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1 Oppsummering 
Sluttrapporten oppsummerer prosjektet Miljøvennlig energiforsyning i Longyearbyen. Prosjektet er 
finansielt støttet av Svalbard Miljøvernfond, Enova og Lokalstyret samt en betydelig egeninnsats fra 
SINTEF og andre bidragsytere. I tillegg til SINTEF var UNIS, Lokalstyret og Universitet i Bergen 
deltakere i prosjektet.  
 
Formålet med prosjektet var å mobilisere landets fremste ekspertise innen fornybar energi, rensing av 
utslipp fra fossile brensler, energisystemer og brukeraksept for å utvikle en første versjon veikart for 
fremtidig ren energiforsyning i Longyearbyen. Tiltaket ble sentrert rundt en konferanse i Longyearbyen 
hvor bidragsyterne kom sammen og diskuterte alternativer. I tillegg til forskere og aktuelle leverandører 
ble det invitert representanter fra lokale og nasjonale myndigheter samt befolkningen i Longyearbyen, 
slik at både brukere og leverandører av elektrisitet og varme kunne engasjere seg i prosessen. Etter 
behandling av søknaden hos Svalbard Miljøvernfond ble budsjettet redusert og derfor ble opprinnelig 
plan om utforming av veikart ikke inkludert i prosjektet. Prosjektet ble derfor sentrert rundt et åpent 
seminar i Longyearbyen om fremtidens energiforsyning i Longyearbyen. 
 
Seminaret samlet viktige aktører både bra industri, forskningsinstitutter, konsulentselskaper og 
universiteter som presenterte mulige løsninger under et seminar som ble avholdt i Møysalen på UNIS. 
Seminaret ble avholdt i juni som et lunsj til lunsj seminar inkludert middag for foredragsholdere og andre 
inviterte. Seminaret var meget vellykket med over 100 påmeldte og antatt besøkt av ca. 150 personer. 
 
Fra søknaden ble innvilget til seminaret ble avholdt ble Svalbardmeldingen behandlet i Stortinget, og 
Olje og Energidepartementet (OED) fikk i oppdrag å utrede fremtidens energiforsyning i Longyearbyen i 
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revidert nasjonalbudsjetti. Seminaret ble derfor godt mottatt av OED som stilte med deltagere, og 
SINTEF hadde en oppsummering med OED i etterkant av seminaret.  
 

2 Markedsføring og arbeid i forkant av seminaret 
SINTEF satte opp følgende arbeidsgruppe for seminaret 

Tommy Mokkelbost, seniorforsker, SINTEF Materialer og Kjemi  
Gunnar Sand, prosjektdirektør, SINTEF 
Gorm Breimo, senior forretningsutvikler, SINTEF Nord 
Jørn Eldby, administrerende direktør, SINTEF Nord 

 
Programmet ble satt sammen for å beskrive alle muligheter som har vært lansert for fremtidens 
energiforsyning for Longyearbyen, og alle som var invitert stilte. Programmet ble publisert på SINTEF 
sine hjemmesider hvor det ble satt opp en egen arrangementside hvor man kunne melde seg på. 
Seminaret var gratis. Seminaret ble markedsført i forskjellige kanaler; Lokalstyret sine hjemmesider, 
Svalbard Miljøvernfond sine hjemmesider, sosiale medier som facebook, Linkedin og twitter samt 
annonser i Svalbardposten og artikkel i Svalbardposten. I tillegg ble det sendt ut epost til ca. 200 
personer.  
 

 

 
Figur 1 Eksempler på forskjellig markedsføring av arrangementet. 
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Figur 2 Oppslag i Svalbardposten nr 22 i forkant av seminaret.  
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3 Oppsummering av seminaret 
Under beskrives programmet med tittel og foredragsholdere. Foredragene ble gjort tilgjengelig i ettertid 
på arrangementstiden på www.sintef.noii og det henvises til disse for en mer detaljert beskrivelse. 
Seminaret var meget vellykket og med masse gode diskusjoner under hvert tema og med et felles 
sammendrag og diskusjon på slutten av dag 2.  
 
