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Dette er masterplanen

Masterplan «Destinasjon Svalbard mot 2025» er det strategiske  
rammeverket, og den overordnede og helhetlige metoden for  
utvikling av Longyearbyen som reisemål. Prinsipper for 
bærekraftig  destinasjonsutvikling skal være førende og et  
sentralt stikkord er «Longyearbyen som  opplevelsesarena». 

Visjonen – det ledende høyarktiske reisemålet
Visjonen i Masterplanen er at Svalbard skal fremstå som det  
ledende høyarktiske reisemålet i det internasjonale turistmarkedet. 

Reiselivsnæringas ambisjon for utviklingen er å doble antall årsverk 
i reiselivet i Longyearbyen innen 2025. Av disse skal flest mulig 
årsverk være helårs arbeidsplasser knyttet til lokal bosetting og 
lokal verdiskaping, slik at utviklingen bidrar til et mer robust familie
samfunn. Veksten skal komme gjennom flere besøkende og lengre 
opphold, samt en bedre og mer kundetilpasset totalopplevelse i alle 
sesonger.

Strategiske mål
1. Sikre bedre tilrettelegging, bedre og mer differensiert  

kommunikasjon og mer effektiv bruk av Longyearbyen og 
nærområdene som selvstendig opplevelsesarena. 

2. Sikre bedre helhetlige kundeopplevelser for ulike målgrupper i 
alle sesonger, herunder mer differensierte leveranser. 

3. Sikre bedre rammebetingelser og bedre håndtering av disse for 
operasjoner, særlig i strategisk viktige områder. 

4. Sikre bedre tilgjengelighet gjennom hele året på fly (passasjerer 
og cargo) og økt kapasitet på overnatting og opplevelser. 

5. Sikre en bærekraftig utvikling. Utviklingen i reiselivet skal for
sterke Svalbards miljøprofil og ta hensyn til den sårbare naturen. 



 

 

Bærekraftambisjon – et reisemål som strekker  
seg lengre enn kortsiktige prioriteringer
• Reiselivsnæringen skal utvikle lokal, helårlig aktivitet  

og sysselsetting.
• Kunnskap og kompetanse skal være det bærende  

produktelement.
• Mest mulig av turismen skal foregå i organiserte former,  

med volumtrafikken styrt til Longyearbyen og nærområdene. 
Longyearbyen sentrum og Isfjordomårdet skal ha et særlig  
utviklingsfokus. 

• Reiselivsnæringen skal være bærekraftig mht miljøvern, lønn
somhet, lokal verdiskapning og ivaretakelse av lokalsamfunnet.

Hovedtrekk i utviklingsstrategien:
• Konseptuell utviklingsmodell – årstider vs nærhet/avstand 

til Longyearbyen. Longyearbyen som opplevelsesarena vil 
ha en varierende rolle som nav gjennom året og ovenfor 
ulike målgrupper. Se sammenhengen mellom Longyearbyen 
som reisemål i seg selv, i forhold til nærområdene og  
Svalbard totalt, og sett ut fra Longyearbyen som  
opplevelsesarena er viktig.
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• Longyearbyen som sub-brand: Longyearbyens posisjon 
må bygge på stedets egenart, unike trekk og i egenskap av 
å være en arktisk by. Longyearbyen må få en tydeligere 
plass i merkevaren Svalbard.

• Longyearbyens ansikt og stemme: et overordnet  
visuelt styringsverktøy skal legge føringer for hvordan  
den visuelle identitet skal implementeres i alle kanaler  
og flater.

• Essensen i Longyearbyens sub-brand er definert som  
Extraordinary ordinary, en beskrivelse av at vi skal løfte 
frem det unike ved dagliglivet i Longyearbyen, og gi  
gjestene et innblikk og en plass i dette.



Organisering:
Det er Visit Svalbard som er prosjekteier, og det er etablert ei styringsgruppe for 
Masterplanen «Destinasjon Svalbard mot 2025». Det er også opprettet flere 
arbeidsgrupper som skal utføre de ulike praktiske tiltakene, som krever både  
involvering og medvirkning. 

Modellen for masterplanen legger opp til stor grad av deltakelse og involvering i 
flere utviklingsspørsmål. Metoden åpner opp for samhandling og deltakelse, hele 
lokalsamfunnet er invitert med i en felles utvikling av reisemålet vårt og en  
vel lykket gjennomføring krever sterk involvering fra lokale aktører.

Prosjektet «Isfjorden som det viktigste området for naturbasert turisme på 
 Svalbard» inngår også i masterplanen. Dette prosjektet er støtte av Utenriks
departementet via Arktisk 2030midlene. Prosjektet er organisatorisk og øko
nomisk integrert i masterplanen, og er i hovedsak siktet inn mot tiltak som har sitt 
utspring i masterplanen. Det er særlig fokus på tiltaksområdet «Longyearbyen 
som opplevelsesarena», hvor utviklings og tilretteleggingstiltak i og rundt byen 
er prioritert. Formålet er å gjennomføre tiltak i Longyearbyen og i Isfjordområdet, 
som skal gi vekst innen reiselivet. 

Masterplanen «Destinasjon Svalbard mot 2025» og «Isfjorden som det  
viktigste området for naturbasert turisme på Svalbard» er støttet av Innovasjon 
Norge, Utenriksdepartementet/Arktisk 2030, Svalbards Miljøvernfond og  
Longyearbyen lokalstyre. Visit Svalbard har prosjektledelsen på begge 
initiativene.

Innsatsområder og tiltak
Tiltaksområder Tiltak

A: Longyearbyen som opplevelsesarena 1. Kommunikasjonsløsninger, inkludert  
 differensiering mot andre reisemål
2. Tjenesteløsning
3. Lokal mat og forskningsbaserte  
 opplevelser

B: Differensiering 4. Produktdifferensiering
5. Differenisering av sesonger

C: Utviklingskultur og struktur 6. Lokal samarbeidskultur
7. Kjennskap og lokal kunnskap
8. Lokalstyrets rolle og innsats
9. Rammebetingelser

D: Bærekraft 10. Bærekraftsertifisering

E: Effektive systemer og støttefunksjoner 11. Kompetanseløft
12. Arrangementskontor
13. Informasjonstjeneste

F: Tilgjengelighet 14. Bedre infrastruktur og rutetilbud
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