
 

 

 



Sluttrapport prosjekt 18/12 Uttransport industriavfall Isfjord 
Radio 
 

Innledning 

Isfjord Radio på Kapp Linné var i mange år forbindelsespunktet mellom Svalbard og Norge. 

Det har vært benyttet ulike teknologiske løsninger for denne kommunikasjonen, og helt inntil 

fastlandsfiberen ble tatt i bruk i 2004, var hovedkommunikasjonen mellom Svalbard og Norge 

basert på satellittkommunikasjon fra Isfjord Radio, via satellitt til Eik Jordstasjon i Norge. 

Gjennom mange av de år Isfjord Radio var i Telenors eie, har det vært deponert metallavfall i 

en vik nord-vest for stasjonsbygningen. 

 

Sommeren 2011 gjorde Telenor Svalbard en omfattende jobb med å ta opp metallavfall fra 

den angitte fyllinga. I tillegg ble flere av de gamle antennene som stod rundt stasjonen, og 

som ikke var i bruk, tatt ned. Dette avfallet ble mellomlagret på land ved stasjonen i påvente 

av uttransportering. Våren 2012 ble det søkt om økonomisk tilskudd fra Svalbards 

Miljøvernfond for gjennomføring av uttransporten. Det ble gitt tilsagn på kr. 100.000,- fra 

Svalbards Miljøvernfond. Prosjektets budsjetterte ramme var ved tildelingspunktet på kr. 

309.950,- 

 

Gjennomføring av prosjektet 

Oppkapping av metallavfall og pakking 

For å kunne gjennomføre en effektiv og sikker uttransport av industriavfallet var en avhengig 

av å kappe opp lange metallgjenstander og pakke mindre fraksjoner i egnet emballasje. Det 

ble valgt å benytte transportsekker, såkalte «big bags», godkjent for helikopterløft for dette 

formålet, da de også var egnet for lasting til lettbåter. De enkelte kolli ble videre kjørt med 

traktor fra opplagringsplass til kai. Denne transporten ble gjennomført på godkjent område for 

bruk av traktor. Fra kai ble avfallet heist om bord i lettbåter som gikk i skytteltrafikk mellom 

kai og Nordsyssel.  Uttransport av avfallet ble gjennomført ved bruk av 2 lettbåter fra land på 

Isfjord Radio til Nordsyssel, som viderebefordret avfallet til Longyearbyen. Uttransporten ble 

gjennomført i godt vær og lite vind, noe som gjorde det mulig å gjennomføre operasjonen på 

mindre tid enn planlagt. Selve transportoperasjonen ble gjennomført tirsdag 4. september. 

Lossing fra Nordsyssel og levering til avfallsanlegg i Longyearbyen ble gjennomført onsdag 

5. september. Telenor Svalbard valgte å benytte AF Arctic til gjennomføring av prosjektet, 

med bistand fra bl.a Store Norske Spitsbergen Kullkompani og Basecamp Spitsbergen til 

selve uttransporten. Dette ble da også SNSK og Basecamp Spitsbergen hadde noe avfall som 

ble transport ut fra Isfjord Radio samtidig.  

 

Sluttregnskapet for prosjektet viser at totalkostnaden ble på NOK 274.522,- mot opprinnelig 

budsjettert kostnad på NOK 309.950,- Dette gir et underforbruk på NOK 35.428,- Dette 

skyldes i hovedsak at det ble valgt å bruke lettbåter i stedet for helikopter til transport mellom 

Isjford Radio og fraktbåt, samt at en fikk tilgang til å benytte Nordsyssel for frakt til 

Longyearbyen.  

 

 



Oppsummering 

Prosjektet ble gjennomført innenfor den planlagte kostnads- og tidsrammen som ble lagt ved 

søknadstidspunktet. Det ble gjort noen justeringer i metoder, uten at det har gått ut over 

sluttresultatet. Den vesentlige endring består i at det ble benyttet lettbåter i stedet for 

helikopter, samt at en fikk benytte Nordsyssel for frakt fra Isfjord Radio til Longyearbyen. 

