
 

 

 

 

 



 

 

 

Prinoth Husky 

24.november 2015 fikk vi den gledelige nyheten om at det ble bevilget 1.000.000,- NOK fra 

Svalbard Miljøvernfond til Svalbard Turn for innkjøp av ny tråkkemaskin. En fantastisk nyhet 

som bidro til at tråkkemaskinen ble en realitet. 

 

24.februar 2016 ble den 

nye tråkkemaskinen hentet 

ut av fraktbåten, og det bar 

rett på jobb for Prinoth 

Husky 2015 modellen. 

Telenorkarusellen hadde 

sitt første renn for 

sesongen denne dagen, og 

den nye maskinen fikk kjørt 

opp flotte spor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenskaper ved den nye maskinen 

Behovet for ny tråkkemaskin var stort. Den gamle maskinen var ofte på verksted, og den 

hadde begrensninger spesielt når det kom til motorkraft. Den nye tråkkemaskinen er 

Italiensk, merket Prinoth Husky, 2015 modell. Noe av det viktigste med den nye maskinen er 

at den er mer miljøvennlig.  

Da den gamle maskinen ble startet opp stod røykskyen høyt. Den nye tråkkemaskinen er 

verdens første løypemaskin som er utstyrt med den nye generasjon motor som tilfredsstiller 

dagens strengeste krav til eksosutslipp. Maskinen vil ha 91% lavere NOX-utslipp og 87,5% 

lavere partikkelutslipp. Dette skjer ved at man tilsetter et stoff som heter ad-blue, stoffet 

omdanner skadelig nitrogenoksid (NOX) til harmløs nitrogen og damp. Dette utgjør en stor 

forskjell. Disse egenskapene gjør også at maskinen er dyrere enn andre maskiner, men med 

tanke på hvor tråkkemaskinen skal kjøres mente vi at dette var viktige egenskaper man 

ønsket å betale for. 



 

 

 

Videre er det mye mindre støy både utvendig og innvendig i den nye maskinen. Noe som er 

viktig for de som har sin arbeidsplass der, men ikke minst med tanke på at tråkkemaskinen 

skal forstyrre så lite som mulig i naturen når den er ute og kjører. 

 

 

 

 



 

 

 

Helse og friluftsliv 

Friluftsliv har en avgjørende betydning for folks kontakt med naturen, og er viktig for å skape 

en forståelse for natur og miljøvern. Gjennom positive miljøopplevelser legges grunnlaget 

for miljøbevissthet hos barn og voksne. Derfor er det svært viktig å tilrettelegge for disse 

miljøopplevelsene ved å blant annet kjøre opp fine løyper i både nærmiljøet, men også i 

områder der man ikke kan ferdes så lett. Tilrettelegging for skigåing er også viktig med tanke 

på helseeffekten. Flere studier som er gjort viser til at fysisk aktivitet er den faktor som har 

størst effekt på vår totale helsetilstand. Kombinert med naturopplevelser blir den positive 

effekten enda bedre.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Den nye maskinen skal i all hovedsak brukes til å kjøre: 

- lysløypen som går fra Skjæringa til Sverdrupbyen 

- løyper i Endalen 

- alpinbakken ved skolen 

- ved ulike arrangement 

 



 

 

 

Svalbard Skimaraton 

Det største arrangementet tråkkemaskinen skal gjøre en viktig jobb for er under Svalbard 

Skimaraton. Svalbard Skimaraton det største enkelt arrangementet i Longyearbyen. En ny 

tråkkemaskin var helt avgjørende for at skirennet kunne fortsette på en slik måte at man er 

trygg på at fine spor blir kjørt, og at alt er klart når ca. 850 personer står på startstreken 

30.april 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Finansiering, eierskap og drift 

Svalbard Turn og lokalstyre har inngått en avtale på drift og eierskap vedrørende den nye 

tråkkemaskinen. Svalbard Turn har stått for finansieringen, mens Lokalstyre eier og drifter 

maskinen. Samt at den gamle maskinen ble brukt som innbytte. Denne avtalen var også 

gjeldende for den forrige tråkkemaskinen og var en avtale som har fungert godt for begge 

parter. Derfor ble det valgt å fortsette med samme type avtale. 

Maskinen ble finansiert på følgende måte: 

Svalbard Miljøvernfond 1.000.000,- 

Spillemidler 300.000,- 

SNN-fondet  200.000,- 

Korkpenger 100.000,- 

Innbytte, gammel tråkkemaskin 510.000,- 

Total kjøpesum: 2.198.706,- 

 

En stor takk 

Gjennom avtalen med Lokalstyre var det Svalbard Turn som skulle stå for all finansiering av 

en ny tråkkemaskin, minus innbyttesummen. At man skulle klare å sitte igjen med en helt ny 

tråkkemaskin uten å måtte ta opp en eneste krone i lån var det få som trodde når man 

startet planleggingen i 2015. 

Siden vi fikk inn et fantastisk bidrag fra Svalbard Miljøvernfond, maksbeløp i spillemidler, et 

generøst bidrag fra Sparebankfondet og en god støtte i korkpenger, sørget det for at 

idrettslaget slapp å ta opp lån for å finansiere tråkkemaskinen.  

Svalbard Turn ønsker å takke for støtten, og håper tråkkemaskinen vil gi mange flotte 

skiopplevelser for barn og voksne i årene fremover. 

 

  


