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Pilotnotat - Fremtidig avfallshåndteringssystem i Longyearbyen 

1. BAKGRUNN  

1.1. Generell informasjon om Longyearbyen 

Longyearbyen ligger på Svalbard og er verdens nordligste tettsted (78o13’N), og skal være verdens best 
bevarte villmark, jfr Svalbardmiljøloven. Dette setter strenge krav blant annet til hvordan vi håndterer 
avfall.  Tettstedet har per dags dato i overkant av 2000 innbyggere.  Den eneste andre større bosetning på 
Svalbard er Barentsburg (russisk). Spesielt for Longyearbyen er at det er forholdsvis stor gjennomtrekk i 
befolkningen.  Typisk er at man jobber / studerer noen år i Longyearbyen før man drar tilbake til fastlandet 
igjen. 

Hovednæringen for Longyearbyen er gruvedrift (Store Norske Spitsbergen Kulkompani), mens forskning 
og turisme er to voksende næringer. 

Klimaet er mildere enn i andre områder på samme breddegrad.  Årsmiddeltemperaturen i Longyearbyen 
er på -4 oC og Svalbard lufthavn ved Longyearbyen har den laveste normale gjennomsnittlige årsnedbør 
av norske nedbørstasjoner med kun 190 mm i året.  Permafrostlaget ved kysten er 100 meter dypt og om 
sommeren tiner opptil 1,5 meter av det øverste laget. Longyearbyen har midnattsol fra 20. april til 23. 
august og mørketid fra 26. oktober til 15. februar.   

Sjøveien til Longyearbyen har vært isfri hele året med noen få unntak de siste 5 årene, men dette kan ikke 
forutsettes.  Det er i dag daglige flyforbindelser til fastlandet med SAS og/eller Norwegian.  

Energiforsyningen til Longyearbyen er ivaretatt av et kullfyrt kraftvarmeverk med en total effekt på 28 MW 
fordelt mellom kraft (12MW / 55 GWh) og varme (16 MW / 53 GWh).  Energiverket forsyner hele 
samfunnet i Longyearbyen, inklusiv gruvene og flyplassen, med energi til både prosess og boliger. På 
grunn av permafrosten er distribusjonsnettet for fjernvarme hovedsakelig bygd over bakken, se Figur 1. 

Til: Longyearbyen Lokalstyre v/ Kjersti Holte, Marianne Stokkereit Aasen 

Fra: Jens Erling Frøiland Jensen / Lars Sigurd Eri 

Dato/rev.: 2015-03-04/rev 0 

Kopi til:   



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

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

 

n:\514\67\5146720\5 arbeidsdokumenter\53 innovativ offentlig anskaffelse\notat\5146720-n002 pilotnotat rev 

ekstern.docx 

2015-03-13  |  Side 2 av 12

 

 

Figur 1 Fjernvarmedistribusjon Longyearbyen (foto: www.midtsiden.no) 

1.2. Dagens avfallshåndteringssystem 

Avfall generert i Longyearbyen håndteres i dag av Longyearbyen lokalstyre. Det er basert på 
selvkostprinsippet og blir primært foredlet på tre måter; i avløp, deponert eller skipet til land for videre 
behandling.  Fordelingen er vist i Figur 2. 

 

Figur 2 Behandling av avfall Longyearbyen. 

Matavfallet (100 -130 tonn/år) kvernes i matavfallskverner installert i kjøkkenbenk hos alle husstander, går 
i avløp og urenset ut i fjorden.  Det kan i nær fremtid komme pålegg om rensing av avløpet ut i fjorden. 

Annet avfall fra husholdninger samles i felles containerstasjoner lokalisert sentrale steder i Longyearbyen. 
Disse containerstasjonene består av én container med separate innkast for sortert avfall (papp, papir, 
metallbokser og glass) og én container for restavfall.  Bedrifter tilbys egne containere og tømmefrekvens 
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eller kan levere avfallet selv på avfallsanlegget.  Farlig avfall og større enheter leveres direkte til 
avfallsanlegget. 