 

Fotodokumentasjon 

Før oppdeling og pakking 

 

 
Bilde1: Metallavfall tatt opp fra fylling, før kapping og pakking 

 

 



 
Bilde 2: Avfall lagret ved kai, Isfjord Radio 

 

Ette oppdeling og pakking 

 
Bilde 3, Metall, pakket klar til løft 

 

 

 

 



 

 
Bilde 4, Deler av antenne, nedplukket 

 
Bilde 5, Oversikt avfall 

 



Uttransport av avfall 

 
Bilde 6 Uttransport med lettbåt 

 

Område etter uttransport 

 
Bilde 7 området etter opprydding og uttransport 

 



 
Bilde 8 Området etter opprydding og uttransport 

 

WEB publisering 

Telenor ASA har en egen web-portal hvor følgende artikkel ble publisert 2012-08-23. Denne 

portalen er tilgjengelig for alle ansatte i Telenor ASA 

 

 

Miljøhelt rydder opp 
 
– Telenor Svalbards innsats med å rydde opp etter vår mangeårige tilstedeværelse i det 

sårbare og naturskjønne landskapet fortjener kvartalets miljøhelt utnevnelse, sier Tom-

Henry Knudsen, leder for Telenor Norges miljøstyringsgruppe.   

Hvert kvartal kårer Tom Henry Knudsen i samarbeid med resten av Telenor Norges 

miljøstyringsgruppe kvartalets miljøhelt. Miljøhelten må kunne vise til konkrete resultater innenfor 

målområdene til Telenors miljøstyringssystem, og bygge opp under Telenors ambisjon om å ta et 

tydelig miljøansvar. Og miljøhelt i 2. kvartal ble Telenor Svalbard - Telenors nordligste datterselskap. 

 

– Vi er både stolte og glade for å bli kåret til kvartalets miljøhelt, men også for 

at vi er det første datterselskapet i Telenor Norge som har fått på plass et 

miljøstyringssystem basert på ISO14001. Det er viktig i forhold til lovverket, 

men også for Telenors omdømme som en bedrift og som tar miljøet på alvor, 

sier Harald Fagermoen, leder for Telenor Svalbard. 

Svalbard - unik i miljøsammenheng  

Svalbard er en helt spesiell del av Norge. Størsteparten av Norges 

verneområder ligger på øygruppen, og det aller meste av miljøet på Svalbard er 

tilnærmet uberørt. Øygruppen er blant de nordligste landområdene i verden. 

https://mysite.wow.telenor.com/Person.aspx?guid=18739E85-2C7B-4EA3-A439-17059DF66A00


Øygruppen har en egen miljølov som er betydelig strengere en den som gjelder på fastlandet. Målet er 

at økosystemene skal bevares mest mulig intakte, og at de naturlige økologiske prosessene og det 

biologiske mangfoldet skal få utvikle seg tilnærmet upåvirket av menneskelig aktivitet. 

– Svalbard har en sårbar og vakker natur, og det må utvises ekstra god ”miljøoppførsel” for å unngå 

varige skader. Nedbrytningstiden på miljøsøppel tar lang tid på Svalbard grunnet det ekstremt tørre og 

kalde klimaet. Dette stiller derfor store krav til oss som driver virksomhet på Svalbard, sier Fagermoen. 

Telenor Svalbards miljøoppryddingsprosjekt 

Telenor har vært etablert på Svalbard i mer enn 100 år. Dessverre har miljøet ikke blitt like hensyntatt i 

alle disse årene. På Isfjord Radio har fjæra blitt brukt som lager og avfallsplass.  

– Det er fylt over litt grus i ny og ned, men storhavet graver det fram i løpet av kort tid, forteller 

Fagermoen. 

Et av miljømålene Telenor Svalbard satte seg var å få ryddet opp mest mulig av avfallet. Dette ble 

gjort i fjor sommer, og nå skal det transporteres inn til Longyearbyen.  

– Dette har vært det største, viktigste og mest kostbare av våre miljøprosjekter og vi er fornøyd at vi 

snart er i mål med dette, sier Fagermoen, og lister opp tiltakene som skal gjennomføres: 

1. Fullføre opprydding på Isfjord radio  

2. Fjerne radiolinjespeil på Hjortehavn  

3. Avvikling av utelager  

4. Årlig inspeksjon og nødvendig opprydding på Telenor Svalbards installasjoner 

– ”Det skal se ut etter oss” er en av våre leveregler. Derfor har vi nå avviklet utelageret med utrangert 

materiell. I tillegg har i fjernet en gammel stolpekurs med tilhørende kabler som ikke lenger var i bruk, 

forteller Telenor Svalbard-lederen. 

 


