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SAMMENDRAG 
I tidligere rapport som omhandlet valg av energibærere var det lagt til 
grunn urealistisk lave kostnader for driften av energiverket. Nye 
beregninger viser at kostnader ved videre drift av dagens kullkraftverk 
vil være på samme nivå som summen av kapital- og driftskostnader 
ved bygging og drift av nye dieselgeneratorer. Da energipriser 
varierer mye bør en imidlertid ha klare indikasjoner før en velger å 
skifte energibærer. Det er også et potensiale i å redusere 
driftskostnadene for dagens energiverk. Det anbefales derfor at 
dagens energiverk drives videre, men at det ikke gjøres større 
investeringer. Fremfor å gjøre større investeringer vil det være 
lønnsomt å gå over til dieseldrevene anlegg. Både kjeler og turbiner i 
energiverket antas å ha en restlevetid lenger en 10 år. De øvrige 
delene av energiverket er forholdsvis små i forhold til 
hovedkomponentene og en utskifting av disse må derfor anses som 
en del av driften, de har også sterkt varierende levetid. 
Energiforbruket har de siste årene vist en svak nedgang, dagens 
anlegg må derfor anses å ha meget god kapasitet i forhold til 
behovet. 

Kontrollanlegget er gammelt og bør skiftes. Dette kan gi en 
rasjonalisering av driften med ca. kr.2 mill./år. Et nytt kontrollanlegg 
vil også kunne være med på å lette driften av elforsyningen og 
fjernvarmenettet og er påkrevet uavhengig av valg av energibærer. 
Dagens kontrollanlegg er basert på et betjent kontrollrom, dette 
binder opp 5 årsverk som ikke bidrar vesentlig på andre måter i den 
daglige driften. Et nytt og mer moderne kontrollanlegg vil kunne 
sende signalene direkte til driftsbetjeningen og kontrollrommet må 
derfor ikke være bemannet i en normalsituasjon. Det bør derimot 
bygges opp beredskapsordninger hvor en kaller inn mannskap ved 
spesielle hendelser. Bemanningen bør ut fra dette kunne reduseres 
fra 17 til 11 mann. 

Reservekraftanlegget står så nær dagens energiverk at en brann vil 
kunne ramme begge anleggene samtidig. Dieselaggregatene er 
gamle og det kan derfor ikke anbefales å flytte disse. Det anbefales 
derfor å bygge et nytt reservedieselaggregatanlegg med 
varmevekslere for fjernvarme. Hvis en får et større havari i 
energiverket vil det i dag være bedre økonomi i å gå over til 
dieselaggregater en å reinvestere store beløp i energiverket. 
Reservedieselaggregatene bør derfor forberedes slik at de kan ta 
over lasten hvis en slik situasjon skulle oppstå. 

Utslippene fra anlegget tilfredsstiller i dag kravene fra SFT. Ny 
lovgivning kan imidlertid føre til at man må inn med nye renseanlegg. 
Hvis en lykkes i å redusere driftskostnadene i anlegget vesentlig bør 
en investere i et slikt anlegg, hvis ikke vil et slikt krav gjøre det 
lønnsomt og gå over til dieselaggregater. Et nytt renseanlegg som 
renser SO2 og støv er stipulert til kr. 25mill. 

Avfallet i Longyearbyen kjøres i dag ubehandlet på deponi. Det er 
derfor belyst om avfallet kan utnyttes til energiformål. Da 
avfallsmengden er forholdsvis liten vil det ikke være økonomi i å 
bygge om dagens energiverk slik at dette kan brenne avfall. 
Fraktprisene vil være avgjørende for om det er lønnsomt å frakte 
avfallet i Longyearbyen til fastlandet for behandling eller bygge et 
eget anlegg for lokal forbrenning. De fraksjonene som ikke kan 
utnyttes på annen måte kan fortsatt gå til deponering i Longyaerbyen. 

Vindmøller er i dag konkurransedyktige med dieselaggregater. Hvis 
en ser for seg en fremtidig overgang til dieselaggregater bør det 
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igangsettes vindmålinger på antatt gunstige steder for å avdekke 
potensialet. Vindmøller vil også være med på å redusere behovet for 
å lagre brensel og bidrar ikke til utslipp av klimagasser. 

Elnettet er i bra forfatning, og det vil her ikke være store behov for 
investeringer i nytt nett. Vernene er imidlertid gamle og utskifting bør 
vurderes. 

Deler av fjernvarmenettet er i dårlig forfatning og det vil her være 
behov for betydelige investeringer. Det er store korrosjonsskader i 
deler av det eksisterende anlegget. Fjernvarmenettet er vanskelig å 
regulere og kan derfor ikke drives optimalt med hensyn til energibruk. 
De fleste abonnementene har ikke måler og det er ingen kultur for 
energisparing. En bør samtidig prøve å rydde opp i strukturen i nettet 
der dette er mulig. 

Beredskapen for de tekniske anleggene synes stort sett å være 
tilfredsstillende med hensyn til komponentsvikt. En brann vil derimot 
kunne ramme energiforsyningen kraftig. Det samme vil en svikt i 
vannforsyningen kunne gjøre. Den største risikoen synes derimot å 
ligge i beredskapen for brensel i vinterhalvåret når fjorden er frosset. 
En overtagelse av oljetankene bør også vurderes for å sikre en 
rimelig og sikker tilgang på brensel. 

Energiverket drives godt ut fra de forutsetningene som ligger til grunn 
i dag. Ved en ombygging av kontrollanlegget og omlegging av driften 
kan det være behov for en styrking av kompetansen samtidig som 
bemanningen kan reduseres. 

Investeringsbehovet er anslått til (alle tall i MNOK) 

 

Tiltak Kritiske 
investeringer 

Nødvendige 
investeringer

Fjernvarmenett 93  

Kjøp tankanlegg 35  

Nytt kontrollanlegg 7,5  

Nytt reservekraftanlegg 36  

Vibrasjonsovervåking turbiner 0,5  

Riving / renovering gammel energisentral 11  

Elnett 0,5  

Reserve vannforsyning 7  

Releplaner og releutrustning 2,5  

Investering vindmøller  20 

Avfallsforbrenning  25 

Renseanlegg for utslipp til luft  25 

Nytt lagringsanlegg for kull  25 

SUM 193 95 
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1 GENERELT OG INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN 
Fjernvarmeanlegget på Svalbard består av en fyrsentral med to 
kullfyrte kjeler som produserer damp til to turbiner, hver med 
generatorytelse 5,5MW elektrisk kraft. Brutto energileveranse er på 
ca.40GWh el og 40GWh varme. Da anlegget har en el-virkningsgrad 
på ca.24% er det behovet for el som styrer produksjonen og det er 
normalt mer enn nok varme til å dekke fjernvarmebehovet. Som 
reserve for det kullfyrte anlegget er det installert dieselgeneratorer . 
Kull vil fortsatt være hovedenergikilden i den nærmeste fremtid men 
det råder en viss usikkerhet med hensyn til leveranser av kull. Selv 
om forsyningen av kull fra Longyearbyen blir borte kan kull hentes fra 
andre områder på Svalbard eller importeres. Samtidig bør det 
vurderes om avfallet på Svalbard kan utnyttes til energiformål. 

Deler av fjernvarmeanlegget og kraftverket begynner å nærme seg 
den tekniske levetid. Det brukes relativt mye ressurser til drift og 
vedlikehold. Kontrollanlegget er gammelt og umoderne samtidig som 
det begynner å bli vanskelig å skaffe reservedeler. Sekundærnettet 
for fjernvarme er bygd på pilarer med isolasjon og beskyttelse i form 
av trekasser. På denne bakgrunn er det behov for et program for 
oppgradering av det tekniske anlegget samt å rasjonalisere 
driftsrutinene. Samtidig bør kompetansen for driftspersonalet styrkes 
for å møte disse utfordringene. 

En ombygging av anlegget bør tilpasses samfunnet i Longyearbyen 
slik at man får en mest mulig jevn sysselsetting. 

1.2 FORMÅL 
Målsettingen med denne rapporten er å få kartlagt dagens tekniske 
status på anlegget slik at behovet for fremtidig oppgradering og 
nyinvesteringer synliggjøres. Dette omfatter følgende: 

• Fjernvarmenettet med undersentraler og lokale kjelanlegg 

• Kullkraftverket som fortsetter som hovedproduksjonsanlegg i 
minst 10 år til 

• Reservekraftanlegget med dieselmotorer 

• SRO-anlegget 

• Eventuelle krav til reduserte miljøutslipp og behov for nye 
renseanlegg 

• Avfallsminimering og energigjenvinning/forbrenning 

• Elektrisk kraftforsyning 

1.3 GJENNOMFØRING 
Arbeidet er gjennomført etter ønske og bestilling av Svalbard 
Samfunnsdrift AS (SSD). 

I tillegg til å være premissleverandør har SSD bidratt med nødvendig 
underlagsmateriale i form av tekniske data for dagens anlegg. SSD 
har også bidratt med viktige innspill i rapportarbeidet. 

Selve utredningsarbeidet er gjennomført av Oslo Energi Konsult AS 
med bistand fra Sycon Energikonsult AB. og personell fra Svalbard 
Samfunnsdrift AS 
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Følgende har deltatt i prosjektet: 

Gorm Aukrust Svalbard Samfunnsdrift AS 

Tor Arne Hafstad Oslo Energi Konsult AS 

Knut Aas Oslo Energi Konsult AS 

Svein Losnedal Oslo Energi Konsult AS  

Arbeidet tar utgangspunkt i tidligere utarbeidede rapporter om temaet 
og sammenfatter disse for å synliggjøre det samlede 
investeringsbehovet i forbindelse med energiforsyningen i 
Longyearbyen. 

Det er foretatt befaring på stedet samt gjennomført intervjuer med 
driftsbetjeningen.  Ut fra dette har en systematisert dataene og 
kalkulert et fremtidig investeringsbehov for energiforsyningen i 
Longyearbyen.  For el-nettet og fjernvarmenettet er OEK sin 
NETTOPP modell brukt for å systematisere dataene og få frem 
investeringsbehovet.  
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2 ALTERNATIVE ENERGIKILDER 
Rapport av 08.07.99 konkluderer med at kullfyring fortsatt vil være 
den beste løsningen for energiforsyningen i Longyearbyen så lenge 
dagens anlegg kan drives videre uten store investeringer.  Tallene 
som ligger til grunn for driftskostnadene i denne rapporten synes å 
være for lave.  I rapporten er det brukt 5 MNOK i driftskostnader 
mens dagens tall viser at disse er 13 MNOK når man inkluderer 
personalkostnadene.  Elvirkningsgraden viser seg også og ligge noe 
over det som lå til grunn for rapporten. Justerer man disse tallene 
viser dette at dagens kullkraft gir omtrent samme produksjonspris 
som et dieselaggregatanlegg. (se vedlegg).  Variasjoner i oljeprisen 
gjør imidlertid store utslag for denne typen beregninger, og det bør 
derfor være klare indikasjoner før en velger å legge ned dagens 
kullkraft.  Da det ligger potensiale i besparelser i driftskostnadene for 
kullanlegget vil dette styrke dettes stilling, men en videre drift er 
avhengig av at besparelser gjennomføres.   

Hvis det skulle oppstå større havarier bør en vurdere om en skal gå 
over til dieseldrevne generatorer fremfor å reparere.   

Da prisene på vindkraft den senere tid har falt, har vi valgt å se på 
dette alternativet på nytt.  Vi har her studert mulighetene for å la 
vindkraft ta deler av den elektriske belastningen i Longyearbyen. 

2.1 VINDKRAFT 
Vindkraftindustrien har hatt en meget stor utvikling de siste fem 
årene.  Dette har gitt seg utslag i lavere priser, forlenget levetid, 
høyere virkningsgrad, lavere vedlikeholdskostnader og installasjoner 
med større ytelse.  For vindparker kan en i dag komme ned i priser på 
23 –25 øre/kWh. Hvis en ser på produksjonskostnadene for den 
delen av elproduksjonen hvor en ikke kan nyttiggjøre seg varmen, er 
denne høy.  Mye av kostnadene er imidlertid faste kostnader som 
ikke vil bli vesentlig redusert selv om man installerer vindmøller. 
Kostnadene til brensel som påvirkes direkte av produsert mengde 
utgjør 21,25 øre/kWh el. med dagens energipriser.  I et 
samfunnsøkonomisk perspektiv bør en også vektlegge 
miljøkostnadene ved utslipp fra energiverket.  I rapporten for 
energianalyse for Longyearbyen ble miljøkostnadene ved dagens 
anlegg utstyrt med renseanlegg beregnet til 6,1 øre/kWh og uten 
renseanlegg 12,5 øre/kWh.  Tar man med dette inn i regnestykket gir 
dette en energipris på 33,75 øre/kWh uten renseanlegg for den delen 
av elproduksjonen hvor en ikke kan utnytte varmen.  Dette ligger over 
det man regner som normale kostnader ved vindkraftproduksjon. 

Optimal ytelse for vindkraftverket bestemmes av vindforhold, 
leveringssikkerhet og regulerbarhet i både vindkraftverket og den 
termiske produksjonen. Hvis en tar utgangspunkt i et vindkraftverk 
som dekker den delen av el-behovet hvor en i dag ikke får nyttiggjort 
seg varmeenergien vil en optimal størrelse på et vindkraftverk være 
ca. 2,5MW sett ut fra belastningskurvene de siste årene. 

