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Styrets beretning: 

Overordnede målsetninger for styret i 2012 har vært å legge til rette for at administrasjonen skal kunne 
gjennomføre aktiviteter i handlingsplanen og i budsjettet på en best mulig måte. Styret gir sin 
beretning for Bydrift KF og Longyearbyen havn i ett og samme dokument. 
 
Fokusområder for styret i 2012 har vært å sørge for at arbeidet med tilstandsvurderinger og 
påfølgende vedlikeholdsbehov for alle fagområder som Bydrift KF har ansvar for ble videreført. I tillegg 
har styret fokusert på internkontroll og at Bydrift KF har videreført arbeidet med kvalitetssikring og 
miljøstyring. Blant annet gjennom å anskaffe og starte implementeringen av FDV-verktøyet ISY-jobtec. 
 
Styrets sammensetning i 2012: 
 

Navn Verv 

Heinrich Eggenfellner (leder) Høyre 

Arild Olsen for Sven-Erik Svendsen 
som har hatt permisjon (nestleder)  

Arbeiderpartiet 

Sølvi Jacobsen Arbeiderpartiet 

Tora Hultgren  Arbeiderpartiet  

Trygve Steen Tverrpolitisk fellesliste 

Else Marie Prytz * Ansattes representant 

Marlene Mellum * til valg i november 
Markus Sæter* fra valg i november 

Ungdomsrepresentant 

 
*Er ikke medlemmer i Havnestyret 
 
Styrets arbeid: 
Styret for Bydrift KF har i 2012 avholdt 11 møter, i tillegg har det vært avholdt 5 møter i Havnestyret. 
 
Foruten å behandle årsrapport og regnskap for 2011 har styret behandlet daglig leders rapporter om 
den daglige driften. 
 
Ut over dette har styret behandlet prinsipielle saker knyttet til drift og vedlikehold innenfor foretakets 
ansvarsområde. 
 
Størst fokus i 2012 ut over kvalitetsarbeid generelt har styret hatt på arbeid knyttet til økonomi og 
langtidsplanlegging av driften, og satt fokus på de utfordringer som ligger knyttet til økonomi som følge 
av vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov på bygg og infrastruktur. Styret oppfatter det derfor som 
svært positivt at forvaltningsrevisjon knyttet til eiendom har gitt så positive tilbakemeldinger. 
 
Styret har i tillegg hatt fokus på å starte arbeidet med tilrettelegging for havneutvikling gjennom å få 
satt i gang arbeidet med reguleringsplaner knyttet til havna. 
 

Formål: 
Bydrift KF har i henhold til vedtektene som formål å ivareta forvaltning drift og vedlikehold av: 

 Teknisk infrastruktur (vann, avløp, fjernvarme, renovasjon og veier) 

 Energiforsyning (elektrisitet og fjernvarme) 

 Havn  

 Brann og beredskap  

 Eiendomsforvaltning  
 

Deres referanse: 

 

Vår referanse: 

-- 

Saksbehandler:  
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Organisasjon/bemanning: 

 
Daglig leder rapporterer til styret, som rapporterer videre til lokalstyret som er Bydrift’s øverste organ. 
 
Daglig leder i 2012 har vært Marianne S. Aasen. 
 
Bydrift’s virksomhet administreres i hovedsak av eget personell. Unntaksvis leier vi inn 
prosjektledelse/byggeledelse til større prosjekter og utredningsoppdrag. Drift av bygningsmasse, 
havn, brannstasjon og energiverket gjennomføres i all hovedsak av eget personell. Til større 
vedlikeholdsoppdrag, revisjoner av kjeler på energiverket og lignende kjøpes det inn kompetanse 
enten via drift og vedlikeholdsavtaler (FDV-avtaler) eller ved å legge oppdrag ut på anbud. Drift og 
vedlikehold av teknisk infrastruktur gjennomføres av firma vi har inngått FDV-avtaler med. Brann- og 
beredskapstjeneste utføres utelukkende av egne ansatte. 
 
Bemanningen er av en størrelse som gjør Bydrift lite robust ved turnover. Fagområdene krever høy 
kompetanse og er stort sett besatt med enkeltpersoner. Ved vakanser er det komplisert å finne 
kompetansen innad og erstatningsprosessen kan bli langvarig. Det har imidlertid vært lite utskiftinger i 
2012, og vi har fått besatt alle stillinger som ønsket med kvalifiserte og dyktige fagpersoner. 
 
 

Bemanning Antall 

Årsverk 44,5 

Ansatte totalt 58 

Faste ansatte 57 

Vikar / engasjement 1 

Kvinner 8 

Menn 50 

Sykefravær 2,1 % 

 
Det er 39 ansatte i 100 % stillinger resterende tilhører deltids-brannmannskap, der alle har ca.20 % 
stilling.   
 
Turnover for Longyearbyen lokalstyre med foretak var i 2012 18 %, Bydrift hadde en turnover på 15 % 
når vi ser bort fra deltidsmannskap brann. 
 
Sykefraværer har vært på 2,1% mot 3,3% i 2011, dette er en svært positiv trend. 
 
Det har i 2012 blitt gjort organisasjonsendringer på energiverket.  Her er det opprettet avdeling for 
eldistribusjon. Avdelingen er bemannet med en driftsingeniør. Denne stillingen har ansvar for 
distriusjonsnettet frem til sluttbruker, samt ansvaret for utførelsen av DLE. Kontrolltjenesten er kjøpt av 
Tromskraft  i 2012, med godt resultat. 
 
Det er gjort en gjennomgang av kapasitetsbehovet knyttet til energiproduksjon. Konklusjonen er at det 
er for liten kapasitet knyttet til drift og vedlikehold på energiverket. Det er planlagt å gå over fra fem til 
seks skifts ordning. Dette vil også bedre arbeidsmiljøet for de ansatte. Dette vil føre til økt bemanning 
med 2 medarbeidere fra 1 april 2013. 
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Organisasjonskart pr 31.12.12: 
 

 
 
 
Likestilling: 
Bydrift KF har ansvar for mange fagområder som generelt er mannsdominert: maskinister, ingeniører, 
brannmanskap nevnes. Det siste året har vi rekruttert en kvinne som driftsingeniør vei, vann, avløp, og 
har en kvinnelig maskinassistent på energiverket. 
 
Ved rekruttering er vi bevist på å fremme likestilling. 
 
Etisk standard: 
Bydrift KF har i 2012 arbeidet med etiske retningslinjer. Vi har utarbeidet etiske retningslinjer for 
foretaket gjennom felles samling og diskusjoner rundt etikk og etiske dilemma.  
 

