MILJØPROSJEKTET

SVEA OG LUNCKEFJELL

INFOHEFTE

KORONA-TILTAK I SVEA
FLYPLASS
Hold god avstand i ventesonen og fyll opp flyet
forfra og bakover.
HELSEERKLÆRING
Alle som skal inn til Svea vil få tilsendt
egenerklæringsskjema per SMS knyttet til
håndtering av koronaviruset. Skjemaet skal fylles
inn før hver enkelt ankomst.
MESSA
Hold god avstand. Er det fullt i gangen, vent ute.
Vask hendene grundig før du går inn.
MESSETIDER
Frokost
04.30-05.30 Entreprenør (Søndag 08.00-09.00)
05.30-06.00 Stengt for renhold
06.00-09.00 Store Norske og underleverandører
Middag
17.00-18.15 Store Norske og underleverandører
18.15-18.40 Stengt for renhold
18.40-19.30 Entreprenør

STORE NORSKE

VÅR FREMTID
Verden er i enom endring og midt i en omstilling av
energisystemer. Vi går i en retning av fornybar energi, og
det vil være stadig mindre behov og ønske om å bruke
kull til energiproduksjon.

Store Norske ble etablet i 1916 og har vært
hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over 100 år.
Store Norske bidrar til å sikre trygge, helårlige
arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske
familiesamfunnet på Svalbard. Selskapet er statseid og
underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi har mer enn 100 års erfaring fra industri og
samfunnsutvikling i Arktis. Fremover skal vi derfor
fokusere på følgende områder: eiendom, logistikk,
bergverk, energi, kulturminner/reiseliv og samarbeid for
utvikling av ny næringsvirksomhet.

VÅR HISTORIE
Store Norkes gruvevirksomhet la grunnlag for at vi i dag
har et moderne norsk samfunn så langt mot nord.

Les mer om selskapets virksomheter og
historie på www.snsk.no.
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Vi har utviklet og driftet all infrastruktur og
samfunnstjenester i både Longyearbyen og Svea. I
Longyearbyen varte det frem til perioden som “company
town” var over i 1989. I Svea står vi fremdeles for all
samfunnsdrift med eget personell og noen innleide
tjenester.

MILJØPROSJEKTET SVEA OG LUNCKEFJELL

4

Pyramiden

Beltekjøretøy
Flytraﬁkk
Båttraﬁkk

SVEA
I 99 år var det kullproduksjon i Svea. I 2017 ble det
blesluttet å avvikle gruvedriften.
Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard, 45 km
sør-øst for Longyearbyen. Det er ingen veiforbindelse
mellom Longyearbyen og Svea. Van Mijenfjorden er
normalt islagt i perioden desember til juni/juli, som
medfører at båttransport store deler av året ikke er
mulig.

Isfjorden

Longyearbyen

1917 ble anlegget grunnlagt av det svenske selskapet
Aktiebolaget Spetsbergens Svenska Kolfält. Store Norske
kjøpte i 1934 Sveagruva for 1 millioner kroner.

Barentsburg
Kjellströmdalen

Nordenskiöld Land
Svea

Svea er en industrileir som tidligere hadde rundt 300
sengeplasser. På det meste var det 400 ansatte i Svea.
Midt i sentrum ligger en flyplass med regelmessige
avganger til Longyearbyen.

Braganzavågen
Rindersbukta

Van Mijenfjorden

Det siste kullet kom ut av Svea Nord 8. april 2016. Da var
det totalt hentet ut ca. 32 millioner tonn. I forbindelse
med statsbudsjettet for 2018 besluttet Stortinget å
avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell.

Paulabreen

Nathorst Land

Bellsund
Van Keulenfjorden
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Lunckefjell
Marthabreen

MILJØPROSJEKTET

Skollfjell

Arbeidet med å rydde Svea og Lunckefjell er et av de
mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Det skal
ryddes opp etter mer enn 100 års gruvedrift, fjerne
og sikre forurensning i grunn og sikre at de naturlige
prosessene kan overta og tilbakeføre området til naturlig
tilstand.

Slakbreen

All infrastruktur og avfall skal fjernes og masser skal
deponeres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår
upåvirket.