Hvis en regner med en brukstid på 3600 timer gir dette en årlig 
energimengde på 9GWh noe som tilsvarer ca. 4000 tonn kull. Dette 
tilsvarer ca 20% av energibehovet. Da det av beredskapshensyn bør 
finnes brenselreserve for en vintersesong vil en vidmølle på 2,5MW 
redusere dette behovet tilsvarende.  

Å øke effekten på vindmølleparken vil være vanskelig å forsvare 
økonomisk da en allikevel må produsere varme for å dekke opp 
varmebehovet. Da det finnes et potensiale for å spare varmeenergi 
kan muligens effekten økes noe. 
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Miljømessig fokuseres det på vindkraft som fornybar og CO2-fri 
energi, samtidig som det har ulemper i forhold av visuelt inntrykk, 
lavfrekvent lyd og lysreflekser.  Kraftverket bør derfor plasseres slik at 
det ikke står i direkte nærhet til allmenn bebyggelse. 

2.1.1 Vindforhold i og ved Longyearbyen 
Vi har innhentet vindmålinger for Svalbard lufthavn i perioden 1976 – 
1999.  Disse viser at vindhastigheten ved Svalbard Lufthavn ligger 
gjennomsnittlig i området 4 – 6 m/s.  Dette anses for å være for lavt 
for effektiv utnyttelse av vindmøller.  Vindhastigheter i denne klassen 
vil kun gi 15 – 50 % av mulig effekt.  For platåfjellet har vi fått enkle 
vindmålinger for 1998 til 2000.  Verdiene der ligger i grenseland for 
om det er lønnsomt og installere vindmøller.  Dette alternativet bør 
derfor undersøkes nærmere. En plassering av vindkraftverk på 
platåfjellet vil kreve en overføring via høyspentlinje. Andre 
plasseringer som kan være aktuelle er Adventsdalen, men en må 
vurdere om dette er ønskelig ut fra estetiske forhold.  

Investeringskostnadene for vindkraftverk ligger i dag på 6500 – 7000 
kr/kW, i tillegg kommer fundament, nettilkobling og overordnet 
kontrollanlegg.  Installasjon av et vindkraftverk på 2,5 MW vil derfor 
komme på i størrelsesorden 20 MNOK avhengig av beliggenhet og 
type anlegg som velges. 
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Vindstyrken bør ideelt sett være det dobbelte av gjennomsnittet en 
har ved Longyearbyen flyplass idag.  Dette behøver nødvendigvis 
ikke gjelde hele året, men en bør ta sikt på brukstid på mer enn 3000 
timer.  Da vindkraft må kunne anses som aktuelt bør, bør det 
igangsettes vindmålinger i aktuelle områder for å finne en god 
plassering. 

2.2 ENERGIGJENVINNING AV AVFALL 

2.2.1 Bakgrunn  
Avfallssituasjonen i dag er beskrevet i ”Avfallsplan for Longyearbyen” 
SSD 14.02.2000. Planen redegjør for innsamling og behandling av de 
ulike avfallsfraksjonene i Longyearbyen på Svalbard.  I dag finnes 
kun to mulige sluttbehandlingsformer tilgjengelig: transport til 
fastlandet/Europa (for gjenvunnet avfall) eller deponi.  Deponiet i 
Adventdalen ble dimensjonert for 75 års drift ved etableringen for 10 
år siden. I dag vurderes gjenværende levetid til 30 år fortsatt drift.  

2.2.2 Målsettinger og tiltak 
Flere tiltak kan bli iverksatt for å avhjelpe denne situasjonen, 
hovedmålsettinger er:  

• å hindre at avfall oppstår 

• å satse på økt ombruk, material- og energigjenvinning 

• sikre en miljømessig forsvarlig sluttbehandling av restavfallet 

Det er ønskelig å satse på forbrenningsteknologi med 
energigjenvinning og forby deponering av brennbare 
avfallsfraksjoner.  Dette vil kunne gi deponiet i Adventdalen betydelig 
lenger levetid.  Av en deponert avfallsmengde på totalt ca 2000 
tonn/år, er ca 1500 tonn brennbare materialer.  Dette innebærer at 
deponert avfallsmengde kan reduseres med 75% ved å etablere 
energigjenvinning av avfall som lokal behandling.  

Dagens deponerte mengde på 2000 tonn/år over 30 års levetid tilsier 
60.000 tonn gjenværende kapasitet for deponiet.  Forenklet kan man 
si at hvis kun 500 tonn deponeres årlig, så vil det da ta 120 år å fylle 
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opp deponiet istedenfor 30 år. Antas askeandelen fra forbrenningen 
til 15% av innfyrt avfallsmengde, vil årlig deponert mengde være 500 
+ 225 tonn = 725 tonn, noe som vil gi deponiet gjenværende levetid 
på 83 år med energigjenvinning av 1500 tonn brennbart avfall. 

2.2.3 Teknisk løsning 
Det er skissert 3 muligheter for energigjenvinning av en brennbar 
avfallsmengde på 1500 tonn/år fra Longyearbyen: 

• Forbrenne avfallet i eksisterende kullovn  

• Forbrenne avfallet i ekstern avfallsforbrenningsovn 

• Transport til fastlandet for energigjenvinning 

Forbrenning av avfall er underlagt meget strenge utslippskrav fra 
SFT, som må overholdes uansett hvilken løsning som velges.  

2.2.4 Alternativer 
Alternativ 1. Forbrenning i eksisterende kullovn: 
Erfaringen fra ombygging av eksisterende ovn  til 
avfallfallsforbrenning ved Sande Paper Mill har så langt vært negative 
og har bl.a. medført særdeles høye utslipp av dioksiner.  Kostnadene 
ved en slik tilpasning er også så store at dette ikke kan anses som 
noen god løsning.  Investeringene i dette for Logyearbyen antas å 
ligge på mellom 10 og 20 MNOK avhengig av hvilke metode som 
brukes.  Det kan heller ikke sies noe sikkert om hvor vellykket en slik 
ombygging vil bli.  I tillegg kommer utgifter til rensing 

Alternativ 2. Forbrenning i ekstern avfallsforbrenningsovn:  
Det finnes nyutviklet ovnsteknologi for energigjenvinning av avfall for 
den avfallmengden / ytelsen det her er snakk om.  Det bygges nå 
kommersielle anlegg basert på denne teknologien som garanterer at 
utslippene ligger innenfor gjeldende utslippskrav. Kostnaden ligger på 
ca 19 MNOK for nøkkelferdig anlegg eksklusive bygg.  Kostnader til 
bygg er anslått til 2 mill.kr.  Energien kan utnyttes for eksempel til 
oppvarmingsformål ved Longyearbyen lufthavn.  Her vil en kunne 
erstatte oljefyring med energi fra avfallsforbrenningen.  Oljeprisen i 
Longyearbyen ligger på ca. 0,25 kr/kWh mot prisen på kull som er ca. 
0,05 kr/kWh.  Det er derfor bedre økonomi å erstatte olje med avfall 
istedenfor å erstatte kull.  På flyplassen er det i dag to fyrkjeler som 
bruker mellom 300.000 og 400.000 liter Jet A-1 i året (fyringsparafin: 
brennverdi ca 11,9 kWh/kg, tetthet ca. 0,8 kg/m3) I tillegg har de et 
årlig strømforbruk på ca 714.285kWh.  Dette er blanding av 
oppvarming og teknisk bruk.  Det er planlagt et nytt bygg på 
ca.3200m2. og går vi ut fra en årlig energibruk på 300 kWh/m2, utgjør 
det samlede fremtidige oppvarmingsbehovet for flyplassen ca.5,7 
GWh.  Det betyr at energiforbruket på flyplassen er mer en stort nok 
til å nyttiggjøre den energien som avfallet fra Longyearbyen kan gi. 

Alternativ 3. Transport til fastlandet for energigjenvinning: 
Teknisk sett vil dette alternativet kreve lagring av avfall i deler av 
vintersesongen før skipsanløp muliggjør transport til fastlandet. Dette 
vil gi ekstrakostnader til bearbeiding / behandling.  I tillegg vil det 
påløpe kostnader til selve transporten inkludert lasting og lossing.  
Man må i tillegg påregne leveringsavgift til godkjent 
energigjenvinningsanlegg på fastlandet.  Metoden kan allikevel være 
et godt alternativ til lokal bearbeiding under forutsetning at man 
oppnår rimelig returtransport til fastlandet. 
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2.2.5 Vurdering av lokal forbrenning kontra transport til fastlandet 
Ved vurdering av investering i lokal forbrenningskapasitet må man ta 
med både investeringskostnader og driftskostnader knyttet til denne 
typen forbrenningsanlegg, samt velge økonomiske forutsetninger for 
prosjektet.  Her gjøres rede for våre forutsetninger og 
kostnadsestimater. 

Det forutsettes at dagens ordning med deponering lokalt på Svalbard 
er selvfinansierende, dvs at innsamling, sortering, pressing, samt noe 
transport og behandling er dekket inn via dagens gebyrordning.  
Videre regner man ikke med investeringer knyttet til alternativ 3.  Det 
vil si at ekstrakostnader knyttet til alternativet ”transport til fastlandet 
for sluttbehandling” kun består av to deler: 1.) skipstransport inkl. 
lasting og lossing, og 2.) mottaksavgift til godkjent sluttbehandling på 
fastlandet.  En fremtidig sluttbehandlingsavgift for levering av 
brennbart restavfall til godkjent mottak på fastlandet settes til 1000 
kr/tonn. 

Totale investeringer i ny varmesentral basert på avfallsforbrenning er 
kostnadsberegnet til 25 MNOK.  Hovedkostnaden gjelder selve 
forbrenningsanlegget med 19 MNOK, mens bygg, oljekjeler, pipe, 
pumper, ventiler, rørlegging og styringsautomatikk kommer i tillegg. 
Økonomisk levetid er satt til 25 år kalkulasjonsrente som benyttes er 
7%.  Driftskostnader dekker bl.a. lønnsutgifter, vedlikehold inkludert 
rensemiddel/absorbent, askedeponeringskostnader og 
utslippsmålinger og utgjør nær 1 MNOK/år.  Inntekter for mottak av 
avfallet til forbrenningsanlegget på 300 kr/tonn er tatt med i 
beregningen.  (Dagens drift koster ca. 1000 kr/tonn avfall til 
innsamling, behandling og deponering.  Av dette antas at 300 kr/tonn 
er direkte knyttet til selve deponiet og vil alternativt kunne betales 
som leveringsgebyr til forbrenningsanlegget.)  Med disse 
forutsetningene blir årlige kapitalkostnader for prosjektet 2,15 MNOK, 
årlige driftskostnader blir 0,8 MNOK, og totale årlige kostnader utgjør 
dermed 2,95 MNOK for denne sluttbehandlingsløsningen.  Det 
innfyres 1588 tonn/år og produseres 5 GWh varme.  Spesifikk 
varmepris blir da 59 øre/kWh fra produksjonsanlegget.  Kostnaden 
knyttet til behandlingen blir da 1859 kr/tonn. (Dersom lønnsutgifter 
trekkes fra driftskostadene, forutsetter dermed at anlegget driftes 
innenfor dagens skiftordning, blir spesifikk varmepris 53 øre/kWh og 
1670 kr/tonn). 

Vi antar at viktigste kriterium ved valg av løsning er 
kostnadsminimering, forutsatt at løsningen for øvrig er miljømessig 
akseptabel.  (Både alternativ 1 og 2 forutsettes her å være 
miljømessig akseptable.)  Med kostnader som beskrevet ovenfor, vil 
kostnadene knyttet til skipstransporten bestemme hvilket prosjekt 
som er mest lønnsomt.  Hvis transportkostnadene pluss mottaksavgift 
på fastlandet summert er lavere enn 1859 kr/tonn, så vil det lønne 
seg å transportere avfallet til fastlandet.  Med forutsatte mottaksavgift 
på 1000 kr/tonn, kan transportkostnadene dermed utgjøre inntil 859 
kr/tonn før det lønner seg å investere i et eget forbrenningsanlegg i 
Longyearbyen.  Det gjøres oppmerksom på at beregningen er statisk 
idet man ikke tar hensyn til endringer i de økonomiske forut-
setningene over prosjektets levetid på 25 år. 

Hvis en velger å bygge avfallsforbrenningsanlegg, bør en vurdere 
Svalbard under ett.  En bør derfor også vurdere eventuell miljøgevinst 
ved at man kan ta avfall fra andre bosetninger på Svalbard. Dette bør 
derfor utredes videre. 
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2.2.6 Anbefaling  
Det anbefales at man gjør en nærmere vurdering av økonomien til de 
ulike alternativene. Teknisk og økonomisk sett frarådes alternativ 1 
fordi man risikerer utslippsoverskridelser og usikre kostnader med 
denne løsningen, og det er vanskelig og forsvare dette miljøpolitisk 
på Svalbard.  Altenativ 2 anbefales idet løsningen innebærer en 
miljømessig akseptabel lokal energigjenvinning av brennbart avfall.  
Alternativ 3 kan vise seg økonomisk mest attraktiv, og forutsetter man 
at det er ledig transportkapasitet på skip som uansett returnerer til 
fastlandet, så anses løsningen miljømessig forsvarlig. 