Mål og resultater: 

 
Bydrift har vært gjennom sitt fjerde år som KF og har fortsatt en del ugjorte overordnede oppgaver. En 
del av disse er knyttet til internkontroll og kvalitetssikring av arbeidsprosesser. I tillegg til at det fortsatt 
er gjenstående arbeider knyttet til tilstandsvurderinger, vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsplanlegging. 
Dette er forhold det vil bli arbeidet videre med i 2013.  
 
De viktigste forhold det har blitt arbeidet med i 2012 er: 

 Videreført implementering av internkontroll- avviks- og forbedringssystemet Prosmart 

 Innkjøp og implementering av FDV-verktøyet (forvalnting, drift og vedlikehold) ISY-Jobtec. 

Daglig leder  

Energiverket 

Kraftproduksjon 

Vedlikehold 

Eldistribusjon 

Brannvesen Havn 
Teknisk 

infrastruktur 
Eiendom 

Senior rådgiver KS/IK rådgiver 
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 Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplaner i et LCC-perspektiv (livssykluskosntads) innen flere 
fagområder 

 Rasvurdering av Vannledningsdalen etter sørpeskred. 

 Samarbeidsprosjekter med forskningsinstitusjoner; UNIS, NTNU. 

 Samarbeidsprosjekt med Gassnova vedrørende mulighetsstudie CCS (CO2 fangst og lagring) 
fra et eventuelt nytt kullkraftverk i Longyearbyen. 

 
 
HMS og SHA: 
(HMS – helse, miljø og sikkerhet og SHA – sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) 
Vi har igangsatt tiltak etter medarbeiderundersøkelsen, og gjennomgått bemanningsbehovet ved 
energiverket.  
 
Byggeprosjektet nytt SFO-bygg ble gjennomført uten skader. Det er generelt ikke rapportert skader fra 
våre FDV-leverandører i 2012. 
 
 

Antall ulykker 2012 Antall nestenulykker totalt 2012 

3 (2 kuttskader, en renholder og en 
vaktmester, 1 som fikk deler av porten til 
kullhallen på seg) 

Ingen registrert 

 
 

Utfordringer i 2012: 

 
Uforutsette hendelser i 2012: 

Dato Hendelse 

30.01.12 Sørpeskred fra Vannledningsdalen og flere andre steder i byen. Flere stengte veier og 
store vannmengder skapte store problemer over flere dager. Store vannmengder i 
Adventdalen slik at veien fra dammen og innover ble stengt i ca 1 døgn. 

20. 
21.04.12 

Stans på energiverket som følge av brudd på rør i kjelen og et reservekraftanlegg som 
ikke fungerte tilfredsstillende. Nedre del av byen uten strøm ca. 3 timer og øvre del av 
byen ca. 5 timer.  

07.12.12 Brann i takkonstruksjonen over kjelesalen på energiverket. Innsats fra brannvesenet 
over 32 timer.  

14.12.12 Stans ved energiverket som følge av lavt damptrykk på kjelen. Nedre del av byen uten 
strøm i 1 time, og øvre del 1,5 timer. 

 
 
 
Veier: 
Veien til campingplassen og veien opp mot gruve 3 nådde et så lavt kvalitetsnivå, at disse måtte 
oppgraderes. Disse ble i sommer oppbygd og gruset, og har nå redusert vedlikeholdsetterslepet på 
veisiden 
 
Matavfallskverner: 
DSB valgte å gi omsetningsforbud på kvernene. Bydrift har skiftet ut alle kverner til Waste Maid, og 
styret besluttet ikke å gå til rettsak mot tidligere leverandør. Det er få eller ingen problemer med de 
nye kvernene. Bydrift anser prosjektet som ferdigstilt. 
 
Kritisk råteproblematikk er avdekket: 
To av bygningene våre på haugen 212 og 214 er kritiske med hensyn på råteproblematikk og må 
utbedres så snart som mulig. Prosjektering er igangsatt, ferdigstilles i 2013. Videre er det også 
avdekket problemer knyttet til noen av spisshusene, her vil prosjektering igangsettes i 2013. 
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Rasproblematikk: 
Som følge av sørpeskredet i Vannledningsdalen er det igangsatt nye rasvurderinger av dalen. Disse 
ferdigstilles i 2013. 
 
Det er avdekket en større sprekk over gruve 2, samt en «nabbe» ved nybyen som begge medfører 
fare for steinras. Saken er diskutert med geologer ved UNIS, og andre fagmiljøer og oversendt NVE 
for vurdering av etablering av et fullstendig flom- og skredkart for Longyearbyen. 
 

Kvalitet: 

 
ISO 9001 og 14001: 
Metode i ISO 9001 og 14001 legges til grunn for kvalitetsarbeidet i Bydrift. Det er utarbeidet en 
sjekkliste opp mot krav i ISO 14001 som Bydrift følger. Det ble avholdt kursing i ISO 9001 og 14001 av 
hele organisasjonen i september 2012. 
 
I tillegg blir utvalgte prosedyrer gjennomgått i avdelingsmøter. 
 
Internkontroll-, avviks- og forbedringssystem: 
Internkontroll-, avviks- og forbedringssystemet Prosmart ble i februar 2012 tatt i bruk av hele Bydrift. 
Systemet er utviklet av egne ressurser med noe teknisk bistand utenfra.  
 
Av internkontroll ble følgende prosedyrer, rutiner, instrukser og maler lagt inn i Prosmart i 2012: 

 11 for energidistribusjon 

 1 for distribusjon vann 

 13 for administrasjon 

 2 for HMS 

 4 for personal 

 8 for sentrale dokumenter 
 
Det følger av denne listen at det gjenstår et betydelig arbeid for å få samlet all internkontroll i 
Prosmart. 
 
Det ble i 2012 registert 48 avvik i Prosmart. Av disse var 33 lukket ved årets slutt. 
 
Funksjonalitet for forbedringsforslag ble integrert i Prosmart i desember 2012. Det ble registrert 1 
forbedringsforslag i løpet av 2012. 
 
FDV-verktøy: 
FDV-verktøyet ISY Jobtech ble tatt i bruk av hele Bydrift i oktober 2012. Hele organisasjonen ble 
kurset med 1-3 dagers kurs i bruk av systemet. De respektive avdelinger begynte arbeidet med 
oppbygning av anleggsregister og arbeidsordrespesifikasjoner i systemet. Det ligger mye 
funksjonalitet i systemet knyttet til arbeidsordre, bestillinger, dokumenter og bilder, tegninger, 
lagerstyring, brannbok, leiekontrakter, kartinformasjon, håndholdte moduler etc. som det skal jobbes 
videre med. Arbeidet videreføres i 2013. 
 
