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Innledning 
 
Longyearbyen lokalstyre (LL) ved Bydrift KF har utarbeidet en miljøpolitikk med klart 
definerte miljømål. Gjennom systematisk kvalitetsarbeid skal de drive kontinuerlig 
forbedring og forebygging av forurensing. Dette arbeidet innebærer også et ønske om 
mest mulig bærekraftig utnyttelse av energiressursene. Som ledd i dette arbeidet har 
Bydrift KF engasjert Ressurs og Miljø AS i et prosjekt med formål å se nærmere på 
varmedistribusjonen i Longyearbyen.  
 
Prosjektet gjennomføres i 2012.  
 
Rapporten er utarbeidet av Aud K. Skaugen med innspill fra Bydrift KF.  
Prosjektet er finansiert av Svalbard Miljøfond. 
 
Fremtidig bosetting og sysselsetting i Longyearbyen vil sammen med produksjonen av 
den nødvendige energien bestemme utslippene fra Longyearbyen på Svalbard. 
Rapporten gir en oversikt over dagens situasjon og under de forutsetninger man kjenner 
til er det laget framtids-scenarier med oppsummering av behovene og ressurstilgangen. 
Dokumentet er viktig i det videre arbeidet for å utarbeide teknisk-økonomiske 
beregninger av nødvendige tiltak i fjernvarmesystem og andre tiltak som inngår i en 
klima-og energiplan/strategi.  
 
Rapporten anses som en forstudie for utarbeidelsen av en helthetlig energiplan og 
strategi. 
 
Studien omfatter ikke tekniske vurderinger av energiproduksjonssystemene. 
 

Bakgrunn 
  
Bydrift KF ønsker å gjennomføre mulige lokale tiltak for å redusere klimaproblemene 
globalt. De har i sin energiplan fra 2011 vedtatt å arbeide for et CO2-nøytralt Svalbard. 
Dette innebærer å arbeide med oppgaver innen energisektoren. Opplæring og 
informasjon er viktige i dette arbeidet. 

Et delmål er å redusere energibruken og herunder avdekke muligheter for mer 
effektiv bruk av varme. For å nå dette målet er det utarbeidet et tiltak om å få en teknisk 
vurdering av varmedistribusjon og varmeplan i 2012.  
 
Bosettingen og samfunnet i Longyearbyen er utviklet rundt kullproduksjonen. Norge 
sørger for, gjennom Svalbardpolitikken, en stabil og forutsigbar myndighetsutøvelse og 
samfunnsutvikling. Målene i Svalbardpolitikken er: 
 

 Konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten 
 Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir 

etterlevd 
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 Bevaring av ro og stabilitet i området 
 Bevaring av områdets særegne villmarksnatur 
 Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen 

I St.meld. nr. 22,2008-2009 blir følgende tre hovedtemaer omtalt: 
 En robust tilstedeværelse på Svalbard med oppmerksomheten rundt 

kullvirksomhetens framtidsutsikter 
 Svalbard som et av verdens best forvaltede villmarksområder i forhold til 

turisme og annen ferdsel 
 Svalbard som plattform for norsk og internasjonal forskning, kunnskap og 

utdanning 
 
Longyearbyen ble opprettet av en av eierne av Arctic Coal Company, John Munroe 
Longyer i 1906. Gruver og tettstedet ble i 1916 kjøpt av Store Norske Spitsbergen 
Kullkompani (SNSK). Longyearbyen var en gruvebosetting, men fra ca. 1990 endret 
samfunnet seg. Kullet blir utvunnet for både eksport og salg, men også for å sikre 
energien for bosettingen i byen.  
 
Så lenge det er bosetting i Longyearbyen er det nødvendig å sikre energisikkerheten ved 
lokal produksjon av elektrisitet og varme. 
 
Svalbard skal ikke ha en livsløpsbosetting, men barnefamilier er velkomne og det blir 
tilrettelagt for det. Energibruken på Svalbard og i Longyearbyen spesielt, har blitt endret 
gjennom disse årene. Dette skyldes både behovet for å tilpasse seg bruken og de nye 
energibehovene, basert på tilgjengelige energiressurser og det tekniske utstyret som 
finnes. 
 
Innenfor energibruken i Longyearbyen er det behov for å lage en plan for gjennomføring 
av forskjellige nyttige tiltak som bedrer ressursutnyttelsen. Dette ble mulig ved å 
gjennomgå og analysere energisystemets forskjellige komponenter med tanke på 
energieffektivisering.  
 
Det er samproduksjon av strøm og varme i energiverket i Longyearbyen. Kull fra Gruve 
7 blir brukt i sentralen. I tillegg er det dieseldrevet reserveanlegg for strømproduksjon 
ved energiverket og oljekjeler i undersentraler rundt i byen. 
 
Elektrisiteten på Svalbard produseres i kraftvarmeverk med både luftutslipp lokalt (sot, 
aske og NOx), regionalt (SO2) og globalt (CO2). I utgangspunktet kan alle utslippene 
reduseres dersom produksjonen av elektrisitet reduseres.  
 
Kraftstasjonen sammen med distribusjonsnettet for strøm utgjør et frittstående anlegg 
uten forbindelse til andre kraftstasjoner. Det medfører at kraftstasjonen til enhver tid 
må levere en effekt som er lik forbruket (belastningen) i forsyningsområdet. Dette 
krever at aggregatene innstiller produksjonen etter endringene i forbruket ved 
kontinuerlig å regulere frekvens og spenning innenfor akseptable verdier.  
 
Anlegget må ha tilstrekkelig reservekapasitet, slik at kraftproduksjonen kan 
opprettholdes ved feil på utstyr eller ved vedlikehold og ettersyn som betinger at 
anleggsdeler tas ut av drift for kortere eller lengre tid.  
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Mottrykksturbinen produserer både strøm og fjernvarme. Varmebehovet regulerer 
automatisk strømproduksjonen – ikke motsatt. 
 
Energibruken i Longyearbyen er som nevnt avhengig av de til enhver tid politiske 
målsettinger for bosetting på øygruppen. 

Dette befester seg i dag politisk i Svalbardtraktaten. Hvordan denne blir etterfulgt 
er blant annet bestemt av Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) sine 
muligheter til å hente kull og utnyttelse av eventuelt andre energiressurser. Men i tillegg 
vil strukturelle endringer i demografien og befolkningsutvikling på Svalbard og 
Longyearbyen medføre endringer i energibehovet. Tilgjengelige energiressurser gir 
utfordringer til dekking av energibehovene under de forutsetningen som legges til 
grunn på lokalt nivå. 
 
Longyearbyen lokalstyre har utarbeidet en miljøpolitikk for Bydrift KF med 
handlingsplan, hvor forbedring av energiforbruket er viktige tiltak.   

Målhierarkiet: 
 
Energisystemet på Svalbard er i stadig endring og har noen vesentlige forskjeller fra 
fastlandet som gir ekstra utfordringer. De viktigste forskjellene er: 
 

1. Strøm og varmeproduksjonen omfatter bare dekking av behovene lokalt. Det er 
ingen samkjøring med andre energisystemer og kan anses som et øy-system. 
Dette medfører at systemet er svært sårbart og det er viktig å sørge for god 
energisikkerhet ved lokal produksjon. 

2. Samfunnsstrukturen og bosettinger er bygd opp som et ikke-livsløps samfunn. 
Dette medfører at det er større behov for barnehager og skoler enn 
helseinstitusjoner for ivareta en eldre befolkning. 

 
Med bakgrunn i dette er det behov for en oppdatering av energibehovene og 
energisystemet, beskrive forslag til endringer og en ny vurdering av systemet etter at 
mange av tiltakene er gjennomført. 
 
Hvordan energibehovet for dekking av den nødvendige energisikkerheten utvikler seg 
bestemmes av samfunnet og bosetting. 
 
