Hensikten med energiøkonomiseringskonferansen var å etablere en arena og en plattform for
kontinuerlig innsats for redusert energiinnsats i alle produksjonsledd på Svalbard. Konferansen skulle
være en kilde til ide-utvikling samt informasjons-, kunnskaps, og erfaringsutveksling. Bakgrunnen for
konferansen var at Longyearbyen samfunnet trenger videre økonomisk vekst for å imøtekomme
utfordringen som kommer i kjølevann av produksjonsreduksjon i vår lokale hjørnesteinsbedrift Store
Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK). Visit Svalbard var initiativtaker og samarbeidspartner til
konferansen som ble arrangert av Longyerabyen lokalstyre (LL), med støtte fra Svalbard
Miljøvernfond. Gjennomføring var en suksess takket være godt samarbeid, dyktige foredragsholdere,
pålitelige leverandører og en fantastisk lokasjon i kulturhuset og på Rabalder.
Følgende mål var satt for konferansen:
 Idé-bank for energiøkonomiserende tiltak
 Motivere, inspirere og øke kompetansen
 Adferd og holdningsendring
Arrangørene oppfattet at målene ble nådd, det samme viste tilbakemeldingen på den elektroniske
evalueringen som ble gjennomført i umiddelbar etterkant. Av grafen under fremkommer det at
deltakerne i stor gra fant nytteverdi i konferansen. Deltakerne var engasjert, mener mye om mange
av innleggene og har mange meninger om hva mer som kan diskuteres og gjøres rundt disse
spørsmålene.Noen av utsagnene sa:
«Dette var svært interessant! Innlegget var klart og grundig formidlet. Utnyttelse av geotermikk virker å være et
alternativ til fremtidig energibærer, kanskje som et pilotprosjekt på Svalbard drevet med forskningsmidler? Hva,
hvordan og hvorfor ble godt behandlet i innlegget. Bra!»
«Spennende å se hvilke innsparinger som kan gjøres ved å ta miljøsertifisering på alvor. Relativt enkle
virkemidler kan gi stor effekt og rask innsparing av investering. Solcelleprosjektet på Elvesletta Sør var svært
interessant med tanke på gunstige forhold for utnyttelse av solenergi i Arktis. Skulle gjerne ønsket grundigere
gjennomgang av solceller som energikilde på konferansen»
Om SMF:
«Klar og fin fremstilling, nyttig for søkere»
Om miljøfyrtårnet: «Kanskje det mest interessante innlegget - synd at hun hadde så liten tid og at det var på
slutten av dagen.»