 
Revisjon: 
KomRev Nord har utført forvaltningsrevisjon av «forvaltning, drift vedlikehold av eiendom». 
Oppstartsmøte ble avholdt i uke 16. Rapporten ble ferdigstilt sen høst 2012. Det fremkom ingen avvik i 
rapporten. KomRev Nord konkluderer med at «Longyearbyen lokalstyre har hatt tilfredsstillende 
planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen som 
lokalstyret forvalter. Det konkluderes også med at de fremlagte dokumenter sikrer de folkevalgte et 
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i saker som omhandler eiendomsforvaltning» 
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Beredskapen ble testet uttømmende ved brannen ved energiverket i desember. Det ble ikke avdekket 
vesentlige avvik i beredskapssituasjonen, men avvik knyttet til leveringssikkerhet for energi og vann. 
Ut over dette ble det ikke gjennomført beredskapsøvelser i 2012. 
 

Miljø: 

Bydrift etablerte miljøpolitikk og miljøhandlingsplan i 2011, disse ble integrert i handlingsplan for 2012. 
Tiltak i miljøhandlingsplanen ble gjennomført i 2012, blant annet: 

 Miljø- og energikonferanse for hele Longyearbyen avholdt våren 2012. 

 Kursing av hele organisasjonen i ISO 9001 og 14001. 

 Ledelsens gjennomgang med hensyn på videre tiltak og avvikshåndtering. 
 Søknader om tiltak knyttet opp imot miljø er sendt Svalbard miljøvernfond, og det ble i 2012 

gitt tilskudd til prosjekter (se oversikt og status i prosjektoversikten) 
 
 

Positive hendelser i 2012: 

Kullavtale:  
Bydrift har gjennom flere år arbeidet for å få på plass en ny avtale om kull leveranse med Store 
Norske. I 2012 ble det enighet om ny avtale. Avtalen er balansert mellom partene og sikrer langsiktig 
kull-leveranser, og forutsigbar pris. 
 
Branner: 
Foruten brannen ved energiverket har det ikke vær noen større branntilløp i løpet av året, kun små 
som har blitt tatt hånd om umiddelbart av brannvesenet. 
 
Trafikkutvikling ved havna: 
Trafikken på havna har vært større enn noen gang, og har gitt et godt økonomisk resultat. 
 
Tilbringertjeneste for Kystverktest lostjeneste: 
For sesongen 2012 har Longyearbyen havn gjennomført tilbringertjeneste for Kystverkets nyetablerte 
lostjeneste på Svalbard. Tilbringertjenesten omfatter båttransport, kontorlokaler, hybler og infrastruktur 
for Kystverket. Kystverket uttrykker at de er svært fornøyd med måte tjenesten har blitt levert på, og 
ønsker å videreføre samarbeidet. 
 
Nybygging og ombygging ved skolen: 
Nye lokaler for SFO ble ferdigstilt til skolestart 2012. Ombygging av tidligere SFO-lokaler med 
tilstøtende rom ble ferdigstilt til høstferien. Prosjektet ble ferdigstilt innen avtalte frister og under 
økonomisk ramme, til riktig kvalitet. 
 
Andre større prosjekter: 
Prosjekt avgassrensing ved energiverket: Anbudskonkurranse er gjennomført. 
Hovedplan vann er vedtatt. 
Mulighetsstudie CCS fra et eventuelt nytt kullfyrt kraftverk i Longyearbyen i samarbeid med Gassnova. 
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Økonomi: 

 
Det vises til årsregnskap 2012 for detaljer knyttet til økonomi. 
 
Regnskapsresultat. 
 

 
 
Diagrammet viser at foretaket har et regnskapsmessig mindreforbruk på ca 10 mill kroner i 2012. 
Årsaken til mindreforbruket er sammensatt og er omtalt i regnskapsdokumentet for 2012.   
 
Mindreforbruket kan oppsummeres slik: foretaket har fått ca 3 mill kr mer i inntekter enn budsjettert 
(dvs et avvik på ca 2 % av budsjetterte inntekter). Driftsutgiftene er ca 4 mill kr lavere enn budsjettert 
(dvs et avvik på ca 3 % av budsjetterte utgifter), hvorav 0,8 mill kr skyldes premieavvik pensjon. 
Finansutgifter og avsetning/bruk av fond har et avvik på ca 3 mill kr (dvs et avvik på ca 15 % av 
budsjetterte netto utgifter). Avviket skyldes høyere likviditet, bedre rentebetingelser på bankinnskudd i 
2012 enn tidligere år og refinansiering av lån.  
 
Forslag til disponering av mindreforbruket er omtalt i regnskapsdokumentet for 2012.   
 
Netto driftsresultat 
 

 
 
Grafen viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.  Måltallet viser hva foretaket sitter igjen 
med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og avdrag er trukket fra. Netto 
driftsresultat kan brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til fond til senere bruk i 
driftsregnskapet. I følge Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi 
bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 % av driftsinntektene. Grafen viser at foretaket har et 
meget godt netto driftsresultat for 2012, og at også driftsresultatet over tid er godt.  
 
 
Likviditet 
 
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Denne forteller om foretakets 
evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Likviditetsgrad 1 beregnes ved å dele omløpsmidler på 
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kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør være > 2. Likviditetsgrad 2 beregnes ved å dele bankinnskudd på 
kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør være > 1. Likviditetsgrad 3 beregnes ved å trekke ubrukte lånemidler 
og bundne fond fra bankinnskuddene og dele på kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør være > 0,5. 
Likviditetsgrad 3 gir et bilde på foretakets driftslikvider.   
 

 
 
Grafen viser at foretaket har meget god likviditet, og at den har forbedret seg vesentlig i perioden. 
Årsaken til forbedringen er omtalt under avsnittet «Fond». 
 
 
Fond. 
Fond er foretakets disponible egenkapital. Bundne fond kan kun brukes til gitte drifts-/ 
investeringsformål. Ubundne investeringsfond kan kun brukes til finansiering av investeringer. 
Ubundne driftsfond kan brukes til det formål foretaket / lokalstyret bestemmer, både i drifts- og 
investeringsregnskapet.  
 
Ubundne driftsfond gjør foretaket bedre rustet til å møte usikre inntekts- og utgiftsforutsetninger samt 
setter foretaket i stand til å kunne øke egenfinansiering av investeringer. Fondet bør ikke brukes til å 
finansiere varige driftstiltak.  
 