Glass og inert avfall (slagg, aske, gips og betong) går på lokalt deponi.  Sysselmannen på Svalbard har 
gitt tillatelse til at maks. 10 % av avfall utenom slagg og aske kan deponeres over en fireårsperiode. 

Avfallsanlegget ligger ved Sjøskrenten/Sjøområdet, se Figur 3.   

 

 Figur 3 Lokalisering av avfallsanlegget i Longyearbyen (satellittfoto fra Google Earth). 

Avfallsanlegget består av én hall for mottak og noe mellomlagring og én hall for kverning og ballepressing 
av avfall.   Eksisterende behandlingsanlegg består av metallutskiller, kvern, ballepresse- og pakkeanlegg. 
Kverna har stor nok kapasitet, men er gammel. Pakkeanlegget presser sammen presset avfall i baller som 
omvikles med ståltråd før de pakkes inn i plast. Restavfallet, inklusiv trevirke og plast, gjennomgår hele 
denne prosessen før utskipning til fastlandet, se Figur 4.  Aluminium, papp og papir kun presses og bindes 
før utskipning, se Figur 5. 
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 Figur 4 Ballepressing og innpakking av restavfall ved avfallsanlegget (foto: Norconsult). 

 Plast og papir går ikke til materialgjenvinning, da det har for dårlig kvalitet pga. for lang lagringstid.  

 Longyearbyen lokalstyre har en avtale med et eksternt firma når det gjelder drift av avfallsanlegget og 
 hele prosessen nedstrøms inklusiv utskipning og behandling på fastlandet. Denne avtalen har varighet til 
 høsten 2016.   
 

  

 Figur 5 Utskipningsklare baller med papp, papir og aluminium (foto: Norconsult) 

1.3. Historisk oversikt avfallsmengder 

 Tabell 1 viser historisk oversikt over type avfall og mengder innsamlet fra Longyearbyen de siste syv 
 årene. Alt avfall passerer vekt ved anlegget. 
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 Tabell 1 Historisk oversikt avfallsmengder Longyearbyen (kg/år). 

 

 Den relativt betydelige variasjonen i avfallsmengde har bl.a. sammenheng med varierende bygge- og 
riveaktivitet, som igjen gir variasjon i bygge-/riveavfall. 

  I Tabell 2 er avfallet delt opp i forhold til behandlingsmåte relatert til Figur 2.  Inntil 2009 gikk matavfall inn 
 i restavfallet, og det tok et par år før den nye ordningen med kverning av matavfall stabiliserte seg. Det er 
 derfor bare de tre siste årene som er med i denne tabellen.  

 Tabell 2 Historiske avfallsmengder oppdelt i fraksjoner (kg/år) 

 

 Fordelingen av mengder fra hhv næring- og husholdningsavfall er vist i Figur 6. Vi ser at i snitt utgjør 
 næringsavfallet tett opp mot 80 % av total mengde. Dette inkluderer avfall fra offentlig virksomhet. 

Fraksjon 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Papir 68 651 59 562 88 210 61 500 106 446 85 411 64 539

Papp 83 931 98 830 73 540 68 840 69 682 65 220 62 541

Glass 69 060 74 580 78 440 81 260 83 320 81 420 108 820

Aluminium 6 280 4 960 13 960 14 300 22 235 13 340 12 530

Metaller 194 430 182 400 182 490 158 000 169 280 183 104 131 580

Gips/betong 250 830 105 840 252 241 91 180 102 390 111 240 59 940

Treverk 544 222 488 960 395 771 66 800 392 126 289 120 396 020

EE-avfall 36 753 15 059 45 456 33 469 49 899 53 639 44 411

Farlig avfall 53 199 100 828 68 494 60 449 46 100 74 445 43 982

Deponirest 50 980 78 112 151 728 93 520 75 410 22 140 12 520

Plast 0 880 2 040 1 220

Brennbart restavfall 1 033 198 956 921 1 341 186 1 157 630 745 984 757 740 816 187

