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Vurdering av avfallsforbrenningsanlegg i Longyearbyen 

 

1. BAKGRUNN 

Norconsult har fått i oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre å se på framtidig avfallshåndtering med fokus på 

relokalisering av avfallsanlegget og lokalt avfallsforbrenningsanlegg.   

Det tas utgangspunkt i tidligere konseptrapport
1
 som vurderer forskjellige konsepter for avfallshåndtering, 

hvor vi i dette oppdraget skal se nærmere på Alternativ 5. Dette alternativet inkluderer lokalt 

avfallsforbrenningsanlegg og som del av oppdraget skal man vurdere om forbrenningsteknologien beskrevet 

i konseptrapporten er formålstjenlig, samt gjøre en finansiell analyse av et slikt anlegg.  

Under oppstartsmøte av prosjektet ble det enighet om å gjøre en teknisk vurdering av valgt 

forbrenningsteknologi først, da dette er en viktig forutsetning for Alternativ 5.  Dette notatet omhandler denne 

vurderingen.  Vurderingen er gjort i samarbeid med Calambio AB, som har betydelig erfaring fra mange 

avfallsforbrenningsanlegg i Sverige. 

I konseptfasen ble det mottatt et budsjettilbud fra Evac Norsk Inova AS. Vi har avholdt et møte med denne 

leverandøren for å gjennomgå tilbudet. 

2. FORUTSETNINGER 

Aktuell type og mengde avfall til forbrenning er skissert i konseptrapporten, tabell 3-2. Dette inkluderer en 

vurdering av fremtidig avfallsmengde. Det er snakk om en total mengde på 1220 tonn/år fordelt mellom papir, 

treverk og brennbart restavfall, hvor andelen er på hhv. 7 %, 20 % og 73 %.   Restavfallet inneholder ikke 

organisk avfall, mens plast inngår.  Vektet brennverdi for avfallet er estimert til 3,6 kWh/kg. 

Ut fra den begrensede mengden avfall, er det i konseptrapporten valgt en teknologi som anvendes til 

småskala avfallsforbrenning primært på cruisebåter.  Det er denne teknologien som vurderes i dette notatet.    

En generell prinsippskisse av et slikt type anlegg er vist i konseptrapporten, figur 6-1. 

Svalbard er underlagt «Lov om miljøvern på Svalbard» (svalbardmiljøloven). Her omhandler paragraf 68 

blant annet forbrenning av avfall, men gjelder kun skip eller annet fartøy og ikke landanlegg.  Av mangel på 

lokale lover/forskrifter har vi forutsatt at landbasert avfallsforbrenning på Svalbard vil reguleres av «Forskrift 

om gjenvinning og behandling av avfall» (avfallsforskriften), gjeldende for det norske fastlandet.  Den samme 

forutsetning er gjort i tidligere konseptrapport. Dette er også i tråd med signaler fra lokale myndigheter og 

norske miljømyndigheter.  Det må påpekes at iht. paragraf 10-4 i avfallsforskriften, så kan 

forurensningsmyndigheten øke kravene og/eller fastsette tilleggsvilkår ut fra lokale forhold og egenskaper 

ved det aktuelle forbrenningsanlegget.  

Iht. definisjoner i avfallsforskriften, vurderes forbrenningsanlegget som et avfallsforbrenningsanlegg og ikke 

et samforbrenningsanlegg. 

Til: Jørn Myrlund 

Fra: Lars Sigurd Eri 

Dato/rev.: 03.12.2014 / rev 00 

Kopi til: Marianne Stokkereit Aasen 
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3. VURDERING 

Nedenfor følger en vurdering av teknologien i budsjettilbud fra leverandør.  Det må presiseres at dette 

anlegget er vurdert i forhold til en anvendelse innenfor et regime det normalt ikke opererer i og at det dermed 

ikke gjenspeiler den kvaliteten anlegget representerer innenfor sitt kjernemarked.  

Vurderingen er gjort ved gjennomgang av tilbudet samt møte med leverandør. 

3.1 Avfallsmengder 

Tilgjengelige avfallsmengde i Longyearbyen er liten og sårbar for endringer.  Longyearbyens folketall er 

fremdeles sterkt avhengig av fortsatt gruvedrift og endringer her i den ene eller andre retning vil kunne 

påvirke folketallet og dermed avfallsmengden. Siden konseptrapporten ble skrevet har Store Norske flagget 

et behov for å nedbemanne med 100 årsverk, noe som vil kunne medføre at mellom 200 og 250 innbyggere 

vil flytte fra Longyearbyen.  Og Store Norske kan ikke garantere mot ytterligere nedbemanning.  Samtidig 

ønsker FoU- og turistsektoren å øke aktiviteten i Longyearbyen, noe som kan kompensere for en del av 

dette. 