Svea Nord

Miljøprosjektet er en stor investering for Norge og
finansieres med 2,5 milliarder over stadsbudsjettet frem
mot 2025. Det er et omfattende prosjekt med krevende
rammebetingelser og høye krav til kvalitet.
Gruvedalen

Store Norske er byggherre for prosjektet og har
inngått avtale med Hæhre Entreprenør AS om Fase 1
av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over
Marthabreen, og Fase 2A for Svea Nord-gruven. Det er
inngått avtale med AF Decom for første del av fase 2B,
som innebærer rivning av bygg og installasjoner.

Braganzavågen

Svea Sentrum
Susesjøen

Prosjektet er unikt og første “fullskala test” på
Svalbardmiljøloven §64. Store Norske skal sørge for at
prosjektet oppfyller alle krav som stilles til opprydningen
og at det gjennomføres kostnadseffektivt.
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Höganäsveien

STORE NORSKE

Barryneset

Isdammen
Sveabukta

Kapp Amsterdam
MILJØPROSJEKTET SVEA OG LUNCKEFJELL
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Store Norske
Til ﬂyplassen

TRANSPORT
Elvesletta
Nord

Primær personelltransport er 16-seters fly som opereres
av Lufttransport. Flytid fra Longyeabyen til Svea er ca.
20 minutter.

Radisson
Vei 2
3

2

Lompensenteret Vei 230

Vei 228

Elvesletta
Sør

To dager før flyavgang vil du motta SMS med påminnelse
om tidspunkt for flygningen.
I Longyearbyen kjører Sveabussen til flyplassen 50
minutter før avgangstid. Kjøreruten starter fra Funken
Hotell og følger ruten som anvist på kartet. Reisen er
gratis.
I Svea kjører flybussen fra Kapp Amsterdam
15 minutter før avgangstid. Innsjekking skjer på
flyplassen.

Vei 226

Vei 224

For avreise fra Svea oppgis flyets avgangstid fra
Longyearbyen. Du skal likevel være sjekket inn før flyet
tar av fra Longyearbyen.

i
Ve
22
2

Flybussrute

Din kontakt i Store Norske / entreprenør vil booke fly og
overnatting i Svea for deg.

Funken Hotell

Til Nybyen
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LUFTTRANSPORT

FARLIG GODS PÅ FLY

Bussen stopper utenfor Lufttransports terminal. Inne på
terminalen er det bemannet skranke som sjekker deg inn
på flygningen. Oppgi navn og legg all bagasje på vekten
ved skranken.

Husk å sjekke om din bagasje og cargo inneholder farlig
gods.

Tillatt bagasjevekt er 8 kg. Dersom du har behov for mer
bagasje må dette avtales med booking i forkant. Pakk
i så fall i flere enheter slik at det kan sendes på senere
flygning ved overvekt.

Dette inkluderer sprengstoff, brennbare væsker, gasser,
faste stoffer, oksiderende, magnetiske, radioaktive,
giftige og etsende stoffer.
Eksempler: maling, fyrverkeri, motorer, drivstoff,
ammunisjon, smøremidler, batterier, tåregass, kvikksølv
og tennvæske.
For spørsmål vedrørende farlig gods,
ta kontakt på booking@snsk.no.

Lufttransport
Terminalbygg
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SNØSCOOTER
Dersom du ankommer med snøscooter må du varsle
din ankomst/avreise i Svea. Meld fra til booking
på telefon 915 79 088. Dette er svært viktig slik at
bemanningslister blir riktige i beredskapstilfeller.
Utenfor bookingens åpningstider, meld din
ankomst/avreise per e-post til booking@snsk.no
eller SMS til telefon 915 79 088.
Entreprenørbedrifter på oppdrag i Svea er selv
ansvarlige for et forsvarlig sikkerhetsopplegg
ved snøscootertransport til Svea. Det er ikke
anledning til å komme til Svea på snøscooter som
privatperson uten at det er i samsvar med Store
Norskes eller fast entreprenørs sikkerhetsopplegg.