Sum deponert 837 685 258 532 482 409 313 740 261 120 214 800 181 280

Sum gjenvinning 1 560 929 1 907 520 2 209 107 1 573 208 1 602 632 1 524 059 1 573 010

Sum avfallsmengde 2 398 614 2 166 052 2 691 516 1 886 948 1 863 752 1 738 859 1 754 290

Befolkning 2013 2032 2017 1966 2063 2090 2043
Avfallsmengde pr.pers 1 192 1 066 1 334 960 903 832 859

Hovedfraksjon 2011 2012 2013 Snitt (2011-13)

Energigjenvinning 1 245 436 1 134 311 1 277 966 1 219 238
Materialgjenvinng 261 197 261 664 206 651 243 171
Farlig-/EE-avfall 95 999 128 084 88 393 104 159
Deponi 261 120 214 800 181 280 219 067

Til utskipning 1 602 632 1 524 059 1 573 010 1 566 567
Til deponi 261 120 214 800 181 280 219 067
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 Figur 6 Mengde avfall fordelt mellom næring og husholdning. 

1.4. Utfordringer med dagens avfallshåndteringssystem 

 Dagens avfallsbehandling er av flere årsaker tungt drevet.  

Tilgjengelig areal i avfallsanlegget er for lite, noe som medfører at anlegget krever mye drift, vedlikehold 
og rengjøring.  Binding av pressballene med ståltråd er ikke ideelt med tanke på videre transport og 
behandling av avfallet på fastlandet.  Plasten som restavfallet pakkes inn i får stygg medfart under 
transporten. 

En stor andel av avfallet sendes i container ned til fastlandet med båt.  Det er nå en båt mindre 
tilgjengelig enn tidligere, noe som igjen krever ny løsning ved ankomst fastlandet.  Løsningen med 
transport av baller i containere er heller ikke optimal. I vinterhalvåret med is kan båttransport være 
kostbart. 

1.5. Gjeldende regelverk  

Det er vedtatt at løsninger for avfallshåndtering i Longyearbyen skal være underlagt samme 
avfallsregelverk som i Norge. Det er dermed aktuelt regelverk og krav i Forurensingsloven, 
Avfallsforskriften og annet miljøregelverk som gjelder. 

2. INNOVATIV OFFENTLIG ANSKAFFELSE (IOA) 

Nasjonalt program for leverandørutvikling skal bidra til at offentlige anskaffelser i større grad stimulerer til 
innovasjon og verdiskaping. Programmet har 5 års varighet og startet i 2010. Initiativtagere til 
programmet er Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, og Kommunesektorens organisasjon, KS, og 
gjennomføres med et partnerskap av nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, større 
kommuner og næringsliv. Leverandørutvikling betyr samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor 
det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som kan utfordre og utvikle leverandørmarkedet. NHO 
Troms og Svalbard gjennomfører dette prosjektet regionalt. Programmets formål er å fremme: 
Konkurranse, næringsutvikling og innovasjon gjennom mer aktiv bruk av offentlige anskaffelser, 
forståelse, kompetanse og kunnskap om innovative offentlige anskaffelser og gjennomføring av flere 
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innovative offentlige anskaffelser. Programmets målgrupper er; offentlige virksomheter/innkjøpere, 
bransjer/leverandører, og utviklings-/FoU aktører. Programmets innsatsområder er; utvikling av verktøy 
for innkjøper (innovative anskaffelser), gjennomføring av eksempler på innovative anskaffelsesprosesser, 
rutiner og prosesser rundt strategi og målformuleringer på området. 

3. ORGANISERING 

 Longyearbyen lokalstyre ved Teknisk Sektor er eier og ansvarlig for IOA-prosessen.   

 NHO/Nasjonalt program for leverandørutvikling er med som rådgiver i forhold til den innovative 
 prosessen.   

 Norconsult er engasjert av Longyearbyen lokalstyre til å drive IOA-prosessen fremover, samt være 
 teknisk rådgiver i forhold til de løsninger som fremkommer av prosessen.  