Framtidsscenarioene vurderer de variable faktorene for på denne måten best kunne 
beskrive en bærekraftig energiforvaltning. 
 
Utfordringen er å sørge for en tilfredsstillende energisikkerhet og samtidig oppfylle de 
miljøkravene som stilles under de økonomiske rammene som eksisterer. 
 
Longyearbyen har som mål å bli CO2-nøytralt. Hvordan kan dette målet nås innenfor de 
begrensningene som ligger i de variable faktorene? 
 
Mål for denne rapporten er: 

1. Beskrive dagens situasjon  
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2. Gi innspill for mulige (tekniske) forbedringer/løsninger som gir bedre utnyttelse 
av tilgjengelige energiressurser 

3. Beskrive energibehovene etter gjennomførte tiltak 
4. Se fremover 

Dagens situasjon og utviklingen så langt. 
 
Kapittelet tar opp viktige elementer som påvirker energibehovet og energibruken i 
Longyearbyen. Dette omfatter bosettingen og innbyggerne, valget av tekniske løsninger i 
energisystemet med de fordeler og ulemper dette innebærer, samt energiproduksjonen 
og forbruket. 
 

Innbyggerne 
Bosettingssammensetningen skyldes kulldriften som var basisvirksomheten på 
Svalbard. Samfunnet var bygd opp rundt gruveselskapet som var den viktigste aktøren. 
På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet utviklet det seg nye basisnæringer 
som undervisning og forskning og senere turisme som er sesong betonet.  
 
Senere ble det innført lokaldemokrati gjennom etableringen av Longyearbyen 
Lokalstyre, som overtok mye av ansvaret som tidligere lå på gruveselskapet Store 
Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK). Dette resulterte i at den norske stat etablerte 
betydelig forvaltningsmessig aktivitet i Longyearbyen.  
 
Det bor i dag vel 2000 mennesker i Longyearbyen. Byen har utviklet seg fra å være et 
samfunn der SNSK var den største samfunnsaktøren til å bli et moderne samfunn. 
Samfunnet skal ikke være et livsløpssamfunn men familier er velkommen til å bosette 
seg der.  
 
Det er mindre andel kvinner enn på fastlandet og aldersgruppen 20-60 år er på 75 %, 
noe som er ca. 20 % mer enn på fastlandet. Det har vært en økende tilflytting av 
barnefamilier, selv om det fremdeles er overvekt av single menn i byen. Det er i dag 
både barnehager og skoler i byen, i tillegg til idrettsanlegg, svømmehall og kulturbygg. 
 
Boligene i Longyearbyen har tidligere vært eid av arbeidsgiverne (tre store) som enten 
har tilbudt fri tjenestebolig eller har leid ut subsidierte boliger til sine ansatte. Det siste 
året har derimot mange boliger blitt omsatt på det private markedet. 
NIBR har analysert befolkningsutviklingen på Svalbard og funnet at kulldriften 
fremdeles har en vesentlig betydning for samfunnet. Et årsverk i kulldriften skaper 0,4 
årsverk i avledet virksomhet. Det betyr at skulle kulldriften opphøre vil 40% av 
årsverkene i Longyearbyen og Svea forsvinne.  
 

Tekniske løsninger 
Energiverket består av en mottrykksturbin som produserer strøm og varme til 
fjernvarmesystemet, og en kondensasjonsturbin som produserer strøm. Sammen dekker 
de det totale behovet for strøm og varme i Longyearbyen. 
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Samproduksjon av strøm og varme i mottrykksturbinen er komplisert og 
virkningsgraden vil variere etter forholdet mellom produsert varme og strøm. 
Fjernvarme kan leveres også hvis mottrykksturbinen er ute av drift, fordi det er 
installert en varmeveksler som kan tilføres varme fra kjelen ved å lede dampen via en 
reduksjonsventil istedenfor gjennom turbinen. 
 
Ved stans i kondensturbinen kan strømproduksjonen økes i mottrykksturbinen ved å 
koble inn et kunstig varmeforbruk. Dette skjer ved å kjøle ned fjernvarmevannets 
returtemperatur med sjøvannskjølte varmevekslere.  Når fjernvarmevannets 
returtemperatur blir lavere enn 79-80 grader (tilsvarer 0,6 Bar), så fungerer ikke 
regulatoren automatisk og fjernvarmeproduksjonen blir styrt manuelt ved 
effektregulering.   
 
Ved stans i kondensturbinen er det i tillegg mulig å produsere strøm i reserveanlegget 
på utsiden av energiverket som består av 2 dieselaggregat.  
 
Energiverket er kulldrevet. For hvert kWh strøm produsert i dampturbinene blir det 
produsert 4 kWh lagret i vann. Dette vannet blir distribuert som fjernvarme og står for 
all oppvarming av Longyearbyen. Energiverket er basert på gammel teknologi, har et 
stort vedlikeholdsbehov og kan per i dag ikke møte forventet energibehov i fremtiden. 1 
 
Longyearbyen energiverk er dimensjonert for å dekke forventet forbruk av elektrisitet 
og varme. Energiproduksjon er basert på fossilt brensel som kull og olje (diesel).  
Energisystemet er bygd opp rundt kullforekomsten og det energiverket har kullfyrte 
kjeler for strømproduksjon, der varmeproduksjon er et biprodukt. 
 
Det er to kullfyrte kjeler som totalt har kapasitet til å dekke dampbehovet til 3 turbiner 
men kun to er installert i systemet. Kjelene har en kapasitet på 40 t/h damp ved 48 Bar 
og 460 C. 
 
I energisentralen er det en mottrykks-turbin (turbin 1) på 5,5 MWel med 
virkningsgrader ŋ =19% og 22 MWth, ŋ =63% og en kondensator-turbin (turbin 2)på 
5,5 MWel, ŋ = 27% ved 100%. Virkningsgraden på turbin 1 gjelder ved optimal 
samkjøring med strøm og varmeproduksjon. I turbin 2 produseres bare strøm og ikke 
varme, derfor er virkningsgraden for strømproduksjon høyere enn i turbin 1. Den totale 
virkningsgraden er derimot lavere ved bare strømproduksjon. I normaldrift gir 
produksjon av 1 MW strøm ca. 3,8 MW varme til fjernvarmenettet.  
 
I tillegg er det en oljefyrt lavtrykkskjel, med kapasitet på 8 tonn damp per time som 
fungerer som backup ved driftsstans på begge de kullfyrte kjelene. 
 
Begge turbinene går kontinuerlig, og turtemperaturen på fjernvarmen reguleres etter 
varme behovene. Varmebehovet er derfor bestemmende for mengden strøm som blir 
produsert i mottrykks-turbinen. Dette gir konstante betingelser for varmeleveringen og 
fjernvarmesystemet er dimensjonert for 120/80 grader. Fjernvarmekapasiteten er 20 
MW, men det er sjelden behov for mer enn 12-13 MW. 
 

                                                        
1 Miljøhandlingsplan for Bydrift KF s.2 
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For å oppnå mest mulig strømproduksjon i mottrykksturbinen, kan som nevnt dette 
oppnås ved å avkjøle ytterligere fjernvarmens returvann i sjøen. Dette gjøres hvis det er 
for varmt returvann for å oppnå et stort nok trykkfall i systemet(beskrives her som 
temperaturfall i fjernvarmesystemet). Turbin 2 produserer den mengden strøm som er 
nødvendig for å dekke toppbelastningen på el-nettet.  
 
Energiverket benytter i dag store mengder ferskvann som pumpes fra vannverket, til 
rengjøring av kjeler. 
 
Varmen distribueres i fjernvarmesystem i et primærnett dimensjonert for 120/80 C (25 
bar )til fyrhusene der vannet veksles ned 90-100/80 grader, og i undersentralene 
veksles vannet igjen til firerørsystem med 5-6Bars trykk til en varmekrets (80/60 C) og 
tappevann. 
 