FOTO: RAGNHILD UTNE
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BOOKING

MÅLTIDER

Telefon: 915 79 088
E-post: booking@snsk.no
Alle bookinger og endringer skal sendes per e-post.
Der det er mulig, ber vi om at forespørsler sendes
booking i god tid og senest to dager før ønsket ankomst.
Vi har forståelse for at det i noen situasjoner ikke er
mulig.
NYE GJESTER
Nye gjester / ikke faste ansatte skal bookes inn med
følgende informasjon:
- Navn
- Mobilnummer
- Arbeidsgiver
- Longyearbyen-Svea (tidspunkt)
- Svea-Longyearbyen (tidspunkt)
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Noen av hyblene er utstyrte med kjøkken. Derimot
skal ingen matlaging foregå på rommene. Sodexo har
kontrakt på messe og renhold i Svea.
Det serveres frokost og middag i messa. Matpakke til
lunsjen må ordnes under frokosten. Plastposer finnes i
messa. Det er IKKE tillatt å bruke egen matboks/termos/
drikkeflaske i messa. Messa skal heller ikke brukes til
lunsjpause og varmretter skal ikke tas med ut (heller ikke
til kveldsmat på rommet).
HYGIENEREGLER
Det er ikke tillatt å gå inn på messa i ytterklær,
arbeidstøy eller annen skitten bekledning.
Vask hendene før du går inn.
Bruk plastpose/matpakkepapir til å pakke lunsj.

TELEFONTID/KONTORTID
Mandag: 08.00-17.30
Tirsdag: 08.00-18.30
Onsdag: 08.00-17.00
Torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 09.00-10.30

ÅPNINGSTIDER
Frokost
Mandag-lørdag: 06.00-09.00
Ubemannet frokost for entreprenør: 04.30-05.30
Søndag: 06.00-09.00

Tidene kan variere.

Middag
Mandag-søndag: 17.00-19.00

STORE NORSKE
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OVERSIKTSKART
OVERSIKTSKART

Lunckefjell

Svea Nord

Svea Øst
Svea Vest
Svea Sentrum

Ispallen
Vernegrense
Arealplangrense
Kullfelt
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Kapp Amsterdam
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INTERNETT OG TV

HYBLER
Innsjekk kl 15.00
Utsjekk kl 10.00

WI-FI
Nettverk: SN-Hybel (åpent nettverk)

INN- OG UTSJEKK
Nøkkel leveres på bookingkontoret ved utsjekk. Også de
med faste rom skal levere inn nøkkel. Bookingkontoret
finner du på messeriggen.
Ved innsjekk vil nøkkel henge ved ditt navn på tavlen
utenfor bookingkontoret.
På avreisedagen skal rommet forlates ryddig -klartgjort for renhold og at en ny beboer kan flytte inn.
På brakke 2002 skal sengetøy og håndklær legges i
skittentøyskurver ved trappeoppgangen.

Nettverk: Store Norske Gjest
Passord: gjest123
TV
Alle rom er utstyrte med flatskjerm og Apple TV. Alle
disse er logget inn med Store Norske-bruker. I tillegg
finnes det to TV-er på oppholdsrommet i 2. etasje på
Røkke 1.
Ved problemer med tilkobling kan det hjelpe å ta ut og
inn støpselet til Apple TV-boksen.
For app-nedlastning, send forespørsel til
booking@snsk.no.

DET NØDVENDIGE
Hyblene i Svea er utstyrt med sengetøy, håndklær og
dusj/håndsåpe. Dersom du vil bytte håndklær i løpet av
arbeidsperioden, finner du traller med rene håndklær
ved trappen i 1. og 2. etasje på brakke 2002.
Ekstra såpe til såpedispenseren finner du i bøttekottet
i 1. etasje. Vaskemaskiner og tørketromler finner du ved
trappen i 2. etasje.
Røyking er ikke tillatt innendørs, unntatt i lokaler som er
satt av og merket spesifikt til dette formålet.
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FRITID
FRILUFTSLIV
Det er lov til å dra på turer i fritiden. Dette kan være til
fots i fjellet, i båt eller på snøscooter. Det skal medbringes
våpen ved slik ferdsel. Henvend deg til nærmeste leder/
kontaktperson hva gjelder sikker ferdsel.
OPPHOLDSROM
Oppholdsrommet ligger i 2. etasje på Røkke 1. Her finner
du blant annet bar og kiosk. Her står det to TV-er i tillegg
til flere seteseksjoner der man kan samles.