4. OM AKTØRENE 

 

  

Longyearbyen lokalstyre fungerer tilsvarende en kommune på fastlandet. Teknisk sektor har ansvar for teknisk 
infrastruktur i Longyearbyen, unntatt flyplassen som driftes av Avinor.  

Teknisk sektor er stort sett en bestillerorganisasjon med rammeavtaler med lokale håndverkere og 
anleggsfirma for å utføre drift og vedlikehold. Som nevnt har vi en rammeavtale med ekstern leverandør for å 
håndtere avfall i Longyearbyen, denne avtalen varer frem 2016, med mulighet for 2 år opsjon.  

Vi er opptatt av å arbeide innenfor de strenge miljømålene for Svalbard. Og vi arbeidre for at våre tekniske 
løsninger skal være best innenfor sin sjanger både med hensyn på teknologi, utslipp og generelle 
miljøpåvirkning. 

   

 

NHO Troms & Svalbard er NHOs regionale servicekontor for Troms & Svalbard. Vi er 5 ansatte og har kontor i 
Tromsø. Vår hovedoppgave er å drive lokalt opinionsskapende arbeid på vegne av våre medlemsbedrifter, 
påvirke lokale og regionale myndigheter, og gi råd til våre medlemmer i Troms og på Svalbard. 

 

  

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden.  Våre tjenester er 
rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og 
internasjonalt. 

Med nyskapende og målrettede råd skal vi bidra til kundens verdiskapning og suksess samt til et bærekraftig 
og sunt samfunn. 
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 Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idefase til overordnede planer, prosjektering og 
 driftsstøtte.  Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlig og private oppdragsgivere i inn- og utland. 

5. BEHOV 

5.1. Et fremtidig avfallshåndteringssystem i Longyearbyen 

Hensikten med IOA prosessen er å utfordre leverandørmarkedet til å komme med innovative løsninger for 
et fremtidig avfallshåndteringssystem i Longyearbyen.  Gjennom en åpen tilnærming håper vi å få løftet 
alle steiner i forhold til kommersielle tilgjengelige teknologier eller mer uprøvde teknologier. 

Vi vil forsøke å legge så lite føringer som mulig i forhold til mulige løsninger, men det er noen overordnede 
rammebetingelser som må følges. Disse er nærmere beskrevet i kapittel 6. I tillegg er det ønskelig med en 
løsning hvor man unngår å sende avfall til fastlandet for videre bearbeiding, dette til tross for at vi innser at 
begrensede avfallsmengder gjør dette til en utfordring både teknisk og økonomisk.  

Longyearbyens er verdens nordligste tettsted med over 2000 innbyggere og ligger på 78o13’N. Dette vil gi 
spesielle fysiske betingelser for avfallshåndtering både med tanke på klima, logistikk og forventninger til 
og tilgang på lokal kompetanse.  

Det er tidligere utredet muligheter for en tradisjonell forbrenningsløsning, enten som eget anlegg eller i 
samforbrenning med eksisterende kullfyrte energisentral.  Begge alternativene er anbefalt ikke å gå videre 
med basert på de løsninger som ble vurdert, men på tross av dette er vi åpne for forslag til løsninger også 
her.  

Gitt disse føringer, er vi åpen for løsninger oppstrøms, i eller nedstrøms avfallsanlegget eller en 
kombinasjon av disse, se Figur 7.     

 

 Figur 7 Tilnærming for innovative løsninger (foto Longyearbyen: Spitsbergen Travel) 
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5.2. Forventede fremtidige avfallsmengder 

Mulige framtidige avfallsmengder vil avhenge av flere faktorer: 

• Utvikling av lokal næringsvirksomhet, primært i form av gruvevirksomhet, turisme og 
forskning/undervising 

• Endringer i innbyggerantall avhengig av utvikling i næringsvirksomhet 
• Endringer i mønster for forbruk og avfallsgenerering  

 

Med utgangspunkt i de forutsetningene som beregningene i samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 
2014 bygger på, vil sysselsettingen i basisnæringen reduseres med 7 prosent fra 2013-2018. Det utgjør i 
alt 81 årsverk. Antall studentårsverk øker med 28 og FoU-årsverk økes med 26. I øvrige næringer 
forventes stillstand eller nedgang. Framskrivingen av befolkningen i de norske bosettingene på Svalbard 
(inkl. Ny Ålesund og Svea) er fra 2013 til 2018 en nedgang på 219 personer. 