Energisentralen slik den står i dag er 29 år gammel. Det har de siste årene vært en del 
driftsstans i elektrisitetsproduksjonen, og drift- og vedlikeholds-kostandene har vært 
økende (2010: 7.650.000; 2011: 7.850.000; 2012: 12.525.000)  
Driftsstansene har også medført økende bruk av diesel som brensel fordi 
dieselaggregatene har vært benyttet til strømproduksjon. 
 
Fjernvarmens turledning mot byen går til 5 «fyrhus», der vannet veksles til et 
sekundærnett. I disse fyrhusene er det installert oljekjeler som en ekstra sikkerhet. Ved 
tilknytning av flyplassen til fjernvarmenettet er det nå også en oljekjel ved flyplassen 
som er tilgjengelig som backup og reservekapasitet . 
 
Radiatorkretsen er mengderegulert, men mye av automatikken står i manuell posisjon. 
Hvorvidt radiatorventilene fungerer eller ikke er det liten oversikt over, men der dette 
er sjekket er det behov for utskifting til nye eller bedre ventiler med en form for 
automatisk regulering.  
 
Distribusjonssystemet ligger oppå bakken og i kasser under husene. Fjernvarmeanlegget 
blir fulgt opp manuelt og vedlikehold skjer etter fastlagte rutiner.  
 
Distribusjonsnettet er påkostet de senere årene, men det er en del problemer med 
vekslere som ruster og hvor det tæres hull. 
 
Varmevekslerne i fjernvarmsystemet har en del lekkasjer og det er problemer med 
korrosjon. Dette er nærmere beskrevet i Annex1. 
 
Det høye varmeforbruket kan delvis forklares utfra klimaforskjeller og andre 
varmebehov enn på fastlandet. Men undersøkelser i enkelte utvalgte bygg viser at  
byggene i Longyearbyen bruker generelt mer energi enn hva som kan forklares med 
klima. Dette skyltes for en stor del at forskjellig varmeavgivende utstyr ikke jobber 
optimalt i samkjøring. Vifter og pumper går kontinuerlig og varmeanlegget avgir varme 
enten det er behov for dette eller ikke.  Stikkprøver viser at for eksempel relativt nye 
barnehager brukte mellom 460 og 660 kWh/m2 i oppvarming mens Statistisk 
Sentralbyrå sin oversikt over energibruk oppgir i overkant av 150 kWh/m2 for 
barnehager. For næringsbygget var forbruket mer enn dobbelt av hva SSB oppgir i sine 
tall fra 2008. I tillegg er det målt 658 kWh/m2 utvalgte boliger. Dette viser et stort 
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effektiviseringspotensial i de byggene man har målt, og det er grunn til å tro at vi kan 
finne stort sparepotensial også i andre bygg. Det er gjort forbedringer i enkelte bygg 
med varierende innsats og resultat, men noen prosjekt viser at energiforbruket er 
redusert med mer enn 50%.  
 
Forbruket av strøm og varme blir målt og registrert for fakturering 4 ganger pr år. I 
utvalgte næringsbygg ble målingene avlest manuelt og avleste data er tilgjengelig for 
perioden 1.kvartal 2005- 2.kvartal 2011.   
 
Det er ikke montert inn noe form for sentral driftsovervåking system (SD-system) i 
fjernvarmesystemet. Det er mulig å fjernstyre kunde/undersentraler i et web-
grensesnitt. Dvs et styringssystem som vil gi informasjon om driftsforhold i 
undersentraler, vekslerom eller der man måtte ha montert målere eller annet utstyr 
man vil kommunisere med. I tillegg kan man eventuelt styre ventiler eller annet utstyr 
som det er ønskelig å fjernstyre. Et SD-anlegg som kommuniserer med ventiler gir bedre 
kontroll av sikkerheten for problemer som eksempelvis kan oppstå ved for høye 
temperaturer som koking og skolling. Fra en sentral datamaskin kan man da overvåke 
og kontrollere eventuelle feil som måtte oppstå, motta alarmer og dermed redusere 
faren for problemer og feil. 
 

Produksjon/forbruk 
Energiproduksjon i Longyearbyen de siste fem årene viser en reduksjon i 
elektrisitetsproduksjon og økning i varmeproduksjonen. Årsaken til denne utviklingen 
er en utvidelse av fjernvarmenettet med tilknytning av nye abonnenter og tekniske 
ombygginger for å bruke fjernvarme istedenfor elektrisitet til oppvarming.   
  
 
 
 20072 2008 2009 2010 20113 
Elektrisitet, MWh 45048 42775 42508 41441 39409 
Varme, MWh 60260 64609 65130 69935 68949 
Kull, tonn 26602 22294 26162 26197 25158 
Olje/diesel, liter 876285 844260 236728 72907 530287 
CO2, tonn fra kull 79806 66882 78486 78591 75474 
Co2 tonn fra diesel 2348 2263 634 195 1421 
CO2 i kull = 3kg/kg kull 
CO2 i diesel = 2,68 kg/l diesel 
 
Oljeforbruket er høyere de årene det er nødvendig å kjøre dieselaggregatene mye i 
strømproduksjonen, fordi turbinene av forskjellige årsaker er ute av drift og brukes 
mindre. Det har de siste årene vært stans i strømproduksjonen fra turbinene i lange 
perioder og Longyearbyen opplever stadig ”black out” på grunn av tekniske problemer. 
 
Variasjonen i oljebruken skyldes: Det var revisjon på turbin i 2007 og det ble kjørt mye 
dieselaggregat pga. forsinkelser i arbeidet med turbinen. 2008 var det utskifting av 
                                                        
2 Ref Longyearbyen Lokalsstyre 
3Ref, Energikonf 2012: Nytt renseanlegg (2012) 
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sjøvannspumper og man måtte stoppe produksjon på Energiverket. I 2010 var 
strømproduksjonen basert på normal drift av turbinene i energiverket uten nevneverdig 
bruk av dieselaggregatene. 
 
Av tabellen over ser vi en relativt stabil energiproduksjon med en utvikling hvor 
strømproduksjonen er noe redusert på bekostning av varmeproduksjonen. De største 
variasjonene er dieselforbruket. CO2 utslippene i tabellen viser at denne utviklingen 
også har bidratt til en moderat reduksjon av kullbruken og dermed CO2 utslippene.  
 

Ressurstilgangen  
Kullressursene på Svalbard er store og Store Norske har kartlagt kullreserver også i 
andre områder enn der det utvinnes kull i dag. Fortsatt kulldrift bestemmes i hovedsak 
av politisk vilje fra fastlandet men også kullprisen og verdensmarkedet er viktige i 
denne utviklingen. Store Norske har produksjonsplan for Gruve 7 fram til 2030. 
  
Fra Gruve 7 leveres med bil ca. 25 000 tonn til det lokale energiverket per år. Kullet fra 
Gruve 7 anses å ha en god kvalitet (snitt 2006 – i dag) 13,6% aske, 1% svovel, 7074 
kcal/kg.  
 
Det er stor etterspørsel etter kull med høy kvalitet på det europeiske markedet, spesielt 
til metallurgisk industri . 53% av produksjonen går til Tyskland, 4% til Norge og resten 
til EU. 
 
Produksjonen i Gruve 7 startet i 1975 og de antatte reservene er 2 millioner tonn. Det 
planlegges en opptrapping av produksjonen fra 70 000 til 90 000 tonn/år i årene 2012 – 
2015. Videre driftsplan for 2015 – 2030 er 90 000 tonn kull/år. (ref. Morten Often, Store 
Norske, 2012). 
 
Som nevnt fraktes kullet fra Gruve 7 til energiverket med bil. 
 