 14

3 ENERGIVERKET 

3.1 NÅTILSTAND 
Forbrenningsanlegget består av to identiske kjeler av typen 
Burmeister og Wain, energiverket ble bygget i 1982, og mesteparten 
av utstyret er da også fra 1982.  Hver kjel kan produsere 40 tonn 
damp/h.  Dampen mates inn på en felles ringledning.  Kjelene er hver 
for seg store nok til å dekke det totale behovet.  Kjelene kjøres i 6 
måneder før de tas ut til revisjon, den ene kjelen revideres mens den 
andre dekker opp energibehovet, kostnadene ved revisjon for begge 
kjelene er kr.500.000,-.  Turbinene må tas ut til revisjon hvert 6-8 år, 
en revisjon koster ca. 2,5 MNOK, eksklusiv påkommende kostnader. 

Kjelene er basert på kull som leveres av Store Norske.  Kullet blir i 
dag utvunnet i Longyearbyen, og forbruket til forbrenningsanlegget 
utgjør ca. halvparten av det kullet som i dag utvinnes i Longyearbyen.  
Prisen på kull er 400 kr/tonn ved 7000kcal/kg.  Kjelene har en 
virkningsgrad på 87%.  Energinnholdet i kullet er 6900-7500kcal/kg.  
10-15% av brenselet kommer ut som slagg(stein i kullet) mens ca 7-
15% kommer ut som aske.  Asken blir brukt som fyllmasse ved 
strandveien mot sjøsiden.  Slagg blir brukt som overfylling på 
søppelplassen.  SSD har en 10 års intensjonsavtale med Store 
Norske om levering av kull,  Store Norske står fritt til hvor de tar kullet 
fra, men må levere kull til anlegget i takt med anleggets behov.  Ut 
over de kullfyrte kjelene har anlegget en oljekjel som kan produsere 8 
tonn damp pr.time, denne er normalt nedtappet og har lang 
oppstartstid. 

Fra kjelene går dampen til to turbiner som hver har en effekt på 5,5 
MW elektrisk ytelse.  Den ene er en mottrykksturbin som har en 
prosessvirkningsgrad ηp=86%, og elektrisk virkningsgrad ηe=19%. 
Den andre turbinen har ηe=27% mens kjølevannet kommer fra sjøen.  
Mottrykksturbinen kjøres etter behovet for fjernvarme og styres etter 
returtemperaturen på fjernvarmevannet.  Kondensasjonsturbinen 
dekker det øvrige behovet for elektrisitet og styrer etter belastningen i 
elnettet og sørger for konstant frekvens.  

Sirkulasjonspumpene for fjernvarmenettet går kontinuerlig for full 
hastighet, dette gjør at vannstrømmen gjennom anlegget er stor og 
pumpekostnadene blir unødvendig høye. 

Energiverket kjøres manuelt, kjelene kjøres etter visuell kontroll.  Det 
er 17 ansatte på energiverket hvorav 6 maskinister, 6 
maskinassistenter, 1 elektriker, 1 reparatør, og to renholdere samt en 
administrativ stilling.  Det kjøres kontinuerlig vakt med 2 personer på 
hvert skift.  Driftsbetjeningen er lite spesialisert med unntak av 
vannbehandling og elektronikk.  Driftsorganisasjonen er derfor lite 
sårbar.  

Kull og olje kjøpes av Store Norske, det bør undersøkes hvordan 
Store Norske sikrer forsyningen. Ved eventuelt uhell i gruve 7 
vinterstid hvor fjorden kan være gjenfrosset er det ikke store nok 
reserver til å holde energiprodusjonen i gang en hel vintersesong. 
Fjorden kan være frosset fra november til medio mai.  Det betales 
årlig 150’ kr. for at Store Norske skal holde 550m3 olje i beredskap. 

Det elektriske anlegget er lite utsatt for feil, men en kortslutning i 
nettet for en stund tilbake medførte skade på en turbin for 4 MNOK.  I 
budsjettet avsettes årlig 1,9 MNOK til periodisk vedlikehold for både 
kjeller og turbiner.  
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Energiverket har et egetforbruk av elektrisk energi på ca. 6 GWh/år 
og ca. 20 tonn vann/dag.  Vannforbruket utgjør ca. 12% av 
Longyearbyens totale vannforbruk, ca 8 tonn/dag brukes til feiing av 
kjeler.  Ved feiing av kjelene brukes ca. 2kg av damptrykket i kjelen, 
dette blir derfor utført under lavlast slik at en unngår å starte dieseler 
for å dekke topplasten mens feiing pågår.  

Både elektrisitet og fjernvarme selges etter en flat tariff avregnet etter 
kilowattime, for elektrisitet er det et fastledd på 1000 kr/år.  Tariffen 
inneholder ingen effektavgift som stimulerer abonnementene til å 
fjerne effekttopper.  Nesten ingen hus har målere for fjernvarme men 
forbruket stipuleres etter antall kvadratmeter.  Prisen for varme er 25 
øre/kWh mens prisen for strøm er 59 øre/kWh.  All varme leveres 
normalt fra energiverket, men ved ekstrem kulde kjøres egen oljekjel 
ved UNIS for å dekke spisslast. 

Det er utarbeidet en rapport over utslippene fra energiverket.  En 
holder seg i dag innenfor konsesjonskravene for anlegget, men 
utslipp av støv og SO2 ligger over veiledende norske krav for kullfyrte 
anlegg.  De ligger også over forslag til nytt EU-direktiv for forbrenning 
av avfall.  Det gjeldene EU-direktiv for kullfyrte anlegg er langt mildere 
en de norske kravene, det arbeides imidlertid med et nytt forslag til 
EU-direktiv som vil bli strengere en dagens. 

Deler av avfallet i Longyearbyen kjøres i dag til deponi.  Hvis en 
velger å utnytte den brennbare delen av avfallet til energiproduksjon 
vil den samlede avfallsmengden kunne utgjøre ca. 5% av 
energiforbruket. 

Energiverket har i tillegg 4 dieselgeneratorer som nødstrømfosyning. 
Reservekraftaggregatene ligger så nærme energiverket at en evt.  
brann i energiverket lett vil kunne ramme reserveaggregatene.  
Oljeprisen i Longyearbyen var i september år 2000 kr 2,87/l, oljen 
kjøpes av Store Norske og er avgiftsfri.  Oljeprisen har steget til kr. 4/l 
i januar 2001.   

3.2 DRIFT AV ENERGIVERKET 
Driftskostnadene 

Kostnadstype Årlig Kostnad Påvirkningsmulighet 

Personalkostnader 7 555 000 Redusere bemanning 

Brenselskostnader 8 275 000 Optimalisere driften, høyne 
virkningsgrad 

Periodisk vedlikehold 1 900 000 Ta større risiko, bytte turbiner 

Andre vedlikeholdskostnader 1 135 000 Ta større risiko (vil forkorte 
levetiden) 

Vannforbruk 250 000 Bygge om anlegg 

Egetforbruk strøm (eks 
miljøkost) 

1 275 000 Frekvensregulere de største 
pumpene 

Forsikring 560 000 Ta risiko selv 

Brensellager 150 000 Installere vindmøller 

Diverse 1 350 000 Redusere bruk av rekvisita, 
verktøy, ikke vedlikeholde 
fagkompetanse og lignende 

SUM 22 450 000  
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Brensellager er i dag for lite. Store Norske skal holde kullreserver, en må gå ut fra at dette er en 
del av brenselprisen. 

 
Som vi ser av ovenstående figur, er det kostnadene til lønn og 
brensel som er de dominerende, det er derfor disse en bør sette 
fokus på for å kunne redusere totalkostnadene. 

3.2.1 Brenselkostnader 
Brenselkostnadene for anlegget utgjør en vesentlig del av 
driftskostnadene. Brenselkostnadene kan kun reduseres gjennom 
redusert innkjøpspris eller gjennom en bedring av anleggets 
virkningsgrad.  Vi forutsetter at man har oppnådd gode innkjøpspriser 
og har derfor her konsentrert oss om anleggets virkningsgrad. 

For å få best mulig virkningsgrad på anlegget er det viktig at man 
optimaliserer driften.  Mottrykksturbinen som produserer både el og 
fjernvarme har en oppgitt ηe=19% mens den andre turbinen har en 
oppgitt ηe=27%.  Elektrisitetsforbruket er hele tiden så høyt at det er 
overskudd av varme.  Anlegget bør derfor kjøres slik at 
mottrykksturbinen produserer nok til at varmebehovet dekkes mens 
kondensasjonsturbinen bør dekke det resterende behovet.  Tar man 
med virkningsgraden på kjelen som er oppgitt til 87%, forbruker 
mottrykksturbinen 6,04kWh kull for hver kWh elektrisitet som 
produseres mens kondensasjonsturbinen bruker 4,25kWh kull for 
hver kWh elektrisitet som produseres.  Ut fra dette medfører 
elektrisitetsproduksjonen fra mottrykksturbinen 42% høyere 
energiforbruk enn det produksjonen fra kondensasjonsturbinen 
krever.  Dette viser at det også er viktig å spare på varmen slik at en 
større del av elforbruket kan produseres på kondensasjonsturbinen. 

Brenselkostnadene er direkte avhengig av produsert mengde mens 
de øvrige kostnadene i hovedsak er faste kostnader som påvirkes lite 
av belastningen.  Under forutsetning av at man ikke har noen 
nytteverdi av varmen som produseres, er direkte kostnader til brensel 
per produsert kW/h elektrisitet 30,4 øre/kWh i mottrykksturbinen 
mens prisen blir 21,25 øre/kWh per produsert kWh i 
kondensasjonsturbinen.  Det er her forutsatt en kullpris på 400kr/tonn 
som tilsvarer 5 øre/kWh ved et energiinnhold på 7000kcal/kg.  Ved at 
man produserer en større andel av el-produksjonen fra 
kondensasjonsturbinen, kan en spare 7,8 øre/kwh.  Hvis en klarer å 
redusere varmeforbruket vil en kunne legge ytterligere produksjon 
over på kondensasjonsturbinen. 

Fordeling av driftskostnader Personalkostnader

Brenselskostnader

Periodisk Vedlikehold

Andre
vedlikeholdskostnader
Vannforbruk

Egetforbruk strøm

Forsikring

Brensellager

Diverse 
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Som vist av ovenstående diagrammer over produksjonen de siste to 
årene er det ikke mye å hente på å optimalisere driften med unntak 
av en periode hvor turbin 2 var ute av drift grunnet turbinrevisjon.  
Skal man oppnå vesentlige forbedringer må dette gå på at man klarer 
å redusere varmeforbruket.  Dette kan gjøres gjennom å regulere 
fjernvarmesystemet bedre og ved en mer rasjonell bruk av varmen.  
Varmen betraktes i dag som ”gratis” og en er derfor lite kritisk i 
anvendelsen av denne.  

Egetforbruket i anlegget kan reduseres noe ved at en 
frekvensregulerer de største pumpene.  Dette gjelder først og fremst 
sirkulasjonspumpene for fjernvarmenettet og pumpene for 
sjøvannskjølerne. 

3.2.2 Lønnskostnader 
For å rasjonalisere driften vil det være riktig å investere i et nytt 
kontrollanlegg.  Anlegget man har i dag sender alle signaler til et 
kontrollrom hvor alarmene manuelt registreres og videreformidles til 
driftsbetjeningen slik at de kan utbedre feilen.  Systemet forutsetter at 
kontrollrommet er kontinuerlig bemannet, og det er begrenset hvilke 
andre arbeidsoppgaver som kan tillegges denne vakten så lenge 
bevegelsesfriheten er så begrenset.  Hvis en investerer i et nytt 
kontrollanlegg vil en kunne få signaler sendt til personalet ute i 
anlegget med melding om hvilke feil det dreier seg om.  Disse vil da 
avhengig av feilen kunne rette opp denne på stedet eller gå til 
kontrollrommet for å få en oversikt over situasjonen. 

Det vil også kunne være mulig å ha hjemmevakt som kan gå inn via 
telefon for å overvåke eller styre anlegget.  I Longyearbyen er det 
imidlertid små avstander slik at de fleste kan ta seg til energiverket 
innen kort tid.  Nytten ved fjernbetjening av anlegget er derfor mer 
begrenset her en andre steder.  
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En utskifting av kontrollanlegget bør kunne rasjonalisere 
bemanningen på kjelesentralen med 5-6 årsverk da kontrollrommet i 
dag legger beslag på denne kapasiteten.  Ved at signalene kommer 
direkte til driftsbetjeningen, kan personellet i kontrollrommet frigjøres.  
Ved større feil på anlegget kan det være behov for noen som 
koordinerer arbeidet og sitter med oversikt over situasjonen.  Store 
feil forekommer sjelden, og det vil da være mer rasjonelt å kalle ut 
ekstra betjening.  Med små avstander vil tiden før disse er på plass 
ikke være vesentlig. 

Med et nytt kontrollanlegg og nye reservedieselaggregat bør det være 
automatisk oppstart av reservekraftanlegget når kullfyringsanlegget 
faller ut.  Dette vil avlaste driftspersonellet og abonnentene vil ikke bli 
rammet av langvarige utfall.  Det øvrige anlegget har stor termisk 
treghet. Ved automatisk oppstart av dieselene vil en kunne 
konsentrere seg om gjenopprettelse av driften av kullfyringsanlegget.  
Beredskapen vil derfor ikke bli vesentlig svekket selv om det vil ta litt 
tid å kalle ut personell. 

