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Omslagsbilde: Selv små overføringer av vann, for å spare antall kulverter, 
har ført til erosjon. Lokaliteten ligger nær Longyearbyen lufthavn. 

Even diversions of small streams, to reduce the number of culverts, 
have induced erosion. The site is located near Longyearbyen airport. 
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MILJ0KONSEKVENSER AV VEIUTBYGGING MELLOM LONGYEARBYEN 
OG SVEA: AVRENNING, EROSJON OG LANDSKAP. 

FORORD 

I brev av 03.06.92 ble Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) gitt i oppdrag av 
Næringsdepartementet (ND) ved Sentralfeltutvalget å foreta en hydrologisk og landskapsmessig 
konsekvensvurdering av de planlagte veitraseer mellom Longyearbyen og Svea. NVE oversendte 
prosjektbeskrivelsen til Miljøverndepartementet (MD) ved Pål Prestrud den O 1.07.92. 
Prosjektbeskrivelsen setter rammene for NVEs engasjement og krav til rapportering. Foreløpig 
rapport med konklusjoner skal foreligge MD innen 15.09.92, mens ferdig rapport skal foreligge 
innen 15.10.92. Som fØlge av den meget korte fristen på oppdraget er konskvensanalysen kun basert 
på befaringer, tolkning av flybilder og litteraturstudier. NVE har omfattende erfaring og kompetanse 
vedrØrende hydrologi og konsekvenser av inngrep i fastland-Norge. For å bedre kompetansen innen 
arktisk hydrologi, har NVE de siste årene satt i gang forskningsvirksomhet på Spitsbergen. Denne 
omfatter både integrerte målestasjoner innen avrenning og erosjonJmaterialtransport, prosess studier 
og forsøk på en hydrologisk regionalisering av Svalbard. Prosjektene er ikke avsluttet, men kompe
tansen som er fremskaffet blir benyttet i denne konsekvensvurderingen. 

NVE har også lang erfaring i forbindelse med landskapsanalyser og tiltak i forbindelse med ulike 
naturinngrep i fastlands-Norge. For tiden pågår et samarbeidsprosjekt med Vegdirektoratet og 
Direktoratet for Naturforvaltning (DN) som omhandler vei i strandsoner. Vanligvis inngår forslag til 
ulike tiltak og rehabiliteringer i analysene. Som en følge av de ekstreme klimatiske forholdene som er 
representert på Svalbard, vil spesielt denne delen skille seg fra de "tradisjonelle" analysene. 

Den foreliggende hydrologiske- og landskapsmessige konsekvensutredningen er finansiert av 
Næringsdepartementet innenfor en avtalt kostnadsramme. I tillegg har NVE bidratt med egeninnsats. 
Internt i NVE har Hydrologisk avdeling ved Seksjon MiljØhydrologi (HM) og Seksjon Vannbalanse 
(HV) samt Vassdragsavdelingen ved Natur og MiljØ seksjonen (VN) utført prosjektet. Sverre 
Husebye (HM) har vært prosjektleder og bidratt med analyser av erosjon og sedimenttrans-port, 
mens Jim Bogen (HM) har hatt det faglige ansvar for erosjon og sedimenttransport, Lars-Evan 
Pettersson (HV) har vært ansvarlig for konsekvensvurderingen med hensyn på avrenning og Anne 
Kronen Helgestad (VN) har vært ansvarlig for landskapsanalysen. Rapporten er basert på en rask 
forbefaring i juli samt en hovedbefaring i august. Alle fotos er tatt av forfatterene. Åse-Wenche 
Lunde har laget figurene. Jochen Schuster har lagt inn figurene og justert teksten. 

Norsk Polarinstitutt i Longyearbyen har stilt kontorplasser og tekniske hjelpemidler til disposisjon 
samt bidratt med å fremskaffe nødvendig litteratur, kartmateriale og flybilder. Sysselmannen ved 
naturvernkonsulenten og kulturminnekonsulenten har bidratt med relevante opplysninger samt prak
tisk hjelp i forbindelse med befaringene. Teknisk direktør ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani 
(SNSK) har bidratt med opplysninger i forkant av prosjektet og utlevert kart over veitrase alternati
vene. 



ENVIRONMENTAL IMPACTS OF ROAD CONSTRUCTION BETWEEN 
LONGYEARBYEN AND SVEA: RUNOFF, EROSION AND LANDSCAPE. 

ABSTRACT 

The Norwegian Water Resources and Energy Administration (NVE) has been contracted by the 
Ministry of Industry and the Ministry of Environment to assess the hydrological consequences and 
the effects on the landscape of the planned road between Longyearbyen and Svea. The 
hydrological studies consider possible effects on runoff, erosion and sediment transport, while the 
landscape studies are related to an appraisal of the quality of the landscape, possible effects on 
outdoor recreation and cultural heritage. The analysis is based on inspection of the course of the 
road and the available literature, together with the experience NVE has obtained from its research 
stations and monitoring programmes associated with hydrological gauging on Svalbard. 

A road between Longyearbyen and Svea will affect both the hydrological conditions and the 
landscape. Problems with the road routing are connected primarily to erosion, extraction of 
building material, drainage and landscape quality. The Svalbard landscape is easily eroded and the 
drainage is unstable, with continuously changing channels. In order to stabilize conditions, 
measures need to be substantial, which further reduces landscape quality. The problems can be 
minimized under certain conditions and if these are followed the alternative via Nedre Reindalen 
and BIll.huken is recommended. This is because the river channels are more stable and possible 
damage will be less extensive and have fewer consequences than further up the watercourse, for 
example at Reindalspasset. The effects from damage high up in the watercourse would rapidly 
move downstream and thus indirectly affect the present-day channel system. Further assessment of 
the tunnel alternative between Reindalen and Svea is recommended. The projected road will then 
be ca. 19 km shorter and at the same time tlle need for extraction of material for road construction 
will be reduced. 
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1. INTRODUCTION 

In connection with SNSK's plans to start coal mining in the Central Field between Svea and 
Reindalen, a road and a high voltage power line have been proposed between Longyearbyen and 
Svea. The transmission line would follow the same route as the road. Two alternative routes have 
be en put forward. Common to both altematives is a route through Bolterdalen-Tverrdalen to 
Reindalen with an alternative Todalen-Gangdalen along the line of the present-day snow scooter 
track. The main alternatives apply to the section between Reindalen and Svea (Fig. 1). 

Alternative l, Route around Blfihuken: the raute that crosses the lower part of Reindalen. 

Alternative 2, Route over Reindalspasset: the route through Øvre Reindalen, over Reindalspasset, 
through Lundstrømdalen and along the lower part of Kjellstrømdalen to Svea. 

In connection with the road construction, an impact assessment study has previously been carried 
out under the auspices of the Norwegian Polar Institute (Bye & Hansson, 1991). This includes 
assessment of possible effects on vegetation, reindeer, geese and quaternary 
geology/geomorphology, together with general ecological conditions. Parallei to this report the 
Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is working on an assessment of the effects on the 
landscape from a geological point of view. There has been continual contact between NVE and 
NINA to avoid duplication and prornote exchange of information. 

None of the above mentioned scientific studies have been concerned with hydrology and thus the 
effects the road and it's construction may have on the areas's hydrology and vice versa. Hydrology 
in this context includes runoff, erosion and sediment transport. Arctic hydrology differs from 
"normal" hydrology in the special effects of perm afro st. 

The proposed road will go through an area which is largely free from previous technical activity. 
The project entails road building along valley sides, though moraines, across river del tas and valley 
floors. In addition, an estimated l million m3 of rock fill is required, although it is not stated where 
this will be obtained from. Nor are details given conceming the transmission lines, other than that 
they will follow the same route as the road. 

The Svalbard environment is very sensitive to disturbance. This applies particularly to erosion and 
sediment transport, due to the scant vegetation and the special runoff conditions caused by 
permafrost. Even small changes in drainage will undoubtedly result in obvious changes. This can 
be seen throughout Svalbard where active erosion processes are a typical feature of the landscape. 
Although the se are a result of nature's own changes, they provide a clear indication of how little it 
takes before erosion proeesses begin. This means that technical encroachments will almost 
invariably start processes which will change the landscape. They can easily become extensive and 
the processes difficult to arrest unless the consequences are foreseen and integrated in the planning 
phase. Changes in runoff and accelerated eros ion will directly affect ecological features such as 
vegetation, grazing areas, accessibility for animals, etc. NVE has, therefore, decided to consider 
three alternatives: 

Alt. 1: No road 
Alt. 2: Route over Reindalspasset 
Alt. 3: Route around Blåhuken 

Furthermore, NVE sees clear management similarities between the effects of a road on Svalbard 
and the consequences of a hydropower scheme on a pristine area on the mainland. At least the 
same conditions with regard to impact assessment, planning, remedial measures and conditions 
should therefore be given in the case of the proposed route. The report contains both a 



hydrological and a landscape impact assessment. A short description of the area is given at the 
beginning. The hydrological and environmental consequences of the proposed road route are then 
considered in detail, while the final part of the report considers the consequences for the landscape 
as wel1 as more detail ed considerations. 

2. CONCLUSIONS 

A road between Longyearbyen and Svea wil1 have hydrological consequences and alter the 
landscape and environment. These affects can be reduced given certain conditions. The alternative 
via nedre Reindalen and Blåhuken is recommended. The river systems along this route are 
relatively stable and at the same time possible damage will affect the least possible area. The 
alternative via Reindalspasset is not recommended, as potential damage entailing channel changes 
and major erosion damage in Øvre Reindalen or in Lundstrømdalen, will travel downstream 
through the river system. 

An alternative route with a tunnelleading directly from Reindalen to Svea should be assessed as 
this will reduce the extent of the damage. 

The Svalbard landscape is very sensitive to human impact. The criteria for planning, construction 
and fol1ow-up studies for the proposed road between Longyearbyen and Svea should be very strict. 
The conditions in the Norwegian Watercourse Regulation Act should serve as an example. 

The road can easily lead to critical hydrological effects. Detailed hydrologicaI impact assessment in 
the planning stage is necessary to avoid unacceptable changes in the natural drainage system. 
Plans for extraction of construction materials and for technical soIutions are necessary so that 
changes in natural runoff and erosion damage can be reduced as much as possible. For the same 
reasons stringent criteria must govem the maintenance of culverts, keeping them continually 
unobstructed. If pennission is given to build the road, a surveillance prograrnme must be instigated 
so tl1at unexpected consequences can be rapidly discovered. 

The effects of the road on the landscape will be considerable and certain conditions should be set 
for planning and construction, such that the negative consequences are limited: 

Conflict road-watercourse with bridges, erosion and flood control and culverts must be 
evaluated in detail and remedial measures budgeted. 
Problems associated with transmission lines, pennafrost and unstable adjoining terrain 
should be assessed. 
With respect to landscape, the road should be constructed at the same height as the 
surrounding terrain. In cases where the road must be raised for technical reasons, the banks 
must be constructed to pennit the establishment of vegetation. 
Construction material should be taken from existing sites, alternatively from the river 
channel after consultation with hydrological expertise. Construction material should not be 
taken from exposed river deltas or avalanche fans. 
A landscape architect should be consulted in locating and landscaping sites for extraction 
of construetion materials, as wel1 as for the route for the road and the transmissions lines. 
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Fig. 13 

Map of alternative road routes between Longyearbyen and Svea. The road courses 
are indicated by solid lines whereas the stippled line indicate a suggested tunnel. 
Snow scooter tracks are indicated by red lines. The map is a section of the sheet 
"Nordenskiøld land, Svalbard 1:200000", issued by the Norwegian Polar Institute. 

Meteorological and Hydrological Monitoring Stations in Svalbard 

Water discharges in the river Bayelva, Ny Ålesund in 1991. 

The monitoring station in the river Bayelva. In both photos water discharge is c. 4 
m3/s. The water level is about l m higher on the left (12.06.92) when compared to 
the event on the right (08.08.92) because of accumulation of anchor ice on the 
river bed. The water level on the left corresponds to a dis charge of 62 m3/s during 
ice free conditions. 

The river plain in Tverrdalen is characterized by frequent channel changes due to 
the large supply of bed load. The sediments arise from glacial erosion and from 
minor tributaries draining areas without glaciers. Small fans of debris have 
accumulated in the main channel downstream from the gullies in the western 
mountain wall. This location is possibly suited for gravel extraction.The suggested 
road route is plmmed on the eastern side of the valley. 

The river channel will be subject to degradation if the removal of gravel is much 
larger than the annual supply. 

Diversion of severai small stremns may lead to accelerated erosion downstream 
from a road culvert. 

In some cases road fill s will have adm11ming effect. Jf a culvert is choked, the 
water will erode furrows along the roadside. The extent of such erosion will 
increase with increased slope. 

Erosion along the road to mine 3, Longyearbyen. 

Accelerated erosion caused by diversion of a stream upstream of the garbage dump 
near mine 6, Longyearbyen. 

The active layer above the permafrost is soaked by water during snowmelt 
conditions and thus is susceptible to erosion during this period. In sloping terrain 
pressure is created dose to the gully wall and erosion of the wall may take place. 
The process is comparable to groundwater erosion. 

Road crossing a river fan with unstable river channels. Lateral movement of the 
river channels may result in uncontrolled drainage. 