Diesel må fraktes fra fastlandet og kommer med båt.  Det er ikke beregnet transport i 
CO2 utslippene fra diesel. Energiverket kjøper diesel fra en lokal distributør som 
forplikter seg til å ha til enhver tid et diesellager på 500m3, som tilsvarer 14 dagers 
forbruk.  
 
Det er utført studier som har vurdert andre energiressurser for å dekke energibehovet 
på Svalbard, men foreløpig er en kombinasjon av kull og diesel som reserve den billigste 
og enkleste løsningen. 
 

Strømforbruket i Longyearbyen   
Dagens situasjon og fordeling av strømforbruket er: Energiverket bruker 12-14% av 
strømmen som blir produsert og 11,8% går til Gruve 7. Utover det går 20% til å dekke 
behovene for de mest fjerntliggende bygningene som ikke har fjernvarmetilknytning. 
De resterende 54-56% går til å dekke behovene der det er både varme og strømlevering. 
 
Det brukes som nevnt store mengder elektrisitet i energiverket. Forbruket er for å dekke 
behovet til både pumper, turbiner, vifter og lys. I tillegg til prosessene i kraftverket blir 
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det også brukt sjøvannspumper til kjølingen av returvannet i fjernvarmesystemet, hvis 
dette er for varmt. 
Store Norske har behov for strøm til Gruve 7 og utnytter i dag ca 12 % av det produserte 
elektrisiteten.  
 
I distribusjonsnettet for vann, avløp og varmen er det pumper som drives med strøm. På 
vann og avløpsnettet er det i tillegg til pumpedriften også varmekabler for å holde det 
frostfritt. 
 
Gatebelysningen er i store trekk basert på tradisjonell gatebelysning med unntak av ett 
strekk som er utstyrt med LED lys. 
 
Det er utstrakt bruk av motorvarmere til bilene i Longyearbyen. Hittil har disse vært 
tilgjengelige 24 timer i døgnet. 
 
På grunn av klimaet er det behov for energi til frostsikring av vann og avløpsrør. Rørene 
ligger i kasser og holdes frostfrie med elektrisk varmekabel. 
 
Strømforbruket til kjøling i Longyearbyen er nødvendig, men i utgangspunktet er det 
ikke trolig at det vil medføre store endringer i el-behovet til kjøling i perioden vi drøfter. 
I et lengre tidsperspektiv kan elektrisitetsbehovet til kjøling endres ved utskifting av nye 
kjølemaskiner til bruk av mer miljøvennlige kjølemedier og forandringer i tiden det er 
behov for kjøling. Det er behov for kjøling under bygninger i arktiske strøk for å hindre 
smelting av permafrosten. Smelting av permafrost vil gi utslipp av metangass fra jorden 
og skape store problemer for bygninger som er oppført i disse klimasonene. Varmere 
vintre i Longyearbyen de siste årene har medført behov for bruk av kjøleutstyr i lengre 
perioder. En videre klimaendring med høyere temperatur medfører større behov for 
bruk av kjøleutstyr. Utskifting av kjølemaskiner til nyere modeller vil ikke gi store 
endringer i elektrisitetsbehovet. Det er ikke i dag realistisk å benytte absorbsjons 
teknologi til kjølemaskiner med lavt kjølebehovet. På den andre siden kan vi ikke 
utelukke at teknologiutviklingen går i retning av mer bruk av absorbsjons-kjølere, i 
hovedsak vil dette være teknologiutvikling i forbindelse med økt bruk av 
overskuddsvarme og solfangere til kjøling. 
 
Vannforbruk og pumpedrift til VA-utstyr er ikke kartlagt med tanke på energisparing og 
det er liten kunnskap om eventuelt sparepotensial. 
 
Strømforbruket er ellers til lys, husholdningsutstyr, hvitevarer, pumper, vifter og annet 
tekniske utstyr. Det er ingen som har oversikt over de forskjellige komponentenes 
forbruk eller forbruksmønster. 
 
Automatisk og manuell oppfølgingen av energibruken i byggene er lite utbredt og 
medfører høyere forbruk enn hva det reelle behovet er for å oppnå den ønskede 
energiservicen.  
 
Mange av byggene i byen er utstyrt med teknisk elektrisk utstyr som jobber ”mot 
hverandre” eller på annen måte brukes lite effektivt med liten eller ingen styring. Dette 
resulterer i både høyere varme- og elektrisitetsforbruk enn nødvendig.  Dette gjelder 
både ventilasjonsanlegg og lysinstallasjoner hvor det ikke kjøres i samsvar med 
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varmeanlegget.  Dette gir økt vifte og pumpedrift og vanskelig å regulere inneklima. I 
tillegg har generelt ikke vifter eller noen av pumpene på radiatoranleggene 
frekvensstyring.  
 
Det er i 2012 få bygg som har installert Energioppfølgingssystem eller har annen 
kontroll på energibruken, men det er ønske om å få igangsatt et demonstrasjonsanlegg 
som gir nyttig informasjon og læring. 
 
Enkelte bygg varmes opp med elektrisitet fordi det er stor avstand til fjernvarmenettet 
og det er ikke vurdert som fornuftig å tilknytte disse til nettet. Policyen er at alle bygg 
skal tilknyttes fjernvarme, hvis det er fjernvarme i nærheten. Bygg utenfor 
Longyeardalen er ikke tilknyttet, slik som Gr.7, Svalsat, Eiscat, Spearantenna og Nordlys 
observatoriet  ellers er det stort sett hytter utenfor Longyeardalen som har 
strømoppvarming. 
 

Varmeforbruket 
Longyearbyens bygg har blitt oppvarmet med fjernvarme fra energisentralen side 1983, 
da primærnettet som strekker seg fra energiverket til Nybyen, ble bygget.  
Fjernvarmesystemet i Longyearbyen er blitt utvidet de siste årene til å dekke et større 
antall bygg som tidligere ble oppvarmet med elektrisitet. Nettet strekker seg i dag ut til 
flyplassen og omfatter kunder i den retningen. 
 
Holdningene til å investere i tiltak for å spare på varmeenergien har tradisjonelt vært lav 
fordi varmen anses som et biprodukt til elektrisitetsproduksjonen og har hatt en veldig 
lav kostnad for brukeren. Denne holdningen er i ferd med å snu, fordi en bedre 
ressursutnyttelse og mindre miljøpåvirkning er klare mål fra Longyearbyen Lokalstyre 
og beskrevet i miljøplan og en Energi og klimaplan for Bydrift KF. 
 
Utfordringen med rørtraseer i permafrost er årsaken til at rørnettet i Longyearbyen 
ligger delvis nedgravd og delvis i trekasser med varierende type isolering. Dette 
medfører et større varmetap enn hva som beregnes i moderne fjernvarmenett. Det er 
ikke foretatt noen presis varmetapsberegning av distribusjonsnettet og undersentraler, 
vekslerrom eller fordelingen til boliger. På den andre siden ble primærnettet 
gjennomgått i 2011 og isolasjonsevnen anses fremdeles som OK. I tillegg er relativt mye 
av sekundærnettet skiftet ut de senere årene. 
 
Næringsbyggene i Longyearbyen er utstyrt med varmemålere som leses av for 
fakturering. For 2011 var dette 28318 MWh, fordelt på svømmehall, idrettshall, 
kulturhus, kontorer, skoler og barnehager. Det er store variasjoner på energibruken pr 
kvm og de stikkprøvene som er gjort i enkelte bygg viser kWh forbruk mye høyere enn 
byggenes tekniske behov. Dette kan skyldes både adferd og feil bruk av tekniske 
installasjoner. For å endre bruken er det behov for mer kunnskap om det enkelte bygg.  
 