Det som vil være avgjørende vil være å ha tilstrekkelig personell i 
Longyearbyen med kompetanse på energianlegget.  En bemanning 
på 11 personer bør være tilstrekkelig til å ivareta dette selv under 
perioder med ferieavvikling.  Dette forutsetter at all bemanning på 
energiverket har generell kompetanse slik at de kan bistå ved en 
eventuell feilsituasjon. 

Anlegget er av en slik type at det krever en del manuelle 
arbeidsoppgaver.  Dette kan reduseres ved ombygginger i anlegget.  
Det er imidlertid behov for kompetanse rundt anlegget på stedet, 
disse kan i det daglige utnyttes til å utføre de manuelle operasjonene.  
Da reduksjonene som kan gjennomføres ved å ta bort bemanningen 
på kontrollrommet er såpass stor i forhold til den totale bemanningen, 
bør en få erfaring med denne før en eventuelt reduserer 
bemanningen ytterligere.  En vil derfor ikke oppnå vesentlige 
reduksjoner i driftskostnadene selv om man bygger om anlegget for å 
ta bort manuelle opprasjoner. 

Hvis en reduserer bemanningen i anlegget kan det være et alternativ 
å gjøre avtaler med andre beslektede selskaper i Longyearbyen for å 
få støtte i kritiske situasjoner.  Ved arbeidskrevende operasjoner kan 
en også trekke på andre instanser i Longyearbyen for å få assistanse. 

En bemanningsreduksjon på 6 personer vil gi en årlig besparelse på i 
overkant av 2 MNOK.  Da et nytt kontrollanlegg vil koste ca. 7,5 
MNOK vil et slikt tiltak gi en nedbetalingstid på 4 år.  Dagens 
kontrollanlegg er gammelt og umoderne, men de fleste 
komponentene er av en slik type at de har en lang levetid.  Det kan 
imidlertid bli vanskelig å skaffe deler og kompetanse på slike anlegg. 

Det er ikke mange energiverk som direkte kan sammenlignes med 
anlegget i Longyearbyen.  De anleggene som finnes er som regel en 
del av en større organisasjon, og driftsituasjonen kan derfor ikke 
direkte sammenlignes med anlegget i Longyearbyen.  I Norge har 
Sande Paper Mill en kullkjel hvor det fyres med kull og blandet 
brensel (avfallsbasert).  Kjelen er på 27 MW og leverer damp med 20 
bar trykk for tørkeprosesser i fabrikken.  For drifting av anlegget har 
de en 6-skiftsordning der 1 person drifter anlegget mens 1 person er 
tilgjengelig i hjemmevakt.  Totalt 6 personer drifter således anlegget 
direkte og indirekte.  Personen som drifter anlegget overvåker 
prosessen via skjerm og foretar selv nødvendige inngrep i forbindelse 
med innfyring og askeutmating.  Selv om dette anlegget avviker noe 
fra anlegget i Logyearbyen er dette et frittstående anlegg basert på 
samme energikilde og det driftes separat.  Dette kan derfor gi en 
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indikasjon på hvilke driftsmannskaper som er nødvendig hvis en 
forutsetter at kontrollanlegget skiftes ut og at nødvendige data hentes 
inn til kontrollanlegget. 

Det finnes anlegg i Sverige som har store likhetstrekk med anlegget i 
Longyearbyen, men de er en del av flere anlegg som har felles 
driftsbetjening.  Selve driftsproblematikken er her mye den samme 
som i Longyearbyen og det kan være mulig og hente erfaring fra 
disse, men bemanningssituasjonen avviker mye da det er felles 
beredskapsordninger for flere verk. 

3.3 KONTROLLANLEGG ENERGIVERKET 
Utskifting av kontrollanlegget bør kunne bidra til mer rasjonell drift av 
stasjonen.  De fleste prosessene bør automatiseres slik at minimum 
av inngripen fra driftspersonell er nødvendig både i driftssituasjon og 
feilsituasjon.  Ved å gi bedre oversikt og styringsmuligheter fra flere 
steder i prosessen vil én driftsoperatør kunne drifte kraftverket i de 
fleste situasjoner på nattetid.  For å bistå i kritiske situasjoner bør det 
i tillegg være én person i hjemmevakt som i løpet av kort tid kan møte 
på energiverket.  

Alle personer i hjemmevakt utstyres med en bærbar PC med 
modemtilknytning til Sentral datamaskin.  All styring, overvåkning og 
måling må kunne utføres fra disse terminalene.  Kommunikasjon bør 
kunne foregå både via  innebygget modem i PC’en og via 
mobiltelefon. Sikkerheten ved et slikt system må kunne anses å være 
ivaretatt da utrykkningstiden til energiverket vanligvis er kort. 

3.3.1 Generelle krav til nytt system 
Systemet bør være fleksibelt med en åpen arkitektur for 
datamaskinutstyr og programvare.  Det bør legges vekt på å få et 
system der driften kan opprettholdes selv om en av maskinene i 
kontrollsystemet faller ut. 

Reservekraftaggregat bør ha en egen PLS for styring og overvåkning 
som kommuniserer med hoveddatamaskin. 

Operatørgrensesnittet bør være enkelt og oversiktlig.  Operatørene 
må få inngående opplæring og være i stand til å gjøre nødvendige 
programmessige forandringer.  Operatørterminaler må plasseres ved 
de mest kritiske prosessene slik at operatør har kortest mulig vei fra 
abeidssted til styremuligheter.  Det må også være muligheter for å ta 
med bærbar PC med trådløs styring og overvåkningsmuligheter 
overalt i kraftverket.  Det må være god integrasjon med eksisterende 
prosesssystemer som skal beholdes og annen programvare.  
Muligheter for stykkvis oppgradering av maskiner og programvare er 
også en stor fordel sammen med gode utvidelsesmuligheter. 

Forslag til systemløsning er vist i figuren nedenfor: 
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Bilde 2: Styrepult med kontrolltavle i bakgrunnen.  

3.4 KJELEANLEGG 
Energiverket er generelt godt vedlikeholdt.  Ovnene stoppes hver 6. 
måned hvor man tar planlagt og forefallende vedlikehold.  Erfaringer 
fra tilsvarende anlegg i Sverige tilsier at en ved godt vedlikehold kan 
påregne en levetid på nærmere 50 år på denne type kjeler.  Da 
dagens kjeler er 19 år gamle vil det ikke være behov for større 
reinvesteringer i nye kjeler den nærmeste tiden som følge av teknisk 
levetid. 

Tidligere rapport viser at så lenge energiprisene på kull er så lave vil 
det være vanskelig å konkurrere med andre energibærere så lenge 
man slipper å gjøre nye investeringer i kjeleanlegg eller turbiner.  
Hjelpeanleggene rundt selve kjelene har en kortere levetid.  Da 
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hjelpeanleggene består av mange små enheter må utskifting av 
pumper og vifter ses som en del av driftskostnadene for anlegget da 
investeringene her er små i forhold til selve kjelene.  En vil imidlertid 
måtte forvente en viss økning i driftskostnadene selv om flere av 
enheten allerede er skiftet ut. 

3.5 TURBINER 
Turbinene forutsettes å ha en resterende levetid på over 10 år.  
Turbinene er inne til regelmessige revisjoner og restlevetiden er 
estimert til å være mer en 10 år.  Det er derfor ikke lagt inn større 
kostnader for utskifting av disse.  Produksjonsdataene for turbinene 
viser at disse normalt går med mellom 20 og 50% last.  Da de normalt 
går under halv belastning og nær sagt aldri blir fullt belastet vil dette 
kunne være med og forlenge turbinenes levetid. 

Turbinvernene er imidlertid gamle og det er ingen automatisk logging 
av vibrasjonsdata fra maskinene.  Ved å skifte ut disse med moderne 
overvåkning vil en få en automatisk logging av historikken for 
maskinene og få en sikrere og raskere utkobling ved feil.  En slik 
overvåking kan kobles til et overordnet kontrollanlegg og vil koste ca. 
500.000 NOK.  Ved hjelp av dette utstyret kan en enkelt gå inn i 
historikken for maskinene og fange opp eventuelle uregelmessigheter 
før disse utvikler seg til alvorlige feil. 

Når turbinene må skiftes er dette en så stor investering at med 
dagens driftskostnader og priser på brensel vil det være riktig og gå 
over til dieselfyrte generatorer.  En komplett ny turbin på 5 MW koster 
i størrelsesorden 15 MNOK.  En ny turbin vil ha en virkningsgrad som 
ligger 3-4 % over dagens turbiner.  Vedlagte kalkyler viser at diesel i 
dag kan konkurrere med kullfyrt anlegg.  

Hvis en velger å bygge et nytt dieselfyrt reservekraftaggregat med 
varmegjenvinning vil en være forberedt på en slik situasjon hvor en 
plutselig må gå over fra kull til diesel hvis et havari på en turbin skulle 
oppstå.  Da brenselprisene kan variere sterkt må det gjøres nye 
beregninger den dagen en slik situasjon skulle oppstå for å eventuelt 
kunne bekrefte en slik konklusjon.  Velger en og gå over til 
dieseldrevne aggregater må kapasiteten i reservedieselaggregatene 
økes for at disse skal kunne dekke den permanenete forsyningen 
samt å ivareta reservebehovet.  Det er lite trolig at begge 
aggregatene havarerer samtidig slik at en vil ha tid til å gjøre en slik 
utvidelse når et havari skulle oppstå. 
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Bilde 4: Generator/Turbin 

3.6 UTSLIPP 
Det er gjort målinger av utslippene til luft fra anlegget og utslippene 
tilfredsstiller i dag kravene fra SFT. Utslippene ligger også innenfor 
EU sine krav til kullfyrte anlegg men ligger over det som er tillatt for 
forbrenning av avfall innenfor EU. Skulle imidlertid kravene bli 
innskjerpet risikerer man å måtte installere renseanlegg for å få ned 
støv og svovelutslippene.  Ved en eventuell overgang til kull fra andre 
områder kan en også få økte utslipp avhengig av kullets 
beskaffenhet.  Det kan da imidlertid være bedre å bruke kull som 
holder en høyere kvalitet enn å gjøre store investeringer i anlegget. 

Et renseanlegg som renser SO2 og støv vil ifølge rapport av juli 1999 
ligge på ca. 25 MNOK.  En endring av utslippskravene kan medføre 
at en må investere i et slikt anlegg eller gå over til dieseldrevne 
aggregater.  
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3.7 BEREDSKAP 
Sikkerheten i de tekniske anleggene synes god.  Det er god kapasitet 
i produksjonsanleggene og anlegget har reserve i alle kritiske 
punkter.  Faren ved anleggene synes å ligge i en større brann.  Siden 
reservekraftanlegget ligger inntil Energiverket vil en brann kunne 
ramme også dette, en vil da ikke kunne produsere strøm.  Reserve 
for varmeproduksjonen finnes distribuert, men uten elforsyning vil en 
ikke få distribuert denne varmen til forbrukerne.  Den største 
usikkerheten med hensyn til beredskapen synes å være 
brenseltilgangen.  Kullet utvinnes i dag fra en gruve i Longyearbyen 
og dekker til enhver tid behovet.  Ved en eventuell brann i denne 
gruva, vil en ikke ha tilstrekkelig reserve til å kunne forsyne energi-
anlegget med brensel en hel sesong.  Kullageret kan være nede i en 
størrelse som dekker kun 4 ukers drift.  Dieselaggregatene forsynes 
fra et tankanlegg liggende overfor energiverket, dette har brensel for 
ca. 1 ukes drift.  Det synes derfor viktig å få en klarhet i hvilke 
beredskap Store Norske har for å til en hver tid kunne forsyne 
energiverket med brensel også hvis det skulle oppstå en brann eller 
annen krise i gruva. 

Energiverket er videre avhengig av vann til feiing og drift av kjelene.  
Et brudd i vannforsyningen vil derfor også ramme 
energiproduksjonen. Reserven i vannforsyningssystemet på 
energiverket er på 3 døgn, for resten av Longyearbyen er reserven 
bare 24 timer.  Et reserve vannforsyningsanlegg med avsalting av 
sjøvann vil ha en kostnadsramme på ca. 5 MNOK eksklusiv bygg.  
Antar en at bygg og kostnader ved tilknytning til dagens system 
kommer på 2 MNOK vil de totale kostnadene for en reserveforsyning 
bli liggende på i størrelsesorden 7 MNOK. Dette anlegget vil da 
kunne forsyne hele Longyearbyen med vann og ha en verdi som ikke 
bare knytter seg til energiforsyningen. Statens Institutt for folkehelse 
stiller krav om reserve drikkevannskilde på fastlandet. 

3.8 RESERVEKRAFT 
Reservekraftstasjonen står plassert så tett opp til det øvrige 
produksjonsanlegget at det sikkerhetsmessig må anses som et 
problem.  Ved en eventuell brann i kullanlegget vil denne lett kunne 
spre seg til reservekraftanlegget da anleggene ligger vegg i vegg.  
Som vist på nedenstående bilde passerer kulltransporten rett ved 
reservekraftstasjonen og vil kunne bidra til og spre en eventuell brann 
mellom anleggene. 
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Anlegget bør av sikkerhetsmessige grunner derfor flyttes.  
Dieselgeneratorene er gamle og påliteligheten er svekket, en flytting 
av disse kan ikke anbefales.  Det anbefales derfor at man bygger et 
nytt dieselaggregat lenger fra energiverket med ny automatikk.  De 
gamle dieselaggregatene kan imidlertid bli konservert og fortsatt bli 
stående da de ikke vil være til hinder for øvrig virksomhet.  Dette kan 
være en ekstra sikkerhet hvis en alvorlig situasjon skulle oppstå, men 
vedlikeholdet bør opphøre da man ikke lenger vil ha noen direkte 
nytteverdi av disse.  Velger man å fjerne dieselaggregatene bør en 
også fjerne bygget.  Da bygget er gammelt og det har vært 
dieselaggregater her i mange år må en påregne og finne dieselsøl i 
grunnen. Ved evt. dieselsøl kan en vurdere om det lar seg gjøre å 
brenne massene i dagens anlegg, dette kan gjøres ved at man 
knuser ned massene og tilsetter massen i små mengder i brenselet til 
kullkjelene.  Hvis ikke må man la spesialister vurdere alternative 
løsninger på stedet eller frakte massene til fastlandet. 