FOTO: OVE HAUGEN

Det er ikke tillatt å nyte alkohol i fellesarealer, med unntak av
samlinger som er godkjent av Store Norske og skjenking på
opphold/messe i henhold til gjeldende skjenkebevilling. Det er
ikke tillatt å vise seg beruset i fellesområdet. Den som oppholder
seg i Svea oppfordres til måtehold også utenfor fellesområdene.
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SVEA FRITIDSKLUBB
Fritidsklubben har som mål å aktivisere arbeidere når de
har sin fritid i Svea. Klubben har treningsrom i 1. etasje på
Røkke 1 samt kiosk og bar på oppholdsrommet. Klubben
disponerer også to kajakker og har sitt eget skytterlag
med tilhørende skytebaner. Man må være medlem for å
disponere fritidsklubbens utstyr.
For innmelding i fritidsklubben eller skytterlaget, henvend
deg til booking.

MILJØPROSJEKTET SVEA OG LUNCKEFJELL
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AVFALL OG KILDESORTERING

PARKERING I OG RUNDT LEIR

Aluminimusbokser (brusbokser etc.) skal kastes i egne
søppelsekker som du finner ved utgangen på alle bygg.

Parkering rundt brakke 2002 skal ikke forekomme. Det
er unntak for beredskapskjøretøy.

Avfall fra ditt rom skal kastes i en av de gule kontainerne
merket “Restavfall”. Disse finner du strategisk plassert
på Kapp og i Svea.

Parker kun på anviste plasser som vist på figur.

NB! Restavfallet kvernes før det sendes fra Svea.
Avfallskverner tåler ikke metall, glass o.l.
Det er derfor viktig at det kun er vanlig husholdningsavfall
som kastes her. Alt annet avfall sorteres i henhold til
gjeldende avfallsplan og leveres til miljøstasjonen.
For spørsmål, henvend deg til din kontaktperson i Svea.

Brakke 2002
(bolig)
Ingen parkering
Røkke 2
(bolig)

Røkke 1
(bolig, lomp, gym og opphold)

Parkering

Parkering

Parkering
Messe

Parkering
AF-riggen
(kontor)
Parkering

Vaskeriet

23

STORE NORSKE

MILJØPROSJEKTET SVEA OG LUNCKEFJELL

24

SIKKERHET
GENERELT
Sikkerhet har høyeste prioritet i Svea. Det er derfor viktig
at man følger de retningslinjer som blir gitt og at man
ALLTID tenker sikkerhet under oppholdet.

FARTSGRENSER OG FERDSELSRESTRIKSJONER
Det er hastighetsbegrensning for området rundt ny leir
på Kapp Amsterdam med maks hastighet på 30 km/t. Se
figur.

Personlig verneutstyr og synlighetstøy skal brukes ved
alt arbeid og all ferdsel på veier og i anleggsområdene.
Nærmere bestemmelser i egne prosedyrer for
bedriftene.

Det er ikke tillatt å bevege seg på isen i et område fra
kullkaia og bort til enden på Kapp med en avstand på
100 m fra land. Dette er for å unngå uønskede hendelser
grunnet nye avløp fra ny leir som går ut i dette området.
Området vil være avmerket.

Ved brannalarm i leiren på Kapp skal samtlige møtes
utenfor messa for opptelling og videre instrukser.

sone
km/tsone
30km/t
30
øst
startøst
convoyerstart
fraconvoyer
fra

Beredskapspersonell møter i henhold til gjeldende
beredskapsplaner.

sone
km/tsone
30km/t
30

Dersom man oppdager brann og ved akutte behov for
medisinsk assistanse (sykdom eller skade/ulykke) varsles
brann og redning i Svea på telefon 414 10 857.

Amsterdam
KappAmsterdam
Kapp

isen
ferdselpåpåisen
Ingenferdsel
Ingen
land
fra
100m
innenfor
innenfor 100m fra land
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Van
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Svea Nord

ANLEGGSOMRÅDER
Det er IKKE tillatt å ta seg inn i gruvene uten spesiell
tillatelse. Dette gjelder også gamle gruveinnganger.

Höganäsveien

Anleggsområde

Røyking eller annen form for åpen ild er strengt forbudt
i nærheten av gruveinngangene. Minimum avstand er 50
m.
Det er mange typer tyngre anleggsmaskiner i bruk i hele
Svea-området. Vær oppmerksom på at disse maskinene
har store blindsoner.

Strandveien

Det er ditt ansvar å holde avstand (blindsone).
Sikre deg at operatøren ser deg før du passerer
(øyekontakt med maskinfører).