I tillegg har mange boliger i Longyearbyen ingen form for varmemåling og det er 
vanskelig å vite det riktige varmeforbruket i disse byggene. På den andre siden er det 
resterende varmeforbruket utenom varmetap og registrert forbruk, blitt redusert de 
siste fem årene. Forklaringen er i hovedsak at flere bygg er blitt målt og tiltak iverksatt 
for å redusere forbruket. Blant annet utnytter nå flere av byggene energiverkets energi 
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bedre da oppvarming med direkte elektrisitet i form av varmekabler er fjernet og 
erstattet med fjernvarme. 
 
Varmeforbruket i bygg uten målere blir fakturert etter et estimert forbruk basert på 
areal. På grunn av manglende kunnskap om varmetap i distribusjonsnettet, både 
primær, sekundær og tertiærnettet, er det vanskelig å estimere riktig varmeforbruk i 
bygg uten målere.  
 
For å øke strømproduksjonen fra mottrykksturbinen må man som tidligere beskrevet 
simulere et høyere varmeforbruk og returvannet kjøles i sjøen. Varmeforbruket i 
fjernvarmesystemet måles på tur og returledningen før eventuell kjøling i sjøen. 
Hvilke mengder som blir avkjølt i sjøen, og kunne vært utnyttet andre steder, er det 
vanskelig å si da dette ikke har vært tema eller blir målt. På den andre siden meldes det 
fra energiverket at mengden vann som avkjøles er mindre enn det var tidligere. Det er 
nå dager hvor det ikke avkjøles noe i det hele tatt. 
 
Vannrør og avløpsrør blir holdt frostfrie med varmekabel eller varme fra fjernvarmen. 
 
Alle nybygg innenfor Longyearbyen blir tilknyttet varmeanlegget for å utnytte varmen 
maksimalt.  
 
Men hvilke mengder som er til rådighet er ikke beregnet. Delvis fordi det ikke finnes 
målinger på de aktuelle punktene, som er nødvendige for å finne tilgjengelig 
varmemengder, og fordi det ikke er undersøkt hvordan varmen kan nyttes bedre. 
 
 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 
      
Varme produsert 60260 64609 65130 69935 68949 
tap infrastruktur 10546 11307 11398 8742 8619 
Forbruk 49715 53302 53732 61193 60330 

 
Tabellen viser: Varmeforbruket i Longyearbyen 
 

Tiltak som påvirker energibruken og CO2-utslippene 
 
Det er satt av midler for å gjennomføre en del tiltak både i energiverket og i byen 
forøvrig. Tiltakene er for å redusere miljøpåvirkningen fra energibruken, men 
kompleksiteten med både lokale utslipp og globale utslipp gir kortsiktige lokale 
forbedringer som kan medføre en økning i globale utslipp ved at det blir økt behov for 
elektrisitet, for bl.a. å kunne gjennomføre rensetiltakene i energiverket. 
 
De lokale og regionale utslippene skal reduseres i forbindelse med store investeringer 
(70 mill.) og innstallering av nye rensesystem etter pålegg fra KLIF.  
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Det er derimot ikke foretatt noen vedtak eller pålegg fra politiske myndigheter om å 
redusere de globale utslippene (klimagass utslippene). 
 
I tillegg til tiltak for å redusere lokale utslipp er det fagmiljøer som jobber mot mer 
langsiktige investeringer og vurderer muligheten for CO2-rensing på et kullkraftverk i 
Longyearbyen. 
 
Det diskuteres blant flere av de store aktørene utbygging av et nytt kullkraftverk i 
Longyearbyen, med rensing og fangst og lagring av CO2. CO2-rensing øker behovet for 
energi og det er behov for nytt kraftverk. Longyearbyen CO2-laboratorium kartlegger 
CO2-lagringsmulighetene i Adventdalen. Dette er et samarbeidsprosjekt med Store 
Norske, UNIS, Sintef m.fl. 
 
Det er siden 2007 igangsatt en del tiltak for å driftsoptimalisere energiverket fordi 
energisystemet hadde et visst overskudd på fjernvarmekapasitet og ønsker å øke 
strømkapasiteten ved gitte tilfeller. Mediet som kommer fra turbinen blir avkjølt av 
fjernvarmevannet i en varmeveksler. Dersom fjernvarmevannet er for varmt til å kunne 
kjøle, må fjernvarmevannet kjøles med sjøvann. I en situasjon der man er på grensen til 
å måtte starte et reserveaggregat for å kunne levere den etterspurte elektrisiteten vil det 
marginalt sett lønne seg å "dumpe" fjernvarme, for eksempel ved at noen av 
konsumentene øker sitt forbruk i stedet for å måtte bruke sjøvannskjøling i 
energianlegget. På denne måten blir det altså mer kjølekapasitet som kan brukes til å 
øke trykkfall over turbinene og dermed gi høyere elektrisitetsproduksjon slik at man 
unngår å starte et dieselaggregat.” 
 
Slik anlegget fungerer i dag er det derfor ikke relevant å se nærmere på 
energieffektivisering av varmeforbruket i vanlig forstand fordi dette ikke nødvendigvis 
reduserer CO2-utslippene. På den andre siden er det viktig å se på strømforbruket og om 
muligheten for å benytte varmen til å utføre de prosessene som elektrisiteten gjør i dag, 
og å finne andre områder hvor varmen kan utnyttes fornuftig.  
 
Bydrift har utarbeidet en energiplan og miljøplan med energitiltak for å nå sine 
ambisjoner om et CO2-nøytralt Svalbard og jobber med forskjellige tiltak.  
 
Det er mangelfull informasjon om den eksakte energibruken i hvert bygg. I perioden 
2005–2011 ble strøm og varme avlest og rapportert kvartalsvis. Nå avleses og 
registreres forbruket for fakturering og det er ikke tilknyttet noen form for rapportering 
for videre analyser. 

 

Endringer som pågår eller skal iverksettes i nær framtid 
Arbeidet med å redusere strømforbruket er allerede i gang, og flere tiltak vil bli iverksatt 
av Bydrift KF i nær fremtid.  
 
Pumpene i energiverket og i fyrhusene er i ferd med å bli ombygd eller er allerede blitt 
frekvensstyrte. Dette reduserer strømbehovet i energiverket og distribusjonssystemet 
for varme. 
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På den andre siden planlegges det tiltak som krever økt behov for elektrisitet i 
energiverket. Utslippene til luft fra energiverket er større enn hva som aksepteres og det 
er pålegg om å installere bl.a. røykgassrensing. I den forbindelse blir det installert 
sjøvannspumper og elektrofilter som drives med strøm, i tillegg til nødvendig lys og 
vifter. Dette vil totalt gi en økning av elektrisitetsbehovet ved energiverket.  
 
Lavt fjernvarmekonsum er som nevnt begrensende for elektrisitetsproduksjonen. Høy 
returtempetatur fra fjernvarmen reduserer elektrisitetsproduksjonen og det er behov 
for større mengde sjøvannskjøling for å få så lavt trykk/temperatur på utløpet av 
mottrykksturbinen som ønskelig. Økt kapasitet for sjøvannskjøling er nå installert og 
flere tiltak er igangsatt for å utnytte varmen.  
 
Sjøvannspumpene vil igjen bidra til større elektrisitetsproduksjon fordi dette øker 
kjølekapasiteten for fjernvarmevannet.  
 
Vann og avløpsrør som holdes frostfrie med el-kabel bygges inn i kasser med varmerør, 
og kablene og strømforbruket fjernes. 
 
Motorvarmerne reduserer strømbruken ved at det nå monteres reguleringsutstyr for å 
begrense tilgjengelig effekt og brukstiden ved hjelp av automatsikring, uteføler og 
tidsur.   
 
Gatebelysningen bygges om til LED lamper og reduserer behovet med 80%. 
 