Dagens reservekraftanlegg er på 6 MW.  Belastningen i 
Longyearbyen er normalt ikke større en at dette er tilstrekkelig, men 
det forekommer effekttopper som gjør at det må innføres restriksjoner 
hvis Energiverket skulle falle ut.  I en nødsituasjon bør dette være 
noe en kan leve med.  Hvis reservekraftanlegget skal overta for å 
dekke normalforsyningen i Longyearbyen må imidlertid effekten økes. 

Når det bygges et nytt dieselaggregatanlegg bør dette forberedes for 
å kunne forsyne Longyearbyen permanent med strøm og fjernvarme.  
Hvis det oppstår et større havari i dagens kullfyrte anlegg vil det trolig 
ikke være regningssvarende å reinvestere i dette.  Et 
dieselaggregatanlegg bør derfor stå klart for å overta forsyningen.  
Dette gjøres ved at man velger en anleggstype som er robust og 
driftssikker med brannskiller.  Dieselaggregatsystemet bør også 
utstyres med varmevekslere og røkgasskjeler for å utnytte 
spillvarmen i fjernvarmenettet.  Ved å installere varmevekslere for 
utnyttelsen av spillvarme vil en få beredskap også for 
varmeforsyningen og dette kan da erstatte eneventuell reservekjel for 
sjøområdet. 
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Ved bygging av nødstrømaggregater benyttes ofte hurtigløpende 
motorer da driftstiden normalt ikke er så stor.  Disse anleggene er 
betydelig rimeligere en sakteløpende maskiner men krever mer 
vedlikehold, har kortere levetid og er mer ustabile en sakteløpende 
maskiner.  Hvis en skal bygge et anlegg i Longyearbyen som 
eventuelt skal kunne overta produksjonen permanent anbefales 
derfor å benytte sakteløpende maskiner.  Erfaringer fra andre anlegg 
som har kontinuerlig drift viser at allerede etter 5-6 år begynner 
driftsproblemene å bli så store for hurtigløpende maskiner at disse 
må skiftes. Sakteløpende maskiner antas å ha en levetid som er ca. 3 
ganger så lang.  Sakteløpende maskiner er mer pålitelige og en vil få 
en bedre leveringssikkerhet.  

Ved installasjon av et nytt reservekraftaggregat sammen med et nytt 
kontrollsystem bør en installere  automatisk oppstart av aggregatene.  
En vil da avlaste bemanningen i en feilsituasjon slik at disse kan 
konsentrere seg om feilsituasjonen. Når aggregatene står varme vil 
en kunne få en oppstart av disse og ha reserveforsyningen for 
elektrisitet og varme oppe i løpet av 10-20 sekunder. 

Et komplett anlegg på 6MW med hurtigløpende maskiner vil koste ca. 
11 MNOK pluss bygg, mens sakteløpende maskiner vil koste ca. 20 
MNOK pluss bygg.  Tallene er basert på samtaler med AS 
Reservekraft og erfaringer fra Rikshospitalet og Gardermoen hvor det 
er bygget anlegg av denne størrelsen.  Bygningsmessige arbeider og 
tilkobling til eksisterende nett antas å koste ca. 10 MNOK.  Anlegget 
bør ligge lokalisert mellom dagens anlegg og sentrum slik at en 
kommer nær belastningstyngdepunktet.  Anlegget bør også ligge tett 
opp mot eksisterende elektrisitets- og fjernvarmenett slik at en får en 
enkel oppkobling og en minimalisering av tapene.  Anlegget for 
varmegjennvinning fra aggregatene er beregnet til å koste ca. 6 
millioner. 

Av beredskapsmessige årsaker kan det være en fordel å ha noe 
avstand mellom noen av generatorene for å hindre en eventuell brann 
å ramme hele anlegget. 

3.9 RIVING GAMLE KRAFTSTASJON 
Bygget etter den gamle kraftstasjonen står fortsatt.  Det er tidligere 
innhentet anbud på sanering av dette.  Anbudet var på 11 MNOK.  
Den høye prisen forklares ut fra at bygget inneholder asbest.  I våre 
kalkyler har vi lagt denne prisen til grunn.  Bygningen er så gammel at 
den er automatisk vernet.  En enkel renovering av bygningen bør 
kunne gjøres innenfor samme kostnadsramme som riving tidligere var 
kalkulert til. 

3.10 OVERTAKELSE AV OLJEANLEGGET 
Oljeforsyningsanlegget i Longyearbyen er i en monopolsituasjon.  
Store Norske som i dag eier dette anlegget vurderer å selge dette. 
Energiverket er en stor kunde og vil i fremtiden kunne bli vesentlig 
større hvis en velger å gå over til dieselaggregater.  Det er derfor 
viktig å ha en lav brenselpris både for energiverket og samfunnet for 
øvrig.  Det vil derfor være uheldig hvis private investorer kommer inn 
og utnytter den monopolsituasjonen som et slikt anlegg er i.  Både 
med hensyn til beredskap og pris anbefales det derfor at energiverket 
søker å overta dette anlegget.   

Hvis en går over til dieseldrevne generatorer eller det viser seg at 
Store Norske ikke kan vise tilstrekkelig sikkerhet for kullforsyningen 
må disse anleggene utvides.  Hvis en overtar tankanlegget vil en 
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også kunne stå sterkere i en prioritering av energiresursene i 
Longyearbyen hvis energiforsyningen på et felt skulle svikte. 

Selve tankanlegget består av inntil 17 tanker med rørsystemer spredt 
rundt i Longyearbyen.  Samlet kapasitet er 8000m3.  Omsetningen i 
Longyearbyen var i 1999 ca. 3 mill. liter.  Anleggene beskrives til å 
være i god stand og reinvesteringsbehovene de første årene vil være 
små. 

Driften av tankanlegget har de 3 siste årene gitt et årlig overskudd på 
over kr.4 mill. Omsetningen for år 2000 er prognosert til ca. 11 
MNOK.  Ved anlegg av denne typen må det kunne påregnes at det 
har forekommet spill på området.  I rapport vedlagt salgsprospektet er 
det oppgitt at det har vært kjent spill ved tankanlegg II i Longyearbyen 
og at det her må påregnes oppryddingskostnader. SSD har inngått  
intensjonsavtale med SNSK om overtagelse av tankanleggene og 
drivstofforsyningen. 

Det er utarbeidet et salgsprospekt for anlegget hvor det er gitt en 
prisantydning på 35 MNOK. 

3.11 FRAMTIDIG KULL LAGRING 
Kullageret vurderes overbygd og skjermet for ytre påvirkning fra vær 
og vind.  Samtidig må arealene for et slikt kull-lager overtas av 
energiverket. Ulike utforminger kan være aktuelle. Med dagens 
lagringshøyde på ca. 10 meter vil et slikt lager kreve et areal på godt 
over 5000 m2. Med en økt stablingshøyde på 20 meter kan et mindre 
areal være tilstrekkelig 

Lagerets utforming, og konstruksjon, dvs. gulv, vegger og tak er ikke 
vurdert i detalj i dette prosjektet, og en egen separat vurdering må 
gjøres. Kostnadene for lageret vil derfor variere betydelig avhengig av 
valg av løsning  estimert fra 10 mill. kr. for enkleste utforming til over 
60 mill. kr for dyreste løsning. I beregningene for basisalternativet har 
vi antatt en kostnad på 20 mill.kr. I tillegg til selve lageret har vi 
anslått kostnader for nytt internt transportsystem fra lager til 
produksjonsanlegg til 5 mill.kr. 
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4 FJERNVARMENETT 

4.1 FJERNVARMENETTET 
Fjernvarmenettet dekker det meste av bebyggelsen i Logyearbyen 
med unntak av flyplassen som ligger så langt fra resten av 
bebyggelsen at det ikke har vært økonomisk forsvarlig å bygge 
fjernvarme ut dit. Produksjon av elektrisitet i Energiverket gir store 
mengder spillvarme. Varmen fra energiverket har derfor vært ansett 
som gratis. På bakgrunn av dette er det ikke lagt stor vekt på 
energisparing verken i utformingen av anleggene eller i driften av 
fjernvarmenettet.  

Fjernvarmenettet er delt opp i to hoveddeler. Ett primærnett og ett 
sekundærnett med tilhørende veksler og kundesentraler. 

4.1.1 Primærnettet 
Primærnettet transporterer varmen fra energisentralen og ut til de 
ulike delene av Longyearbyen. Primærnettet forsyner 4 
vekslersentraler med fjernvarme. Primærnettet ble bygget i 1983, og 
strekker seg fra varmekraftverket ved havna til Nybyen, og har en 
samlet rørlengde på ca 6400 meter. Dimensjoner i primærnettet 
varierer fra DN250 til DN100. Primærnettet er lagt med ”stål i stål” 
rørsystem, rørene er  lagt på trekonstruksjoner som er pelet til 
grunnen med ca. 5 meters avstand. Leverandøren har oppgitt teknisk 
levetid til 30 år for primærnettet. Det er ingen tegn som skulle tilsi at 
levetiden på primærnettet er redusert i forhold til det leverandørene 
har oppgitt. Det er i dag ingen regulering av vannmengde i 
primærnettet. 

 

De fire vekslersentralene som er knyttet til primærnettet består i store 
trekk av varmevekslere, sirkulasjonspumper, trykkholding- og 
ekspansjonsutrustning, samt shuntventiler og automatikk for 
regulering. Med unntak av vekslersentralen for sjøområdet har 
vekslersentralene også oljekjeler og oljetank som beredskap hvis 
primærnettet faller ut. 

 

I tillegg til de fire vekselrsentralene som i dag er tilknyttet 
primærnettet er fyrhuset ved UNIS planlagt tilknyttet. Her fyres det i 
dag med olje på grunn av manglende kapasitet i sekundærnettet frem 
til UNIS. 

 

4.1.2 Sekundærnettet med kundesentraler 
Sekundærnettet distribuerer energi fra vekslersentralene i 
primærnettet til kundesentralene i byen.  De eldste sekundærnettene 
ble bygget tidlig på 1970 tallet.  Sekundærnettet er opprinnelig stålrør 
som er lagret opp på trerammer på stålbjelker og isolert med 
mineralullmatter. Rørgatene er dekket med blikkplater i en rørkasse. 
Vannledninger og spillvannsrør er ført sammen med 
fjernvarmerørene og varmeavgivelsen fra fjernvarmerørene hindrer 
disse i å fryse. Sekundærnettene er gjennom årene blitt utvidet for å 
dekke nye områder.  Fra ca 1980 begynte man å legge preisolerte rør 
på bakken, det ble da slutt på å legge sekundærrør i rørkasser. For å 
unngå at rørene tiner opp permafrosten i grunnen, blir rørene lagt på 
isolasjonsplater oppå bakken og overfylt med 10-20 cm sand.  
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Sekundærnettene består i dag av ca 19 200 meter rør. 
Sekundærnettet som var forlagt i rørkasser ble etter noen år så 
medtatt av rust at utskifting var nødvendig.  I 1980 begynte man å 
skifte ut rørkasser med preisolerte rør der dette var påkrevet, men det 
er fortsatt igjen 7300 meter rør i rørkasser som må skiftes.  

 

Sekundærnettet og primærnettet går flere steder parallelt og det ville 
vært besparende hvis disse ble slått sammen. Men på grunn av ulike 
trykklasser på de to nettene kan ikke dette gjøres uten videre. En kan 
derimot arbeide mot en slik løsning ved å forberede for  dette ved 
fremtidige ombygginger i systemet.  

 

Sekundærnettet forsyner kundesentralene hos hver enkelt 
abonnement med varme. Det er totalt 121 kundesentraler i 
sekundærnettet, hvorav 81 har varmeveksler mens 40 er direkte 
tilknyttet. I kundesentraler med varmeveksler for varmeanlegg skilles 
vannet i sekundærnettet fra vannet i kundens radiatoranlegg, og 
varmen overføres via en varmeveksler.  Dette medfører adskilte 
systemer med egne trykk og temperaturforhold. I kundesentralerer 
med direkte tilknytning skilles ikke vannet i sekundærnettet fra vannet 
i kundens radiatoranlegg.  Kundesentralene  består for øvrig av 
regulator, shuntventil, sirkulasjonspumpe samt nødvendige 
avstengningsventiler. Regulator og shuntventil skal gjøre det mulig å 
regulere temperatur på vannet inn på radiatorene i hvert enkelt hus. 
På grunn av problemer med drift og trykkforhold, er det siden 1980 
ikke bygget anlegg med direkte system i Longyearbyen. I tillegg til 
oppvarmingsdelen har alle kundesentralene et system for oppvarming 
av varmt forbruksvann. Forbruksvannet varmes enten opp ved hjelp 
av egen varmeveksler eller varmtvannsbereder.  