 
 

 
 
Fondsbeholdningen har økt betraktelig i 2012, det skyldes spesielt to forhold: foretaket har mottatt 
14,6 mill kr fra staten til etablering av renseanlegg på energiverket. Vel 2 mill kr er brukt i 2012, 
differansen, ca 12 mill kr er avsatt til bundet investeringsfond for bruk i kommende år. Foretaket har 
solgt div eiendommer i 2012. Deler av salgssummen er brukt til finansiering av nytt SFO-bygg / 
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ombygging av deler av skolen, til etablering av leikeplass ved en av barnehagene samt til kjøp av 
boliger. Udisponert beløp, ca 10 mill kr er avsatt til ubundet investeringsfond for bruk i kommende år.  
 
Foretaket har gode fondsreserver. 
 
Gjeld. 
 

 
 
Søylene viser at lånegjelden (opptatt lån minus ubrukte lånemidler) pr. 31.12.12 er på ca 112 mill kr, 
mot ca 116 mill kr pr 31.12.11. Dette gir en lånegjeld pr innbygger (ved 2 100 innbyggere i 
Longyearbyen) på kr. 53 212 pr. 31.12.12. Snitt lånegjeld pr innbygger i Troms fylkeskommune pr. 
31.12.11 var kr 63 253, mens snitt lånegjeld pr innbygger for alle kommuner i Norge når Oslo holdes 
utenfor var på kr 41 914. 
 
I økonomiplanen for 2013 – 2016 er det planlagt med følgende låneopptak: 
 

2013 2014 2015 2016 

19 891 000 15 770 000 2 700 000 1 050 000 

 
For samme periode er det budsjettert med 10,6 mill kr – 12,5 mill kr i avdrag. Ettersom låneopptakene 
i 2013 og 2014 er høyere enn budsjetterte avdragsutgifter vil lånegjelden pr innbygger øke disse 
årene. 
 
Lånegjelden pr. 31.12.12 er knyttet til følgende formål (tall i mill kr): 
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Figuren viser at 77,8 mill kr av lånene er knyttet til låneformål som bør være selvfinansierende, dvs avløp (0,3 
mill kr), fjernvarme (50,7 mill kr), havn (2,9 mill kr), energiverket (8,4 mill kr), næringsbygg (1,8 mill kr), 
renovasjon (12,2 mill kr) og vann (1,5 mill kr).  

Lån til kulturhuset (27,5 mill kr) betjenes av korkpenger, og finansieres slik sett ikke av lokalstyrets generelle 
økonomi. 

Målet er at lån til ledlys (1,1 mill kr) skal finansieres ved lavere driftsutgifter til gatelys. Lån knyttet til brann (1 
mill kr) og kjøp av boliger (5,8 mill kr) finansieres via lokalstyret. Det er altså et forholdsvis lite totalt lånebeløp 
som belastes «kommunekassen». 

 
29 % av total lånegjeld har fast rente, ca 71 % har flytende rente. Dette er innenfor finansreglementets 
regler.  
 
 
Investering i anleggsmidler 
 

  
 
Søylene viser beløp investert i anleggsmidler (i hovedsak bygg og infrastruktur) de siste 4 årene, og 
hvor stor del av investeringene som er finansiert ved lån. Det som ikke er finansiert ved lån er 
finansiert ved eksterne tilskudd og egenkapital (som korkpenger, fond, statstilskudd, inntekter fra salg 
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av anleggsmidler, tilskudd fra private, tilknytningsinntekter). Jo lavere lånefinansiering, jo lavere blir 
årlige rente- og avdragsutgifter.  
 
I økonomiplana 2013 – 2016 er det planlagt med følgende investering i anleggsmidler: 
 

 2013 2014 2015 2016 

Renseanlegg ved energiverket 42 407 000 28 887 000   

Renovasjon, fjernvarme, boliger, avløp, 
bruer, gatelys, energitiltak, veier, havn 

32 908 000 20 770 000 9 200 000 9 050 000 

Sum 75 315 000 49 657 000 9 200 000 9 050 000 

 
 
 
Utvikling i utgifts- og inntektstyper. 
 
Utvikling i inntektstyper: 
 

 
 
Spesielt brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter har økt i perioden. Dette gjenspeiler 
lokalstyrets føringer om at flere av foretakets tjenesteområder skal være selvfinansierende. Øremerket 
tilskudd fra lokalstyret er også økt betraktelig. Hovedårsaken er at statstilskudd til bygging av 
renseanlegg på energiverket gis til lokalstyret som så overfører tilskuddet til foretaket.  
 
Utvikling i utgiftstyper: 
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Oppsummering: 
Foretaket har ved årsskiftet en god økonomi. Utfordringene ligger i: 

 Muligheten til å ta igjen etterslepet på vedlikehold på bygninger og infrastruktur.  

 Gjennomføring av nødvendige investeringer avdekket i vedtatte planer. 

 Lokalstyret har som intensjon at de fleste av foretakets tjenester skal være selvfinansierende. 
Planlagte investeringer vil føre til at brukerbetalingene vil nå et nivå langt over tilsvarende 
tjenester på fastlandet. 

 Tilstandsvurdering av de store komponentene ved energiverket vil mest sannsynlig føre til 
edringer i vedlikeholdsbehovet som igjen vil påvirke strøm- og fjernvarme prisen. 

 En eventuell nedgang i befolkningen,vil føre til at det blir færre til å betale for tjenestene, og 
dermed høyere kostnader på den enkelte, hvis prinsippet om selvkost skal videreføres. 

 Nye drifts- og vedlikeholdsavtaler på vei og renhold vil medføre økte kostnader. 
 
 

Produksjon: 

 
Energiverket: 
De 21 ansatte ved Energiverket har ansvar for å ivareta produksjon, vedlikehold, distribusjon av el- og 
termisk energi, utfakturering av strøm og DLE. 
 
Begge kjelene har vært gjennom utsyring og legging av nytt magnetittbelegg, det er noe som foretas 
rundt hvert 10. år. Murverket er ordnet i begge fyrgangene, og ristene har fått oppgradering. 
 
Arbeider fra BWE på kjelene. 
Risten på kjele 2 er totalrenovert, og mesteparten av steamventilene på kjele 2 er enten overhalt eller 
skiftet ut med nye, samt noen av ventilene som er felles for kjelene.  
 
Dieselene til reservekraften er sjekket av PonPower. Motorpaneler og krysskobling er skiftet. De ble 
kjørt ca 1 uke under stoppen på verket i juni/juli, og fungerte helt tilfredsstillende. Det er videre utført 
tankrens på dieseltankene.   
 
Siemens foretok i løpet av sommeren oppgradering av styresystemet til kjelene og turbinene fra 
WinCC til SCS7. Dette medførte en stopp på 8 dager. Siste del av oppgradering ble utført i desember, 
hvor kjele 1 og spisslast diesel ble tunet inn. 
 