Det å dimensjonere et avfallsforbrenningsanlegg for en avfallsmengde som er såpass liten og såpass utsatt 

for potensielle endringer, er en stor utfordring og gir et risikobilde man normalt ikke ser.  Ideelt sett skal et 

slikt anlegg gå kontinuerlig og tett opp mot maksimal ytelse. Endringer i avfallsmengder kan medføre høyere 

driftskostnader, dårligere energibalanse eller i verste fall at anlegget må stenges ned pga. at det ikke klarer å 

oppfylle krav i avfallsforskriften. 

Normalt vil man ikke investere i et så lite anlegg pga. usikkerhet med å møte krav i avfallsforskriften samt at 

røykgassrensesystemet vil utgjøre en uforholdsmessig høy andel av totalkostnaden.  

Leverandør som har vært involvert informerte i møte at de tidligere leverte mindre anlegg til kommuner og 

sykehus, men etter at utslippskravene ble skjerpet forsvant markedet i Norge.  De har ingen anlegg i drift i 

Norge i dag, mens det finnes ett anlegg i drift i Europa.  Driftsdata for dette er etterlyst, men enda ikke 

mottatt.  Brensel for dette anlegget er primært sykehusavfall. 

3.2 Innmatingssystem 

Under oppstartsmøtet i Longyearbyen i november 2014 ble det gjort en befaring, blant annet av dagens 

avfallsbehandlingsanlegg. Vi fikk der se hvordan forbehandling av avfallet ble gjennomført fra sortering og 

frem til pakking av avfall i plastballer før forsendelse til fastlandet. Blanding av papir, treverk og brennbart 

restavfall blir her kvernet, presset og pakket inn i plast som vist i Figur 1.   
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Figur 1 Billedserien viser prosessen med kverning, pressing og innpakking i plast før de legges i container 
(Foto: Norconsult) 

En 22 kW kvern er tilbud i budsjettilbud fra leverandør.  Dette er en 22 kW Mercodor ZM52 to-rotors 

skivekvern.  Kverna har en kapasitet på opp mot 1000 kg/h og kutter ned til 40 mm størrelse basert på 

enklere materiale slik som matavfall, aluminiumsbokser, emballasje, kartong og liknende. Kverna er ikke 

anvendelig for usortert avfall, tilsvarende det vi har i Longyearbyen.  Når avfallet kan inneholde metall, 

skumgummi og liknende, vil ikke oppkuttingen bli tilfredsstillende med påfølgende økte utslipp, potensielt 

utover tillate grenseverdier. For å klare en tilstrekkelig oppkutting kreves en én-rotors kutter med tenner og 

innebygd sikt.  En slik kutter vil koste 2-4 MNOK selv for små anlegg.  

 

Figur 2 En Mercodor kvern for matavfall (ref. Mercodor) 
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3.3 Forbrenningsprosessen 

Forbrenningsanlegget består av forholdvis enkel teknologi og det er dermed stor risiko for at andelen 

uforbrent ikke vil klare kravene i avfallsforskriften. I det markedet leverandøren opererer i finnes ikke et 

tilsvarende krav.  

 

 

Figur 3 Prinsippskisse forbrenningsanlegg (ref. Norsk Inova AS) 

Når man forbrenner avfall i et landbasert forbrenningsanlegg er det et absolutt krav til oppholdstid ved en gitt 

minimumstemperatur (2 sek v/ 850 
0
C).  På båter har man samme krav til minimumstemperatur, men ingen 

krav til oppholdstid. For å klare og nå en temperatur på 850 
0
C i sekundærkammeret i dette anlegget, kreves 

det et kontinuerlig forbruk av støttebrensel. 

Leverandøren informer om at forbrenningskamrene er større på de landbaserte anleggene sammenlignet 

med de som anvendes på det marine markedet (gitt samme kapasitet).  Forskjellen skyldes kravet om 

oppholdstid og de mener de dermed vil klare dette kravet.   

