
Elektrifisering av Svalbard
Pålitelig kraftforsyning fra fastlandet

 − Fremtidig kraftbehov på Svalbard må ivaretas gjennom en 
langsiktig, stabil og fornybar løsning. 

 − Elektrifisering ved en kabel sikrer en god forvaltning av 
grunnleggende infrastruktur mellom Fastlands-Norge og 
Svalbard.

 − En fastlandskabel er en gjennomførbar løsning som må 
utredes nærmere i Svalbardmeldingen.

Norges eneste kullkraftverk er i drift på Svalbard og forsyner 
Longyearbyens innbyggere med elektrisitet og fjernvarme. 
Lønnsomhet og ressurssituasjon, samt klima- og miljøhensyn, 
gjør at kullæraen kan nærme seg slutten. Det betyr at Sval-
bard i fremtiden må dekke sitt kraftbehov med andre energi-
kilder. 

En kabel fra det norske fastlandet kan gjøre kraftforsyningen 
til Svalbard hundre prosent fornybar og gjøre øygruppen til et 
arktisk utstillingsvindu. Kraftsystemet kan erstatte kullkraft, 

integrere vindkraft og eventuelt forsyne andre fremtidige virk-
somheter i nordområdene. 

Miljøvennlig kraft fra fastlandet vil kunne dekke alle kraftbe-
hov på Svalbard, forsyne batteriferger, elektriske kjøretøyer 
og cruiseskip til kai med landstrøm og bidra til vekst i reiseliv 
og andre næringer uten at det går ut over klima eller miljø. 
Et helelektrisk Svalbard gjør at Longyearbyen kan styrke sin 
posisjon som sentrum for arktisk klimaforskning. 

En kabel fra det norske 
fastlandet kan gjøre 
kraftforsyningen til Svalbard 
hundre prosent fornybar. 



1. Ny Svalbardmelding 
Med sin beliggenhet og sine naturgitte ressurser spiller 
Svalbard en strategisk rolle i norsk nordområdepolitikk. Ifølge 
Svalbardmeldingen som ble lagt fram for Stortinget 11. mai 
2016, er fortsatt hovedmålene for regjeringen å håndheve 
suvereniteten, ta vare på naturen og opprettholde og videreut-
vikle et levedyktig samfunn på Svalbard. 

Svalbard har i over 100 år basert både sysselsetting og 
energiforsyning på kull. En endring i dette grunnlaget gjør at 
nye arbeidsplasser skal skapes og forutsigbare rammevilkår 
må sikres for at de nødvendige investeringene gjennomføres. 
Stabil og langsiktig energitilgang er en av de grunnleggende 
sidene ved infrastrukturen som må være på plass for å utløse 
den nødvendige investeringsviljen fra private aktører, samt at 
det bidrar til trygge rammer for lokalsamfunnet.

2. Dagens utslippssituasjon på Svalbard
Sammen med det russiske kraftverket i Barentsburg slipper 
kraftverket i Longyearbyen ut 200 000 tonn CO2 årlig, noe 
som tilsvarer utslippet fra rundt 100 000 biler. Totalt slippes 
det ut 450 000 tonn CO2 fra hele øygruppen årlig, så vel som 
1 250 tonn SO2. Begge utslipp har vært økende. 

Kraftverket i Longyearbyen slipper ut mye CO2 i forhold til 
energien den leverer. Det er derfor gjort studier knyttet til mu-
ligheter for CO2-lagring. I følge Svalbardmeldingen konklude-
rer studiene med at det sannsynligvis er mulig å lagre CO2 i 
Adventdalen uten at CO2 vil lekke ut, men at det er behov for 
ytterligere testing av sikkerheten.

Gassnova har vurdert det som teknisk utfordrende og svært 

energikrevende å fange CO2 fra dagens anlegg. Det forutset-
ter også bygging av et helt nytt kullkraftverk for å få utslippene 
ned på et akseptabelt nivå.  

Energiverket har i dag en begrenset levetid, og med de 
oppgraderingene som er gjennomført, beregnes det å kunne 
levere energi frem til cirka 2038. Sammen med redusert akti-
vitet for kulldriften lokalt kan man skape en midlertidig løsning 
ved import av kull, eller utfasing av kull, den siste delen av 
elverkets levetid. 

Hva som skal være fremtidens energiløsning for Svalbard er 
ikke besvart i Svalbardmeldingen. En begrenset levetid for 
dagens energiverk, usikkerhet knyttet til kulldriften og en noe 
ustabil kraftforsyning i løpet av året taler for en utredning av 
en ny, stabil og ren energiløsning for fremtiden. 

3. En bærekraftig utvikling
Norges suverenitetshevdelse krever en forsvarlig forvaltning av 
miljøressursene og at grunnleggende infrastruktur blir ivare-
tatt. En bærekraftig utvikling som omstiller samfunnet samtidig 
som den legger til rette for nye næringer, vil bli en krevende 
overgang. 

 − Reiseliv er en næring i vekst. Et renere Svalbard vil gjøre 
samfunnet enda mer attraktivt som reisemål. Med ren kraft 
fra land vil den forventede økningen i turisttrafikken skje på 
en skånsom måte. 

 − Høyere utdanning og forskning står sentralt på Svalbard, 
og mye av denne virksomheten er knyttet til øygruppens 
geografiske beliggenhet. Svalbard må fortsette å styrke sin 
posisjon som et nav i den globale klimaforskningen. 