 
Utviklingen på energiproduksjon har vært følgende: 
 

 El 
(MWh) 

Termisk 
(MWh) 

Kull 
(tonn) 

Diesel 
(liter) 

Slagg 
(m³) 

Aske(m³) Kjelevann 
(m³) 

2012 38.988 62.194 21.777    390.417 2431 1692 12085 

2011 39.409 68.949 25.158    530.287 2629 2114 17024 

2010 41.424 69.935 26.197      72.907 2915 1897 16671 

2009 41.508 65.130 26.162    236.728 2890 1831 15568 

 
 
Dette gir følgende utslipp til luft: 

 Co2 (tonn) Svovel –
SO2(tonn) 

NOx (tonn) Støv (tonn) 

2012 50 014 359 155 85 

2011 58 030 455 177 72 

2010 58 911 330 188 106 

2009 59 350 265 158 93 
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El-distribusjon: 
I 2012 ble det tilkoblet 6 leiligheter, 2 lager, og 1 hytte til strømnettet.  
Det ble skiftet 5 fordelingsskap rundt om i byen. 
Arbeidet med utskifting av el-målere til fjernavleste el-målere fortsetter, og i 2012 ble det byttet ca. 70 
målere. Det er til nå skiftet ca. 1100 målere. Arbeidet med utskifting fortsetter i 2013, for utvalgte 
målepunkt. 
 
Det Lokale El-tilsyn (DLE): 
Longyear Energiverk er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområdet.  
 
DLE har i løpet av året gjennomført kontroll med 91 elektriske installasjoner i Longyearbyen.Kontroll 
med 2 forhandlere av elektrisk utstyr. Det ble ikke funnet store eller farlige avvik i noen av kontrollene 
som ble utført. Generelt er tilstanden på de elektriske installasjonene god. Etter at vedkommende som 
var ansatt som DLE sluttet har kontrollene blitt gjennomført av Troms kraft. 
 
DSB har utført kontroll i våre anlegg. Her ble det 4 mindre avvik, og 4 merknader. Disse er i 
hovedesak utbedret, 1 restanse på merknad om handbok for merking. Dette vil bli lukket 1. kv 2013. 
 
Utkoblinger: 
I løpet av 2012 var hele, eller deler av Longyearbyen uten strømforsyning  
5. mars utfall 21:16 - 21:23  17 min 
10.april utfall 09:32 - 10:14   42 min 
14. desember 16:40 – 18:50 (deler av byen) 
Dette er en nedgang siden 2011  
 
 
Teknisk infrastruktur: 
De 2 ansatte ved Teknisk infrastruktur har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av vei, vann, 
avløp, fjernvarme og renovasjon i Longyearbyen. 
 
Uforutsette hendelser som har ført til utrykninger knyttet til vann, avløp, fjernvarme og rørkasser som 
driftes av Bydrift KF: 
 

Fagområde Antall utrykninger 

Avløp 68 

Vann ledningsnett 18 

Vann renseanlegg 19 

Fjernvarme 36 

Annet 20 

Totalt 161 
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Renovasjon 
Den totale avfallsmengden og fordelingen mellom næring og husholdningsavfall er relativt lik 2011. Litt 
mindre avfall for både næring og husholdning. De fraksjoner som skiller seg ut mest er farlig avfall 
som som økte med 62 %, denne fraksjoner bruker variere stort mellom åren, og deponirest som 
minsket med 71 %. Næringslivet står for 77 prosent av innsamlet avfall. 
 

 
 
Det har vært en reduksjon på 18 prosent avfall til deponi, noe som er positivt med tanke på forventet 
levetid.  

2008 2009 2010 2011 2012

Næring 1 615 733 2 167 075 1 523 151 1 436 614 1 330 593

Husholdning 550 319 524 441 361 577 425 057 408 266
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I tillegg til avfall er det deponert 1692 m³ aske og ca. 2431 m³ slagg fra energiverket.  
Planprosessen for delplan for askedeponi er igangsatt og forventes å være ferdig vår 2013. Dette er et 
pålegg fra KLIF og Sysselmannen, og i tråd med å redusere behovet for askedeponering på deponiet i 
Adventdalen. 
 
Arbeidet med rullering av avfallsplanen er ferdig, som blant annet vil ta for seg fremtidige tiltak knyttet 
til deponiet ved gruve 6. 
 

 
 
Driften av avfallsanlegget har også dette året vært preget av utfordringer med drift av kvern og 
balleanlegget. Vi har fortsatt problemer med å få optimalisert driften av dette.  
 
Med bakgrunn i avfallsforskrift for Longyearbyen planområde som ble fastsatt av Sysselmannen 
september 2009, skal det installeres matavfallskverner i Longyearbyen. Dette prosjektet har som kjent 
ikke oppfylt de krav til kvalitet og funksjon som vi krever. I 2012 har vi derfor skifte ut alle kvernene 
med nye. Prosjektet er nå ferdigstilt og fungerer tilfredsstillende, i 2013 skal det gjennomføres en 
resipientundersøkelse. 
 
Det henlegges stadig søppel på utsiden av containere på enkelte returpunkter i byen. Dette skaper 
unødig merarbeid for våre renovatører. 
 
Tradisjon tro har det vært en ryddeaksjon der skoleelever har plukket avfall/søppel som har vært skjult 
av snøen rundt omkring i byen, uka etter skoleslutt. Interessen for å delta var som vanlig veldig stor. 
 
Veier: 
Våren 2012 krevde mye strøing, noe som gir ekstrakostnader for avdeling vei. Det ble sommeren 
2012 rettet opp i overvannsproblematikk ved Haugen, noe som har ført til problemer i mange år.  
 
Veiene til gruve 3 og til Campingplassen har svært lav prioritet vedlikeholdsmessig, noe som har 
resultert i at veiene holdt på å bli ødelagte. Veien til Campingplassen rant nesten bort, og veien til 
gruve 3 gjorde at folk punkterte. Disse veiene ble rettet opp i sommer og har medført til redusert 
vedlikeholdsetterslep. 
 
Tilstandsvurdering på veiene i Longyearbyen er ferdig, og skal inkluderes i en hovedplan som 
beskriver etterslep og vedlikeholdsbehov i årene fremover. 
 
Flere veier fikk i 2012 LED belysning, dette prosjektet forsetter ut i 2013, noe som reduserer 
strømforbruket med 30-70% 
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Elvedosing: 
Omfanget av elvedosing for sikring av bygninger og infrastruktur har vært et normalår. Dosingen av 
Vannledningsdalen ble tilsvarende utført som i et normalår. Det blir vurdert om dosing av 
Vannledningsdalen skal utføres oftere for å unngå sørpeskred. 
 