When the road crosses a river fan on a bridge, the road will only influence the 
natural drainage to a small ex tent. 
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Fig. 24 

The road route in the vaJley of Bolterdalen will follow the eastern mountain side. 
The road will aJso cross the ice-cored moraines in the foreground. An existing road 
to a gravel pit at the front of the Rieperbreen glacier is visible on the river plain of 
Bolterelva. 

The small lake in the mountain pass of Bolterskardet has a subterrainian drainage 
that may be changed by road construction. 

The river fan of Tverrdalselva in Reindalen. The road route will cross the fan at its 
apex. ReindaJen is a wide and open vaJley in this area. The road will cross 
ReindaJen and continue around B låhuken in the background. 

The landscape around Stonnyrvatna in the lower part of Reindalen is wide and 
open with rich vegetation. In this area overbank sediments exist on the river plain. 

In the lower part of ReindaJen the channels are relatively stable. The area is 
however sensitive to human interference. It erosion increases, the meandering 
channels may be destroyed. 

The road route will follow the mountain slope around Blåhuken towards Svea. The 
area is dominated by active processes. The landscape is barren and without 
vegetation. Towards Svea the amount of vegetation increases. 

River fan in the valley of Kjellstrømdalen. Remains of refrozen ice are still visible 
in late summer. 

In the upper part of ReindaJen sudden channel changes with uncontrolled drainage 
may occur. River channels have to be stabilized by waJls. 

Concentration of suspended sediments in mg/l aJong the road route and in the 
valley of DeGeer. The black column indicates snowmelt conditions (30.06.92) 
while the grey column indicates a summer situation (04.08.92, DeGeer 29.09.92). 

The pingos in the upper ReindaJ vaJley: eye-catching fonnations rise up from the 
flat vaJley floor. 

Spectacular landscape fonnations in the upper Reindal vaJley. The clear-cut profile 
resembles a gigantic landscape sculpture. 
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1. INNLEDNING 

I forbindelse med SNSKs planer om å starte kulldrift i Sentralfeltet mellom Svea og Reindalen, er det 
foreslått utbygging aven veitrase og en hØyspent kraftledning mellom Longyearbyen og Svea. 
Kraftledningen skal fØlge veitraseen. Det er foreslått to utbyggingsalternativer. Felles for begge 
alternativene er vei gjennom Bolterdalen-Tverrdalen til Reindalen med alternativ Todalen-Gangdalen 
der dagens snøscooterløype går. Hovedalternativene gjelder fremføringen mellom Reindalen og Svea 
(Fig. 1). 

Alternativ 1, Trase langs Blåhuken; omfatter trase som krysser nedre del av Reindalen, langs 
Blåhuken frem til Svea. 

Alternativ 2, Trase over Reindalspasset; omfatter trase gjennom Øvre Reindalen, over 
Reindalspasset, gjennom Lundstrømdalen og langs nedre del av Kjellstrømdalen til Svea. 

I forbindelse med veiutbyggingen er det tidligere utført en konsekvensutredning i regi av Norsk 
Polarinstitutt (Bye og Hansson, 1991). I denne inngår vurderinger med hensyn på vegetasjon, reins
dyr, gjess og kvartærgeologi/geomorfologi samt mer "generelle" Økologiske forhold. Parallelt med 
foreliggende rapport, utarbeider Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) en konsekvensvurdering 
av de landskapsmessige forhold sett fra en geofaglig synsvinkel. Det har vært løpende kontakt mel
lom NVE og NINA med henblikk på gjensidig nytteverdi og unødig dobbeltarbeid. 

Ingen av de foreliggende utredninger har behandlet fagfeltet hydrologi og dermed de virkninger 
veitraseen vil kunne medføre for de hydrologiske forhold og omvendt. Hydrologi omfatter både 
avrenning, erosjon og sedimenttransport. Arktisk hydrologi skiller seg fra "vanlig" hydrologi først og 
fremst ved de spesielle forhold som permafrosten medfører. 

Veitraseen er planlagt gjennom områder som hovedsakelig er helt uten tidligere tekniske inngrep. 
Prosjektet omfatter veibygging langs dalsider, gjennom moreneområder, kryssing avelvevifter og 
dalbunner. Det er videre estimert et stort behov for fyllmasse, ca. 1 mill. m3, men det er ikke nær
mere redegjort for hvor eller hvordan denne massen skal fremskaffes. Det er heller ikke redegjort 
nærmere for detaljer vedrørende kraftledningen, bortsett fra at denne skal følge veitraseen. 

Naturen på Svalbard er meget sårbar ovenfor inngrep. Spesielt gjelder dette erosjon og 
sedimenttransport. Sparsom vegetasjon og de spesielle avrenningsforholdene forårsaket av 
permafrosten er hovedårsakene til dette. Selv små endringer i dreneringsveier vil uvilkårlig føre til 
merkbare konsekvenser. Dette sees tydelig over hele Svalbard der aktive erosjonsprosesser er et 
typisk trekk ved landskapet. Selv om disse er et resultat av naturens egne svingninger, gir de en klar 
indikasjon på hvor lite som skal til av endringer før erosjonsprosessene setter inn. Dette betyr at 
tekniske inngrep nærmest uvilkårlig vil kunne sette i gang prosesser som vil påvirke landskapet. 
Omfanget kan lett bli omfattende og prosessene meget vanskelige å stoppe om konsekvensene ikke 
forutsettes på forhånd og integreres i planleggingen. Endringer i avrenning og akselerert erosjon vil 
virke direkte inn på de Økologiske forhold som vegetasjon, beiteområder, tilgjengelighet for dyr osv. 
NVE har derfor valgt å vurdere tre alternativer: 

Alternativ O: Ingen vei 
Alternativ l: Trase over Reindalspasset 
Alternativ 2: Trase langs Blåhuken 
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Videre ser NVE klare forvaltningsmessige likhetstrekk mellom det inngrepet veitraseen innebærer på 
Svalbard og de konsekvenser en vannkraftutbygging medfører i urørt natur på fastlandet. Minst de 
samme kravene til utredninger, planlegging, tiltak og betingelser bør derfor stilles i forbindelse med 
veitraseen. Rapporten omfatter både en hydrologisk og en landskapsmessig konsekvensanalyse. Det 
gis innledningsvis en kort områdebeskrivelse. De hydrologiske forhold og miljøkonsekvensene av 
veitraseen med vurderinger behandles deretter detaljert. Siste del av rapporten omhandler de 
landskapsmessige miljøkonsekvenser av inngrepet samt mer detaljerte vurderinger. 
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2 KONKLUSJON 

En vei mellom Longyearbyen og Svea vil ha hydrologiske og landskapsmessige miljøkonsekvenser. 
Disse kan reduseres under gitte forutsetninger. Alternativet over nedre Reindalen og Blåhuken 
anbefales. Elveløpssystemene langs denne trase er relativt stabile, samtidig som eventuelle skader 
vil påvirke minst mulig areal. Alternativet over Reindalspasset anbefales ikke. Ved en eventuell 
skade, med løpsfoiflytninger og store erosjonsskader i Øvre Reindalen eller i Lundstrømdalen, vil 
endringene kunne forplante seg langs hele det nedenforliggende løpssystem. 

Det anbefales å utrede en trase der veienføres i tunnel direkte fra Reindalen til Sveafordi dette vil 
redusere inngrepene. 

Landskapet på Svalbard er meget sårbart ovenfor inngrep. Kravene til planlegging, utføring og 
oppfØlgende undersøkelser ved veianlegget mellom Longyearbyen og Svea bør være meget strenge. 
Reglene i Vassdragsreguleringsloven kan tjene som eksempel. 

Veianlegget kan lett fØre til kritiske hydrologiske miljøvirkninger. Forutsetningen for å unngå dette 
er at detaljerte hydrologiske konsekvensanalyser inkluderes i planleggingen, og tas hensyn til under 
utfØrelsen, slik at det ikke fremkommer uakseptable endringer i det naturlige dreneringsystemet. Plan 
for masseuttak og tekniske løsninger er påkrevet slik at forandringer i naturlig avrenning og faren for 
omfattende erosjonsskader kan reduseres mest mulig. Av samme årsak må det settes strenge krav til 
løpende vedlikehold i form av tining og rensking av kulverter. Overvåking av veistrekningen slik at 
uventede konsekvenser raskt kan oppdages, må også inngå, dersom tillatelse til veibygging blir gitt. 

Landskapsmessig vil miljøvirkningene bli betydelige og det må settes en rekke betingelser for plan
legging og utførelse, slik at de negative konsekvenser blir minst mulig: 

Konflikten vei-vassdrag med bruer, kulverter, erosjons- og flomsikringer bØr utredes i detalj og 
tiltakene kostnadsberegnes. 
Problemene med høyspentmaster, permafrost og ustabilt sideterreng bØr utredes. 
Mastetype og materialbruk bør vurderes nøye. 
Veien bør av landskapsmessige hensyn legges i terrenghøyde. Der veien av tekniske grunner 
må legges på fylling, bør fyllingsskråningene tilrettelegges for vegetasjons-etablering. 
Masser kan tas fra eksisterende massetak, eventuelt fra elveløp etter anvisning fra hydrologisk 
ekspertise. Det bØr ikke tas masser fra eksponerte elve- og ras vifter. 
Det bør brukes landskapsarkitekt ved tilpasning av massetak, vei- og høyspent- traseen. 
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30MRÅDEBESKRIVELSE 

3.1 Geografisk beskrivelse 

Veitraseen som er planlagt mellom Longyearbyen og Svea vil krysse de sentrale deler av 
Nordenskiølds land på Spitsbergen (Fig. l). Bergartene langs traseen er hovedsakelig fra tertiær og 
jura- og kritt-tiden. Området sØr for Adventdalen til Svea som inkluderer det meste av Reindalen og 
hele Blåhuken, består av tertiære bergarter. Reindalspasset, Lundstrømdalen og øvre Kjellstrømdalen 
består av bergarter fra jura, mens bergarter fra kritt dominerer øvre Reindalen, Bolterdalen, Todalen 
og nedre Kjellstrømdalen (Winsnes, 1988). 

Innlandsisen, som dekket det meste av Svalbard for mer enn 10 000 år siden, har avsatt 
morenematerialet som finnes i de større dalførene og i de nedre deler av enkelte sidedaler. Marin 
grense ligger ca. 60 meter høyere enn dagens havnivå (Bye og Hansson, 1991). I nedre del av 
Reindalen, ved Stormyrvatna, har storm bølger opp gjennom tidene dannet flere sekvenser med 
strandvoller. l de mindre dalsystemene og foran breene er morenematerialet avsatt etter istiden. 
Langs elveløpene er dette materialet vanligvis erodert og omfordelt som fØlge av fluviale prosesser. l 
nedre del av Bolterdalen og Todalen samt Kjellstrømdalen pendler elveløpene over det meste av 
dalbunnen og danner derfor brede, aktive elvesletter. IGangdalen, Tverrdalen, LundstrØmdalen og 
Øvre Reindalen pendler løpene over en smalere sone og den aktive elvesletta er derfor mer definert. l 
Reindalens nedre deler er elveløpet forholdsvis stabilt og vel definert. Det er kun et smalt område 
langs hovedelva som stedvis inneholder elveslette-sedimenter. Der sidedalene munner ut i 
hoveddalene er det etablert store og aktive fluviale vifter. Disse kjennetegnes ved at elveløpene 
stadig skifter leie som følge av pålagring av sedimenter. 

De nedre deler av dalsidene består vanligvis av et tynt morenedekke, mens de Øvre deler er mer 
preget av forvitringsmateriale og massebevegelse. Store løsmassetunger og urer er meget typisk. 
Langs veitraseen er det flere lokaliteter der slike akkumulasjonsformer står i direkte sammenheng 
med dype, ovenforliggende erosjonskløfter. Langs nedre del av Tverrdalen og området 
Litledalsfjellet-Blåhuken er slike sammenhenger mellom form og prosess særlig godt utviklet. 

De markerte endemorenene foran dagens breer er vanligvis fylt av iskjemer. Flere steder er det tegn 
på at iskjemene i de eldste ryggene er i ferd med å tine. Dette er en meget langsom prosess, som 
imidlertid kan føre til endringer i dagens drenering fra breene. l Øvre Reindalen er det et system av 
pingoer. Dette er markerte kjegler som hever seg fra den flate dalbunnen. Årsaken er en stadig 
tilførsel av vann under trykk som kommer nedenfra og fryser til mot overflaten. 