Det er stort behov for holdningene, holdningsendringer hos befolkningen og 
driftsoperatører og eiere av bygg i Longyearbyen. Det er gjennomført en Energi og Miljø 
konferanse som ble finansiert av Svalbard Miljøfond, der informasjon om forskjellige 
nyttige tiltak ble presentert og diskutert. 
 
Drift og vedlikehold av energisystemene i Longyearbyen er i de fleste systemene, både 
for fjernvarmedistribusjonen og i byggene utført etter nedskrevne prosedyrer for 
kontroll og utskifting av deler. Dette arbeidet blir utført av eksterne 
entreprenørbedrifter. Innspill fra rådgivende ingeniører blir gjerne gjennomført etter 
korte besøk fra fastlandet.  
 
Noen bygg har gjennomført enøkundersøkelser der både små og store tiltak er 
beskrevet, men ikke alle tiltakene er gjennomført.  
  
Noen bygg innen reiseliv har investert i forskjellige miljøstyringsprinsipper/program 
(Miljøfyrtårn, Svanemerket og ISO 2000) og har gjennom det innført en enkel 
overordnet energiledelse som et av styringsverktøyene.   
 
Oppfølgingen fra Bydrift innebærer også å tilbakestille mye av automatikken fra manuell 
til automatisk innstilling.  
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Tiltaksliste for videre arbeid 
 
Listen er delt opp i forslag til tiltak som gjennomføres de første fem årene og oppfølging 
og nye forslag for tiltak fram mot 2021. Flere av tiltakene har ingen eller veldig lave 
investeringskostnader og kan enkelt gjennomføres, hvis de prioriteres.   
 

Tiltak 2012 - 2017 
Det er som sagt igangsatt mange tiltak som vil bidra til bedre energiutnyttelse, men det 
mangler endel kunnskap som er nødvendig for å beskrive veien videre. Dette gjelder 
både for gjennomføring av daglige drift og vedlikehold, empiri som er nødvendig for 
videre planlegging, samt informasjon om nye ideer og kunnskap om ny teknologi og nye 
løsninger for å foreta nye tekniske forbedringstiltak. 
 
Energiledelse er en kontinuerlig prosess der man hele tiden lager nye mål og igangsetter 
nye tiltak. Mange små tiltak vil bidra, men en helhetlig gjennomgang vil optimalisere 
energibruken både for hvert enkelt bygg, infrastrukturen og energiproduksjonen. 
 
Vi foreslår følgende tiltak gjennomført i løpet av de neste 5 årene: 

 Måle og registrere energibruken i alle bygg (både el og varme). Dataene samles i 
et format som kan benyttes til videre analyser. 

 
 Innfør Energiledelsessystem etter Norsk Standard – EN ISO 5001 i Longyearbyen 

Lokalstyre. 
 
 En helhetlig energi og klimaplan basert på kvantitativ og kvalitativ informasjon 

der flere scenarier kan lages, er et godt plan og arbeidsdokument som hele tiden 
kan evalueres og oppdateres etter hvert som endringer oppstår. Alle kommuner i 
Norge er pålagt å ha en energiplan, men det er store forskjeller på kvaliteten. 
Arbeidet med en slik plan for Longyearbyen bør startes så fort som mulig og kan 
utarbeides trinnvis etter hvert som informasjon fra andre tiltakene blir 
tilgjengelige.  

 
 Oppdater eksisterende enøkanalyser med hva som er gjort og hva som gjenstår å 

gjennomføre. Det ble utarbeidet flere enøkanalyser i 2006 uten at alle tiltakene er 
gjennomført. Disse bør gjennomføres fordi mange av tiltakene er 
kostnadseffektive og lette å gjennomføre.  

 
 Gjennomføre flere enøkanalyser og gjennomføre de foreslåtte tiltakene i 

byggmassen; både næringseiendommer, institusjoner og eventuelt boliger.  
 

 Installere EOS i alle næringsbygg. Energioppfølging i flest mulig bygg og spesielt 
følge energibruken fra time til time gir god informasjon om bruk, og behov og 
synliggjøre tekniske feil.  

 
 Kartlegg hele distribusjonsnettet med vekslere og rør og deler, for å finne 

varmetap som enkelt kan utbedres og hva som er riktig varmetap. 
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 Kartlegg de forskjellige koblinger av varmevekslere og ventiler for å oppnå 
optimale systemer for minimal pumpedrift og redusere returtemperaturen for å 
unngå kjøling. 

 
 Sette inn varmemålere der dette mangler, og registrer forbruket. Forbruk målt 

over år eller måneder gir god indikasjon på behovet for nærmere enøk analyser 
eller gjennomgang av teknisk anlegg med tanke på samkjøring av varme og strøm 
etter reelt behov. 

 
 Installer behovsstyrt varme, ventilasjon og lys der dette er funksjonelt, som i 

næringsbygg, skoler og barnehager.    
 

 Installere behovstyrt lys, skift ut gamle lysrør og eventuelt skift til LED der dette 
er teknisk mulig.  

 
 Erstatt strømbruken med varme fra fjernvarmen der dette er mulig som bl.a. for å 

sørge for frostfrie VA rør. 
 

 Kartlegging av vannforbruket og utstyr innen VA sektoren kan gi nyttig 
informasjon om potensiell reduksjon av strømforbruket. 

 
 Visualisering av forbruket kontinuerlig ovenfor innbyggerne er god pedagogikk. 

Monter tv eller annet utstyr i Næringsbygget, Kulturhuset eller på skolene. 
 

 Opplæring av driftspersonell slik at systemforståelse, energiflyt og samkjøring i 
alle tekniske installasjoner blir helhetlig ivaretatt.  

 
 Øke bevisstheten hos innbyggerne, ledelsen og driftspersonell i Longyearbyen 

gjennom: 
o Etter montering av EOS, Visualisere energibruken for et eller flere bygg 

med en monitor/tv-skjerm et sted hvor befolkningen er ofte. 
o Visualisere forbruket og historisk forbruk på energifakturaene 
o Innføre energiledelse hos alle bedrifter og institusjoner 
o Innføre Miljøfyrtårn i Bydrift KF 

 
 Gjennomgang av kraftverket og kundegrunnlaget for å finne mer eksakt/presis 

effekt og energi som er tilgjengelig uten at det går på bekostning av 
elektrisitetsproduksjonen. Kunnskap om kundegrunnlaget gir ny og oppdatert 
base for effekt og energibehov. Dette vil også fungere som en evaluering av 
gjennomførte tiltak i denne 5-års perioden. 

 
 Lage en helhetlig energiplan med tiltakslister og som innbefatter kullbruk med 

CO2 rensing i et langsiktig perspektiv.  
 

 Etablere SD i fjernvarmesystemet for bedre driftsovervåking eventuelt via 
webløsning, for å kunne se hva som ”skjer” under drift rundt om i nettet. Dette gir 
god kontroll over trykktap, temperaturer og effektbehov. 
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 Gjennomføre en risikoanalyse som omhandler teknisk tilstand på energiverket og 
leveringssikkerheten. 

 
 Gjennomgang av drift-og vedlikeholdsrutiner og planer for å tilfredsstille 

energiloven med forskrifter. 
 

Kostnadene ved de forskjellige tiltakene vil variere avhengig av om de gjennomføres 
med egne ressurser eller om ekstern hjelp og assistanse benyttes.  
Nytten av tiltakene er i hovedsak bedre innemiljø, lokalmiljø i Longyearbyen og 
reduksjon av klimagassutslipp, men det vil også medføre lavere energiutgifter for 
den enkelte. Kostnadene ved gjennomføringen vil variere etter tilbudene og valg av 
løsninger. For å sørge for bærekraftige løsninger anbefaler vi at tiltakene som 
igangsettes har akseptabel levetid og at driftskostnader og intern ressursbruk 
innkalkuleres i kostnadsberegningene. Dette innebære at valg av løsninger er 
fremtidsrettet og fleksibelt.  