3.4 Røykgassrensing 

Tilbudt røykgassrenseanlegg er basert på våttørr rensing bestående av en reaktor og et posefilter. Eksempel 

på et slikt system er vist i fig.4.  Leverandør har dimensjonert tilbudte system for å oppfylle kravene i 2000-

standarden fra EU. Vi vil påpeke at det har kommet flere revisjoner etter 2000-standarden, hvor det er stilt 

strengere krav, spesielt i forhold til målinger.  

Anlegget vil rense røykgassen for SOx og HCl i reaktoren, mens partikler og tungmetaller tas i posefiltrene. 

Posefiltrene er følsomme for raske temperaturendringer og fuktighet i røykgassen og må derfor bypasses 

under oppstart og nedstengning av anlegget.  Dette systemet har potensialet til å ta disse utslippene ned til 

det nivået som kreves iht. avfallsforskriften.     
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Figur 4 Tørt røykgassrensesystem med reaktor og filter (ref. Municipal Solid Waste Incineration /World 
Bank /1999) 

Men dette systemet vil ikke håndtere NOx og trolig heller ikke dioksiner.  NOx fjernes ved hjelp av SNCR 

eller SCR, og for dette systemet vil SCR anbefales på grunn av temperaturkrav.  Merk at SCR er dyrt både 

mht. investering og drift.  Fjerning av dioksiner kan gjøres ved å injisere aktivt kull i røykgassen kombinert 

med posefilter.  

Det er tilbudt et målesystem for kontinuerlig røykgassanalyse, og at disse skal oppfylle krav i NFS 2002:28 

(er i dag erstattet med nye krav) og EN 14181.  Måling av TOC er tatt med som opsjon, mens måling av HF 

ikke er tatt med.  For øvrig er alle parametere dekket i mht. krav om kontinuerlig måling.  Det som ikke 

kommer frem av konseptrapport er hvordan målinger av tungmetaller, dioksiner, uforbrent materiale og støy 

blir ivaretatt. Også verdt å merke seg er at dette utstyret er blant de på markedet som krever mest 

oppfølging og vedlikehold. 

3.5 Garantier 

Det er viktig med en avklaring med forurensningsmyndigheten om de vil stille strengere og/eller tilleggskrav 

utover avfallsforskriften i forbindelse med avfallsforbrenning på Svalbard.  Avfallsforskriften åpner for at de 

kan gjøre dette. 

Leverandøren har gitt garantier for utslippsparametere basert på døgnmiddelverdier.  Oppgitte parametere 

overholder kravene i avfallsforskriften, men er ikke komplett.  Eksempelvis mangler NOx, HF, TOC og 

dioksiner.  

I tillegg bør viktige betingelser som oppholdstid over 850 
o
C, glødetap, driftsbetingelser for 

innmatingssystemet og støttebrennere garanteres for. 

Vi vil generelt anbefale at leverandør kan garantere for alle krav i avfallsforskriften relevant for dette 

anlegget.  I tillegg må de garantere for at målemetoder og –utstyr er iht. krav i avfallsforskriften, som blant 

annet vil innebære rapportering av halvtimesverdier for samtlige parametere.  Om leverandører vil stille slike 

garantier er uvisst, da markedspotensialet for flere slike anlegg i Norge og Europa er lite, noe som innebærer 

få anlegg å fordele utviklingskostnader på. 



 NOTAT 
Norconsult AS | Vestfjordgaten 4,  NO-1338 Sandvika | Pb. 626, NO-1303 Sandvika    Notat nr.: 001 

Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5146720 

 

n:\514\67\5146720\5 arbeidsdokumenter\52 forbrenningsanlegg\5146720-n001 vurdering av forbrenningsanlegg 

endelig.docx 

2014-12-03  |  Side 6 av 9

 

3.6 Driftsprofil 

Tilbudt forbrenningsanlegg har en kapasitet på å brenne 200 kg avfall per time eller 720 kW gitt estimert 

brennverdi på avfallet. Tilgjengelige avfallsmengder i Longyearbyen er estimert til 1220 tonn/år, eller 140 

kg/h hvis en regner 100% driftstid på anlegget. Anlegget har altså en overkapasitet på ca. 40%. 

Leverandøren begrunner størrelsen på anlegget med at de har et tilsvarende anlegg i drift på Jersey og at 

de ønsker å bruke denne størrelsen også for anlegget i Longyearbyen. 

Avfallsforbrenningsanlegg har begrensede reguleringsegenskaper og bør tilstrebes å kjøres på maks last.  

Med tilgjengelige avfallsmengder tilsier dette tett opp mot 5 døgn drift i uka.  Ut fra tilbudte kapasitet bør 

altså anlegget starte og stoppe en gang per uke, se fig. 5. 