Veitraseen er planlagt i et område karakterisert ved en veksling mellom sorterte og usorterte løsmas
ser. Faren for erosjon vil derfor veksle langs traseen. Det høye vanninnholdet som er karakteristisk 
for det aktive laget over permafrosten, øker erosjonsfaren sett i relasjon til forholdene i fastlands
Norge. Alle viftene er kjennetegnet ved at elveløpene fører mye bunntransport og derigjennom 
hyppige løpsendringer. Målinger fra Bayelva ved NY-Ålesund har vist at steinmateriale med diameter 
50-60 mm kan forflytte seg 8-900 meter under en stor flom selv i områder med slak gradient. 
Suspensjonstransporten som følge av både breerosjon og fluvial erosjon i avsetninger langs løpene er 
betydelig på Svalbard. NVE's målinger fra Bayelva viser en variasjon i sedimentkonsentrasjoner fra 
1-2 mgll opp til mer enn 1000 mg/l under de større flommene. Langs veitraseen varierer konsentra
sjonene mellom ca. l mg/log 2910 mg/l under to situasjoner i 1992 (Fig. 22). I Bayelva ble 
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suspensjonstransporten målt til 23 000 tonn i 1991. Kornfordelingsanalyser viser at materialet ofte 
kan være finfordelt. Eksempelvis kan nevnes at hele 55,4 % av suspensjonsmaterialet i Bayelva var 
mindre enn 0,0015 mm i diameter (Bogen 1991, 1992). Målingene viser at det fraktes betydelige 
mengder sedimenter med elvene på Svalbard (se også Fig 22). Dette gjelder også brefrie vassdrag. 
Variasjonen er stor både i partikkelsammensetning og mengde gjennom månedene med 
overflateavløp. Dette viser at erosjonsprosessene varierer mye i intensitet samtidig som kildene for 
erosjon veksler gjennom sesongen. Denne kompleksiteten er lite undersØkt, men bruk av den eksiste
rende kunnskap vil kunne være av stor betydning for å redusere faren for erosjon ved bygging av 
veitraseen. 

3.2 Klima, hydrologi 

Området Longyearbyen-Svea har et polart klima. De meteorologiske stasjonene ved Longyearbyen 
og Svea har årsmiddeltemperaturer på -6 til-7°C med positive middeltemperaturer kun i månedene 
juni til og med september. Området har også et forholdsvis tørt klima. Årsnedbøren i Longyearbyen 
er ca. 200 mm, og i Svea ca. 260 mm. Dette er like lite årsnedbØr som i de tørreste områdene i 
fastlands-Norge. 80-90 % av årsnedbØren faller som snØ vinterstid. Det Norske Meteorologiske 
Institutt har gitt ut en rapport, "The Climate Of Spitsbergen", som presenterer en hel rekke 
klimadata. På kartet i figur 2 vises de meteorologiske stasjonenes beliggenhet. 

100 km 
I 

• METEOROLOG!SK STASJON 

, HYDROLOGISK STASJON. VANNFØRING 

~ HYDROLOGISK STASJON, 

VANNFØRING OG SEDIMENTTRAN5PORT 

Figur 2. Meteorologiske og hydrologiske målestasjoner på Svalbard. 
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Det strenge klimaet fører til hydrologiske forhold som er karakterisert av frosne vassdrag i ca. åtte 
måneder av året og intens avrenning i ca. fire måneder. Blant annet på grunn av midnattsol og stor 
innstråling døgnet rundt foregår snøsmeltingen meget raskt, hvilket fØrer til en intens avrenning
speriode tidlig om sommeren. Senere på sommeren er det bresmeltingen som dominerer 
avrenningsforholdene. Vassdragene på Svalbard transporterer mye materiale på grunn av det lett 
eroderbare terrenget. Dette forhold fører også til stadig graving og avsetting av materiale i vassdra
gene og stadig skiftende elvelØp. 

Kjennskapen til de hydrologiske forholdene på Svalbard er begrenset siden det er først i de senere år 
som hydrologiske målestasjoner er opprettet på permanent basis. Det eksisterende stasjonsnettet, 
som drives av Hydrologisk avdeling ved NVE, er vist i figur 2. I figur 3 vises avrenningen i Bayelva 
sesongen 1991. Dette vassdrag ved Ny-Ålesund har drøyt 50 % bre i feltet. Avrenningen hadde dette 
år en topp i slutten av juni i forbindelse med snøsmeltingen. Avrenningen i juli og august skyldes 
stort sett bresmelting, mens et par episoder med regn i slutten av august førte til kortvarige flommer. 
September måned hadde uvanlig lite nedbØr og avrenningen var meget lav. 
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Figur 3. Vannføringsdata fra Bayelva, Ny-Ålesund, 1991. 
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4 BESKRIVELSE A V HYDROLOGISKE FORHOLD 

4.1 Avrenningsprosesser 

4.1.1 Snøsmelting og avrennings start 

Snøakkumuleringen begynner normalt i slutten av september-begynnelsen av oktober, og fortsetter 
til slutten av mai. Gjennomsnittlig snødyp er ikke særlig hØY i det aktuelle området, kanskje rundt 1 
meter. Men på grunn av vind omfordeles snØen, slik at i utsatte områder kan det være snøbart, mens 
snØen i forsenkninger kan være flere meter dyp. 

Snøsmeltingen starter normalt i løpet av mai og styres av lufttemperaturen og innstrålingen. 
SnØpakken er da kald og må oppvarmes til QOC før avrenning kan finne sted. Smeltevannet fra top
pen av snøpakken trenger nedover og gjenfryser i den kalle snøpakken. Derved frigjøres varme som 
fører til at snøpakkens temperatur stiger. Etterhvert har hele snøpakkens temperatur Øket til QOC og 
avrenningen begynner. Innstrålingen spiller stor rolle for snøsmeltingen, og terrengets 
refleksjonsevne styrer hvor mye av innstrålingen som skal føre til smelting. 

En veibygging vil føre til en forandring av snøfordelingen pga de forandrede vindforholdene rundt 
veien. SnØbrøytingen vinterstid vil også omfordele snøen. Veien blir snøbar tidlig og oppvarmes 
ganske raskt. Dette vil føre til en raskere snøsmelting i områdene nærmest veien på grunn av varme
stråling fra det mørkere veilegemet. I tillegg vil snØen nærmest veien være noe mer skitten, absorbere 
mer energi og smelte raskere. En vei, forutsatt at den har blitt brØytet vinterstid, vil altså også føre til 
tidligere avrenning i terrenget nærmest veien. 

4.1.2 Isdannelse og oppstuving 

Smeltevannet danner islag i den kalde snøpakken eller pålagret is på bakken på grunn av 
permafrosten. Disse lag av pålagret is finnes overalt, normalt et titalls centimeter tykke, men i 
elveleier, på elvevifter og andre steder med rikelig vanntilgang og liten helning kan islaget bli 
adskillig tykkere. Disse islagene fører til at lite vann trenger ned i bakken. Avrenningen finner altså 
sted på toppen av islaget. Vannstanden i elvene er derfor oftest adskillig høyere ved avrenningens 
start enn senere på sommeren selv om vannføringen da er større. SnØ- og isdemninger vil også stuve 
opp vann over større eller mindre områder. Etterhvert graver seg elvene ned i snøpakken og 
bunnisen og vannstanden blir lavere (Fig. 4). 

En veibygging kan føre til oppstuving av vann og eventuelt både øktet dannelse av pålagret is og 
Øket oppsamling av vann over store områder. Denne oppstuvingseffekten er knyttet til hvor tett man 
legger kulverter, hvor godt de er dimensjonert for de aktuelle vannstandene eller vannføringene, og 
hvorvidt man klarer å holde de åpne når avrenningen starter. 
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Figur 4. Målestasjonen i Bayelva. Vannføringen på begge bilder er ca. 4 m3/s. Vannstanden er ca. I meter høyere på 
venstre bilde (12.06.92) enn på det høyre (08.08.92). Årsaken er hovedsakelig bunnis. Denne vannstanden represente

rer en vannføring på 62 m3/s under isfrie forhold. 

Figur 5. Elvesletta i Tverrdalen er vel definert og preget av stadige lØpsskiftinger som fØlge av stor tilførsel av 
bunntransportert materiale. Sedimenttilførselen kommer fra breerosjon og brefrie sidebekker. Dette vises tydelig ved 
de små viftene som er lagt opp i løpet nedtrøms de markerte ravinene i vestre fjellside. Lokaliteten kan egne seg for 

masseuttak. Veitraseen vil følge østre dalside. 
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4.1.3 VannfØring og flommer 

Så lenge det er snØ i nedbØrfeltet er det normalt en døgnvariasjon i vannføringen som følge av 
lufttemperaturens og snøsmeltingens døgnvariasjon. Avrenningstoppene finner sted om ettermidda
gene eller kveldene avhengig av vassdragenes størrelse og karakter. De største snøsmelteflommene 
vil normalt finne sted når mesteparten av feltet bidrar til avrenningen, dvs når snøsmeltingen er godt 
igang i de Øvre delene av feltet og det fortsatt er snØ igjen i de lavere delene. Fordi maksimallufttem
peratur ikke varierer så mye fra år til år vil heller ikke snøsmelteflommenes størrelse variere så mye. 
Flomtoppene bestemmes ikke så mye av total snømengde men mer av værforholdene. Store snØ
mengder fører heller til mer langvarig flomperiode. 

Ved veibygging er det vesentlig å ha et godt grunnlag for å dimensjonere kulverter og bruer for de 
flommer som kan forekomme. Normalt er det ikke rene snøsmelte-flommer som vil være de største 
og som man bør dimensjonere etter, men fordi snØsmelteflommen kan komme når elven har bunnis 
vil vannstanden bli ekstra hØY i forhold til om elven hadde vært isfri. Dette forhold må det taes hen
syn til ved dimensjonering av kulverter og bruer. 

De største flomvannfØringene vil sannsynligvis forekomme i forbindelse med kraftig regn, og særlig 
hvis det fortsatt er snØ igjen i nedbørfeltet. De mest intense regnvær-situasjonene finner imidlertid 
vanligvis sted om sensommeren og høsten når terrenget normalt er snØbart. I brevassdrag bidrar 
bresmeltingen til avrenningen gjennom hele sesongen. Størst bresmelting er normalt i slutten av juli 
og begynnelsen av august når lufttemperaturen er høyest. Bresmeltingen vil bidra kraftig til vannfØ
ringen i forbindelse med regnflommer på sensommeren. 

4.1.4 Aktivt lag 

Det aktive laget kalles den Øvre delen av permafrosten som tiner om sommeren. Etterhvert som 
varmen trenger nedover og tiner permafrosten blir det aktive laget alt tykkere. Dette betyr at oftest 
vil en alt større del av nedbøren kunne magasineres i bakken utover sommeren. Samme 
nedbørmengde vil derfor i prinsipp føre til større flommer tidlig på sommeren enn senere på somme
ren. Vanninnholdet i det aktive laget ved sommerens begynnelse er i stor grad styrt av hvor 
nedbørrik foregående høst var og hvor fuktig bakken var når kulden satte inn. Avrenningen finner 
sted i terrenget som vannsig i det aktive laget i skråningsretningen. I tørrværsperioder er det smelte
vann fra det aktive laget som bidrar til vannføringen i elvene i tillegg til bresmeltingen. 

Hvorvidt en veibygging vil føre til konsekvenser for permafrosten og det aktive laget er usikkert. 
Fordi en vei vil bli brøytet vinterstid og ikke beskyttes av et snølag vil veilegemet bli mer nedkjØlt 
gjennom vinteren enn omkringliggende snødekket terreng. A v samme grunn vil imidlertid dog opp
varmingen av veilegemet også gå raskere enn oppvarmingen av omkringliggende terreng. 

4.1.5 Avrenningens avslutning 

Når lufttemperaturen stabiliserer seg under frysepunktet, normalt i slutten av september, avtar 
avrenningen meget raskt. Under vinteren, 8-9 måneder, er det ikke noen avrenning. 
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4.2 Erosjon og sedimenttransport 

4.2.1 Materialstrømmen i vassdragene 

I ethvert vassdrag danner vannveiene et transportsystem for materiale som tilføres fra 
sedimentkildene. Sedimentkilder er i denne sammenhengen definert som produksjons-områder for 
materiale som kan bringes i transport. De viktigste sedimentkildene er i det aktuelle området erosjon 
i tilknytning til isbreene og erosjon i raviner og ras skar i områdene mellom breene. 

Elveløpenes hydrauliske geometri er tilpasset materialtransporten. Hvis naturforhold eller inngrep 
endrer på erosjonsprosessene vil dette få konsekvenser for elveløpenes form og tilpasning nedstrøms. 
Naturlige endringer forekommer meget hyppig på Svalbard. Den delen av landskapet som utsettes 
for fluviale erosjon- og transportprosesser kan derfor ikke regnes som statisk, men i stadig dynamisk 
endring. Erosjonsprosessene er mer intense og transporten langt større på Svalbard enn i fastlands
Norge og endringer vil derfor også lettere bli av merkbart omfang. 

Noen eksempler på naturprosesser som kan forårsake store endringer i materialstrømmen i vassdra
gene er: 

Surgende breer: De subpolare isbreene på Svalbard kan med jevne mellomrom gå plutselig frem 
(surge). Under en slik situasjon kan det tilføres store mengder materiale til elveløpene slik at drene
ringsmønsteret endres. Materialtransporten under en slik situasjon i Alaska er beskrevet av Sharp i 
1986. Under en surge på Variegated Glaeier i 1982 - 1983 ble det observert en abrasjon som er tre
fIre størrelsesorden større enn normalt. 

Nedsmelting av morener: Iskjernen i moreneavsetninger kan smelte ned slik at elveløpene endres. 

Flom: Under episoder med sterk nedbør kan det spyles ut store mengder materiale fra 
kildeområdene. Dette kan så forårsake løpsforandringer, nye løpsforgreninger og andre endringer i 
løpsmønstrene. 

