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STORE NORSKE 
Store Norske ble etablert 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. 

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

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. 

VÅR FREMTID 
Verden er i enorm 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.  

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. 

Les mer om selskapets virksomheter og  

historie på www.snsk.no. 

 

Foto Herta Grøndal. 

http://www.snsk.no/
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SVEA 
I 99 år var det kullproduksjon i Svea. I 2017 ble det besluttet 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. 

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

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.  

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. 
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MILJØPROSJEKTET 
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.  

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

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

Store Norske er byggherre for prosjektet og inngikk avtale med Hæhre Entreprenør AS om 
Fase 1 av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, og Fase 2A for Svea 
Nord-gruven.  

AF Decom stod for første del av fase 2B, som innebar rivning av bygg og installasjoner. 
Hæhre er tildelt siste fase i prosjektet; massforflytningsentreprisen. 

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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PRAKTISK INFOMASJON  

BOOKING 
Bookinger meldes inn minimum 72 timer før seiling og meldes til SHA-koordinator. 

• Rune Seljevold (Skift 2) – 992 80 841 
• Ole Kristian Madsen (Skift 1) – 913 02 296 
• Epost sendes til sha-koordinator@snsk.no  

Ved første booking må følgende informasjon oppgis: 

• Navn (fullt) • Passnr. 
• Bostedsadresse • Utsteder av passet 
• Firma • Passets gyldighet 
• Tlf. • Nasjonalitet 
• Epost • Land du bor i 
• Stilling • Allergier 
• Fødselsdato • Nærmeste pårørende – Navn, kontaktinfo, adresse og relasjon 

MØNSTRING 
Mønstring skjer ved oppmøte på Kullkaia. Hvis skipet legger til annen kai vil dette bli opplyst 
om.  

Alle må være innsjekket og på båten før klokken 18:00 på reisedagen fra Longyearbyen. Buss 
går klokken 17:30 fra Funken og følger følgende rute.  

Alle må forlate båten innen klokken 09:00 på ankomstdagen. Buss går klokken 09:00  

 

mailto:sha-koordinator@snsk.no
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MÅLTIDER 
Frokost: kl. 05:00-08:00, varm frokost serveres fra 06:00.  
Når det er transport av personell med MOB-båt vil varm frokost serveres fra 05:45. 
Lunsj: Må tas med fra messa 
Middag: kl. 17:00-19:00. Det vil ligge mat i messa for å ordne seg kveldsmat ved behov.  
Vask hendene før du går inn på messa.  
Når det er transport av personell med MOB-båt vil middagstiden endres til 17:30-19:00. 

LOMP 
Det skal lompes om ved arbeidets slutt. Sko og arbeidstøy skal settes/henges på anvist plass 
når man entrer skipet. Det skal ikke være arbeidstøy på i ren sone på skipet. Det vil være 
anledning til å spyle av veldig skittent arbeidsutstyr og vask av arbeidstøy i forbindelse med 
skitten sone på lompen. 

LUGARER 
Alle lugarer er utstyrt med: 

• Kjøleskap (ikke på alle lugarer) 
• TV og AppleTV 
• Eget toalett og dusj 

Det er lugarer i båten og på dekk. Lugarene på dekk er ikke klasset for opphold under transitt 
mellom Longyearbyen og Svea, og kan ikke brukes grunnet sikkerhet. Det tilbys dobbeltrom 
under transitt.  

Det er et ønske fra båten at når personell ikke er på lugarene sine at disse forlates med åpen 
dør. Ved brann annen hendelse som krever gjennomsøkning av båten betyr åpen dør at lugar 
er tom. Lugarer i kontainere på dekk må ikke låses grunnet behov for vedlikehold og tilgang i 
tilfelle brann eller annen hendelse.  

Alle lugarer rengjøres tre ganger i uken.  

Alle lugarer ryddes og tømmes for personlig utstyr ved endt skift. Sengetøy og håndduker 
leveres til vaskeriet. På avreisedagen skal rommet forlates ryddig og klargjort for renhold slik 
at en ny beboer kan flytte inn. 

Ved spørsmål eller mangler på lugar tas det kontakt med forpleiningen på båten.  

INTERNETT OG TV 
Det er 4G i Svea. Det blir satt opp rutere på båten.  

Alle salonger og lugarer er utstyrt med TV med Apple-TV.  
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FRITID OG VELFERD 

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. Det er anledning for å låne båt ved henvendelse til byggeledelsen.  

OPPHOLDSROM 
Det er flere salonger tilgjengelig på båtene der en kan samles.  

Støy 
Det er døgnkontinuerlig aktivitet på båtene og entreprenøren har nattskift 

Det er lytt mellom lugarer, så hold et normalt samtalevolum på lugarene.  

KIOSK 
Det er kiosk tilgjengelig på skipene. 

VASKERI  
Det er vaskeri på båten. Privat tøy kan legges i egne nett på lugarene og leveres til vaskeriet. 
Det skal ikke leveres skittent arbeidstøy. Dette skal vaskes på lompen. 

STORE NORSKE VELFERDSFORENING 
Velferdsforeningen har som mål å aktivisere arbeidere når de har sin fritid i Svea. Foreningen 
har lite tilbud igjen etter at man mønstrer på båt og har fortsatt et aktivt skytterlag og 
mulighet for skytetrening frem til at skytebanen fjernes ut på høsten.  

RØYKING – RØYKESALONG 
Røyking vil være FORBUDT på dekk. Men det er røykesalong på begge båtene.  