Årlig samles det inn avfall fra oversjøiske skip som skipes direkte ned i containere. Denne mengden har 
variert fra 3,5 tonn til 17 tonn de siste 6 årene. Dette kan bli aktuelt å ta inn i et nytt system. 

Mengde matavfall er vurdert til å være 100 – 130 tonn i året i dag. Ved en rensing av avløpsvann, vil dette 
medføre at avløpsslam sammen med oppmalt matavfall tas ut som en organisk fraksjon. Dette kan også 
bli aktuelt å ta inn i et nytt system. 

Fra gruvesamfunnet i Svea ble det samlet inn og transportert til fastlandet ca. 110 tonn avfall forrige år. 
Dette kan også bli aktuelt å ta inn i et nytt system. 

Gjeldende avfallsplan står klar for å revideres i 2015, denne blir trolig utsatt til 2016, i påvente av dette 
prosjektet.  Gjeldende avfallsplan finnes på www.lokalstyre.no/renovasjon. 

Det er vanskelig å presentere forventede fremtidige avfallsmengder, da det er mange faktorer som spiller 
inn i Longyearbyen. Mye byggeaktivitet vil påvirke situasjonen betraktelig. Akkurat i dag står 
hjørnesteinsbedriften i en situasjon som også påvirker fremtiden for byen ganske drastisk. 

6. MÅLSETTING 

 

  

Longyearbyen skal bli kvitt sitt avfall på en 

mest mulig miljøvennlig måte 

Gjeldende lover og forskrifter skal følges

Løsningen må tilpasses avfallsmengden, logistikkmuligheter og 

lokale forhold

Levetidskostnad må være realistisk og tilpasses selvkostprinsippet 

for Longyearbyen
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7. TIDSPLAN 

7.1. Fase 1 – dialog med markedet. 

 Første fase av IOA prosessen vil bestå av en dialog med markedet, både gjennom en dialogkonferanse 
 og 1:1 dialogmøter.   

 

Dialogkonferansen vil avholdes i Norconsults lokaler i Sandvika, Bærum, se for øvrig kapittel 8. Her vil vi 
presentere nærmere problemstillingen og rammebetingelsene rundt prosjektet.  Konferansen er åpen for 
alle som er interessert i å høre mer om prosjektet, ikke bare begrenset til leverandører, rådgivere og FOU-
miljøer. Det er muligheter for å delta på konferansen via web. 

Dialogkonferansen kan også være et møtested for fagmiljø og leverandører som kan ha behov for eller 
nytte av å inngå i samarbeidende grupper om løsninger. Det er også mulighet til å danne slike grupper i 
forkant og møte som en aktør. 

1:1 dialogmøtene er tenkt holdt i Longyearbyen, men Sandvika eller via videokonferanse er også mulig.  I 
så fall må dette avtales spesielt med tanke på aktuelle datoer.  Frist for påmelding til dialogmøte vil 
opplyses om på dialogkonferansen.  Formålet med dialogmøtene er at leverandør kan gjøre avklaringer i 
forhold til egen løsning.  Det er også ønskelig av leverandør på forhånd sender inn en presentasjon av 
egen løsning på overordnet nivå med fokus på funksjon og ytelse/effekt. Disse bør være sendt inn til 
rådgiver senest en uke før 1:1 dialogmøtene starter (dvs. senest 4/5). 

Denne dialogen med informasjon er intern mellom leverandør, rådgiver og oppdragsgiver, og partene har 
taushetsplikt mht. ideer og løsninger som framkommer. 