Intens avrenning: Svært mye av avrenningen foregår i den korte smelteperioden om våren. I perio
den da det er mye bunnis i elveløpene kan løpsforandringer lett inntreffe. Bunntransporten kan gli på 
bunnisen. I en kort periode kan derfor vandringshastigheten være ekstremt høy. 

På fastlandet danner fjellterskler og gjel føringer på løpene slik at effekten av løpsendringer vil dem
pes. I Svalbards elveløp er faste fjellterskeier sjeldne. Materialet er også mer fInkornet og skjermer 
ofte ikke mot vertikal nedskjæring. 

4.2.2 Elveleiene som massetak 

Massetak kan ofte utgjøre skjemmende sår i landskapet. Den store materialtransporten gjør at elve
leiene på visse utvalgte strekninger kan være mer egnet som massetak. I et elveløp med stor 
materialtransport vil det stadig tilføres nytt materiale. Når det tas ut masse vil de etterfølgende flom
mene kunne utjevne sporene slik at det ikke blir synlige sår i landskapet (Fig. 5). Massetak i elver har 
imidlertid ført til problemer i mange norske vassdrag. Hvis massetakene ikke skal medføre skader er 
det en forutsetning at uttaket er moderat i forhold til materialtilførselen. 
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Uttak av masser vil føre til at elveleiet senker seg over en viss strekning, avhengig av lokale forhold 
(Fig.6). Konsekvensene aven slik senkning av løpet bør utredes i hvert enkelt tilfelle. 

l området som berøres av veitraseene vil massetak på elvesletten i hoveddalene være mindre heldig. 
Det beste alternativet synes å være sideelvene til hoveddalen som f. eks Tverrdalen. Massetak på 
elvevifter og i rasskar kan være mer synlig og gi skjemmende sår avhengig av lokale forhold. Infor
masjon om hvor mye materiale som tilføres fra kildeområdene er viktig for å utarbeide en plan for 
lokalisering av massetakene. 

Massetak » tilførsel 

Elveløpet senkes 
_ / Opprinnelig elvebunn 

/).yJT- - - - - _ L _ -

Figur 6. Hvis masseuttaket i elveløpet er mye større enn tilførselen, vil elveløpene etter hvert senke seg. 

4.2.3 Kryssing av bekkeløp 

Erfaringer fra veibygging i høyfjellet i fastlands-Norge og fra Svalbard har vist at selv en beskjeden 
øking av vannføringen ved at flere bekkeløp samles for å spare på antall kulverter, kan føre til bety
delige erosjonsskader i bekkeløpene på ned strøms side av veien (Fig.7). Den nye riksvei 811 over 
Båtsfjordfjellet på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark kan nevnes som eksempel på denne effekten. 
(Bogen 1986, s 41). 

I Longyearbyen er det mange slike erosjonssår. På veien opp til gruve 3, nær Longyearbyen Luft
havn, har det oppstått erosjonssår i form av 5 - 10 m brede raviner i tilknytning til kulverter under 
veien (se omslagsfoto ). På en lokalitet har dreneringen gått langs veien på grunn aven tett kulvert og 
laget et erosjonsspor langs veien i over 100 meters lengde (Fig. 9). Når veien svinger så fortsetter 
ravinen nedover i det bratte terrenget. Erosjon i tilknytning til en mindre oppsamling og overføring 
av vann (Fig. 8) er oppstått ved søppelfyllingen ved gruve 6. For å forhindre at vann drenerer gjen
nom søppelfyllingen er det gravd en avskjærende grøft som samler opp diffus drenering samt overfø
rer en mindre bekk. Det nye løpet er ikke tilpasset den økte vannføringen og det har oppstått betyde
lige erosjonssår (Fig. 10). 

Erosjonssårene kan bli omfattende når massene inneholder finmateriale. På Svalbard vil permafrosten 
sannsynligvis innvirke på erosjonsforløpet. Når det aktive laget er oppbløtt under smeltesesongen om 
våren vil erosjonen være mest intens. Sannsynligvis er erosjonsprosessen sammenlignbar med såkalt 
grunnvannserosjon. Intensiteten kan ha et akselererende forløp. Etterhvert dannes det en ravine som 
stadig vil øke i omfang. Ravinene dannes lettest på skråninger med stort fall men de kan også utvi
kles på mer flattliggende arealer (Fig. l l ). 
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Bekk overføres 
for å spare kulvert 

Økning i vannføring 
medfører erosjon 

Fig.7 Dersom flere små bekker samles for å spare antall kulverter, kan dette lett føre til erosjon nedstrøms kulverten. 

Fig. 8 Veifyllinger har en oppdemmende effekt. Dersom en kulvert er tett, vil vannet erodere en renne langs veien. 

Erosjonen vil øke i omfang hvis gradienten øker. 
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Figur 9. Erosjonsrenner ved veien til gruve 3 ved Longyearbyen. Veifyllingen har oppdemmende effekt Hvis en 
kulvert er tett, vil det dannes 
erosjonsrenner langs veien. 

Figur 10. Erosjonsrenner, forårsaket av 
oppsamling og overføring av naturlig 
drenering. Bildet er tatt ved søppelfyllingen 
ved gruve 6 utenfor Longyearbyen. 
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RAVINER 

Figur Il. Det aktive laget som ligger over permafrosten er mettet av vann og derfor meget utsatt for erosjon. I 
skrånende terreng kan det lett bli et overtrykk mot en bruddkant og erosjon vil [mne sted. Prosessen kan sammenlig

nes med grunnvannserosjon. Skissen viser prinsippet bak ravinedannelse på Svalbard. 

I mange tilfelle må veien passere avlagringsområder hvor elveløpene ikke er stabile, men vil være 
utsatt for stadige forflyttninger. I slike områder må det enten bygges broer eller så må elveløpet 
stabiliseres med ledemurer og elveforbygninger. Dette vil i så tilfelle medføre betydelige inngrep i 
landskapet (Fig. 12, 13). 

KRYSSING AV ELVEVIFTE 

~ 
~ 

~7""'--"<- Kulvert '---.. 

""--
"'" 

Figur 12. Kryssing avelvevifte med instabile elveløp. Temporære elveløp er markert med piler. Hvis løpet flyttes, vil 
dreneringen få et ukontrollert forløp. 
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KRYSSING AV ELVEVIFTE I BRO 

Figur 13. Når veien krysser elvvifter på broer, vil veitraseen i liten grad påvirke de naturlige dreneringsveiene. 

På Svalbard er også sedimenttransporten så stor at faren for tilstopping av kulverter under flom vil 
være overhengende. Vannet vil da drenere langs veifyllingen. En slik situasjon vil da kunne forårsake 
betydelige erosjonsskader. 

En betydelig sedimenttransport går under isløsningen om våren. En del av bunn-transporten kan gli 
på bunnisen i løpene. Hvis kulverter er tilfrosset vil dette materialet kunne avleires på uønskede 
steder. 

4.3 Delstrekninger 

4.3.1 Bolterdalen 

Bo1terdalen er en sidedal til Adventdalen og går i sørlig retning ca. 9 km opp til Bolterskardet, 400 m 
o.h. Nedbørfeltet er på 42,3 km2. I dalen ligger to breer på tilsammen drøyt 12 km2, Rieperbreen på 
østsiden og Scott Turnerbreen på vestsiden. I Bolterskardet ligger en innsjø uten synlig utløp. Sann
synligvis finner avløpet sted gjennom morenen nordover og ned mot Bolterdalen. 

Dalen er forholdsvis smal og elven endrer stadig lØp over hele den flate del av dalbunnen. Østsiden 
av dalen, hvor veitraseen er planlagt, er karakterisert ved få bekker og stabile forhold, noe som har 
medført et sammenhengende vegetasjons-dekke. Avrenningen foregår som vannsig i det øvre 
marklaget, og under snø-smeltingen i og oppe på snøen. Veien vil fungere som en demning og vannet 
vil bli samlet til de kulverter som må anlegges. Selv om det legges tett med kulverter på denne strek-
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ningen vil det være stor fare for erosjon og nedskjæringer nedstrøms kulveltene siden det ikke finnes 
naturlige bekkeløp i skråningen. Strekningene som vil være utsatte for erosjon vil forkoltes hvis 
veien legges nært hovedelven (Fig. 14). 

Lengre opp i dalen vil veien krysse elven fra Rieperbreen og passere de isf ylte morenene foran bre
ene. Området er preget av forholdsvis aktive fluviale prosesser samtidig som vegetasjonsdekket er 
meget sparsomt. Det må også regnes med et hØyt vanninnhold i løsmassene blant annet som følge av 
iskjemen i morenene og den diffuse dreneringen av innsjøen i BoIterskardet (Fig. 15). Veien vil 
sannsynligvis føre til en del smelting i disse morenene og derved til øket erosjon og materialtransport 
nedover Bolterdalen. De største problemene ved veibygging på denne strekning synes å være av 
teknisk art. Et eventuelt fremrykk av breene vil også kunne føre til problemer med veien. Fordi 
dreneringen av innsjøen er diffus kan man risikere en uttapping av vannet hvis veibygging fører til 
smelting av partier som er kritiske for innsjøens drenering. Det steile partiet opp mot Bolterskardet 
vil, til tross for et visst vegetasjonsdekke, være utsatt for erosjon. Det flatere partiet i Bolterskardet 
vil derimot være lite utsatt for uønsket erosjon. Effektene av øket erosjon vil være Øket 
materialtransport nedstrøms, mulighet for utvidelse av elveløpet nedstrøms og dannelse av raviner i 
skråningen opp mot Bolterskardet. Vegetasjons-dekkede områder vil derved gå tapt. Prosessene kan 
derved også Øke i omfang over tid. 

Det fluviale system som Bolterdalen representerer har mange paralleller på denne del av Spitsbergen 
og kan ikke sies å være unikt. 

LØsmasser til veitraseen kan tas fra elveleiet og morenene foran Rieperbreen der det tidligere er tatt 
masser. Uttaket fra elveleiet må stå i rimelig forhold til antatt tilførsel. 

4.3.2 Tverrdalen 

Tverrdalen er en sidedal til Reindalen og strekker seg nordover ca. 9 km til Bolterskardet. 
Nedbørfeltet er på 53.1 km2 og innholder breer på tilsammen ca. 19 km2. 

Hovedløpet har skåret seg markert (20 -30 meter) ned i dalbunnen over en gjennomsnittelig bredde 
av ca. 40-50 meter, mens maksimal bredde er 150 - 200 meter (Fig. 5). Nedskjæringen som også 
omfatter fast fjell (meget forvitret) er en tilpasning til Reindalens nivå. Hovedløpet virker stabilt med 
jevnt fall. Sediment-tilførselen kommer hovedsakelig fra de breiøse ravinene langs dalens vestside (se 
Fig. 5) og fra breene. Materialet føres ut i den store vifta i Reindalen (Fig. 6) og videre ned i 
Reindalselva. Tverrdalselvas vifte er meget slak og symmetrisk i formen. Material-tilførselen medfø
rer en stadig skifting av elvelØpene. Morfologisk kan det virke som om Tverrdalselva har etablert en 
likevektstilstand mellom gradient og materialtilførsel. Utviklingen har foregått over lang tid og 
indikerer derved stabile forhold i området. 
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Figur 14. Veitraseen i BoltercWen vil følge langs bøyre fjellside (der det ikke er drenering i bekkeløp). Veien vil 
også krysse de isf ylte morenene i bildets forkant. Eksisterende vei til masseuttak i moreneområdet foran Rieperbreen 

sees i Bolterelvas elveslette. 

Figur 15. Det lille vannet i Bolterskardet som har underjordisk avløp, utgjør et verdifullt blikkfang i det ellers golde 

l<U1dskapet. En vei vil kunne påvirke dagens underjordiske drenering. 
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Veitraseen er planlagt på østsiden av dalen. I den Øvre delen av dalen må veien krysse to breelver, 
hvorav den nedre av disse er forholdsvis stor og kommer fra Plogbreen og Dalburgbreen. En bru 
over denne elven må dimensjoneres slik at flomvannføring og transportert materiale kan passere fritt. 
Østsiden av dalen er dekket av et tynt vegetasjonsdekke og har flere bekker. Selv om enkelte av 
disse fører noe materiale er hovedinntrykket at dreneringsveiene er forholdsvis stabile. Det må anleg
ges bruer eller kulverter over de eksisterende bekkeløpene, men veien vil som i Bolterdalen kunne 
virke som en demning for den mer diffuse dreneringen. Fordi oppsamlet vann her raskt føres ned i 
noen av de eksisterende bekkeløpene må faren for erosjon ansees som betydelig mindre enn i 
Bolterdalen. Dersom det lages veiskjæringer må det forventes en økning av erosjonen i tilknytning til 
disse. Oppbygging av veitraseen bør derfor prioriteres. 

Ved krysning av sedimentførende sideelver må bruer ol. ikke føre til innsnevringer eller andre hy
drauliske endringer. Avløpet og materialtransporten må kunne passere uhindret også etter en even
tuell veibygging. Der vannføringen forventes å øke i eksisterende bekker må erosjonssikrende tiltak 
vurderes. Spesielt viktig er brua over Tverrelvdalen ved rotpunktet til vifta i Reindalen (Fig. 16). 
Tverrdalens østside synes ikke å inneholde spesielle fluviale forekomster som ikke finnes i nærlig
gende daler. 