Vann og avløp: 
Vannkvaliteten i år har vært god og uten de store avvikene i forhold til drikkevannsforskriften. 
Vannrenseanlegget har fungert svært godt uten store driftsproblem, bortsett fra at grenseverdien for 
mangan noen ganger er oversteget. Mangan er et stoff som ikke er skadelig for helsen, men det kan 
gi misfarging av klær ved vasking.  
 
Ledningsnettet for vann og avløp har fungert godt i 2012 men med noen større driftsavbrudd. De 
problemer som oppstått har i stor grad oppstått på grunn av frysning grunnet defekte varmekabler.  
I 2012 ble varmekablene til kirka byttet ut, samt videre jobb med utskifting i Naustområdet. 
 
Det er blitt tilknyttet flere naust i sjøområdet, samt nye boliger på Haugen og Elvesletta sør. 
Hovedplan for vann er politisk behandlet og godkjent. Prosjektene settes i gang fra og med 2013 i 
henhold til hovedplanen. 
 
Nærmiljøanlegg: 
Det ble i 2012 utarbeidet et forprosjekt på Bymiljøtiltak i Longyearbyen sentrum med støtte fra 
Svalbard miljøvernfond. Denne planen vil sendes til behandling i Lokalstyret i begynnelsen av 2013. 
 
Fjernvarme 
I 2012 ble ca. 3600 m2 bygningsmasse knyttet til fjernvarmenettet. Ca. 300 m2 av disse var 
eksisterende bygg, som kunne knyttes til i kraft av de utvidelsene av fjernvarmenettet som er 
gjennomført de senere årene. De resterende 3300 m2 var nye bygg. 
 
Det har vært en del lekkasjer på sekundærnettet noe som vil medføre en del utskifting av dårlige 
rørledninger i 2013.  
 
Tre undersentraler har blitt renovert og fått mengderegulering. I fyrhus 2 (FH2) ved UNIS har det 
installerts et trykkutjevningssystem som gir et driftssikrere og fleksibelt fjernvarmenett. 
 
For rørkasser har vi ikke hatt noen større problemer i 2012 og dette er troligvis grunnet vedlikehold 
som er gjort tidligere år som nå betaler tilbake seg. 
 
 
Eiendomsforvaltning: 
Vi er 6 ansatte som er ansvarlig for ca. 36.000 kvm fordelt på alle typer bygg, det er ca. 174 bygg som 
følges opp daglig og ukentlig ettersom hvilke type bygg det er. Et bygg kan inneholde fra 1 til 18 
objekter. 
 
I 2012 er det jobbet videre med avdekking av vedlikeholdsetterslep på vår bygningsmasse, det totale 
vedlikeholdsetterslep etter salg av 6 leilighetsbygg er estimert til ca. 183 millioner (tidligere 210 
millioner). Det er her vår fremtidige utfordring vil være, det og skaffe nok midler til og ta inn etterslep 
av vedlikehold på eiendomsmassen. 
 
Fremover vil vi ha fokus på vedlikehold/ - og teknisk drift. 
 
Vi har i 2012 blitt kontrollert av KomRev Nord.  
Kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har bestilt forvaltningsrevisjon av forvaltning, drift og 
vedlikehold av eiendomsavdelingen. Rapporten var klar i desember og ingen avvik ble funnet. 
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Forvaltning: 
Vi har i 2012 rehabilitert 5 familie boliger samt gjort diverse vedlikehold på flere andre boliger, det er 
også pusset opp 14 små leiligheter på blåmyra samt pusset opp en felles gang samt diverse 
vedlikehold er utført. 
  
Det ble solgt 6 leilighetsbygg i 2012 med overlevering 1. september, noe som reduserte vår eksterne 
utleie med 96 leiligheter/hybler, det utgjorde i bta kvm 4.352. Dette har gjort at vi har redusert på 
vaktmesterkapasiteten. 
 
Selskapets familieboliger er det stor etterspørsel etter og det ble kjøpt inn 3 nye boliger i 2011, samt 3 
nye boliger i 2012, det leies også per i dag inn 2 eksterne familieboliger noe som gjør at vi har totalt 80 
familieboliger å tilby våre ansatte.  
 
Alle familieboligene er i sin helhet utleid til ansatte i Longyearbyen lokalstyre. Det er behov for flere 
familieboliger og vi vil arbeide videre med anskaffelse av 2 nye boliger i 2013, etter vedtak i 2012. 
 
Det er vedtatt at vi skal selge ut et siste leilighetsbygg, vei 222.13 i 2013. Klargjøring for salg er godt i 
gang og overleving er satt til 1. mars 2013. 
 
 
Driftsavtaler 
Eiendomsforvaltningen har en renholds avtale med ISS Svalbard AS. Dette gjelder renhold i alle 
leilighetsbyggenes fellesareal samt renhold i næringsbygget og barnehager.  
 
Denne avtalen skal ut på anbud i 2013 Lilleborg er engasjert som prosjektleder for og klargjøre alle 
dokumenter til anbud. Eiendomsavdelingen benytter seg av FDV-avtale med JM Hansen AS vedr. 
elektro. 
 
Prosjekter 
Eiendomsavdelingen har i løpet av 2012 gjennomført ca. 80 store og små prosjekter på egne 
eiendommer. De større prosjekter som det er jobbet med er: 
 
Kulturhuset: Det er installert ny effekt belysning innfelt i tak ved garderober, og skinnesystem i tak 
over kulturhus kafe. Det er rettet opp feil/mangler i SD-automatikk: 

 Bedre temperaturkontroll i kinosal (styrer nå også på temp. og ikke kun CO2). 

 Overvåking av aerotempere i inngangsparti.  

 Varmeventil var ikke tilkoblet, kun kablet, denne er nå tilkoblet.  

 Systemet ble tilkoblet alarmfunksjon med SMS varsling. 

 Energimerking av bygg/energiattest er gjennomført, bygget fik klasse C. 
 

Kullungen barnehage: Det er opparbeidet nytt uteområde med eget klatretårn for lek og utfoldelse, vi 

har også tatt i bruk areal under barnehage som lekeområde for de kalde dager. Det er i tillegg 

utarbeidet utomhusplaner for de andre barnehagene  

Installert «Datavaktmesteren for full styring og kontroll av varme og ventilasjon i barnehagen, dette gir 

også bedre inneklima og økt trivsel for barn og ansatte, estimert besparelse per år, ca. kr. 110.000,-.  