 

Ved innførsel til husene er rørene forlagt i rørkasser hengende under 
husene. Kassene har noe redusert isolasjon for å avgi nok varme til 
vann og spillvannsledningen slik at disse ikke fryser. Dette gir et 
unødvendig høyt varmeforbruk. 

 

I tillegg til oljekjeler i vekslersentralene er det i sekundærnettet for 
sentrum bygd to fyrhus som står som reserve. Fyrhusene med 
oljekjeler skal stå som sikring hvis fjernvarmeforsyningen faller ut. 
Fyrhusene har beliggenhet i Lia Øvre FH4 og på Felt B2 og forsyner 
Lia Øvre, Lia Nedre, Felt B2 og Sentrum Syd. Fyrhusene består av 
oljekjele, oljetank, ekspansjonsutrustning og reguleringsventiler, samt 
nødvendige stengeventiler og rørarrangement. Fyrhuset ved UNIS 
som i dag er et rent fyrhus er forberedt for ombygging til 
vekslersentral når primærnettet blir ført frem hit. Primærnettet er 
planlagt frem til denne sentralen for å danne en ringforbindelse. 
Denne ringforbidelsen vil øke sikkerheten til nettet og øke kapasiteten 
slik at UNIS kan bli forsynt med varme fra Energiverket.  
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4.2 TILSTANDSVURDERING 

4.2.1 Primærnettet 
Det ble foretatt visuell sjekk av ytterrørene på flere steder langs 
traseen.  Rørledningene så tette og hele ut, uten noe form for skader 
på ytterrør.  Muffeskjøter og sveiser ser også hele og fine ut.  Det var 
ingen tegn på skader eller slitasje på den delen av ledningen som ble 
undersøkt. Driftsledelsen påpekte imidlertid at det forekommer 
slitasjeskader på glideskoene på enkelte av opplagringspunktene. 
Opplagringspunktene som består av trekonstruksjoner beveger seg 
med telen.  Driftspersonalet følger opp årlig, og justerer høyder på 
lagringspunktene når dette er nødvendig. Hvis vedlikeholdet ivaretas 
som hittil, bør det ikke være fare for rørskader som skyldes svikt i 
opplagring av rørene, men det kan bli nødvendig og skifte ut glidesko. 

 

Rørstrekningen mellom Lia og Nybyen ligger i et snøskredutsatt 
område.  Et snøskred av noe størrelse vil kunne skade primærrørene.  
I tillegg til at primærrørene vil kunne få skader som fører til 
ledningsbrudd, kan skader på opplagringen føre til lekkasjer i 
muffeskjøter. Fuktighet vil da kunne trenge inn i isolasjon og over tid 
skape rustskader på innerrøret. 

 

Primærrør ligger i bro over elva mellom Sjøområdet og sentrum.  Om 
våren kan rørbroa være utsatt for skader, hvis det oppstår ekstrem 
snøsmelting og isdrift i elva. 

 

Det er i dag ingen tegn på unormal slitasje eller skader utvendig på 
primærrør og opplageringer som skulle tilsi redusert teknisk levetid.  
Teknisk levetid er oppgitt til 30 år. 

 

Etter endt teknisk levetid i år 2012 –2015 må det påregnes en  
kostnad  på i størrelsesorden 60 MNOK for rehabilitering av 
primærnettet.  Kostnadene ved rehabilitering av primærnettet bør 
kunne reduseres betraktelig ved å legge primærrør på tilsvarende 
måte som sekundærrør. Dette krever en nøyere beregning av 
ekspansjon, fastpunkter og styringer av rørene.  
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Primærledning sett fra vekslersentral i Nybyen 

 

 

4.2.2 Vekslersentraler 
Varmevekslerene i hovedvekslersentralene Nybyen FH6, Haugen 
FH5 og Sentrum FH1 er alle fra 1982, og nærmer seg teknisk levetid.  
De er derfor modne for utskifting.  Noe tyngre utstyr som oljekjeler og 
oljetanker må også byttes ut.  UNIS FH2 må bygges om for å få 
forsyning fra primærnettet via varmevekslere. 

   

Sekundærnettet etterfylles nå med ubehandlet vann. 
Reguleringsutrustning i sekundærnettet fungerer ikke da partikler i 
vannet har medvirket til tetting og gjengroing av ventilene. 
Reguleringsentilene virker store i forhold til vannmengden som skal 
reguleres og kan være feildimensjonerte.  For store ventiler fører til 
unøyaktig regulering og pendling av temperatur i vannet som skal 
reguleres.  Frem til nå har ikke dette vært noe problem da 
reguleringen har vært ute av drift, og det har vært stort overskudd på 
varme i Energiverket.  Ved eventuell omlegging til annen energikilde 
vil det være av stor betydning å få reguleringen til å fungere. Hvis en 
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regulerer vannmengden vil en også kunne redusere elforbruket til 
sirkulasjonspumpeene.  Regulering av vannmengden betinger at 
vannkvaliteten bedres slik at det utstyret som blir montert ikke 
ødelegges etter kort tids drift.  En forbedring av vannkvalitet på alle 
ledd i fjernvarmeanlegget kan gjennomføres med enkle grep da man 
har etterfylling av behandlet vann i primærnettet.  Ved å monterer 
påfyllingsrør og ventiler mellom primærnett og sekundærnett, og 
mellom sekundærnett og radiatoranlegg, kan sekundærnett og 
radiatoranlegg bli drevet med behandlet vann.  

 
 

Vekslersentral Nybyen, FH6 
Type utstyr Dim. Antall Levert år Tilstand 

Varmeveksler 2 MW 2 1983 Nærmer seg teknisk 
levealder 

Ekspansjon  1 2000 Helt nytt trykkholdings 
anlegg 

Pumpe 30 l/s, 15 mvs 2 1995 OK 

Oljekjel  1 Før 1982 Gammel dampkjel, 
fungerer ikke, må byttes 

Oljetank    Tanken er i orden, men 
oppsamlingskar mangler 

Reguleringsventil  1 1983 Har aldri fungert 

Stengeventiler  10 1983 Sluseventiler lekker og 
bør byttes 

 

Vekslersentralen med oljekjel er kritisk for energiforsyning til Nybyen. 
De to rørvarmeveklserene som ble levert i 1983 nærmer seg teknisk 
levealder og må byttes. Oljekjelen som ble satt inn i 1983 har tidligere 
vært benyttet som dampkjel. Kjelen har ikke vært i drift på tre år og 
må erstattes. Trykkholdingsanlegget er nytt i år 2000.  3-veis 
shuntventil montert i 1983 har aldri fungert og ble koblet fra med det 
samme den montert. Anlegget kjøres uregulert. Sluse- stengeventiler 
er alle lekk og bør byttes. 
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Vekslersentral Haugen – Skolen, FH5 
Type utstyr Dim. Antall Levert år Tilstand 

Varmeveksler 2 MW 2 1983 Nærmer seg 
teknisk levealder 

Ekspansjon  1 2000 Helt nytt 
trykkholdeanlegg 

Pumpe  1  Plassert i eget 
pumpehus. Funnet 
i orden 

Oljekjel 2 MW 2 2000 Helt nytt 
oljekjelanlegg 

Oljetank  1 1972 Oljetank må byttes 
og flyttes 

Reguleringsventil  1 1983 Har aldri fungert 

Stengeventiler  10 1983 Sluseventiler, 
lekker bør byttes 

 

To rørvarmevekslere som ble levert i 1983 nærmer seg teknisk 
levealder og må byttes. Oljekjelene var nye i år 2000.  
Trykkholdingsanlegget var nytt i år 2000. 3-veis shuntventil montert i 
1983 har aldri fungert og ble koblet fra med det samme den ble satt i 
drift, det er mulig ventilen er for stor.  Anlegget kjøres uregulert.  
Sluse- og stengeventiler er alle lekk og bør byttes.  Oljetank fra 1972 
står på ustabil grunn under skolen, må byttes og flyttes. 

 

Vekslersentral Sentrum, FH1 
Type utstyr Dim. Antall Levert år Tilstand 

Varmeveksler 3,5 MW 2 1983 Nærmer seg 
teknisk levealder 

Varmeveksler 3,0 MW 2 1991 Type ELGE 

Ekspansjon  1 1999 Nytt 
trykkholdesystem 
installert i 1999 

Pumpe   1991 God stand 

Oljekjel 3 MW 1 1996 God stand 

Oljetank   1979 OK 

Reguleringsventil  1 1983 Har aldri fungert  

Stengeventiler  10 1983 Sluseventiler, 
lekker bør byttes 

 

To rørvarmevekslere som ble levert i 1983 nærmer seg teknisk 
levealder og må byttes. Sentralen ble supplert med 2 stk 3 MW 
vekslere i 1991 som er i god stand.  Oljekjel er fra 1996 og er i god 
stand. Trykkholdeanlegget var nytt i år 1999. 3-veis shuntventil 
montert i 1983 har aldri fungert og ble koblet fra med det samme den 
ble satt i drift, det er mulig ventilen er for stor.  Anlegget kjøres 
uregulert.  Sluse- stengeventiler er alle lekk og bør byttes. 
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Vekslersentral Sjøområdet, U320 
Type utstyr Dim. Antall Levert år Tilstand 

Varmeveksler 1,6 MW 4 2000 Ikke montert enda, 
prov. løsning 

Ekspansjon     

Pumpe  2 1998 OK 

Stengeventiler  10 1983 Sluseventiler, 
lekker bør byttes 

 

 

Denne sentralen har ingen oljekjel.  Sentralen er under ombygging.  
Varmevekslere er kjøpt inn men ikke montert.  Det benyttes en 
provisorisk løsning med lånt varmeveksler fra Energiverket.  
Sirkulasjonspumper er fra 1996 og 1998 og i god stand. 

Et nytt reservekraftanlegg med varmevekslere vil bli liggende så nær 
Sjøområdet at dette må kunne anses som en tilstrekkelig sikkerhet for 
denne sentralen. Alternativt bør vekslersentralen i Sjøområdet 
utstyres med oljekjel for å få nødvendig sikkerhet mot et havari i 
primærnettet eller Energiverket. 

 

Vekselersentral UNIS, FH2  (Ennå ikke tilknyttet primærnettet) 
Type utstyr Dim. Antall Levert år Tilstand 

Varmeveksler     

Ekspansjon  1 1995  

Pumpe     

Oljekjel 3 MW 1 1995 Skal forsyne UNIS 
og forskningspark 

Oljekjel 1,2 MW 1 1995 God stand 

Oljetank  1 1995 God stand 

Reguleringsventil     

Stengeventiler  10 1995 God stand 

 

Sentrumsområdet er nå så utbygget at vekslersentralen ikke lenger 
har kapasitet.  UNIS fyrhus er bygget for utvidelse til 
varmevekslersentral.  Det skal føres primærledning fra Skjæringa til 
UNIS fyrhus og installeres varmevekslere med kapasitet 12 MW.  
Installering av varmevekslere skaper behov for nye 
sirkulasjonspumper og nytt ekspansjonsanlegg. 

4.2.3 Sekundæledninger 
Det ble foretatt visuell sjekk av gjenværende sekundærrør i rørkasser.  
Rørkassene er på et uttall av steder skadet eller ødelagt , skjøtene 
mellom blikkplatene er åpne og platene er revet av eller presset flate 
oppå rørene.  En generell svakhet med rørkassesystemet er skjøtene 
på kulvertens blikktak. Skjøtene er utført slik at vann lett trenger inn 
og legger seg i isolasjonen rundt rørene. Etter hvert har også 
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lekkasjer fra vann, avløp og fjernvarmerørene bidratt til fuktighet i 
isolasjonen. Den varme og fuktige isolasjonen rundt rørene starter så 
rustangrep fra utsiden av stålrørene.  Sekundærrørene i rørkasse er 
nå så anløpt av rust at de resterende 7300 meter må skiftes. Det 
anbefales da å legge preisolerte rør forlagt på bakken.   

 

De preisolerte rørene som er lagt fra 1980 er i god stand, og det er 
ingen tegn på forringet teknisk levetid på disse rørene.  Teknisk 
levetid er av leverandør oppgitt til 30 år. Spindelstammer på 
stengeventiler stikker enkelte steder opp av overdekkingslaget uten å 
være merket eller beskyttet.  Snøscootertrafikken kan være en fare 
for spindelstammene, og de bør derfor sikres med kummer eller godt 
merkede stålbøyler. 

 

Sekundærrørene ligger i bro over elva mellom Nybyen og Huset.  Om 
våren kan rørbroa være utsatt for skader som følge av ekstrem 
snøsmelting og isdrift i elva. Huset vil da ikke kunne få 
fjernvarmeforsyning. 

 
Rørkasse i Nybyen 
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Skadet rørkasse 

 

 

 
Rustangrepet sekundærrør 
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Rørkasse med avblåst dekkplate 

 

 

Fyrhus 
Det er i Sentrumsnettet bygget to fyrhus med oljekjeler som står i 
beredskap. Begge fyrhusene har utstyr og komponenter som nærmer 
seg teknisk levealder, eller som må skiftes ut pga. slitasje.  I tillegg 
må bygningen til Fyrhus Felt B2 rehabiliteres eller bygges opp på 
nytt.  Etter det vi har forstått har ikke fyrhusene vært i operativ stand 
de tre siste årene.  Ved bygging av planlagte ringledning mellom 
Polarhotellet og FH3 er sikkerheten ivaretatt uten å måtte bygge nye 
reserve oljekjel anlegg.  Å bygge planlagt DN100 ringledning mellom 
Polarhotellet og FH3 vil være ca 0,5 MNOK billigere enn å etablere et 
nytt oljekjelanlegg.  Ved utbygging av Gruvelia vil det da være 
nødvendig med en vekslersentral.  Byggetekniske kostnader i 
forbindelse med rehabilitering av teknisk hus for denne vil beløpe seg 
til ca 0,5 MNOK.  Totalkostnaden vil da være den samme for begge 
alternativene, men ved ringledning slipper man kostnader ved drift og 
vedlikehold av kjelene. 