ALKOHOL 
Det er totalforbud med alkohol om bord på båten 

KONTORER 
Det er kontorer for funksjonærer på Edda Sun med møterom. 
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Transport 

NÅR SKIPENE LIGGER PÅ FJORDEN 
Når skipene ligger på fjorden, må transport av personell skje med MOB-båt. Det vil da gå 
transport fra klokken 06:15-07:00 og 17:30-19:00. Ellers kontaktes bro på vakthavende båt 
(plan utarbeides og distribueres når man ligger på fjorden over tid).  

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. 

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

Sikkerhet og beredskap på land er organisert av Hæhre som entreprenør og Store Norske 
som byggherre med egenregi. Se entreprenørens beredskapsplan.  

Sikkerhet og beredskap på skipene er organisert av Østensjø Rederi ihht. gjeldende 
beredskapsplaner for båtene. 

Alle parter skal kunne samarbeide for å håndtere en hendelse.  

Ved evakuering og alarm skal skipets rutiner følges. Alarm og beskjed via høyttaler skal 
følges. Det er overlevelsesdrakter på alle lugarer og redningsvester ved 
mønstringsstasjoner. Båtene er utstyrt med flåter og MOB båt ved hendelser.  

VARSLING VED AKUTTE HENDELSER 
Følgende varslingsplan er oppgitt for uønskede hendelser på land i Svea: 
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Heltrukket rød linje: Varsling til nødetat i Longyearbyen og bro Edda Sun som varsler videre til 
eget beredskapspersonell ved behov.  

Heltrukket grønn linje: Varsling til entreprenørs stedlige ledelse, byggeleder, samt egen 
organisasjon. På natt må anleggsleder varsles fysisk. Hvis kontakt ikke oppnås med 
byggeleder, varsles neste ledd i byggherrekjeden.  
Heltrukket svart linje: Varsling av tilsynsmyndigheter.  
Heltrukket blå linje: varsling i byggherreorganisasjonen og egenregi.  

 

Telefonliste for prosjektet kan også ses i slutten av dokumentet. 

FARTSGRENSER OG FERDSELSRESTRIKSJONER 
Det er hastighetsbegrensning for området rundt ny leir på Kapp Amsterdam og godskai med 
maks hastighet på 30 km/t. Området er skiltet. 
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ANLEGGSOMRÅDET 
Det er IKKE tillatt å ta seg inn i gruvene uten spesiell tillatelse. Dette gjelder også gamle 
gruveinnganger. 

Det er IKKE tillatt å ta seg inn i bygg som ikke er overlevert til entreprenør for rivning uten 
særskilt tillatelse.  

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. Sikre deg at operatøren ser deg før du passerer 
(øyekontakt med maskinfører). 

VÅPEN OG OPPBEVARING 
Alle våpen som tas om bord skal meldes til byggeledelsen. Våpen skal leveres til 
byggeledelsen for innlåsing under transit. Ellers vil det være anledning til å oppbevare våpen 
på land i Svea. Det er ikke anledning til å oppbevare våpen om bord på skipene utenom i 
våpenskapet til byggeledelsen.  

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

Ved akutt trussel for mennesker varsles det i tråd med varslingsplan. Isbjørnobservasjon 
som ikke utgjør en akutt trussel varsles til entreprenør, anleggsleder, byggeleder eller SHA-
koordinator. 
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Telefonliste 
Navn Stilling Nummer Firma 
Prosjektleder  Morten Johansen 906 64 442 Store Norske  
Byggeleder Svea Bjørn Roar Mannsverk 415 10 123 Store Norske 
Byggeleder Svea  Kjell Engesvold  906 06 588 Store Norske 
Byggeleder Svea  Per Ivar Velve  958 69 063 Store Norske 
SHA- Koordinator  Rune Seljevold 992 80 841 Store Norske 
SHA- Koordinator Ole Kristian Madsen 913 02 296 Store Norske 
Kontrollingeniør  Loyd Olav Nilsen  906 08 728 Store Norske 
Kontrollingeniør Geir Arne Strand  901 51 673 Store Norske 
Driftssjef Svea  Tor Inge Nyheim 415 26 110 Store Norske 
Logistikk Sjef Svea Trond Strugstad  916 21 035  Store Norske 
Anleggsleder Svea  Tor Stenersen 928 65 101  Store Norske 
Anleggsleder Svea  Harald Seland  992 80 840 Store Norske 
Prosjektleder  Audhild Storbråten  480 78 022 Hæhre Arctic 
Prosjektleder Martin Øen 900 84 035  Hæhre Arctic 
Ass Prosjektleder Ida Tryland Haugdal 995 01 807 Hæhre Arctic 
Prosjektingeniør Håkon Brandvold 913 32 305 Hæhre Arctic 
HMS- Leder Hæhre Tove Sandblost 920 86 853 Hæhre Arctic 
Anleggsleder Frantz Konrad Hansen  416 14 045 Hæhre Arctic 
Driftsleder Øystein Johansen 900 93 914 Hæhre Arctic 
Anleggsleder Ole Marius Sprauten 915 82 381 Hæhre Arctic 
Driftsleder  Kenneth Helland  917 19 717 Hæhre Arctic 
Prosjektstøtte  Siv Lunde 483 38 345 Hæhre Arctic 
Prosjektstøtte Guro Helen Rødsjø 905 42 128 Hæhre Arctic 
Edda Sun Bro 700 (interntelefon) 489 94 512  
Edda Ferd Bro 800 (interntelefon) 489 94 542  
Maritim kanal 12 Kan nå begge båtene 

ved behov 
  

NØDNUMMER    
Edda Sun  Brovakt  489 94 512 Østensjø  
Politi        112 AKUTT Politivakt 790 21 222 SMS 
Sykehus 113 AKUTT Longyearbyen sykehus  790 24 200 UNN 
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