Braganzavågen
Svea Sentrum

Höganäsveien er stengt for ferdsel. All bruk av veien skal
godkjennes av prosjektet.
Respekter rødt lys ved starten på Strandveien.
SVEA SENTRUM
Det er forbudt å ta seg inn i bygg i Svea sentrum.
Området regnes som et anleggsområde.

Sveabukta

Ved tilgang til bil er det mulighet for å kjøre rundt og
orientere seg i Svea sentrum.
Kapp Amsterdam
Van Mijenfjorden
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LOMPEN

ISBJØRN
Det må påregnes isbjørnbesøk i Svea, noe som man må
være oppmerksom på til enhver tid.

Lomp/garderobeskap finner du i 1. etasje på Røkke 1.

Ved arbeid utenfor bebyggelsen i Svea skal
det medbringes våpen og skremmemidler for
isbjørnbeskyttelse. Varsling og håndtering skal skje i
samsvar med egne prosedyrer etter tilfredsstillende
opplæring.

Tildeling av skap skjer gjennom den enkelte bedrift i
samråd med booking.

FOTO: RAGNHILD UTNE

Ved akutt trussel for mennesker varsles utrykningsleder
ved brann og redning. Isbjørnobservasjon som
ikke utgjør en akutt trussel varsles til anleggsleder,
byggeleder eller SHA-koordinator (se overordnet
varslingsdiagram side 31).
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TELEFONNUMMER - AKUTTE
BEREDSKAPSSITUASJONER
UTRYKNINGSLEDER
B&R/SYKESTUE I SVEA

414 10 857

ANDRE BEREDSKAPSVAKTER I SVEA
Maskinist/kraftstasjonen: 482 76 180
Akutt
Brann
Elektriker: 415 26 112
Skade/sykdom
GRK1: 992 80 856
GRK2: 480 18 335

LEGG DETTE INN PÅ MOBILEN DIN NÅ!
Leirvakt / vakt Svea er avviklet. Slett disse
numrene fra din telefon.

Akutt
isbjørnfare

Brann og redning
414 10 857

Akutt
Skade/sykdom

Brann

Akutt
forurensning

Akutt
isbjørnfare

Annen
beredskapsinfo
Ikke akutt

Anleggsleder/byggeleder/
SHA-koordinator
(Jmf. telefonliste)

Brann og redning
414 10 857
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Isbjørnobserv.
Ikke akutt fare

STORE NORSKE
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Praktiske
spørsmål/behov

Se telefonliste.
Primært innenfor
arbeidstid
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TELEFONLISTE
STILLING

NAVN

NUMMER

Prosjektleder miljøprosjektet Svea

Gudmund Løvli

906 64 442

Prosjektkoordinator

Katrin Haram

901 97 578

Byggeleder Svea

Bjørn Roar Mannsverk

415 10 123

Byggeleder Svea

Kjell Engesvold

906 06 588

Byggeleder Svea

Per Ivar Velve

958 69 063

HMSK-sjef

Sverre Kvalheim

975 82 606

SHA-koordinator/HVO

Rune Seljevold

992 80 841

SHA-koordinator

Are Emil Jakobsen

936 43 810

SHA-koordinator

Ole Kristian Madsen

913 02 296

Kontrollingeniør

Loyd Olaf Nilsen

906 08 728

Kontrollingeniør

Geir Arne Strand

901 51 673

Teknisk sjef

Tor Inge Nyheim

415 26 110

Driftssjef Svea

Oddmund Rønning

481 95 681

Anleggsleder Svea

Tor Stenersen

928 65 101

Anleggsleder Svea

Harald Seland

992 80 840

Prosjektleder logistikk

Trond Strugstad

916 21 035

Teamleder logistikk

Laila Wirkola

992 38 245

Teamleder logistikk

Vidar Wilhelmsen

480 53 824

Flyplassjef

Roger Brendeløkken

932 15 595
452 76 186

AFIS
Booking

Ragnhild Utne

915 79 088

Sodexo

Ingeborg Snekvik

481 37 856

Kjøkken

482 53 367

Utrykningsleder / brann og redning

414 10 857

LES MER OM MILJØPROSJEKTET OG STORE NORSKE
snsk.no
/storenorskespitsbergen
/store-norske-spitsbergen-kulkompani-as