Dalens vestside, som ikke vil bli berørt av veitraseen, er dominert av et utpreget system av raviner i 
fast fjell som skyldes forvitrings-prosesser og massebevegelse over lang tid. Skråningen viser på en 
meget tydelig måte sammenhengen mellom erosjons- og akkumulasjonsformer og derved også 
prosessenes betydning og variasjon. Sedimenter fra dette området føres ut i hovedløpet. 

Masse til veitraseen bØr kunne tas ut langs Tverrdalselvas aktive elveslette under forutsetning av at 
uttaket tilpasses den tilførte sedimentmengde og legges i tilstrekkelig avstand fra vif tas rotpunkt. 
Elvesletta er godt definert og vil ellers ikke bli berørt av den planlagte veitraseen. 

4.3.3 Nedre Reindalen 

Reindalen er en av de største dalene i Nordenskiøld Land og har et nedbØlfelt på 505 km2 ved 
fjorden hvor den møter Semmeldalen. Den strekker seg ca. 40 km fra fjorden mot nordØst opp til 
Reindalspasset, nesten 200 m o.h. I nedre delen er dalen 6-7 km bred. Gangdalen og Tverrdalen er 
de største sidedalene. Reindalen har mange breer, totalt ca. 175 km2, hvorav de største er Slakbreen, 
Marthabreen, Vegbreen og Kokbreen. 

Det foreligger to veitraseealternativer gjennom dalen. Det vestlige alternativet er planlagt å krysse 
dalen fra Tverrdalen mot sørvest til Blåhuken (Fig. 16). Fra munningen av Tverrdalen vil veien gå 
over en flat, vegetasjonsdekket slette hvor et sideløp og hovedløpet til elven fra Gangdalen renner 
mot Reindalselva. Bruene over disse må dimensjoneres slik at de ikke vil virke oppdemmende og 
derved øke faren for at elven finner nytt lØp over den flate sletten. Der veitraseen skal krysse 
Reindalselva er elva konsentrert til ett lØp ved en gjennomskjæring aven bergterskel. Elveløpet har 
vært stabilt på dette stedet over en lengre tidsperiode. Dersom der ikke skjer radikale endringer i 
sedimenttilførselen kan denne stabiliteten også forventes i tiden fremover. Nedbørfeltet til 
Reindalselva er her på nesten 400 km2. I tillegg kommer en del av avløpet fra Gangdalen. VannfØrin
gen her er stor hele sommeren. 
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Figur 16. Tverrdalselvas vifte i Reindalen. Veitraseen vil krysse i rotpunktet i forgrunnen. Legg også merke til det 
store og åpne landskapsrommet Reindalen representerer. Veitraseen vil krysse Reindalen og fortsette rundt Blåbuken i 

bildets bakgrunn. 

Figur 17. Landskapsrommet rundt Stonnyrvatna i nedre Reindalen er vidt og åpent med frodig dalbunn . I dette 

området er det utviklet smale elveslette der avsetningene utgjør hydrologiske dokumenter av historisk verdi . 
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Den nedre delen av Reindalen representerer et fluvialt system som har utviklet seg over lang tid. I 
dalbunnen er det dokumenterte forekomster av marine avsetninger og gamle strandlinjer som doku
menterer et høyere havnivå (Sollid og Sørbel, 1991). Bunntransportert materiale fra sideelvene har 
akkumulert store, nærmest symmetriske vifter med meget liten gradient. Prosessene er fremdeles 
aktive, med et stadig skiftende dreneringsmønster. Fluviale prosesser har omformet tidligere avset
ninger og stedvis akkumulert smale elvesletter. Reindalselvas lØp virker forholdsvis etablert og 
konsentrert til en begrenset sone i dalbunnen. 

I den nedre delen av Reindalen, Drygsletta, vil veien krysse et stort antall mindre sidebekker. Flere av 
disse samles etterhvert til en mindre elv med meandrende lØp, som nedstrøms står i kontakt med 
Stormyrvatna (Fig. 17). Forandring av bekkeløpene eller øket vannfØring ved oppsamling av vann 
kan føre til erosjon og øket materialtransport. Dette kan føre til skader på elvesystemet nedstrØms og 
eventuelt på forholdene rundt Stonnyrvatna (Fig. 18). Drygsletta er et spesielt sårbart område og en 
nøye planlegging av kulverter og bruer er spesielt viktig her. Veien over Drygsletta må prosjekteres 
slik at den ikke får en oppdemmende effekt, slik at smeltevannsjøer kan dannes. En rask uttapping av 
slike kan føre til erosjonsskader nedstrøms. 