 

Tiltak frem mot 2021 
 Gjennomføring av tiltak som er blitt beskrevet i en ny energiplan 
 
 Oppdater alle detaljeplaner i energiledelsesplanark. 
 
 Fullstendig teknisk gjennomgang av energisentralen, inkludert pilotprosjekt med 

CO2-rensing. Dette er kun realistisk hvis forsøkene rundt lagring en av CO2 kan 
løses på Svalbard.  

 
 Rehabilitering av energisentralen. 

 
 Oppdatere energiplan ved behov/store endringer som påvirker energibruken 

 

Scenarier 
 
Vi forutsetter at det er politisk vilje de neste 10 årene til å ha fortsatt bosetting på 
Svalbard. Med bakgrunn i Svalbardpolitikken er det grunn til å anta at samfunnet vil 
fortsette å konsentreres rundt kullproduksjonen, men at også turisme, forskning og 
undervisning vil bli viktig. Det er kullressurser tilgjengelig på Svalbard i hele den 
perioden vi her omtaler, og Store Norske vil mest sannsynlig fortsette utvinningen som 
hittil. Verdens etterspørsel av kull vil ifølge International Energy Agency (IEA) være stor 
de neste 25 årene, med en mulig svak nedgang i EU og økning i import og bruk i andre 
verdensdeler. Et gjennombrudd i CO2-fangst og introduksjon av denne teknologien vil 
mest trolig også gi et enda større behov for kull som energiressurs. 
 
Store endringer i befolkningsutviklingen i Longyearbyen vil først skje dersom 
kullutvinningen opphører. I følge analysene til NIBR vil dette medføre at 50% av barna 
forsvinner og dermed både barnehager og skoler i tillegg til 40% av årsverkene i 
Longyearbyen og Svea(NIBR 2008). En slik utvikling vil gi dårligere tilbud til de som blir 
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igjen. Det liten mulighet for at dette vil skje i løpet av de neste ti årene. På den andre 
siden kan politiske forhold endre situasjonen veldig raskt. 
 
Økt befolkning pga. forskningen og turisme vil ikke gi samme antall barn i samfunnet og 
vil ikke bidra til samme demografi som kullutvinning. Turismen er sesongbasert med 
lavsesong i mørketida. Økningen i turismen har sine begrensinger i flykapasiteten og er 
lite realistisk uten gode turisttilbud også i mørketida.  
På den andre siden kan økt internasjonal interesse for øygruppen og arktiske strøk 
medføre større tilflytninger og andre oppgaver enn dagens samfunn. 
 
Planavdelingen opplyser at dagens vedtatte utbyggingsplaner gjelder til 2019 og at det 
vil bli utarbeidet nye etter dette. Det vil si at det i dag er god oversikt over planlagt ny 
bebyggelse og at det trolig ikke blir store byggeprosjekter før 2021. 
 
For fortsatt å kunne ha ambisjoner om at Svalbard skal være et godt bevart 
naturområde vil det være sterkt fokus på miljø også fra sentralt hold. Og samfunnet vil 
innstille seg på å forårsake minst mulig negativ påvirkning på naturmiljøet.  
 

2016- 2021  
Det er estimert følgende endringer i energibehovene i 2016 og 2021 (uten CO2-fangst) 
 

 

 
 
 

2016: Nytt renseanlegg og enøktiltak 
Energiressursene til Svalbard er som i 2012, med god tilgang til kull fra Store Norske og 
tilgang på diesel fra fastlandet. Det er ikke grunnlag til å tro at andre teknologier tas i 
bruk til energiproduksjon innen 2016. 
 
Det er grunnlag til å tro at varmeforbruket i Longyearbyen vil avta dersom de foreslåtte 
tiltakene gjennomføres. Uten gjennomføringsevne av de foreslåtte tiltakene vil 
varmebehovet øke med ca. 20% av dagens behov, på grunn av nybyggingen. 
 
Vi forutsetter at det store enøkpotensialene som er tilgjengelig blir gjennomført. 
Varmebehovet i 2016 antas å bli 25 % redusert i forhold til 2011 nivå i eksisterende 
bygg, og nybygg i denne perioden vil ikke øke varmebehovet på grunn av bedre 
utnyttelse av tilgjengelig varme i hele fjernvarmesystemet. Det er vedtatte 
utbyggingsplaner frem til 2019. Nye bygg vil bli bygd etter nyere standarder og 
varmebehovet vil være betydelig lavere enn eksisterende bygg. 
 

VARME: 2016 2021 

Nødvendig produksjon 49175 43459 

ELEKTRISITET: 2016 2021 

Nødvendig produksjon 33500 30150 
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Dersom hele fjernvarmesystemet, inklusiv distribusjonssystemet med vekslere og 
tilhørende utstyr gjennomgås og forbedres med hensyn til varmetap, kan vi forvente 
reduksjon i varmetap fra 17,5 % til 12,5 -15%.  
 
Strømforbruket i byen vil reduseres men ombygging i energisentralen vil medføre noe 
økning i behovet på grunn av ombygginger i forbindelse med installasjon av nytt 
renseutstyr. Totalt kan vi forvente at strømbehovet reduseres med 10-15 % dersom de 
foreslåtte tiltakene gjennomføres. 
 
Det er nok kullreserver til å produsere energi for å dekke energihovene som ventes i 
2016. Men det vil være behov for diesel som reserve i tidsperioden. 
 

2021 – Ny evaluering av energisystemet – oppdatert energi-og klimaplan 
Energiplaner/energistrategier har sin verdi hvis de blir oppdatert jevnlig, at 
gjennomførte tiltak blir evaluert og nye mål fastsettes. Med andre ord er en energiplan 
et dokument som har størst nytte hvis det følges tett. Det er forutsatt at et slikt 
dokument også finnes i 2021 og at det er riktig å inkludere store samfunnsendringer i 
prognosene for energibehov. Det er ikke realistisk å tro at ny teknologi er tatt i bruk i 
stort omfang innen 2021selv om det er tilgjengelig.  
 
Energibehovene som er estimert i tabellen over tar hensyn til mer effektiv utnyttelse av 
de tilgjengelige energiressursene uten spesielt store endringer i behovet for økt 
energiservice. Dette vil være et resultat av implementering av teknologi som i 2012 er 
kjent. Ny teknologi som gir større besparelser enn de vi kjenner i dag, vil bli 
implementert i begrenset omfang innen de neste 10 årene.  
 
Det er tatt hensyn til moderat økning i befolkningen og at kulldriften fortsetter som i 
dag. Store endringer i befolkningen vil med størst sannsynlighet skje på grunn av 
politiske vedtak om Svalbard og norsk engasjement der oppe, og bestemmes ikke av 
lokale vedtak.  
  
På den andre siden kan endringer i Nordområdene og internasjonal engasjement 
medføre at Svalbard utvikler seg til et arktisk knutepunkt. Dette medfører mer 
utbygging og forandringer i energibehovene. Slik utvikling kan raskt bli aktuelt, og en 
tilgjengelig energi- og klimaplan som kan endre noen av parameterne vil være et veldig 
godt redskap i en slik situasjon.   
 
Resultatene fra forskningen rundt CO2-fangst og lagring vil være klart før 2016. I 
perioden mellom 2016 og 2021 antar vi at sentrale myndigheter har gitt sine signaler 
om hvorvidt energisentralen skal rehabiliteres eller totalrenoveres med mulighet for 
CO2-fangst. 
 
Alternativet med CO2-fangst innebærer bruk av teknologi som medfører behov for mer 
energi enn det som er tilgjengelig med dagens produksjon. På den andre siden vil 
kunnskapen om denne teknologien gi stor gevinst i globalt. Kina og India er blant de 
landene som vil øke sitt kullforbruk og mange land i Afrika vil gjøre det samme. En av 
årsaken er at et kullkraftverk er relativt enkelt å bygge, i tillegg har mange land egne 
kullressurser og vil ikke være avhengig av internasjonal energihandel for å ivareta 
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energisikkerheten for landet. Fornybar energi vil ikke være dominerende i det globale 
energibildet i overskuelig framtid (IEA, 2011). 