 − Økt maritim aktivitet i polhavet og et voksende behov 
for maritime tjenester øker også interessen for å utvikle 
Longyearbyen havn. Det er ønskelig med en miljøvennlig 
utvikling av havnen i arbeidet med å øke kapasiteten i møte 
med økt skipstrafikk. Regjeringens styrking av fiskeriindus-
trien på Svalbard forsterker dette behovet.

 − Fornybar energiproduksjon, både offshore og onshore 
vindkraft, kan ha et potensial på Svalbard, men er foreløpig 
ikke grundig utredet. Dette vil imidlertid kunne bidra positivt 
både til arbeidsplasser og til energisituasjonen. 

 − Elektrifisering av Svalbard er suverenitetshevdelse i praksis, 
og pålitelig elektrisitet fra fornybare energiressurser vil være 
en forutsetning for å skape nye arbeidsplasser og sikre en 
bærekraftig opprettholdelse av samfunnet. 

De relativt korte avstandene på 
Svalbard gjør spesielt området 
rundt Longyearbyen ideelt for 
elektrisk transport.

4. Grønn infrastruktur i et arktisk utstillingsvindu 
Selv om de samlede utslippene fra kjøretøyparken på Sval-
bard er små, vil det ha betydning å gå fra energibasert kull-

kraft til vannkraft for å redusere fremtidens utslipp. De relativt 
korte avstandene på Svalbard gjør spesielt området rundt 
Longyearbyen ideelt for elektrisk transport. 

For lokalbefolkningen og besøkende kan all lokal transport 
skje med elektriske kjøretøy, og utviklingen av havnen kan 
legge til rette for at skip til kai kan forsynes med miljøvenn-
lig landstrøm fremfor fossilt brennstoff. Både på land og på 
sjøen vil det være mulig å gå over til hybride eller helelektriske 
kjøretøy. På fjorden kan for eksempel hybride fartøyer allerede 
i dag kjøre lange delstrekninger med ren energi fra et batteri i 
stedet for fossil fremdrift og dermed redusere klima- og miljø-
utslipp fra lokal turisttrafikk.

5. En stabil, langsiktig og ren energi-forsyning 
Næringslivet og lokalsamfunnet har etterspurt svar på frem-
tidens energiløsning i Longyearbyen og påpekt behovet for 
stabile rammer for lokalbefolkningens tilstedeværelse og 
næringslivets vilje til å  investere i nye arbeidsplasser. Elektrifi-
sering av Svalbard vil møte dette behovet og levere en stabil, 
langsiktig og ren energiforsyning. 

En kabel fra fastlandet til Svalbard flytter kraftproduksjonen fra 
øygruppen. Et kabelsystem er normalt en mer pålitelig kilde 
til kraftforsyning enn et lokalt kullkraftverk. For Svalbard betyr 
kabel en kraftforsyning med høyere leveringssikkerhet og 
lavere driftskostnader.
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Bergerveien 12
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1375 Billingstad 
Contact center: 03500 / +47 22 87 20 00
E-post: contact.center@no.abb.com 

www.abb.no 

Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine hen-
vendelser til ABB. Dine henvendelser blir rutet videre, eller 
registrert for videre oppfølging.

For kunder med serviceavtale gjelder eget nummer til 
Service Desk.

 
6. Et likestrøms overføringssystem i Barentshavet
Et likestrøms kraftoverføringssystem, et såkalt HVDC-system 
(High Voltage Direct Current), innebærer å konvertere veksel-
strøm fra landnettet i en omformerstasjon før kraften overføres 
energieffektivt over lange avstander til tilsvarende omformer-
stasjon i den andre enden. Her konverteres kraften tilbake til 
vekselstrøm. 

Det enkleste, fullgode løsningsscenarioet innebærer å bygge en 
omformerstasjon på fastlandet, for eksempel ved Nordkapp eller 
Hammerfest, en sjøkabel på cirka 930 kilometer og en ny omfor-
merstasjon på for eksempel Hotellneset utenfor Longyearbyen. 

Kraftoverføringen mellom det norske fastlandet og Svalbard kan 
ha en antatt effekt på 50 - 100 megawatt, noe som vil dekke 
eksisterende kraftbehov på Svalbard i dag samt gi muligheter for 
fremtidig vekst. En utredning må se på scenarioer for fremtidig 
kraftbehov for å dimensjonere systemet riktig. 

For Svalbard betyr kabel en 
kraftforsyning med høyere 
leveringssikkerhet og lavere 
driftskostnader.

Leveringstid og kostnader
Leveringstid for et komplett kraftoverføringssystem fra 
bestilling til et ferdig installert anlegg er typisk tre år. 

Et estimat på investeringskostnaden for et system basert 
på en kraftkabel med tilhørende omformerstasjoner er tre 
milliarder kroner. Dersom man ønsker ytterligere leverings-
sikkerhet, kan man velge et system basert på to kabler 
med doble omformerstasjoner. Kostnaden for et dobbelt 
system er anslått til fem milliarder kroner og vil gi redun-
dans dersom en kabel skulle falle ut. 

En utredning hvor effektbehov, funksjonskrav og andre 
rammebetingelser er tydelig definert, vil gi grunnlag for et 
mer nøyaktig kostnadsestimat, med mulighet for en mer 
kostoptimal løsning.

Teknologi 
HVDC-teknologien har blitt benyttet til kraftoverføring i 
nesten 60 år. Anvendelser har vært for langdistanse trans-
misjon mellom fjerntliggende kraftverk og befolknings-
sentre, mellom land, mellom fastland og øyer samt mellom 
fastland og offshoreinstallasjoner.

En kraft fra land-løsning til Svalbard er teknisk gjennomfør-
bar med eksisterende og velprøvd teknologi.