 

Fyrhus Lia Øvre, FH4 
Type utstyr Dim. Antall Levert år Tilstand 

Ekspansjon  1 1972 Nærmer seg teknisk 
levealder 

Oljekjel  2 1972 Brenner overhalt i 
1997, ikke kjørt 
siden 

Oljetank  1 1972 Tanken er sprukket, 
ute av drift 

Reguleringsventil  1 1972 Rustet fast, 
regulerer ikke 
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Alle viktige komponenter har gått over teknisk levetid, eller er så slitt 
eller ødelagt at de må byttes. 

Fyrhus felt B2, FH3 
Type utstyr Dim. Antall Levert år Tilstand 

Bygning    Store 
setningsskader 

Ekspansjon  1   

Oljekjel 1,0MW 2 1979 Nærmer seg teknisk 
levealder 

Oljekjel 0,5MW 3 1979 Nærmer seg teknisk 
levealder 

Oljetank  1 1979 Nærmer seg teknisk 
levealder 

Reguleringsventil  1 1979 Rustet fast, 
regulerer ikke 

 

Fyrhust er en egen liten bygning for tekniske installasjoner.  
Bygningen ble reist sammen med teknisk anlegg i 1979.  Bygningen 
har store setningsskader og bør totalrestaureres eventuelt settes opp 
på nytt. 

 
 

  

Fyrhus på Felt B2, FH3 er sterk preget av setningsskader. 

 

4.2.4 Rørkasser under hus 
Vann-, avløp- og fjernvarme- stikkledninger er ved innføring til husene 
opphengt i rørkasser under husene.  Kassene er isolert og retur 
fjernvarmerøret er 50% isolert ( 100 % hver annen meter ) for å avgi 
nok varme i kassa, dette gir unødvendig høyt fjernvarmeforbruk. 
Lekkasjer i avløpsledningene har på mange steder forårsaket at 



 38

kassene har blitt fylt med spillvann som siden har frosset, dette har 
igjen ført til at kassene har blitt ødelagt og falt ned.  Dette gir store 
problemer med reparasjonsarbeider og høye vedlikeholdskostnader. 
Eksisterende rørkasser under hus bør derfor byttes ut, men for å 
fordele aktiviteten kan dette tas over tid.  

 

Til nye bygg legges stikkledninger for vann og spillvann med 
preisolerte rør med varmekabler. Fjernvarmeledningene legges med 
preisolerte rør helt inn til kundesentralen. 

 

4.2.5 Kundesentraler 
Det er fortsatt 41 kundesentraler med direktesystem, dvs at vannet i 
sekundærnettet ikke skilles fra vannet som sirkulerer i husets 
radiator.  Både av hensyn til trykkforhold i nettet, drift og vedlikehold 
bør arbeidet med å forsyne alle kundesentraler med varmevekslere 
for varme fullføres. En vil da også kunne få muligheten til å eliminere 
vekslersentralene. 

 

I 81 av kundesentralene er det varmeveksler for varmeanlegg som 
skiller sekundærnettet fra kundens radiatoranlegg, og varmen 
overføres via en varmeveksler.  Dette medfører adskilte systemer 
med egne trykk og temperaturforhold.  Kundesentralens varmedel 
består av de samme komponenter som direktesystemets, men har en 
varmeveksler i tillegg.  Stort sett er varmevekslerne for varme koblet i 
serie etter varmeveksleren for forbruksvann på primærsiden.  Dette 
for å utnytte samme vannmengde både til varmtvann og varme. Ved 
reparasjoner og vedlikehold av sekundærrørledninger er det en fordel 
med varmevekslere i kundesentralene. Man unngår da å tappe ned 
radiatoranlegg i husene.  På samme måte unngår man å tappe ned 
deler av sekundærnettet for å vedlikeholde radiatoranlegg i husene. 

 

 

Regulatorene for kundesentralene var ute av drift, og shuntventilene 
var manuelt åpnet i alle kundesentraler som ble besøkt under 
befaring i oktober 2000.  Dette skyldes at shuntventilene var ødelagte 
og ikke kunne regulere.  Sandpartikler i vannet har ført til at ventiler 
har gått tette etter kort tids drift.  Driftsledelsen opplyste at 
situasjonen var den samme for størstedelen av kundesentralene.  Det 
samme problemet gjelder også for termostatventilene på beboernes 
radiatorer.  Konsekvensen av ødelagt reguleringsutrustning er at 
temperaturen på vannet som sirkulerer i radiatorene blir så høy at det 
kan bli uønsket varmt i leilighetene. Ut fra Energiverket kjøres det 
lavere temperatur på sommeren enn på vinteren. I anlegg med 
varmevekslere får man på grunn av temperaturfall i varmevekslerene 
ca 5oC lavere temperatur i radiatorkretsen enn ved direktesystemer. 

 
Generell tilstand på rør og utstyr varierer naturlig nok mye fra 
kundesentral til kundesentral etter som alder på sentralene varierer 
med opptil 25 år. Selv om det er utført tilfredsstillende vedlikehold kan 
dette ikke hindre at anleggene forringes over tid. Oppgitt levetid for 
varmevekslere er 15 år, levetiden kan bli noe redusert på grunn av 
den dårlige vannkvaliteten. 
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Varmtvannsoppvarming blir besørget av egne varmevekslere i 
kundesentralene. I fire til fem kundesentraler er det 
varmtvannsberedersystemer istedenfor varmevekslere. 
Varmevekslerene for varmtvannet varierer fra å være helt nye til å 
være modne for utskiftning.  Levetid på varmevekslere for 
varmtvannsoppvarming er ca 15 år, men også disse kan ha fått en 
kortere levetid i pga. den dårlige vannkvaliteten.  Varmevekslere for 
varmtvannsoppvarming har blitt skiftet ut etter hvert som det har vært 
nødvendig.  Beredersystemene er fra ca 1975, og er snart modne for 
utskifting.  Varmtvannsberedere har en teknisk levetid på ca 25 år. 

 
 

 
Kundesentral med direktesystem, og varmeveksler for varmt 
forbruksvann. 

 
 

 

4.2.6 Vann og avløpsledninger 
Vann og avløpsledninger beliggende i eksisterende rørkasser har på 
lik linje med fjernvarmerørene blitt utsatt for skader og slitasje.  Vann 
og avløpsledningene er avhengig av varme fra fjernvarmerørene i 
rørkassene for ikke å fryse. Når fjernvarmerørene flyttes, må vann og 
spillvannsrør erstattes av nye preisolerte ledninger med varmekabler.  
Vann og spillvannsledninger legges på samme måte som 
fjernvarmerørene, og rørkassene kan da saneres. 
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Pågående utskifting av rør ledninger 

4.2.7 Dokumentasjon 
Generelt er dokumentasjonen av fjernvarmenettet vanskelig 
tilgjengelig.  Ved å bygge opp et dokumentasjonssystem vil utgiftene 
ved utvidelser, endringer eller utredninger kunne reduseres.  Samtidig 
vil driftsbetjeningen kunne ha nytte av et slikt system i en 
feilsituasjon.  Ved utskifting av personell vil et dokumentasjonssystem 
kunne bringe nyttig informasjon raskere videre.  Det anbefales derfor 
å bygge opp et enkelt elektronisk dokumentasjonssystem for 
anlegget. 

4.3 ANBEFALING AV TILTAK 
Leveransesikkerhet vil alltid være det viktigste momentet ved drift av 
fjernvarmenett, spesielt på Svalbard.  Fram til i dag har 
reserveforsyningen i Longyearbyen vært bassert på oljekjeler i 
vekslersentraler og i fyrhus.  Oljekjeler og oljetanker er kostbart 
utstyr, og utstyret må driftes med jevne mellomrom for å være 
funksjonsdyktig i en krisesituasjon.  Med godt utbygget 
ringledningssystemer vil behovet for reservekjeler bli redusert, og 
man sparer kostnader ved drift og vedlikehold av utstyr som man i 
utgangspunktet ikke skal bruke.  

 

Fjernvarmenettet i Longyearbyen er delt i et primærnett, og fem 
sekundærnett.  Sekundærnettet ved Lia Øvre er igjen delt opp til et 
tertiærnett pga. spesielle trykkforhold.  Primærnettet har trykklasse 
PN 25 (25 bar) sekundærnettet har trykklasse PN 16 (16 bar).  Når 
alle Rørkasser er skiftet ut med preisolerte rør og det er montert 
varmevekslere for varmeanlegg i alle kundesentraler, vil det på sikt 
være mulig å kutte ut varmeveksling i èn eller flere av 
hovedvekslersentralene.  På grunn av høydeforskjell i nettet, skal det 
ikke være noen risiko ved å slå sammen primær og sekundærnettene 
øverst i byen. Ved en eventuell sammenslåing av primær og 
sekundærnett, må eksisterende komponenter som flensforbindelser, 
kompensatorer og avgreninger beregnes for å sikre at disse tåler de 
nye påkjenningene.  Stålrør- og sveiseforbindelsene behøver ikke 
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beregnes på nytt da disse normalt har god sikkerhetsmargin.  Ved å 
slå sammen primær og sekundærnett vil man kunne redusere antall 
rørmeter i fjernvarmenettet, i og med at primær og sekundærrør noen 
steder går parallelt.  

 

Regulering av avgitt effekt i et fjernvarmenett kan gjøres på to måter, 
enten ved å regulere temperaturen og sirkulere en konstant 
vannmengde i nettet, eller ved å regulere sirkulert vannmengde i 
nettet etter som effektbehovet i kundesentralene varierer.  Sett fra et 
tradisjonelt driftsmessig synspunkt vil et system med varierende 
vannmengde være gunstigst for et fjernvarmeanlegg.  Man vil på den 
måten ikke sirkulere mer vann i nettet enn det som er nødvendig til en 
hver tid, da vil både i trykk og temperaturtapene bli mindre.  
Elforbruket  til sirkulasjonspumpene vil bli redusert, og slitasje på rør 
og deler reduseres når vannhastigheten i nettet går ned.  Med tanke 
på energiforsyning fra andre energikilder, som ikke har like stort 
overskudd av varmeenergi som kullkraft, vil mengderegulering være 
av stor betydning for driften av fjernvarmeanlegget. 

 

Installering av et mengdereguleringssystem kan gjøres både på 
sekundær og primærnettet, eller kun på primærnettet.  Uansett valg 
av reguleringssystem, er det ikke fornuftig å installere noen form for 
reguleringsutstyr på sekundærnettet, så lenge det her sirkulerer 
ubehandlet vann.  Man kan med fordel montere påfyllingsrør og 
ventiler fra primærnettet til sekundærnett i vekslersentralene for å 
benytte behandlet vann fra primærnettet.  Påfyllingsrøret kan brytes 
med en fleksibel stålslange som kan kobles av for å unngå at en får 
faste rørforbindelser mellom systemene. 

 

Med hensyn på leveransesikkerhet bør det installeres varmevekslere 
på reservekraftaggregatet som kan holde varmen i primærnettet i en 
feilsituasjon.  Da vil man kunne slippe og tappe ned primærnettet for 
å unngå frostskader som følge av feil i Energiverket. Varmevekslere 
på reservekraftaggregatet vil også kunne sørge for tilstrekkelig 
reserve for Sjøområdet slik at en slipper å installere egen oljekjel her.  

 

Rehabilitering og investeringer i fjernvarmenettet i Longyearbyen kan 
deles inn i 14 forskjellige tiltak. Tiltakene kan utføres hver for seg eller 
samtidig. Noen av tiltakene bør utføres raskt av hensyn til 
leveransesikkerhet og dårlig kondisjon på eksisterende utstyr, mens 
andre kan tas over noe tid.  

 

Tiltak 1. Utskifting av FV-rør i rørkasser. 
Utskifting av FV-rør i rørkasser bør ha høy prioritet.  Samlet kostnad 
20 MNOK. Arbeidet bør utføres i løpet av 2001 til 2004. 

Tiltak 2. Utskifting av VA-rør i rørkasser. 
Utskifting av VA-rør i rørkasser henger sammen med utskifting av FV-
rør i rørkasser. Samlet kostnad er 11 MNOK.  Arbeidet bør utføres i 
løpet av 2001 til 2004. 

Tiltak 3. Ny primærledning til UNIS. 
Bygging av ny primærledning til UNIS er av stor betydning for 
avlasting av forsyning til Sentrumsområdet.  Kostnad 9,5 MNOK.  
Arbeidet bør utføres i 2001. 
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Tiltak 4.Ny vekslersentral UNIS 
Bygging av ny vekslersentral til UNIS henger sammen med tiltak 3.  
Kostnad estimert til 2 MNOK.  Arbeidet bør utføres i 2001. 