Konklusjon 
 
Studien viser at det er mangelfull informasjon om energiflyten i Longyearbyen. Dette 
gjelder både strøm og varme. Det er grunn til å tro at det er store variasjoner i 
energibruken i de forskjellige byggene. Dette skyldes mangelfull kunnskap om mengden 
av de forskjellige energibærerne som brukes for å levere den energiservicen, vann, 
varme, lys og ventilasjon som det er behov for, for deretter å finne gode alternativ til 
helhetlig løsninger. 

 
Rapporten beskriver en tiltaksliste som beskriver forslag på flere nivåer, og alle gir 
viktige bidrag i Longyearbyens Lokalstyret sitt arbeid for å nå sine miljømål og 
optimalisere energiutnyttelsen. 
 
Det anbefales at arbeidet med en detaljert lokal energi- og klimaplan startes, og at det 
utarbeides en strategi for gjennomføringen tiltakene som er beskrevet.  
 
Elektronisk dataprogram for energi- og klimaplan er et godt verktøy for raske 
oppdateringer dersom teknologi eller politiske føringer som gir store påvirkninger på 
energibruken innføres. Tiltakslistene kan lettere oppdateres ved bruk av elektroniske 
verktøy i planfasen. 
 
UNIS og SINTEF har igangsatt et forskningsprosjekt for å se på CO2-lagringsmuligheter i 
Adventdalen ved Longyearbyen. Foreløpig resultater er positive. Samtidig er Bydrift 
pålagt å sørge for bedre rensesystem i energiverket for å redusere utslipp til luft, uten å 
inkludere utslipp av klimagassen CO2. Nytt renseanlegg koster 120 mill. Det er mulig å 
installere et Aker Clean Carbon pilotanlegg til test 100-150 millioner kr. Men dette er 
mer energikrevende enn det energiverket har til rådighet i dag. 
 
Det jobbes ellers målbevisst mot et CO2-nøytralt Svalbard og flere mindre tiltak 
gjennomføres kontinuerlig. Det er også ønsker om å inkludere CO2-rensing ved 
kullkraftverket hvis dette skal rehabiliteres. Dette vil etter dagens informasjon ikke skje 
innenfor den tidsperioden denne studien omfatter.  
 
Dersom bosettingen på Svalbard skal fortsette med en næringssammensetning 
tilsvarende den i dag, er stedet et miljø med enestående muligheter og gunstige 
forutsetninger for etableringen av et forskningsprosjekt for CO2-rensing fra 
kullkraftverk. Resultatet vil ikke bare gi redusert utslipp av klimagasser fra 
Longyearbyen, men være et svært viktig bidrag i elektrisitetsproduksjonen 
internasjonalt. I tillegg vil norske fagmiljøer utvikle viktig kunnskap som kan videreføres 
i arbeidet med energiprosjekter i utviklingsland. 
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Annex1 

Notat 

 
Korrosjon og utfellinger på rør og deler i fjernvarmesystemet i Longyearbyen  

Ressurs og Miljø AS har etter forespørsel fra Bydrift KF vurdert mulig årsak til korrosjon 
og utfellinger på rør og deler i fjernvarmesystemet i Longyearbyen. 
 
Tappevannsvarmevekslene i fjernvarmesystemet har veldig kort levetid grunnet 
korrosjon og lekkasjer. Andre varmevekslere har normal levetid. Det er også registrert 
en del utfellinger på rør og deler. 
 
Problemet omfatter i liten grad primærsidens eller sekundærsiden rør og deler. 
Hovedproblemet gjelder tappevannet.  
 
Vannkilden i Longyearbyen er isdammen. Det blir kontinuerlig foretatt vannprøver og 
vannkvaliteten tilfredsstiller offentlige krav til drikkevann.  

Vann analysene og fotografier  
Ut ifra tilsendte vannprøver og fotografier er det mulig å gi noen kommentarer som kan 
bidra til å løse problemene. 
 
Vi har fått oversendt resultatet fra en av vannanysene og har følgende kommentarer:  
Vannprøven viser at dette vannet skiller seg tydelig fra vannet som benyttes til 
drikkevann på fastlandet. Spesielt er kloridinnhold og ledningsevne ca 10 ganger høyere 
enn hva vi ellers har i overflatevann i Norge.  Når det gjelder hårdhet, er vi usikre på om 
verdiene er angitt som mg/l eller tyske hårdhetsgrader (dH). 
 
Klorid fremmer korrosjonen på ulegert stål, og for så vidt syrefast og kobber også. Høy 
ledningsevne øker korrosjonshastigheten, og pH-verdien er for lav til å bidra med noen 
beskyttelse. Akkurat hvilken type korrosjon det er snakk om skal jeg være litt forsiktig 
med å fastslå, men ut fra bildematriellet, så kan vi fastslå at: 
 

                       
 
Bildene viser utfellinger av kalsiumkarbonat (CaCO3). De karakteristiske, hvite 
«utblomstringene» man kan se i kuplinger ol, skyldes vannets høye hårdhet. 
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Noen av bildene viser mulig galvanisk korrosjon på grunn av sammenkobling av ulike 
metaller. Klorid og høy ledningsevne øker faren for galvanisk korrosjon ved direkte 
kobling av for eksempel kobber og stål. 

Forslag til løsninger av problemene 
Det er ikke mulig å gi en detaljert beskrivelse for løsninger til problemene fordi det 
tilgjengelige analysematerialet er av generell karakter.  
 
Det er ikke gjennomført en undersøkelse av tappevannsbehovet og forbruksmønsteret 
hos de kundene der problemet med varmevekslerne er størst. En undersøkelse om 
variasjonen i forbruksmønsteret, riktig regulering osv. vil gi ytterligere informasjon for å 
løse problemet.  
 
Krypstrøm er i noen sammenheng påpekt som en mulig kilde til problemet med 
korrosjon av tappevannsvekslere, en annen årsak kan være sand og partikler i vannet 
kombinert med store variasjoner i belastningen. Hvis krypstrøm kun skulle berøre 
tappevannsveksleren og ikke de andre vekslerne er det vanskelig å forklare. Krypstrøm 
vil gi indikasjoner også i andre installasjoner i undersentralen. Vi er også ukjent med om 
noen av vekslerne er delt og sett på fra innsiden for å se på utfellinger eller hvor 
lekkasjen har oppstått. 
 
Ingen av disse teoriene er derfor påvist og vi kan ikke finne en klar sammenheng. 
Ytterligere undersøkelser er nødvendig for å være sikker.  
 
På den andre siden gir tilgjengelige informasjonen grunnlag til å påpeke behovet for å 
installere et demineraliseringsanlegg for å fjerne mineraler, eksempelvis et RO anlegg.  
 
Det bør vurderes om dette bør installeres i vannverket eller i undersentralene der 
problemene er størst. En gjennomgang av infrastrukturen med oversikt over 
vannmengdene gir grunnlag for et kostnadsoverslag og forslag for størrelser og hvor i 
nettet det bør installeres. 
 
Videre kan bildemateriellet tyde på behovet for en gjennomgang av koblinger for å se 
om kobber og stål er koblet direkte sammen uten for eksempel montering av messing 
mellom disse metallene. Dette er spesielt viktig der vannets kvalitet øker faren for 
galvanisk korrosjon. (Generelt er jo korrosjon veldig ugunstig på vannrør som enten blir 
tette eller det går hull, og de bør derfor skiftes ut.) 
 
Oslo 23.04.12 
Aud K. Skaugen 