I etterkant av dialogmøte vil Norconsult lage en innstilling til Longyearbyen Lokalstyre med anbefaling om 
videre prosess.  Longyearbyen Lokalstyre vil ha et internt strategimøte hvor denne innstillingen vil 
diskuteres og beslutning om veien videre vil tas.  

7.2. Fase 2 – anbudsprosessen 

Dialog med leverandører i fase 1 vil sette premisser for valg av veien videre i fase 2. Avhengig av 
løsninger presentert i fase 1 vil man vurdere om man i fase 2 ønsker å gjennomføre en plan- og design- 
konkurranse eller en tradisjonell offentlig innkjøpsprosess. 

10.03.2015

•Offentlig utlysning

20.04.2015

•Dialogkonferanse

•Sted: Norconsult 

hovedkontor 

11-13.05.2015

•1:1 diaologmøter

• Sted: 

Longyearbyen

18.06.2015

•Beslutning om 
videre prosess
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Ut fra interne planprosesser i Longyearbyen Lokalstyre er det ønskelig med en forholdsvis stram fremdrift 
også for fase 2, men dette må tilpasses erfaringer fra fase 1.  En indikativ fremdrift er likevel gitt nedenfor.  

   

8. DIALOGKONFERANSE 

8.1. Generell informasjon 

Dialogkonferansen vil avholdes 20. april 2015 i Norconsults hovedkontor i Sandvika.  Adressen er 
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika. 

Alle tog fra Oslo, utenom regiontog, stopper i Sandvika.  Fra togstasjonen i Sandvika er det 5 minutters 
spasertur til Norconsult. 

Kommer du med bil, er det begrenset med parkeringsplasser ved Norconsult.  Alternativet er Sandvika 
Storsenter vis a vis, med 3 timers gratis parkering. 

8.2. Påmelding 

Påmelding til dialogkonferansen gjøres ved å sende e-post til Norconsult v/ Jens Erling Frøiland Jensen.  

E-post adressen er: Jens.E.Froiland.Jensen@norconsult.com 

Det bes om at det gis informasjon om hvem som kommer fra firmaet(ene), med e-post-adresse og tlf.nr.. 

Ved eventuelle spørsmål kan Jens Erling kontaktes på telefon +47 45401136. 

Påmeldingsfrist for dialogkonferansen er fredag 10. april. 

8.3. Tentativt program 

0900 – 0910:  Velkommen v/ Marianne Stokkereit Aasen [sektorsjef teknisk Longyearbyen 
   Lokalstyre] 

0910 – 0925:  Innovativ offentlig anskaffelse v/ Ann-Kristin Edvardsen [seniorrådgiver  
   NHO] 

0925 – 0955: Dagens infrastruktur for avfall og energi i Longyearbyen v/ Kjersti Holte  
   [Enhetsleder tekniske tjenester Longyearbyen Lokalstyre] 

0955 – 1015:  Bakgrunn, målsetting og rammebetingelser for prosjektet v/ Jens Erling 
Frøiland Jensen [seniorrådgiver Norconsult] 

1015 – 1030: Kaffepause 

1030 – 1050:  Gjeldende miljøkrav på Svalbard v/ NN [Sysselmannen eller Miljødirektoratet] 

Tidlig høst 2015

•Offentlig 
utlysning

Før jul 2015

•Kontrakt signert 
med valgt 

leverandør

Sommer 2016

• Byggestart
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1050 – 1110: Småskala avfallsbehandling – teknologistatus v / NN [Avfall Norge] 

1110 – 1150:  Potensielle finansieringsprogrammer 

   1110 – 1125:  Enova 

   1125 – 1140:  Innovasjon Norge 

   1140 – 1150:  Andre potensielle programmer  

1150 – 1200: Veien videre for IOA-prosessen i Longyearbyen v/ Marianne Stokkereit  
   Aasen [sektorsjef teknisk Longyearbyen Lokalstyre] 

1200 – 1230: Spørsmål og diskusjon  

1230 – 1315:  Mingling og lett lunsj  

 

Sandvika, 2015-04-03 

      
      

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier. 

 