 

Figur 5 Antatt ukentlig driftsprofil (forenklet) for avfallsforbrenningsanlegget 

For å klare å oppnå avfallsforskriftens temperaturkrav, vil man i sekundærkammeret få et kontinuerlig forbruk 

av støttebrensel, oppgitt fra leverandør til å utgjøre ca. 17,5 kg/h basert på diesel og ved maks last.  

Reduserer man lasten, vil relativ andel med støttebrensel øke. 

Det er uheldig med mange start/stopp på et avfallsforbrenningsanlegg.  Det vil medføre blant annet økt 

forbruk av støttebrensel, økte utslipp, spenningspåkjenninger og redusert levetid på murverk i 

forbrenningskammer. I tillegg vil man få en diskontinuerlig energileveranse i form av varme. 

Forurensningsmyndigheten kan for forbrenningsanlegg som ikke har kontinuerlig drift, fastsette et maksimalt 

antall start/stopp nettopp for å begrense negative miljøeffekter.   

3.7 Energibalanse 

I konseptrapporten foreslås det å erstatte diesel, gass eller fyringsolje med spillolje som støttebrensel.  

Spillolje regnes i utgangspunktet som farlig avfall og ut fra regelverket mener vi derfor at det ikke kan 

benyttes som støttebrensel.  

Som nevnt i konseptrapporten er muligheten for å utnytte overskuddsvarme fra avfallsforbrenningen 

begrenset, da det allerede er mye overskuddsvarme fra kullkraftverket.  Ut fra lokaliseringen av anlegget kan 

en løsning være å dekke deler av varmebehovet for Avinor.  Det går en egen kurs fra kullkraftverket og ut til 

Avinor som avfallsforbrenningsanlegget kan koble seg på.  Men dette vil uansett bare erstatte 

overskuddsvarme fra kullkraftverket. 
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Fig. 6 viser fordeling mellom avfall, støttebrensel (diesel) og potensiell energigjenvinning i energimengder 

per år.  Dette er gitt forbruksprofilen beskrevet i fig. 5. Potensiell energigjenvinning er hentet fra 

konseptrapporten.  

 

 

Figur 6 Årlige energimengder per brensel samt potensiell energigjenvinning av varme 

Som vi ser vil relativ andel støttebrensel være høy i forhold til avfallsmengden forbrent.  I tillegg utgjør 

potensiell energigjenvinning bare marginalt mer enn forbruket av støttebrensel, med andre ord man benytter 

hovedsakelig støttebrensel til å produsere varme.  

3.8 Økonomi  

Vi finner tilbudet dekkende, men ikke komplett.  Det er spesielt for innmatingssystemet og 

røykgassrensesystemet hvor den største usikkerheten ligger.  Vi har ikke vurdert eller hentet inn priser for å 

gjøre anlegget komplett, men vi vet at dette vil gjøre investeringsbehovet høyere. 

Driftskostnadene vil også bli høyere enn det som er estimert i konseptrapporten. Momenter vi tolker som 

utelatt i konseptrapporten er blant annet: 

• NOx-rensing og måling 

• Måling av tungmetaller, dioksiner, glødetap og støy 

• Spesialdeponering av flyveaske 

• Hyppigere utskifting av murverk og muligens posefilter pga. antatt driftsprofil 

3.9 Miljø 

I konseptrapporten er det utført en miljøanalyse for forbrenningsalternativet hvor det er gjort noen 

forutsetninger som vi mener kan gi et noe feil bilde av miljøkonsekvensene ved avfallsforbrenning i 

Longyearbyen. 

Forbrenning av avfall i Longyearbyen krever en høy andel støttebrensel for å nå temperaturkravet i 

avfallsforskriften.  Dette skyldes forbrenningsanleggets størrelse.  Om tilsvarende avfallsbrensel blir benyttet 

i et større anlegg på fastlandet og man ser bort fra opp- og nedkjøringer av anlegget, vil det ikke kreves 
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støttebrensel, da avfallet i seg selv har høy nok brennverdi.  Fratrukket støttebrensel for opp- og 

nedkjøringer vil dette utgjøre ca. 340 tonn CO2/år
1
 i disfavør av avfallsforbrenning i Longyearbyen.  