Longyearbyen barnehage og Rypa: Rypa gjenåpnet som barnehage i mars 2012 og barnehage ble 

oppgardert for og kunne brukes videre, det ble montert rømningsrampe, garderobe ble utvidet med 

vaskerenne og flere toaletter, det ble også satt inn nytt kjøkken i desember 2012.  

Longyearbyen barnehage har også fått nytt kjøkken i desember. Begge barnehager hadde krav om 

utbedring/bytte av kjøkken i henhold til rapport fra Mattilsynet. 
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Skolen: Nytt SFO bygg ferdigstilt til skolestart samt diverse ombygginger inne på skolen for og få flere 

klasserom. Det er også gjort diverse utbedringer med uteområde for å øke bruken/aktivitet. Prosjektet 

ble gjennomført i henhold til tidsplan og under budsjett. 

 
Brann- og beredskap: 
Longyearbyen Brannvesen er byens brann og redningskorps. Vi skal verne om innbyggernes liv, 
helse, miljø og materielle verdier. Beredskapsstyrken består av 24 personer, 3 personer på heltid, og 
21 deltidsmannskaper. Mannskapene er fordelt på 5 vaktlag. De går en dreiende vaktsyklus med en 
uke på vakt, hver 5. uke. Samtlige brannmannskaper er oppsatt med personsøkere. 
 
Alarmering til brannmannskaper skjer via FAS(Pc – styrt) varslingssentral som er plassert på 
energiverket, og betjenes av maskinistene der.  
 
Store deler av byens bygningsmasse er nå tilkoblet varslingssentralen. Dette er en stor betryggelse for 
oss, for huseiere og ikke minst beboere. Tidlig deteksjon og tidlig varsling er en meget viktig faktor for 
oss og innbyggerne i Longyearbyen. Dette for at vi i det hele tatt skal ha en mulighet til å gjøre en 
rask, sikker og god innsats. 
 
Brannvesenet har som ønske og å få hele Longyearbyen på direktevarsling opp imot 110 – 
varslingssentral. Longyearbyen lokalstyre har i samarbeid med Statsbygg og Store Norske Boliger AS 
iverksatt prosjekt med etablering av dette i sine boliger. Sommeren 2012 ble det montert 
brannalarmsentraler i over 300 boliger. Sentralene legges skarpt mot 110-varslingssentral når nøkkel 
og låssystem for boligene er kommet på plass. Vi håper på sikt at alle private aktører følger på, og får 
installert automatisk brannvarsling til 110. 
 
Følgende tjenester inngår i brannvesenets programområde: 

 Brann – og redningstjeneste 

 Branntilsyn i Longyearbyen  

 Bistå Sysselmannen med branntilsyn i bosetningene utenfor Longyearbyen 
Kontroll og service på brannteknisk materiell for virksomhetene i Longyearbyen. 

 Informasjon – og motivasjonstiltak vedrørende brannvern 

 110 -varslingstjeneste 

 Ambulansetjeneste 

 Kurs for næringsvirksomhet, institusjoner og innbyggere i Longyearbyen 

 Beredskap mot akutt forurensning 
 
 
Longyearbyen Brannvesen forvalter på vegne av Longyearbyen Lokalstyre følgende lover og 
forskrifter: 

 Lov om brannfarlige varer, væsker og gass under trykk 

 Lov om eksplosiver 

 Forskrift om brannvern for Svalbard 
 

 
Forebyggende arbeid: 
Vi har høy fokus på en kontinuitet vedrørende brannforebyggende informasjon – og motivasjonstiltak 
ovenfor Longyearbyens innbyggere.  I løpet av året så holdes det mange brannvernkurs med 
teoretiske emner og praktiske øvelser til næringsvirksomhet, institusjoner og innbyggere i byen. Dette 
er en viktig del av vårt arbeid, og som helt klart viser en målbar effekt. Her får vi ofte svært positive 
tilbakemeldinger ifra publikum.  
 
Høsten 2012 arrangerte vi tradisjon tro ”åpen dag” på brannstasjonen. Nødetatene med 
Sysselmannen, Longyearbyen sykehus, Røde Kors og Avinor deltok med mye utstyr og kjøretøyer. 
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Kafedrift ble organisert av Tv-aksjonsgruppa og sykehuset, med gode inntekter til høstens 
innsamlingsaksjon. Dette har vært en årlig ubetinget suksess, for barn og voksne. 
 
Brannutrykninger: 
I 2012 hadde vi 131 utrykninger i forbindelse med utløste brannalarmer. Av disse var det 8 tilløp til 
brann i bygning/brann i bygning: 
 

1. Lørdag 14.01.12, kl 0825. Tørrkoking.  
2. Fredag 30.03.12, kl 1258. Branntilløp i lysarmatur.  
3. Onsdag 23.05.12, kl 0300. Tørrkoking.  
4. Torsdag 20.09.12, kl 0820. Brødfjøl avglemt på kokeplate. 
5. Tirsdag 25.09.12, kl 1855. Bensin-primus tok fyr innendørs.  
6. Søndag 14.10.12, kl 0324. Tørrkoking. 
7. Fredag 07.12.12, kl 0630. Brann energiverket. 
8. Fredag 14.12.12, kl 1045. Branntilløp sikringsskap. 

 
Igjen, takket være automatisk deteksjon og direktevarsling ble det i flere av disse hendelsene avverget 
større bolig/bygningsbrann med fare for tap av menneskeliv og større materielle verdier. 
 
Fredag 7. desember kl 0630 ble det slått «full alarm» til brannvesenet, med melding om brann i taket 
ved energiverket. Ved ankomst var det gjennomslag med flammer flere steder oppe på taket, samt 
røykutvikling. Det ble raskt konkludert med at innsats og arbeidsforhold for brannmannskaper ville bli 
omfattende og utfordrende.  
 
Energiverket er selve navet for mye av infrastrukturen i Longyearbyen. En brann ute av kontroll ville 
helt klart ha medført store samfunnsmessige konsekvenser. Vi fikk bistand fra Avinor med personell 
og brannbil. SNSK bisto med materiell ifra Svea. KV Svalbard bisto med store ressurser, personell – 
og materiellmessig. LNS Spitsbergen bisto med mobilkran og kranførere, slik at våre 
brannmannskaper kom seg opp i nødvendig arbeidshøyde. 
 
Samtlige involverte gjennomførte en utmerket jobb og flott innsats. Vår geografiske beliggenhet gjør 
oss ekstremt sårbare i slike situasjoner. Kollektivt samarbeid og bistand som vi opplevde denne dagen 
er derfor av avgjørende betydning. 
 