NEDRE DEL AV REINDALEN 

Dårlig kulvert 

/~------==----
Akselerert erosjon 

~~~ 
Løpene fylles opp av materiale ~ 
og meandere ødelegges ----.~ 

Figur 18. I nedre Reindalen er elveløpene forholdsvis stabile. Området er imidlertid følsomt for inngrep. Hvis 

erosjonen økes, vil de meandrerende elveløpene bli ødelagt. 

Nedre del av Reindalen representerer et stabilt fluvialt system, som er komplekst med marine avset
ninger, morenerester og strandlinjer som viser tidligere tiders havnivå. I dette området, Stormyra, er 
det også flere depresjoner som er fylt med vann og danner små sjøer. Slike små sjøer finnes også i 
nedre del av Sa%endalen. De smale elveslettene langs Reindalselva har blitt dannet over en lengre 
tidsperiode, kanskje helt siden istiden. Området må derfor også karakteriseres som et historisk 
dokument. Informasjon om tidligere tiders klima, hydrologi og sedimentologiske utvikling er lagret i 
flomsedimentene på elvesletten. Slik veitraseen er planlagt, og under forut,,>etning av at det tas hen
syn til alle de elveløp som krysses, ved at hverken vannføringen eller de hydrauliske forhold i disse 
endres, ansees den ikke å medføre kritiske konsekvenser for det fluvial-geomorfologiske system som 
nedre del av Reindalselva representerer. Det må imidlertid presiseres at miljøet er meget sårbart. 
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Veitraseen vil, slik den er planlagt, heller ikke ødelegge lokaliteter av prosessgeomorlologisk inter
esse. Unntaket er muligens krysningspunktet over Reindalselva. 

4.3.4 Blåhuken - Svea 

På strekningen fra Reindalen rundt Blåhuken til Svea ligger kun mindre daler. Lengst vest, nord for 
Blåhuken ligger Litledalen med nedbørlelt på 23,0 km2. Feltet inneholder noen mindre breer og 
elven renner ut fra dalen gjennom en kløft. Veien er tenkt å passere på flaten nedenfor denne kløften 
og vil neppe føre til noen hydrologiske konsekvenser. 

I området rundt Blåhuken finnes kun mindre bekker, hvorav en har en liten bre i feltet. Ved 
Langneset kommer en litt større bekk fra Langnesdalen, med nedbørfelt på 11,9 km2. Videre østover 
kommer mindre bekker ned, to av disse har bre i feltet. Åtte-ni kilometer før Svea ligger 
Gustavdalen, som har et nedbørfelt på 43.8 km2 med noen mindre breer. 

Området rundt ytre del av Blåhuken er karakterisert ved meget aktive prosesser. Forvitring, 
massebevegelse samt fluvial erosjon og akkumulasjon dominerer. Visuelt er det en klar sammenheng 
mellom form og prosess. Området er omtrent uten vegetasjon. En veitrase langs den ytre del frem til 
Stenhamaren vil nødvendigvis føre til negative konsekvenser for de fluvialgeomorfologiske forhold. 
Det vil også være vanskelig å legge tr<L<;een slik at erosjonen ikke øker eller formelementene ikke blir 
berørt. På den annen side vil nye erosjonsskader ikke være så dominerende i et område som fra før til 
de grader er preget av aktive prosesser og uten vegetasjon. Avstanden ned til fjorden er kort, slik at 
konsekvensene kun vil virke over en begrenset lengde. 

Fra Stenhamaren til Svea er det færre og mer definerte elver som passeres. Det er lengre avstand ned 
til fjorden og mer vegetasjon (Fig. 19). Spesielt elva fra Krokryggbreen og Gustavelva er sterkt 
materialførende i steinfraksjonen. Større vifter er bygd opp og danner idag utvidelser av strandsonen. 
Ved kryssing av disse bør det bygges bruer slik at de hydrauliske forhold i elvene ikke endres. Elvene 
bør også kunne gi materiale til veitraseen dersom både uttakssted og mengde tilpasses de naturlige 
forhold. Siden større deler av skråningen er vegetasjonsdekket bør det utvises stor forsiktighet ved 
kryssing av elver og småbekker. Det bør ikke lages veiskjæringer. Dersom slikt gjøres, vil det lett 
kunne oppstå erosjon som over tid vil akselerere. 

Veitraseen over Damesmorenen vil ha små konsekvenser med hensyn på de fluviale forhold. Forsik
tighet bør imidlertid utvises der veien går inn imoreneområdet. 

Hensynet til klarheten mellom form og prosess tilsier at det ideelt sett er uheldig at en vei trase legges 
i skråningen rundt Blåhuken. Den forholdsvis bratte skråningen og de utallige småbekkene som må 
krysses tilsier at erosjonen vil øke som en følge av veien. Selv om erosjonen lett kan bli omfattende, 
vil skadene kun ha lokalt omfang og lett gli inn som elementer i det ek"isterende landskap. Lenger 
inn mot Svea vil derimot erosjons-skader bli mer synlige og ha større negativ effekt (Fig. 19). 

4.3.5 Øvre Reindalen 

Det østlige veiaItemativet er tenkt å krysse Reindalen fra Tverrdalen i østlig retning med bruer over 
sideelven fra området sørvest for Kokbreen og hovedelven. NedbØrleltene ved krysningene er hen
holdsvis 28 km2 og 175 km2. I den Øvre delen av Reindalen vil veien gå på sørsiden av dalen og 
passere et sto11 antall mindre bekker og et par store breelver, fra Marthabreen og Vegbreen. Ved å 
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legge veien nært hovedelven vil erosjonskader som kan oppstå nedstrøms veien minimaliseres. Dette 
er imidlertid en strekning hvor det vil være vanskelig å unngå erosjonsskader på veien, fordi den 
passerer elvevifter med stor materialtransport og ustabile lØp. Det er også trolig at det dannes store 
partier med pålagret is i dette område (Fig. 20). 

Foran breene er det markerte systemer av isf ylte morener med flere gjennomskjærende 
dreneringsveier. Veitraseen er planlagt å passere i umiddelbar nærhet av morenene foran Vegbreen 
og i kort avstand fra morenene foran Marthabreen og Lunckebreen. Svalbards klima medfører at 
iskjernene smelter ned over tid. I området er det flere lokaliteter som viser dette. Dersom veien ikke 
legges direkte inn over morenene, er det tvilsomt om smelteprosessene vil endres. Problemet er 
imidlertid at nedsmelting av iskjernene automatisk vil føre til endringer i dagens drenering. 
Veitraseen vil da kunne virke som en ledemur for vannet og betydlige erosjonsskader kan oppstå 
både langs veien og spesielt der vannet møter annen drenering. 

I den Øvre delen av Reindalen har Reindalselva skåret seg ned i lØsmassene i bunnen av dalen. 
Veitraseen passerer over viftene til en rekke breelver som kommer inn i dalen fra syd. 
Materialtilførselen fra breene er betydelig og løpene er i stadig endring. Ved fremføring av vei i dette 
området må det bygges store ledemurer som stabiliserer løpene (Fig.21). Et alternativ kan også være 
at veien krysser viftene på bruer (Jfr. Fig. 13). 

4.3.6 Lundstrømdalen 

LundstrØmdalen er en sidedal til Kjellstrømdalen og strekker seg i nordlig retning ca. 17 km til passet 
over mot Adventdalen. Litt sØr for dette pass går Lundstrømdalen over i Reindalen i Reindalspasset. 
NedbØrfeltet er på 167 km2, og breer dekker ca. 53 km2. 

Veien er tenkt å gå på sørsiden av dalen østover fra Reindalspasset. Dette er et parti hvor flere dype 
raviner med forholdsvis små elver må passeres. Det er først og fremst et teknisk problem hvordan 
dette skal foregå, men det vil sannsynligvis føre til store inngrep med fare for øket erosjon. Lengre 
ned i Lundstrømdalen planlegges veien på vestsiden av dalen og må her passere tre breelver. Disse er 
forholdsvis små, men ved den nordligste av disse, Glitrebreen, må veien legges over morenen. Dette 
kan føre til Øket erosjon på den korte strekningen ned til hovedelven. I tillegg til at veien vil kunne 
virke inn på smeltingen av iskjernen i morenene vil en vei i dette området være utsatt for 
erosjonsskader. Lunstrømelva har en forholdsvis definert, aktiv elveslette. Bredden varierer mellom 
det meste av dalbunnen og smalere partier der sideelvenes vifter presser elvesletta sammen. Vassdra
get må karakteriseres som meget materialførende. 

4.3.7 Kjellstrømdalen 

Kjellstrømdalen er en meget stor dal som strekker seg fra Braganzavågen ved Svea mot nordøst 
drøyt 25 km. Kjellstrømelva drenerer den meget store Edvardbreen og flere mindre breer. 
Kjellstrømelva transporterer store mengder sand og grus, noe som medfører en kontinuerlig skifting 
av elveløpene over hele dalbunnens bredde. Med sin store, aktive elveslette skiller Kjellstrømdalen 
seg sterkt fra både Reindalen, Adventdalen og Sassendalen. Lundstrømdalen er den største sidedalen. 
Kun nedre delen av Kjellstrømdalen berøres av veien, som skal følge nordsiden av dalen ut til Svea. 
Veien må passere tre elvevifter hvor pålagret is vil påvirke veitraseen tidlig på sommeren (Fig. 20). 
Konsekvensene for det fluviale systemet vil bli marginalt fordi det er kort avstand ned til den aktive 
del av Kjellstrømselvas elveslette. 
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Figur 19. Veitraseen vil følge skråningen rundt Blåbuken (i bakgrunnen) inn mot Svea. Området er preget av aktive 
prosesser og et goldt, nærmest vegetasjonsløst landskap. Mot Svea blir de aktive områdene begrenset til elvevifter og 

vegetasjonen rykker inn. 

Figur 20. Elvevifte i Kjellstrømdalen. Pålagret is li gger igjen til langt ut på sommeren. 
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Figur 21. I Øvre Reindalen kan plutselige løpsendringer med ukontrollert drenering inntreffe. ElvelØpene må 

stabiliseres med ledemurer. 

4.3.9 Todalen 

Todalen som ligger parallelt med og vest for Bolterdalen, strekker seg ca. 10 km fra Adventdalen 
sØrover opp til Gangskardet, 430 m o.h. NedbØrfeltet er på 35,6 km2, og har breer på tilsammen ca. 
5 km2. Dalføret er sammenlignbart med Bolterdalen, men noen flere bekker må krysses. Elveløpet er 
mindre berørt av inngrep enn i Bolterdalen, der det er masseuttak i morenene foran Rieperbreen. I 
Todalen unngås områder med iskjeme-morener, men de indre deler av dalføret er meget bratt og 
smalt. Selv om en tunnelløsning er planlagt under Gangskardet må erosjonsproblemer forventes i 
dette området. Store akkumulasjoner av vindtransportert snØ i tillegg til snøskred kan også forven
tes. Dette vil igjen stille store krav til tekniske løsninger for å unngå skader som følge av smeltevann 
tidlig på sommeren. 

4.3.8 Gangdalen 

Gangdalen er en sidedal til Reindalen. Dalen som ligger vest for Tverrdalen, strekker seg parallelt 
med denne ca. 10 km i nordlig retning opp til Gangskardet. Nedbørfeltet er 72,2 km2 og dalen har 
flere mindre breer på tilsammen ca. 13 km2. Gangdalen har flere felles trekk med TvelTdalen, men er 
noe trangere. Spesielt i østre dalside er det flere bekker, slik at det meste av dreneringen er definert 
til disse. HovedlØpet er definert til en forholdsvis smal sone i dalbunnen. Dalen stiger bratt opp mot 
Gangskardet. 
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Eventuell vei må legges på Østsiden av dalen hvor den vil passere flere mindre bekker. Øvre delen av 
dalen er forholdsvis smal. En veitrase gjennom Gangdalen vil måtte krysse noe flere bekker enn i 
Tverrdalen, men sett i en større sammenheng er dalførene sammenlignbare med hensyn på 
erosjonsproblematikk. Gangdalselva har lagt opp en stor, slak vifte der den drenerer ut i Reindalen. 
Med hensyn på kryssing av Reindalen, vil det beste være å legge veitraseen over samme bergterskel 
som alternativ l "Trase langs Blåhuken". Krysningspunkter lenger nedstrøms er ustabile og vil derfor 
uvilkårlig føre til mer erosjon og større konsekvenser for Reindalselvas nedre deler og dermed 
Stormyra området. 
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5 VURDERING A V ALTERNATIVER - HYDROLOGISKE MILJØKONSEKVENSER 

De hydrologiske konsekvensene av veibygging på Svalbard vil avhenge i meget hØY grad av plasse
ring og dimensjonering av kulverter og bruer ved elve- og bekkepasseringer. For få eller små kulver
ter kan føre til at vannet finner nye lØp eller at vannføringen i en bekk Øker. Dette vil føre til erosjon 
og Øket materialtransport først og fremst i strekningen ned til neste større elvelØp, og eventuelt også 
forårsake en kjedereaksjon videre nedover vassdraget. Instabile elveløp i områder med stor 
materialtilførsel krever spesielle tiltak. LØpsendringer kan forårsake omfattende erosjonsskader og 
bringe større deler av vassdraget ut av likevekt. 

Avrenningen tidlig i smeltesesongen finner sted oppe på snøen/isen. Vannstanden kan derfor være 
betydelig høyere tidlig på sommeren enn ved flomsituasjoner senere på året når det er snøfrie for
hold. Dette er et viktig moment å ta hensyn til ved dimensjonering av bruer og kulverter. Det er også 
viktig å ta i betraktning at det bunntransporterte materialet kan gli på bunnisen i elvene i den tidlige 
perioden. Det må derfor påregnes at bunn-transporten kan bestå av langt grovere fraksjoner og ha et 
større volum enn vannføringen skulle tilsi, over en kort periode. 

En vei kan virke oppdemmende på vannsiget i snØen tidlig i smeltesesongen og føre til økende area
ler med stillestående vann oppe på snøen. Dette gjelder spesielt i flate partier. Det oppdemrnede 
vannet kan senere finne nye lØp eller renne av med større intensitet enn hva som ville vært tilfelle 
uten vei. Slike tappinger vil kanskje fremst forårsake skader på veien, men kan også føre til øket 
erosjon og materialtransport nedover vassdraget. 

I tillegg til plassering og dimensjonering av kulverter og bruer kan tetning av kulverter få uheldige 
konsekvenser. Det er først og fremst avrenningssesongens start som er kritisk. Årsakene er knyttet til 
redusert hydraulisk kapasitet som fØlge av is og gjenfrysing samtidig som at svært hØY bunntransport 
raskt kan stoppe igjen underdimensjonerte kulverter. Kulvertene vil da ikke ha tilstrekkelig kapasitet 
til å drenere alt oppsamlet smeltevann på oppstrøms side. Tining, vedlikehold og tilstrekkelig dimen
sjonering er derfor av vesentlig betydning for å motvirke slike effekter. 

En sannsynligvis mindre problematisk konsekvens av veibyggingen er omfordelingen av snØen rundt 
veien og den noe raskere snøsmeltingen som vil fmne sted rundt veien tidlig i smeltesesongen. 

Kulverter og bruer dimensjoneres vanligvis ut fra flomvannføringer med et gitt gjentaksintervall. Før 
eller senere vil en større flom enn den dimensjonerte inntreffe. Den vil, uansett vei eller ikke, føre til 
skader. En vei kan forsterke skadene hvis veien demmer opp store mengder vann som senere finner 
seg et lØp hvor rask uttapping finner sted. 

5.1 Alternativ O. Ingen vei 

Dette vil være et aktuelt alternativ hvis veien fører til helt uakseptable miljøvirkninger. 

Det er påvist at veien kan forårsake betydelige erosjons-skader og endringer i vassdragenes 