Tiltak 5. Rehabilitering av vekslersentralene i Nybyen og 
Sjøområdet 
Rehabilitering av vekslersentralene i Nybyen og Sjøområdet med 
installasjon av ny oljekjel er viktig for sikring av energileveranse til 
bydelene Nybyen og Sjøområdet.  Kostnadsestimat er på 2 MNOK.  
Arbeidet  bør utføres i 2001. 

Tiltak 6. Rehabilitering av kundesentraler. 
Rehabilitering av kundesentraler og installasjon av 41 varmevekslere 
er et arbeid som kan utføres over litt tid, for eksempel en 
femårsperiode.  Kostnaden er på ca 150.000 NOK/stk.  Med en 
byggetakt på 8 sentraler i året tilsier dette en årlig kostnad på 1,2 
MNOK. Arbeidet anbefales påbegynt i 2001 og avsluttet i 2006.  For 
en del bygninger må kundesentralene flyttes og en får 
bygningsmessige arbeider i tillegg.  Dette gjelder ca. 15 
kundesentraler og en antar at de gjennomsnittlige bygningsmessige 
kostnadene blir ca. 200.000 NOK pr. sentral. 

Tiltak 7. Rehabilitering av vekslersentral Haugen. 
Rehabilitering av vekslersentral Haugen med flytting av oljetank er 
estimert til 0,4 MNOK. Arbeidet må utføres i 2002. 

Tiltak 8. Rehabilitering av vekslersentral Sentrum 
Rehabilitering av vekslersentral Sentrum er estimert til 0,25 MNOK. 
Arbeidet må utføres i 2002. 

Tiltak 9. Bygging av ny sekundærledning på Sjøskrenten. 
Bygging av ny sekundærledning på Sjøskrenten må ses i 
sammenheng med utbygging av området. Kostnad er estimert til 5,6 
MNOK.  Arbeidet kan utføres i 2002, eventuelt utsettes.  

Tiltak 10. Utskifting av rørkasser under hus. 
På sikt må alle rørkasser under hus skiftes ut.  Arbeidet er estimert til 
24 MNOK og kan utføres over en åtte årsperiode fra 2003 til 2010. 

Tiltak 11. Ny primærledning til Bykaia. 
Bygging av ny primærledning til Bykaia må sees i sammenheng med 
utbygging og behov i området.  Arbeidet er estimert til 3 MNOK og 
kan utføres i 2003. 

Tiltak 12. Ny sekundærledning til Kirke og Barnehage. 
Bygging av ny sekundærledning fram til Kirke og barnehage er 
estimert til 3 MNOK og kan utføres i 2003. 

Tiltak 13. Rehabilitering av fyrhus Lia Øvre, FH4 
Rehabilitering av fyrhus Lia Øvre er prioritert lavt fordi oljekjelene her 
kun skal stå som sikkerhet ved bortfall av fjernvarme forsyningen.  
Sikkerheten vil etter bygging av UNIS sentral og fullføring av 
ringledningssystem vær godt ivaretatt på den måten.  Kostnads 
estimat er på 1 MNOK.  Arbeidet kan utføres i 2003.  Eventuelt 
vurderes sløyfet. 

Tiltak 14. Rehabilitering av Felt B2, FH3 
Rehabilitering av fyrhus Felt B2 er prioritert lavt fordi oljekjelene her 
kun skal stå som sikkerhet ved bortfall av fjernvarme forsyningen.  
Sikkerheten vil etter bygging av UNIS sentral og fullføring av 
ringledning system vær godt ivaretatt på den måten.  
Kostnadsestimat er på 2 MNOK inkl. bygging av nytt hus.  Arbeidet 
kan utføres i 2003. Eventuelt vurderes sløyfet. 
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5 ELNETTET 
Fordelingsnettet i Longyearbyen har en total utstrekning på ca 35 km. 
Dette fordeler seg på ca. 18km kabel og ca. 17km linje. Nettet drives 
med en spenning på 11kV med unntak av linjen til gruve 7 som drives 
med 22kV. Nettet har tilknyttet 30 nettstasjoner med 31 
fordelingstransformatorer og 79 skillebrytere. 

Elnettet får sin forsyning fra to turbiner på 5,5 MW. Turbinene drives 
av damp fra to kullfyrte kjeler i Energiverket. Som reserveforsyning 
står det et 6 MW dieselgeneratoranlegg i beredskap, dette har en 
plassering og en alder som tilsier at dette bør skiftes. Nettet er 
generelt i god stand og i sentrum er det bygd ut en ringforbindelse. 
Leveringssikkerheten må ut fra dette sies å være god. Den generelle 
belastningen i Longyearbyen har avtatt svakt de siste årene slik at 
kapasiteten i nettet anses å være tilstrekkelig i nærmeste fremtid. 
Hvis det kommer nye større utbygginger eller omlegging av driften i 
eksisterende installasjoner kan imidlertid dette føre til at det oppstår 
lokale kapasitetsproblemer. 

 

 



 44

Kabelnett LD og SO 1 
 

 

 

 

 

5.1 TILSTANDSVURDERING 

5.1.1 AD-linjen 
Ledningen til Gruve 7 er 14km lang, men ledningen er oppgradert i 
1996 med utskifting av en god del stolper.  Den antas å være i meget 
god stand.  Det er forventet noe lastøkning i forbindelse med 
utvidelse av forskningsanlegg.  Ledningen forventes å ha kapasitet til 
fremtidige utvidelser.  Nødvendige investeringer antas dekket 
gjennom anleggsbidrag. 

 

5.1.2 HN-linjen 
Ledningen til flyplassen er av eldre dato, men mastene er tidligere 
kontrollert og råteskader er ikke funnet.  Noen master er skjeve og 
bør rettes opp. 
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5.1.3 LD-nettet 
Dette er et blandet nett.  Størstedelen er kabel med innskutte 
ledningsstrekk.  Det har vært en gradvis ombygging til kabelnett.  
Forsyningen til nyere boligfelter er lagt som kabel.  Gjenstående 
ledning er av bra kvalitet. 

 

5.1.4 SO-nettet 
Dette er et rent kabelnett bygd fra 1977 – 1996.  Nettet har trolig ikke 
behov for reinvesteringer i de neste 10 årene. 

 

5.1.5 Generelt for ledningsnettet 
Ledningene er av bra kvalitet og lite utsatt for ytre påvirkning som 
ising, fugler, dyr, råte, forurensing med mer. 

Jordingen er gjennomgående på høyspentnettet, det ligger elektroder 
i havet for å få et jordpotensiale.  Jordforholdene på land er 
vanskelige på grunn av permafrost.  Utvidelsen av kabelnettet kan ha 
medført økning i maksimal enfase jordstrøm, uten at dette er tatt 
hensyn til i justering av releene.  Konsekvensen er dårligere mulighet 
for deteksjon av spesielt enfase jordfeil.  Det er usikkert om ledningen 
er i.h.t. forskriftene vedr. berøringsspenninger.  Spesielt innen 
Longyearbyen der ledningene går nær bebyggelse og beferdede 
steder, samtidig som jordingsforholdene er dårlige og varierende, gir 
dette grunn til bekymring.  

Radiatorene i husene er trolig jordet via fjernvarmenettet og 
lavspentforskriftene vil her være bestemmende for om 
installasjonsanlegget skal være jordet.  Merk at lavspentjord må ligge 
minst 20 meter fra høyspentjord hvis disse skal holdes adskilt, dvs. 
her er det trolig krav om fellesjord.  Vi viser til forskriftene §99.3 og .4 
og ser ingen problemer med å sammenkoble høyspentjord og 
lavspentjord hvis lavspentjord er dimensjonert for å klare de 
jordstrømmene som kan oppstå. 

Selv om en har gjennomgående jord skal en ledning være jordet med 
jordelektrode minst hver km. (§101.2). 

Vår største bekymring  er at en fase på bakken ikke vil la seg utkoble 
av relesystemet.  For å bekrefte om dette kan utgjør farlige 
berøringsspenninger anbefaler vi målinger.  Hvis det viser seg at det 
ikke er mulig å oppnå jordforbindelse i bakken, vil nettet være meget 
sikkert og følgelig ikke ha problemer i forhold til forskriftene. 

Ved gjennomgående jord er det viktig at jordtråden er av god kvalitet 
og at den blir ført fra kabel over til jordline. Den gjennomgående 
jordtråden bør måles.  

5.1.6 Generelt for kabelnettet 
Kablene er PEX-kabler  fra 70-tallet av ukjent fabrikat.  Kabelnettet 
har hatt få feil og kablene ligger godt beskyttet.  Ett kabelhavari 
skyldtes trolig feilproduksjon på biter av kabel mellom kiosk LD5 og 
LD11. Denne kabelen bør skiftes.  For øvrig er kabelnettet så nytt at 
det ikke forventes behov for reinvesteringer i de nærmeste 10 årene. 
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5.1.7 Dokumentasjon 
I likhet med fjernvarmenettet bør tilgjengeligheten av dokumentasjon 
på elnettet bedres.  Også for dette bør det bygges opp et enkelt 
elektronisk dokumentasjonssystem. Dette er viktig for med sikkerhet 
kunne fastslå hvilke utstyr man har i nettet.  Spesielt er dette viktig for 
kabelanlegg hvor det i ettertid er meget vanskelig å kunne fastslå 
type og alder. 

 

5.2 ANBEFALING AV TILTAK  

5.2.1 Apparatanlegg 
Transformatorer og brytere har trolig mye igjen av levetiden.  

Transformatorer er kritiske komponenter med lang leveringstid ved 
havari.  NEK anbefaler årlige olje/gassanalyser av transformatorene.  
Oljeprøver er en rimelig og sikker kontroll av tilstand og restlevetid.  
Dette blir viktigere med økende alder. 

Revisjonsintervall for effektbryterene må kontrolleres.  Effektbrytere 
på avgangene blir sjelden kjørt, men bør trolig revideres.  

Skillekniver er lite belastet og det forventes ikke behov for 
reinvesteringer på disse de neste 10 år.  De bør smøres opp og 
overgangsmotstand måles.  

Måletransformatorer forventes å ha levetid som strekker seg ut 
analyseperioden.  Heller ikke her forventes behov for reinvesteringer. 

5.2.2 Høyspent fordelingsnett 
Fodelingsnettet er i god stand.  Nettet er forholdsvis nytt og store 
investeringer er trolig ikke nødvendig.  Ledning HN bør befares og 
enkelte stolper må rettes. 

Generelt er det usikkert om ledningene er innenfor forskriftene mht. 
berøringsspenninger og overgangsmotstander. Dette bør undersøkes 
nærmere. Her kan det ligge et potensielt investeringsbehov.  Kabel 
mellom LD5 og LD11 bør byttes. 
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6 RELEUTRUSTNING 
Beskyttelsen består av avgangsvern, transformatorvern, 
generatorvern og turbinvern. 

Generelt er det naturlig å se releutrustnigen i sammenheng med 
kontrollanlegget for øvrig. Releene, som er en tidlig generasjon 
elektroniske releer, har en forventet levetid på ca. 20 år.  

Det anbefales derfor utskifting av hele releparken både pga. levetid 
og for å få et helhetlig kontrollsystem der en er sikret god integrasjon 
av de ulike komponentene.  Dette gjelder både avgangsvern, 
turbinvern, generatorvern og vibrasjonsvern. 

Revisjon bør foretas jevnlig.  Generatorvern bør kontrolleres årlig og 
avgangsvern hvert 7-8 år.  Nye releplaner må utarbeides sammen 
med utskifting av releer. 

6.1 AVGANGSVERN 
Avgangene er beskyttet av Siemens elektroniske releer fra 1982. 

Egenforsyning 1 og 2: Siemens 7SJ0 overstrømsrele. 

11kV avganger: Siemens 7SN10 overstrøm/jordfeilsreleer med HGIK. 

11kV avgrening dieselstasjon og gl.dampstasjon: Siemens 7SJ0 
overstrømsrele. 

11kV samleskinnevern: Siemens jordfeil, underspenning, 
underfrekvens og overstrøm. 

6.2 GENERATOR/TURBINVERN 
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Bilde 3: Generator/turbinvern foreslås byttet. 

Generatorvern 
Releene ble levert sammen med generatoren og er fra 1982 og er av 
den elektroniske typen. 

• Blokkdiff: BBC-DIX 109 dekker generator og transformator 

• Overlastvern: BBC-ISX 148 (I> 0,5s)  

• Overspenningsvern: BBC-USX 115 (US=135V, UM=150V, 
UN=100V) 

• Rotorjord: BBC-IWX161 + YWX111 (ZS=1 sek,1000ohm) 

• Statorjord: BBC-UBX117 (ts=0.5sek, 6%) 

• Retureffektvern: BBC-PPX105b + SGX116 (ts=3sek, PS=5%)  

• Tap av synkronisme: BBC-ZPX103 (ts=1.0sek) 

• Vibrasjonsvern: Bentley Nevada turbinvern 

Det har vært ett tilfelle der kortslutning i fordelingsnettet har medført 
havari av turbin på grunn av ”subbing”.  Dette kan indikere at 
vernsystemet ikke oppfanger feil raskt nok. 
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6.3 INVESTERINGSBEHOV  
Beskrivelse Investeringsbehov Gjennomføres innen 

Ny kabel 80’ 2001 

Oljeprøver 23’ 2001 

Releutrustning og releplaner 2500’ 2002 

Effektbryterrevisjon 260’ 2003 

Oppretting av HN-linja 70’ 2003 

Kontroll/oppsmøring av 
skillekniver 

100’ 2004 
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