Mandag 12. Juni 2017 
15:30 Introduksjon, Tommy Mokkelbost (SINTEF) 
15:35 Velkommen til Longyearbyen, Arild Olsen (Longyearbyen Lokalstyre) 
15:50 Introduksjon til fremtidens energisituasjon i Longyearbyen, Gunnar Sand (SINTEF) 
16:00 Longyearbyens energisituasjon i dag og i fremtiden, Kim Rune Røkenes (Longyearbyen 
Lokalstyre) 
16:20 Kabel til Svalbard –utopi eller realisme? Tor-Eivind Moen (ABB) 

16:40 Kaffe og benstrekk 
17:00  LNG basert infrastruktur i kombinasjon med solenergi, Harald Vartdal (Seatres AS) 
17:20  Hydrogens rolle i Longyearbyens energiforsyning, Anders Ødegård (SINTEF) 
17:40 Nullutslipp hydrogen i bunn, energilab på toppen, Per Sandberg (Statoil) 

18:00 Slutt dag 1 
 
Tirsdag 13. Juni 2017 
08:30 Introduksjon til dag to, Harald Ellingsen (UNIS) 
08:35 Smart bruk av solenergi i Longyearbyen, Bjørn Thorud (Multiconsult) 
08:55 Batterier som energilagring, Tommy Mokkelbost (SINTEF) 
09:15 Geotermisk energi , Kirsti Midttømme (Christian Michelsen Research AS) 
09:35 Biokull som brensel, Ole Petter Løbben (Arba Follum) 
09:55 Kullkraft med CCS, Kim Senger (UNIS) 

10:15 Kaffe og benstrekk 
10:45 Nullutslippsbygg og nabolag, Igor Sartori  (SINTEF) 
11:05 Medvirkning fra lokalsamfunnet, Tarje Wanvik (Universitet i Bergen) 
11:25 Virkemiddelapparatet – støttemuligheter for ny energi- og klimateknologi, Anita Fossdal 
(Enova) 
11:35 Diskusjon og spørsmål, Jørn Eldby (SINTEF) 
12:20 Oppsummering, Gunnar Sand (SINTEF) & Arild Olsen (Lokalstyret) 

12:35 Slutt dag to / Lunsj 
 

  
Figur 3 Bilder fra seminaret.  

  
 
 



 

PROSJEKTNR / SAK NR 
16/01429-4 

 
 

5 av 7 

 

I etterkant av seminaret ble seminaret oppsummert i en kronikk skrevet av SINTEF ved Gunnar Sand, 
Gorm Breimo og Tommy Mokkelbost. I tillegg hadde Svalbardposten et eget innlegg om saken. 
 

 
Figur 4 Kronikk "Grønn energiløsning for Longyearbyen" publisert i Svalbardposten nr. 24-2017 
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Figur 5 Innlegg i Svalbardposten nr. 23-2017 
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4 Ringvirkninger av seminaret 
Selv om revidert nasjonalbudsjett ber om en utredning av energisituasjonen på Svalbard og 
Longyearbyen, hadde ikke seminaret noe tilknytting til dette. Men med tanke på at Olje og 
Energidepartementet skal i gang med en utredning var seminaret en fin oppsummering og input på 
mulige teknologier som kan bidra til en fremtidig energiforsyning til Longyearbyen og også Svalbard. 
SINTEF har i ettertid presentert hovedkonklusjonene fra seminaret også i en egen workshop i regi av 
OED i Oslo. 
 
NRK Ekko hadde et radioprogram om temaet i etterkant av seminaret hvor SINTEF forskerne Gunnar 
Sand, Anders Ødegård og Tommy Mokkelbost deltok. Dette ble sendt 13. juli 2017 og kan høres her 
https://radio.nrk.no/serie/ekko-gjenhoer/MDSP29013917/13-07-2017#t=32s 
 
Etter seminaret har det vært arbeidet med flere mulige prosjektforslag som kan studere  mulighetene for 
en fremtidig energiforsyning i Longyearbyen. Det finnes flere muligheter for å realisere videre arbeid 
innenfor temaet; både prosjekter som omhandler anvendt forskning og demonstrasjon av teknologier.  
 
 

i https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-129-s-20162017/id2553020/sec2 
iihttp://www.sintef.no/arrangementer/fremtidens-energiforsyning-i-longyearbyen/ 

                                                      