sedimenttransport. Hvis veien konstrueres slik at den ikke forandrer det naturlige 
dreneringssystemet vil imidlertid de hydrologiske konsekvensene være av begrenset omfang. Dette 
innebærer derfor at det må knyttes betingelser til fremføringen og det må løpende utføres målinger av 
innvirkninger av veien og eventuelle massetak på vassdragene. 
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Hvis de berøI1e vassdragene representerer unike fagdokumenter i hydrologisk sammenheng, vil selv 
mindre inngrep ha betydning. De berøI1e områdene er imidleI1id ikke funnet å være unike, og hvis de 
gitte betingelsene følges vil de ikke påvirkes av inngrepene på en slik måte at den faglige verdien 
forringes. Reindalen har mange felles trekk med Sassendalen. Sandursystemet i Kjellstrømdalen er 
faglig sett svæI1 interessant, men har flere paralleller på Svalbard. 

5.2 Alternativ 1. Trase langs Blåhuken 

De to alternativene har felles vei over Tverrdalen - Bolterdalen. Blåhuken-alternativet krysser den 
nedre delen av Reindalen og går langs kysten fra Blåhuken til Svea. 

Den mest kIitiske strekningen er kryssingen av elveløpene på Drygsletta i nedre del av Reindalen. 
Disse elveløpene er forholdsvis stabile og bør teknisk sett ikke representere problemer. En øket 
erosjon kan imidlertid få betydelige konsekvenser for elveløpene nedenfor. I verste tilfelle vil løpene 
kunne fylles opp med materiale slik at det oppstår IØpsforflyttninger og erosjonsskader (Fig. 18), noe 
som også vil kunne influere på Stormyraområdet. 

Ved kryssingen av Gangdalens elvevifte må det tas i betraktning at elveløpene kan forandre retning. 

Langs Van Mijenfjorden krysser veien mange ustabile elvevifter. Aere av disse elveviftene kan 
krysses i nærheten av rotpunktene og vil dermed ikke kreve omfattende inngrep som stabiliserer 
løpene. Alternativt kan veien legges på broer (Fig. 13) slik at dreneringen kan løpe som tidligere og 
de hydrauliske forhold forblir uendret. Hvis det skulle oppstå erosjonsskader vil konsekvensene bli 
begrenset fordi elvene munner ut i sjøen like nedenfor. Langs den ytre strekningen vil skadene bli lite 
synlige fordi landskapet er meget dynamisk og uten etablert vegetasjon. 

5.3 Alternativ 2. Trase over Reindalspasset 

Ved dette alternativet føres veien opp øvre del av Reindalen over Reindalspasset ned Kjellstrømdalen 
og LundstrØmdalen og ut til Svea langs Braganzavågen. 

I den Øvre del av Reindalen og Lundstrømdalen krysser veien et landskap med stor naturlig aktivitet. 
Veien må føres frem over en rekke aktive vifter hvor det stadig tilføres materiale, slik at løpsfor
flyttningen skjer hyppig. Veien må også krysse nær opptil fronten av isbreer med morenelandskap 
hvor nedsmelting kan føre til endringer i det nåværende drenerings-mønster. 

Risikoen for elvebrudd med lØpsforflyttninger og ødeleggelse av veien er stor i disse områdene. Det 
er derfor grunn til å anta at sikre løsninger vil kreve store inngrep i landskapet, f.eks. ledemurer for å 
stabilisere løpene (Fig. 20). Det er rimelig å regne med at dette alternativet vil kreve mye oppfØl
gende vedlikeholdsarbeid. Alternativ 2 medfører en ca. 12 km lengre veistrekning enn alternativ l " 
langs Blåhuken". 

Hvis noe går galt og det oppstår IØpsfoIi1yttninger og store erosjonsskader øverst i Reindalen eller 
LundstrØmdalen, vil endringer kunne forplante seg nedover hele lØpssystemet. Ut ifra slike 
stabilitets-betraktninger vil alternativet over Blåhuken være å foretrekke . 
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Et moment som også bør tas med i betraktningen er veifyllingens oppdemmende effekt under en flom 
av katastrofe-størrelse. Kulverter dimensjoneres vanligvis etter 50-års flommer. De vil ikke ha 
kapasitet til å drenere f.eks en 200 års flom. Uheldige lØsninger hvor veien virker oppdemmende 
under en stor flom bør derfor unngås. En slik flomforsterkning vil lettere kunne oppstå ved alternati
vet over Reindalspasset. Som eksempel kan nevnes flomforsterkning som ble forårsaket av jernbane
fyllingen på Narvik - Kirunabanen ved Rombaksbotn i Nord-Norge under en flom i 50-årene. 
Avrenningen var så intens under flommen at fundamentene for en jernbanebru virket som en dam. 
Da brua til slutt brast, skyllet flodbølgen ned Rombaksdalen og lagde erosjonsspor i hele dalens 
bredde nesten helt ned til havet. 

5.4 Oppfølgende undersøkelser 

Det er ønskelig med to typer undersøkelser i tilknytning til veiprosjektet. Den første typen gjelder 
undersøkelser som bør gjennomføres før anleggsarbeid iverksettes. Den andre typen gjelder løpende 
overvåkning, hvor praksis fra norske vassdrags-reguleringer bør brukes som norm. 

Til den første gruppen hører utforming og dimensjonering av kulverter samt masseuttak i elver. Det 
hydrologiske grunnlaget for dimensjoneringen av kulverter er foreløpig mangelfullt på grunn av korte 
måleserier på Svalbard. Det er også lite kunnskap om sedimenttransporten i elve- og bekkeløpene 
og hvordan kulvertene skal dimensjoneres for å kunne befordre den store sedimenttransporten. 
Tilsvarende gjelder også for anslag over forsvarlig mengde masse som kan tas ut fra elveløp uten at 
uheldige langtidsvirkninger kan forventes. Volumet av masseuttak i elveløp må være tilpasset årlig 
tilførsel og vurderes i sammenheng med hele løpsystemet (Fig. 6). 

Sedimentkildene i de enkelte nedbØrfeltene bør undersøkes med henblikk på risikovurderinger for 
lØpsforflyttninger. Fremføring av veien på bruer over ustabile vifter bør utredes som et mulig alter
nativ. Antall kulverter bør settes opp ut fra hydrologiske vurderinger, hvor også sedimenttransport 
og erosjonsforhold tas i betraktning. For å få en indikasjon på sedimenttransporten i elveløpene langs 
veien ble konsentrasjonen av suspendert materiale målt under to situasjoner i 1992 (Fig. 22). 

Til kategorien oppfølgende underSØkelser inngår målinger som er nødvendige for å overvåke veiens 
virkninger i den sårbare Svalbard naturen. Målet med slike undersøkelser er todelt. Først og fremst 
skal skader kunne oppdages så tidlig som mulig, slik at avbøtende tiltak kan settes i verk umiddel
bart. Dette vil redusere eventuelle uforutsette skader. For å unngå en ukontrollert utvikling bør 
elveløpene i forbindelse med massetak profileres og følges nøye under og etter masseuttakene. Dette 
gjelder både oppstrøms- og nedstrØms strekninger. Det bør eventuelt oppsettes målestasjoner som 
overvåker avrenningen og materialtransporten i vassdragene i utsatte områder. 



30 

Figur 22. Konsentrasjonen av suspendert materiale i mg/llangs veitm<;cen og i DeGecr dalen. De svarte søylene viser 
forholdene under snosmeltingen (jOJ16.92), mens de skraverte s~)ylene viser somJnersitU<Lsjoncn (04.0S.92, DeGecr: 

lY.OY.Y2). 
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6 LANDSKAP 

En samlet landskapsvurdering bØr ifølge Nordisk ministerråd (1987) inneholde 4 deler: 

l. Naturvern 
2. Kulturminnevern 
3. Estetiske interesser 
4. Friluftsliv og rekreasjon. 

I dette prosjektet blir naturvern ivaretatt av Norsk Polarinstitutt (Bye og Hansson, 1991) og av 
NINA (Erikstad og Smith-Meyer, 1992). NVEs oppgave har vært å redegjøre for estetiske interes
ser, i denne sammenhengen betegnet som "landskapskvalitet". Friluftsliv og rekreasjon er tatt med i 
den grad det har noen betydning for oppleveslesverdien av landskapet. Vi har også tatt med et punkt 
om kulturminnevern etter samtale med kulturminnekonsulenten på Svalbard. 

6.1 Landskapsbildet 

Landskapsbildet er et uttrykk for det synsinntrykket landskapet gir. Landskapsbildet kan bygges opp 
av ulike komponenter som landskapsrom, skala, lineære drag, silhouetter, landskapsobjekter, kon
trast, farger, tekstur, lys m.m. 

Et annet sentralt begrep er "landskapets opplevelsesverdi". Opplevelsesverdien rommer mer enn 
begrepet landskapsbilde og sier noe om hvordan en person opplever og sanser landskapet, ikke bare 
hvordan det visuelt oppfattes med øynene. Lyd og lukt, mangfold, lokalklima, adkomstmuligheter, 
kulturminner og bakgrunns-kunnskaper er eksempler på momenter som er med på å bestemme et 
landskaps opplevelsesverdi. 

I dette prosjektet er det allerede laget en beskrivelse av landskapet ut i fra geomorfologiske forhold 
(Erikstad og Smith-Meyer, 1992). Vi viser derfor til denne når det gjelder selve beskrivelsen av 
landskapsformene. Her vil vi bare gi en kort oversikt i stikkordsform: 

*Skala: De store dimensjonene er klare. I enkelte områder, som trange partier i Lundstrømdalen, 
finner vi kupert småskalalandskap i dalbunnen innenfor det overordnede storskalarommet. 

*Rom: Klare romavgrensinger dannes av dalsider/morener (vegger), dalbunn/elveslette (gulv), him
mel (tak). 

*Linjer: Landskapet inneholder mange linjer og klare silhouetter. Fjellsidene har både vertikale linjer 
og ikke minst framtredende horisontale lagdelingslinjer. 

*Tekstur: Bemerkelsesverdig og fascinerende "mønstret" landskap. Kontrasten mellom stoffligheten 
der det finnes vegetasjon og bart fjell/stein er slående. Den spesielle geologiske formasjonen 
polygonmark er enkelte steder svært framtredende. 

*Farger: Fascinerende nyanser i svart-grått til brunt-oransje til grønt. Det irr-grønne finner vi noen 
steder langs små bekker i dalsider, samt nederst i Reindalen. Det irr-grØnne er svært dominerende der 
det finnes. Større og mindre blomsterkolonier lyser opp og kan sees på lang avstand. Vannet i elver 
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og vann har også ulike farger avhengig av sedimentinnhold. Det arktiske lyset og den klare luften 
gjør landskapsfargene på Svalbard til noe heit spesielt. 

*Spesielle landskapsobjekter: Mange av tJellene er rene skulpturer med utrolige fonner og mønstre. 
Stonnyrvatna er særegne blikkfang. Det lille vannet i Bolterskardet likeså. Pingoene øverst i 
reindalen er selvsagte blikkfang. 

*Nærvirkning/fjernvirkning: Nærvirkning vil dominere i de trange dalene, mens fjernvirkning vil 
være viktig i nedre Reindalen og Blåhuken-Svea. En spesiell fonn for fjernvirkning vil være inn
grepets opplevelse fra lufta, da fly/helikoptertrafikk i området er svært vanlig. 

*Eksponering: Veien vil være eksponert dersom den legges for hØyt i terrenget. Da dette er ønskelig 
på grunn av lettere vintervedlikehold, får vi en sterk konflikt her. Kryssingen av nedre Reindalen vil 
være utsatt. Myk linjeføring og beskjeden bruk av veimerking, rekkverk o.a. er viktig. Høyspent
traseen vil ytterligere understreke veien og forsterke de visuelle svakheter veiplasseringen får. 
Traseen langs Van Mijenfjorden vil være utsatt for uheldig eksponering. 

*Sårbarhet: Når det gjelder landskapets kapasitet til å ta imot de aktuelle inngrepene vei, høyspent
trase og massetak er vilkårene på Svalbard ganske forskjellige fra tilsvarende inngrep på fastlandet. 
En viktig forskjell er problemene med revegetering og muligheten for å rette opp sår i terrenget. En 
annen forskjell er den enorme erosjonsfaren. Når vi kombinerer disse problemstillingene kan resulta
tet bli en plassering av vei-/høyspent-traseen som vil være langt fra landskapsmessig optimal. Be
traktningene i denne rapporten er imidlertid gjOlt for å finne fram til de minst skadelige traseplas
seringene over tid. 

6.1.1 Bolterdalen 

Dalen preges av mye morener, rasmateriale og bart fjell. Elvesletta er bred med udefinerte lØp. Det er 
lite vegetasjon. Det er først og fremst fjellfonnasjonene og de slake dalsidene/rasskråningene som gir 
dalen identitet. I nordre del av dalen er det anlagt vei på elvesletta. Veien var i dårlig forfatning og 
kan tjene som eksempel på hva som skjer dersom elvas krefter undervurderes. 

Den planlagte veien er tenkt lagt på østsiden av Bolterelva. Under "nonnale" forhold ville den anbe
falte traseplasseringen være ved foten av dalsiden, d. v.s. der helningen går over fra slak til bratt. Den 
aktuelle strekningen har imidlertid få oppsamlende elverlbekker slik at veien vil virke oppdemmende 
på overt1atevann fra dalsiden. Dette vil igjen kunne føre til alvorlige terrengskader i området mellom 
veien og elvesletta. Ut fra disse vurderingene bør veien plasseres nær elva slik at området som utset
tes for terrengskader blir minst mulig. 

I Bolterskardet er det først og fremst det lille vannet mellom Scott Tumerbreen og Ayerbreen som 
fanger blikket (Fig. 15). Den lille rolige vannflaten med underjordisk avløp utgjør et verdifullt 
landskapsobjekt i det ellers golde landskapet. En mulighet som er skissert er å legge veien i tunnel et 
stykke gjennom Bolterskardet. Veitrase og tunnelløsning må ta hensyn til dette området slik at 
landskapsopplevelsen her ikke forringes i vesentlig grad. En lengre tunnel gjennom hele skaret vil 
trolig være den beste landskapsmessige løsningen. 
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6.1.2 TveITdalen 

TveITdalen framstår som mer åpen og adskillig grønnere enn Bolterdalen. Østsiden har tett vege
tasjonsdekke mens vestsiden preges av eiendommelige raviner. 

Den planlagte veien er tenkt lagt på østsiden av TvelTdalselva. Strekningen inneholder flere 
oppsamlende bekker så erosjonsproblemene vil trolig være mindre enn i Bolterdalen. Den største 
konflikten når det gjelder landskapstilpasning vil være høyden på veifyllingen, oppgitt til ca. 1,5 m -
2,3 m. I den slake dalsiden vil en hØY veifylling være svært synlig. Spesielt området ut mot Reindalen 
vil være svært utsatt for eksponering. Møtet mellom de to dalene utgjør et visuelt knutepunkt og 
tilpassing av vei- og høyspenttrase vil være spesielt viktig her. Traseen bØr trekkes ned fra høyde
drag. Silhouettvirkning av høyspentmaster bØr unngås. 

6.1.3 Nedre Reindalen 

Ut fra TveITdalen åpner Reindalen seg som en stor vid dal, grønn og frodig (Fig. 16). Utsynet er 
bemerkelsesverdig. Landskapsrommet er vidt og åpent og "veggene" er langt borte. Bare store rolige 
former er synlige, "gulvet" inneholder ingen småformer. Kontrasten mellom de trange dalene rundt 
og dette endelØse rommet oppleves som svært sterk. 

Nederst i dalen ligger Stormyrvatna. Dette er et spesielt naturskjønt område med grønn frodig dal
bunn, rolige vannflater og snødekte fjelltopper i horisonten. Våtmarksområdet har et spesielt sam
mensatt og verdifullt planteliv og er et rikt fugleområde. Mangfoldet er stort og landskapets 
opplevelsesverdi må betegnes som svært hØY (Fig. 17). 

Den planlagte traseen krysser TveITdalselva og følger nordsiden av Reindalselva nedover. Ved 
Gangdalskjegla krysser den elvene fra Gangdalen før den svinger av sØrover og krysser Reindalselva 
