

N 8645000

N 8644500

N 8644000

N 8643500

N 8643000

E  541500

E  541000

E  540500

E  540000

E  539500

E  539000

E  538500

E  538000

Ingen tiltak

500m

Ekv 5 m

100m 200m 

Avslutningsplan for Svea 
Fase 2B
28.02.20

Tegnforklaring:
TILTAKSKART

Generelle tiltak
- tiltak forholder seg til grepssnittene
Spesielle tiltak
- tiltak beskrives spesifikt i 
planbeskrivelse

500m

Ekv 5 m

100m 200m 

Avslutningsplan for Svea 
Fase 2B
28.02.20

Naturlige prosesser i fjellside og elver
Strandlinje - naturlige prosesser
Strandlinje - spor etter innsjø
Strandlinje - skeidestein
Naturlige landskapselementer
Natur- og kulturlandskap 
Restaurerte landskapselementer
Tidevannsflate
Spor etter gruvedrift i landskapet
Linjer i landskapet med saktegående prosesser

Tegnforklaring:
RESULTATKART

N 8648500

N 8649000

N 8648000

N 8647500

N 8647000

N 8646500

N 8646000

N 8645500

N 8645000

N 8644500

N 8644000

N 8643500

N 8643000

E  541500

E  541000

E  540500

E  540000

E  539500

E  539000

E  538500

E  538000

Ingen tiltak

500m

Ekv 5 m

100m 200m 

Avslutningsplan for Svea 
Fase 2B
28.02.20

Tegnforklaring:
TILTAKSKART

Generelle tiltak
- tiltak forholder seg til grepssnittene
Spesielle tiltak
- tiltak beskrives spesifikt i 
planbeskrivelse

N 8648500

N 8649000

N 8648000

N 8647500

N 8647000

N 8646500

N 8646000

N 8645500

N 8645000

N 8644500

N 8644000

N 8643500

N 8643000

E  541500

E  541000

E  540500

E  540000

E  539500

E  539000

E  538500

E  538000

Ingen tiltak

500m

Ekv 5 m

100m 200m 

Avslutningsplan for Svea 
Fase 2B
28.02.20

Tegnforklaring:
TILTAKSKART

Generelle tiltak
- tiltak forholder seg til grepssnittene
Spesielle tiltak
- tiltak beskrives spesifikt i 
planbeskrivelse

TILTAKANALYSE RESULTAT

N 8648500

N 8649000

N 8648000

N 8647500

N 8647000

N 8646500

N 8646000

N 8645500

N 8645000

N 8644500

N 8644000

N 8643500

N 8643000

E  541500

E  541000

E  540500

E  540000

E  539500

E  539000

E  538500

E  538000

Ingen tiltak

500m

Ekv 5 m

100m 200m 

Avslutningsplan for Svea 
Fase 2B
28.02.20

Tegnforklaring:
TILTAKSKART

Generelle tiltak
- tiltak forholder seg til grepssnittene
Spesielle tiltak
- tiltak beskrives spesifikt i 
planbeskrivelse

Fredete kulturminner - registrert
Fredete kulturminner - potensiale
Sikringssoner fredete kulturminner 
100 mOpprinnelig/uberørt landskapsbilde
Berørt landskapsbilde
Intakt morenelandskap
Terrenginngrep gruvedrift ny
Terrengoverflate preget av kullstøv
Avfall i overflaten
Lett forurenset grunn, må håndteres ved graving
Forurenset grunn, må fjernes

Tegnforklaring:
ANALYSEKART

500m

Ekv 5 m

100m 200m 

Avslutningsplan for Svea 
Fase 2B
28.02.2020

FASE 2AFASE 2B

JOMFRUA

BARRYNESET

ORV

FLYPLASSEN

SENTRUM

SVEA VEST

VESTGRUVA

GAMMELKAIA

VERKSTEDOMRÅDET
SUSESJØEN

ISDAMMEN

KAPP AMSTERDAM

FRAGGLEBERGET

N 8648500

N 8649000

N 8648000

N 8647500

N 8647000

N 8646500

N 8646000

N 8645500

N 8645000

N 8644500

N 8644000

N 8643500

N 8643000

E  541500

E  541000

E  540500

E  540000

E  539500

E  539000

E  538500

E  538000

Ingen tiltak

500m

Ekv 5 m

100m 200m 

Avslutningsplan for Svea 
Fase 2B
28.02.20

Tegnforklaring:
TILTAKSKART

Generelle tiltak
- tiltak forholder seg til grepssnittene
Spesielle tiltak
- tiltak beskrives spesifikt i 
planbeskrivelse

Fredete kulturminner - registrert
Fredete kulturminner - potensiale
Sikringssoner fredete kulturminner 
100 mOpprinnelig/uberørt landskapsbilde
Berørt landskapsbilde
Intakt morenelandskap
Terrenginngrep gruvedrift ny
Terrengoverflate preget av kullstøv
Avfall i overflaten
Lett forurenset grunn, må håndteres ved graving
Forurenset grunn, må fjernes

Tegnforklaring:
ANALYSEKART

500m

Ekv 5 m

100m 200m 

Avslutningsplan for Svea 
Fase 2B
28.02.2020

FASE 2AFASE 2B

JOMFRUA

BARRYNESET

ORV

FLYPLASSEN

SENTRUM

SVEA VEST

VESTGRUVA

GAMMELKAIA

VERKSTEDOMRÅDET
SUSESJØEN

ISDAMMEN

KAPP AMSTERDAM

FRAGGLEBERGET

Analysekartet beskriver dagens situasjon i Svea. Det er en 
forenklet versjon av situasjonen som gjør det mulig å få en 
overordnet forståelse av området. Det gule  representerer 
intakt morenelandskap, det brune er områder det er gjort 
terrenginngrep med bakgrunn i nyere gruvedrift. Områder 
med lys grønn tilsvarer et opprinnelig eller uberørt landskap 
og det mørkere grønne representerer et berørt landskapsbilde. 
Områder der overflaten er mørk og preget av kullstøv og/eller 
skeidestein er markert med svart stipling. De røde feltene er 
områder med forurenset grunn som skal fjernes eller som vil 
fjernes ved graving i massene.

Tiltakskartet deler tiltakene inn i 3 kategorier fra lyst til mørkt. 
De to lyseste kategoriene er områder der det foreslås generelle 
tiltak som er gjentakende for flere like situasjoner.  Grepsnittene 
er nærmere beskrevet i vedlegg 2 til avslutningsplanen 
(Kartutsnitt med grep). Vedlegget består av kartutsnitt der alle 
tiltakene er kartfestet og beskrevet med enten grepssnitt eller 
henvisning til beksrivelse og tegninger. For de mørke områdene 
er det foreslått spesielle tiltak som er beskrevet spesifikt i 
planbeskrivelsen.

Resultatkartet gir et bilde av hvordan Svea kan se ut i 
framtiden. Det gule og grønne representerer de naturlige 
landskapselementene der de naturlige prosessen virker. 
De rosa områdene i sentrum vil framstå som et natur- og 
kulturlandskap, mens områdene med spesielle tiltak vil være et 
restaureringslandskap i lang tid. Strandlinja vil på Kapp bestå av 
avgangsmasser (mørke masser) og i Isdammen vil man kunne se 
den tidligere strandlinja etter at dammen er tappet ned. Veiene 
som ligger i landskap med saktegående prosesser vil ligge igjen 
som linjer i landskapet.