Energigjenvinningsgraden vil være langt høyere for et avfallsforbrenningsanlegg på fastlandet (Norge eller 

Sverige) sammenlignet med Svalbard.  Energigjenvinningsgraden, tatt alle avfallsforbrenningsanlegg i Norge 

under ett, ligger på 77 prosent
2
.  Konservativt antar vi at det er det samme i Sverige, selv om det helt sikkert 

vil ligge noe høyere. Fordeler vi CO2-utslippet fra forbrent avfallsmengde på den energien som blir 

gjenvunnet, vil forbrenning i Longyearbyen gi en utslippsfaktor på 0,41 kg CO2-ekv./kWh gjenvunnet energi, 

mens på fastlandet blir tilsvarende faktor 0,21 kg CO2-ekv./kWh gjenvunnet energi.  Da har vi forutsatt en 

energigjenvinningsgrad på 40 prosent i Longyearbyen, hentet fra konseptrapporten.  Dette vil utgjøre 345 

tonn CO2-ekv./år i disfavør avfallsforbrenning i Longyearbyen og basert på energimengden gjenvunnet i 

Longyearbyen.   

Ser vi også på hva denne energimengden erstatter av brensel, har konseptrapporten forutsatt at man i 

Longyearbyen erstatter kull, noe som er beregnet til et unngått utslipp på 260 tonn CO2-ekv./år.  På 

fastlandet i Norge vil unngåtte utslipp for tilsvarende energimengde ligge på ca. 30 tonn CO2-ekv./år
3
, mens i 

Sverige vil det medføre en økning i utslipp på ca. 90 tonn CO2-ekv./år
3
.   

Netto utslipp basert på forskjell i gjenvinningsgrad og erstattet brensel, vil da utgjøre 115 tonn CO2-ekv./år i 

disfavør Longyearbyen sammenlignet med alternativ på fastlandet i Norge og 5 tonn CO2-ekv./år i favør 

Longyearbyen sammenlignet med alternativ i Sverige. 

Tar vi utgangspunkt i øvrige tall fra miljøanalysen i konseptrapporten, vil vi få et miljøregnskap på 335 tonn 

CO2-ekv./år i disfavør avfallsforbrenning i Longyearbyen ved alternativ forbrenning i Norge og 215 tonn CO2-

ekv./år i disfavør avfallsforbrenning i Longyearbyen ved alternativ forbrenning i Sverige, se Figur 7.   

 

Figur 7 Økt utslipp av CO2-ekvivalenter ved avfallsforbrenning i Longyearbyen sammenlignet med hhv. 
Norge og Sverige 

 

 

                                                      

1
 Utslippstall for støttebrensel (diesel) hentet fra Nasjonale standardfaktorer / MD 

2
 Avfall Norge, 2011 

3
 Avfall Norge, rapport 3/2014 
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4 KONKLUSJON 

Vi vil ut fra de avklaringer og vurderinger som er gjort ikke anbefale å bygge et avfallsforbrenningsanlegg 

basert på de små avfallsmengdene i Longyearbyen.   

Teknologisk sett er det stor usikkerhet om dette i det hele tatt vil fungere og samtidig oppfylle kravene i 

avfallsforskriften. Det eksisterer ingen tilsvarende små anlegg i drift i Norge i dag og oss (og leverandøren) 

bekjent heller ikke i andre land med tilsvarende regime i forhold til utslippskrav.  Da er kanskje ikke 

Longyearbyen det beste stedet å teste ut om dette vil fungere. 

Avfallsmengden er liten og følsom for enkeltaktørers aktivitetsnivå.  En liten endring her vil kunne påvirke 

driftsprofilen på forbrenningsanlegget betydelig med påfølgende konsekvenser for utslipp og driftskostnader. 

Potensialet på avsetning av overskuddsvarmen synes å være liten, da det allerede produseres mer varme 

enn man trenger fra kullkraftverket.  Ut fra estimert potensiale beregnet i en tidligere konseptrapport, vil 

avsetningen på overskuddsvarmen omtrent tilsvare behovet for støttebrensel.   

Det er også en viss økonomisk usikkerhet både i forhold til investering og drift.  Vi mener det må investeres 

betydelig mer både for å sikre stabil innmating og for å møte utslippskravene i avfallsforskriften.  I tillegg 

mener vi det er en viss underestimering av driftskostnadene.  Begge disse forholdene vil gjøre at netto 

nåverdi vil komme enda dårligere ut. 

En forenklet miljøanalyse viser også at avfallsforbrenningen i Longyearbyen gir økte CO2-utslipp 

sammenlignet med å transportere avfallet til forbrenning i Norge eller Sverige.  
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