med bru. På sørsiden av Reindalselva krysser traseen Drygsletta med en mengde små elver og bekker 
og fortsetter sørover mot Blåhuken. 

Kryssingen av Reindalen er forbundet med mange problemer med hensyn tillandskapstilpassing. 
Fjernvirkning av inngrepene vil være betydelig og faren for å forstyrre området rundt Storrnyrvatna 
er stor. En sammenhengende grå veifylling vil være visuelt framtredende der den krysser den grønne 
dalbunnen. Da landskapsgulvet her er så flatt, vil selv en moderat fyllingshøyde på 1-2 meter framstå 
som fysisk balTiere og et formrnessig fremmedelement. Det valgte kryssingspunktet av Reindalselva 
virker logisk, men krever en bevisst landskapsestetisk og arkitektonisk utforming av både bru og 
sideterreng. Høyspenttraseen vil bli svært synlig der den krysser dalen. 

Det knytter seg også store problemer til kryssingen av elvene ved Gangdalskjegla og systemet langs 
Drygsletta. Dette vil kreve omfattende anlegg av kulverter/bruer, muligens forbygninger og andre 
vassdragstekniske inngrep. Dette er inngrep som kan være visuelt mer skjemmende enn selve 
veilegemet. 
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6.1.4 Blåhuken - Svea 

Denne strekningen preges av et aktivt geologisk landskap med svælt sparsom vegetasjon (Fig. 19). 
Mot Svea finnes noe fOl'land med grønnere preg. Fra Svea og ut til Kapp Amsterdam finnes en 
eksisterende vei lagt på den karakteristiske Damesmorenen. I Svea er det tatt ut grus fra ei rasvifte. 
Massetaket forstyrrer det karaktelistiske regelmessige mønsteret i vifta. Det ligger godt synlig og 
virker landskapsmessig skjemmende. Uttaket kan tjene som eksempel på uheldig plasseling av 
massetak i skredvifte. 

Traseen er svært utsatt for eksponeting fra Van Mijenfjorden, spesielt fra Blåhuken til 
Damesmorenen. Her er veien foreslått lagt på innsiden av morenen. I det aktive landskapet vil 
erosjonsskader trolig bli mindre synlige p.g.a. mangelen på vegetasjondekke og den korte avstanden 
til tjorden. De tekniske inngrepene som bruer, kulverter m.m. vil imidlertid bli svært eksponert. Disse 
løsningene krever derfor ekstra omtanke med hensyn til landskapsestetisk og arkitektonisk tilpassing. 

Traseen fra Damesmorenen inn til Svea er mindre eksponert og enklere å tilpasse landskapet. 

6.1.5 Øvre Reindalen 

Nordøst for Tverrdalen ligger Øvre Reindalen. Nederst ved Reindalssletta er dalen relativt grønn, 
men ikke så frodig som nedre del av Reindalen. Det finnes interessante fjellformasjoner i nordvestre 
dalside. Ved Kokbreen smalner dalen noe til og landskapet mister det grønne preget. Her finnes flere 
fascinerende pingoer som stikker opp av den ±late dalbunnen. Oppe ved Reindalspasset knyter dalen 
seg sammen i møte mellom breer, morener og pingoer (Fig. 23). Øvre Reindalen er et geologisk 
fascinerende og opplevelsesrikt landskap. Den har et goldt, urørt og noe vilt preg. 

Den planlagte traseen krysser Reindalselva på Reindalssletta og fort5etter på sørsiden av elva oppo
ver dalen. Traseen må krysse mange elver/bekker og aktive brefronter. Dette vil medføre et 
komplekst system med bruer, kulverter, flomvoller m.m. Selve veifyllingen vil kunne tilpasses land
skapet med riktig farge på steinmassene og en linjeføring som harmonerer med fjellsidenes horison
tale lagdelingslinjer (Fig. 24). Mengden av vassdragstekniske inngrep som denne traseen krever vil 
imidlertid gjøre et godt resultat svært vanskelig å oppnå. I Reindalspasset vil passering av pingoene 
uten at disse skades være vanskelig. Pingoene har foruten en geologisk og landskapsestetisk 
opplevelsesverdi også en hØY botanisk verdi. 

H~'yspenttraseen vil kunne tilpasses landskapet på en brukbm- måte ved en linjeføting som hatmone
rer med fjellsidenes vertikale linjer. Det vil imidlertid kunne bli problemer med stabile mastepunkter i 
de ustabile massene. 

6.I.fJ Lundstrømdalen 

Dalen har et trangt, noe uryddig preg med komplekse terrengformer spesielt der den runder 
Glitrefjellet og svinger sørover. I fjellsidene finnes dype raviner. DØdisgroper danner små vann. 

Nederst mot KjellstrØmdalen blir terrenget noe enklere med slakere sider. Det finnes noe vegetasjon i 
dalen, frodigst mellom bekkene. 
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Figur 23. Pingoene i Øvre Reindalen ved Reindalspasset er fasinerende blikkfang der de stikker opp av den flate 

dalbunnen. 

Figur 24. Bemerkelsesverdige fjellfonnasjoner i Øvre Reindalen. De strenge, regelmessige linjene får fjellsiden til å 

fremstå som en skulptur i landskapet. 
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Vei-/høyspenttraseen er planlagt på vestre side av LundstrØmelva. Det kompliserte terrenget vil 
medføre store terrengtilpassinger med høye fyllinger og vassdragstekniske innretninger for å krysse 
ravinene. Inngrepene vil imidlertid først og fremst ha nærvirkningseffekt da dalen er lite eksponert. 

6.1.7 Kjellstrømdalen 

Kjellstrømdalen er også en relativt vid og åpen dal, men aven helt annen karakter enn Reindalen. 
Den brede aktive elvesletta, der en mengde småløp danner et interessant mønster, dominerer landska
pet sammen med de formrike fjellsidene. Vegetasjonen er svært sparsom. 

Fra Svea langs Braganzavågen er det anlagt en vei lavt i fjellsiden. Veien viser tydelig hvor sterk 
virkningen av den horisontale veilinjen er i landskapsbildet. Resultatet avhenger av veilinjens harmoni 
med fjellsidens horisontale lagdelingslinjer, samt hvordan veien krysser rasviftene. 

Den planlagte veitraseen er tenkt lagt på nordsiden av Kjellstrømelva. De største problemene 
landskapsmessig vil være en god tilpassing av bruJkulvertløsningene i tillegg til momentene nevnt 
ovenfor om veilinjens horisontale føring. 

6.1.8 Todalen 

Todalen har mange likhetstrekk med Bolterdalen. Den preges av grå dalsider med sparsomt grønt 
dekke nederst mot Todalselva. Mot Gangskardet blir dalen trangere og brattere. 

En vei-/høyspenttrase gjennom dalen vil møte mange av de samme problemstillingene som gjennom 
Bolterdalen. Den største forskjellen er Gangskardet som vil kreve en lengre tunnellØsning. 

6.1.9 Gangdalen 

Som Todalen har likhetstrekk med Bolterdalen, har også Gangdalen mange likhetstrekk med 
Tverrdalen. Gangdalen preges av slake, grønne dalsider, men "mangler" de karakteristiske ravinene 
som finnes nederst i Tverrdalen. 

En vei-/høyspentrase gjennom Gangdalen vil måtte tilpasses på samme måte som beskrevet under 
Tverrdalen ved at den legges så lavt som mulig i terrenget og at traseen trekkes ned fra høydedrag. 

6.2 Friluftsliv og turisme 

PIanområdet har friluftspotensiale, spesielt Reindalen. Øvre Reindalen med sine spesielle geologiske 
f01lTIasjoner og nedre Reindalen med sin frodighet og rike fugleliv. Opplevelsesverdien i Reindalen er 
betydelig. Området brukes i dag aktivt i snøscootersesongen. En mye benyttet snøscooterløype går 
via Todalen, Gangdalen, nedre Reindalen, Blåhuken til Svea. Trasealternativet Todalen-Gangdalen 
og Blåhukenalternativet vil komme i konflikt med denne løypa. 
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På den annen side kan en vei fram til Reindalen ha en positiv effekt ved at det vil være enklere for 
befolkningen i Longyearbyen å ra"kt komme seg ut til dette interessante området også om somme
ren. Konsekvenser av dårlig planlegging av veien og/eller mye trafikk kan imidlertid raskt ødelegge 
den kvaliteten landskapet har i dag og dermed gjøre området mindre interessant i friluft"ammenheng. 

Det er utarbeidet et forslag til Forvaltningsplan for turisme og friluftsliv på Svalbard (Kaltenborn, 
1991). I dette planforslaget blir pianområdet ansett som interessant når det gjelder tilrettelegging for 
friluftsliv. Det nevnes rutenett for fotturer og skiturer, samt bygging av selvbetjeningshytter og andre 
ovemattingsm uligheter. 

Om en vei vil være interessant for turismen på Svalbard er mer usikkert. Dagens turister på Svalbard 
kommer først og fremst for å oppleve urørt natur. Bygging av vei og høyspenttrase vil derfor Øde
legge opplevelsesverdien og oppfattes som negativt. 

6.3 Kulturminner 

Det er ikke utført egne registreringer i forbindelse med dette prosjektet. I området finnes det fra fØr 
få registreringer, kun noen langs kysten ved Van Mijenfjorden. Etter samtale med kulturminne
konsulenten på Svalbard fikk vi følgende opplysninger: 

* Kaldbukta: 

* Vrakbukta: 

* Dom Miguelodden: 

* Svensksundhamna: 

* Gangskaret: 

* Blåhuken: 

En tuft, en russetuft, fire hytte tufter 

Et båtvrak og et vrak av et mindre fartØY 

Steinfirkant 

Tre steinbuer 

I tillegg til dette finnes ei hytta ved Gangskardet i Gangdalen/Todalen 
som ble brukt som skjulested under krigen. Den heter "Fritthamn
hytta" og regnes som krigsminne. 

Ved Blåhuken finnes ei fyrlykt fra 1946 

Vi vet ikke om noen av disse kulturminnene ligger innenfor traseområdet. Det bØr utfØres egne 
registreringer langs de aktuelle traseene. 
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7 VURDERING A V ALTERNATIVER - LANDSKAPSMESSIGE 
MILJØKONSEKVENSER 

7.1 Alt.O Ingen vei 

Sårbarheten, erosjonsfaren og varige terrengskader samt vanskene med å dempe inngrepene gjør det 
svært vanskelig å anbefale veibygging i Jette landskapet. Svalbard landskapet er unikt i verdens
sammenheng og verdien av å bevare store, sammenhengende områder mest mulig urørt kan ikke 
overvurderes. Landskapets egenverdi bØr delfor telle sterkt. 

Svalbanllandskapet er i stadig endring; elver endrer lØp og breer går fram og tilbake. Permafrost og 
Jen kC)Jte, kjølige intensive vekstsesongen gir plantene harde livsvilkår. Inngrep i dette landskapet 
kan lett føre til erosjon. Mulighetene for å bmke tradisjonelle metoder som terrengforming og 
vegetasjonsetablering for å dempe effekten av inngrepene er svært begrenset. 

Tradisjonell terrengforming tar utgangspunkt i at landskapet er relativt stabilt og at den formen man 
lager skal bli liggende. Dette er det vanskelig å gjøre regning med i Svalbardlandskapet. 

Når det gjelder vegetasjonsetablering vil det på SvalbaTd først og fremst gjelde gress og Ulter. Vege
tasjunen på Svalbard er spesiell og tilpasset Jet ekstreme klimaet og den korte intensive 
vekst"esongen. Det drives forsØk på Svalbard med innføring av gressorter fra fastlandet samt utvik
ling av frø fra stedegne arter. Dette prosjektet er under arbeid, men foreløpige resultater bør kunne 
vurderes i sammenheng med dette veiprosjektet. Det bØr imidlertid tas strenge hensyn til eksisterende 
vegetasjon ved tilsåing av nye sorter og ved eventuell gjøJsling. Botanisk og Økologisk ekspeltise 
bØr benyttes. 

Denne situasjonen innebærer at det må være en klar forståelse hos utbygger, av at inngrepene vil 
forårsake varige sår i lanJskapet. En veitrase kan bygges under betingelse av at effekten av inngre
pene reduseres mest mulig samtidig må visse fomtsetninger tas: 

Tunnelalternativet Reindalen - Svea må utredes videre, fordi dette kan spare nedre Reindalen, 
alternativt Reindalspasset. En tunnel vil i tillegg frigjøre masse som kan brukes på de resterende 
strekningeT7e. 

KOl~fZikten vei - vassdrag bør deta(jutredes or; tiltakene bør kostnadsberegnes. l tillegg til bruer og 
kulverter, vil det trolig trenges ermjonssikringer (forbygninger) og flomsikring er. Dette er betyde
lige inngrep både biologisk Of? visuelt. Det bør tas landskapsestetiske Of? arkitektoniske hensyn ved 

utforming og innpassing av disse ill11r;repene. 

Vi harfli opplysninf?er om høyspenttraseel1. Prohlemene med høyspentmaster/permajrost Of? det 
SWl'rt ustahile sideterrenget må utredes. Generelt vil høyspenttraseen understreke veiens plasserinf? 
og linjeførinf? på godt Of? vondt. For cl dempe inntrykket av veien mest mulig hadde det derjc)r vært 
ønske lir; om høyspenttraseen ikke hle byf?get. Dersom den imidlertid skal bygges, er det en fordel å 
samle inl1f?repene. Ma,'itetypc Of? materialhruk, tre eller stål, bør vurderes nøye for cl få den mest 
111 u liR Il usynliJ; ". 
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Veiens høyde i terrenget vil ha stor betydning for tilpassinRen. Dersom veien legges på høy fylling 
kun for å spare vedlikeholdsutgifter til snøbrøyting, bør dette revurderes. Ved å legge veien i 
terrenghøyde vil det visuelle resultatet bli bedre og man vil spare masse. Der hvor veien av tekniske 
grunner må ligge på fylling, må fyllingsskråningene tettes medfinstoff og tilrettelegges for 
vegetasjonsetablering. 

Masser kan tas fra eksisterende massetak eventuelt i elveløp etter anvisning fra hydrologisk eksper
tise. Det må ikke tas masser fra eksponerte elve-/rasvifter. 

7.2 Alt. Bolterdalen - Tverrdalen/Alt Todalen - Gangdalen 

Alternativene synes noenlunde likeverdige. De største problemene er knyttet til skarene, der 
tunnelløsninger er foreslått. Friluftshensyn vedrørende snøscooterløypa i Todalen - Gangdalen gjør at 
Bolterdalen - Tverrdalen bØr foretrekkes. 

7.3 Alt BlåhukenIAlt Reindalspasset 

De to alternativene er svært forskjellige når det gjelder landskapskvaliteter: vakker frodighet mot 
gold geologisk interesse. Men selv om alternativene er ulike, står de likt når det gjelder 
landskapskvalitet. Spørsmålet blir: Hvor vil ødeleggelsene i landskapet bli minst? 

Alt. Blåhuken har det verdifulle systemet rundt Stormyrvatna, unikt planteliv, rikt fugleliv samt den 
visuelt sårbare nedre Reindalen. Hydrologisk og geologisk representerer nedre Reindalen et relativt 
stabilt system, noe som er forholdsvis sjeldent på Svalbard. 

Alt. Reindalspasset har mange elvekryssinger i et ungt ustabilt landskap, Reindalspasset med pingoer 
og iskjernemorener, samt den vanskelige øvre Lundstrømdalen. Alle elvekryssingene og det ustabile 
landskapet gjør at en forsvarlig veitrase som samtidig skal være landskapsmessig akseptabel vil bli 
svært vanskelig å anlegge. Faren for forstyrrelser i Øvre Reindalen vil være stor og dette kan påvirke 
systemene nedover langs Reindalselva og nå de sårbare Stormyrvatna. 

Utfra de hydrologiske forholdene og aktiviteten i landskapet kan det synes som sjansen for å lage en 
minst mulig ødeleggende veitrase er større for Alt. Blåhuken enn for Alt. Reindalspasset, sett over 
tid. 

Forutsatt god planlegging og vektlegging på landskapsestetisk og arkitektonisk innpassing av broer, 
kulverter og t1om- og erosjonssikringer og eventuelt andre vassdragstekniske innretninger, er Alt. 
Blåhuken å foretrekke. 
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