 
 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

57 
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Brannutrykninger 2002-2012 
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Branntilsyn: 
Longyearbyen brannvesen foretok i 2012 14 branntilsyn i Longyearbyen. Vi bisto også Sysselmannen 
med branntilsyn på Hopen, Bjørnøya, Svea, Ny Ålesund, Barentsburg, Pyramiden og Isfjord Radio, 
herav 22 objekter. Totalt er det gjennomført branntilsyn i 36 særskilte brannobjekter. 
 
 
Brannteknisk kontroll og service. 
Longyearbyen brannvesen foretar kontroll og service på brannteknisk materiell. Vi har inngått 
kontrakter med flere store aktører i Longyearbyen om årlig kontroll/service av slukkemateriell som 
håndslukkere og brannslanger. Vi har kontrakt med Statsbygg om brannteknisk kontroll på Hopen og 
Bjørnøya, SNSK på Isfjord Radio, samt Kings Bay i Ny Ålesund. Dette er en viktig oppgave, da 
brannteknisk materiell må være operativt og i orden, til enhver tid. 
 
Ambulansetjeneste: 
Brannvesenet står for drift av ambulansetjenesten i Longyearbyen. Dette i nært samarbeid, og i hht. 
avtale med Longyearbyen Sykehus. Vi har fått positive tilbakemeldinger ifra sykehuset på tjenesten vi 
leverer i forbindelse med drift av ambulansen.  
 
I 2012 hadde vi 137 ambulanseoppdrag. 

 
 
 
Utvalg mot akutt forurensing, oljevernberedskap 
Bydrift KF og brannvesenet inngår sammen med SNSK, LNS Spitsbergen, Avinor og Kings Bay, som 
en del av oljevernberedskapsgruppen på Svalbard.  Øvelser og kurs som dette gir nødvendig og god 
kompetanse for mannskapene i oljevernberedskapsstyrken. 
 
Normalt har innsatsmannskaper 2 samlinger i året. Da med depot/utstyrsgjennomgang på våren, 
påfulgt av land/sjøbasert øvelse på høsten. Det ble i hht Kystverkets terminliste gjennomført 
depotgjennomgang og utstyrssjekk i Longyearbyen, 11. og 12. april 2012. 
 
Høsten 2012 deltok depotstyrken på en større sjøgående øvelse med flere fartøyer og deltakelse ifra 
Trust Arktikugol, Grønnfjorden 26. september. 
 
 
Longyearbyen havn 
Longyearbyen havn utøver Longyearbyen Lokalstyres havnedrift og er tilbyder av offentlige 
havnetjenester. Havneoppsynet har det daglige tilsyn i Longyearbyen havnedistrikt, og skal påse at 
havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne 
loven blir etterfulgt. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

104 

82 87 

110 

83 

100 

117 
124 120 

111 

137 

Ambulanseoppdrag 2002-2012 



  Side 21 av 36 

 
Økonomi: 
Den økonomiske driften av Longyearbyen havn reguleres i forretningsbetingelser for Longyearbyen 
havn gitt i medhold av lov om havner og farvann m.m.  
 
I 2012 hadde Longyearbyen havn høyeste omsetning noensinne.  Trafikk- og passasjerutvikling utgjør 
mye av denne økningen.  Tilbringertjeneste for Kystverket og lasting av kull over Bykaia har også 
bidratt til økt vekst. Dette ga totalt en omsetning på ca. 10.6 mill og et resultat på ca. 1.850 mill. 
Overskuddet settes av på fond. 
 
Trafikkutvikling: 
2012 har hatt en større vekst enn forventet, med økt bruttotonnasje og sterk vekst i passasjerer over 
kai. Som for 2011 er kai kapasiteten begrensende for antall fartøy til kai og liggetid ved kai.  Dette er 
det viktigste enkeltelementet som begrenser vekst for havnen og næringslivet i Longyearbyen. I 2012 
er det også lastet kull ved Bykaia. På grunn av ødeleggelsene på Kullkaia har SNSG brukt Bykaia til 
utskipning av til sammen ca. 30.000 tonn kull i 2 laster. 
 
Trafikkutviklingen i antall skip er stabil, men bruttotonnasjen øker som følge av at skipene blir større.  
I 2012 var veksten i GT (bruttotonnasje) på hele 21% i forhold til 2011.  
 
Oversikt over trafikkutviklingen: 
Tabellen viser trafikksituasjonen i 2012 sammenlignet med tidligere år: 
 
 

 
 
 
 
For de enkelte segmentene har vi hatt følgende utvikling: 
 
For oversjøisk cruise fortsetter trenden med større skip og flere passasjerer.  Longyearbyen havn var 
den havnen i Nord Norge med størst passasjervekst i 2012, med en vekst på ca. 67% mot året før 
innenfor oversjøisk cruise.  Samlet for alle segmenter av passasjerer var veksten på totalt 41% mot 
året før. 

Båttrafikk.  Longyearbyen havn  2000 - 2012.

2000 2001 2002 2003 2004 1) 2005 2) 2006 2007 2008 3) 2009 2010 2011 2012

Antall anløp (reiseliv)

Cruisebåter, oversjøiske 23 27 29 42 32 50 40 53 49 50 52 37 49

Turistbåter (ekspedisjonscruise) 9 73 259 291 257 457 439 402 177 146 126 118 190

Dagsturbåter (lokalbåter) 250 292 258 245 251

Lystbåter 46 41 57 61 85 64 71 44 74 86 130 118 68

Sum antall anløp (reiseliv) 78 141 345 394 374 571 550 499 550 574 566 518 558

Lastebåter 5 11 29 19 20 57 78 62 54 44 60 63 52

Undervisning/forskning 28 47 47 23 51 64 69 41 71 92 84 108

Fiskebåter 50 51 43 27 20 25 27 17 21 19 8 14 15

Marine/ Kystvakt 5 11 17 26 20 41 32 34 34 37 29 40 35

Polar- / Norsysel 14 24 25 25 39 36 48 55 42 45 44 37

Andre fartøy 36 8 11 12 15 16 12 14 10 7

Sum antall anløp (andre) 88 134 160 133 116 224 249 245 221 225 248 255 254

Sum antall anløp (totalt) 166 275 505 527 490 795 799 744 771 799 814 773 812

Liggedøgn

Cruisebåter 17,0 19,5 16,5 17,2 20,9 15,5 25,8 31,5 40,5 27,6 28,0 22,2

Turistbåter (ekspedisjonscruise) 366,0 320,0 381,5 393,5 379,5 326,3 353,8 138,0 152,8 198,5 148,3 320,0

Dagsturbåter 135 186,8 153,9 142,4 177

Lystbåter 133,0 142,0 192,0 220,0 193,0 172,0 129,0 240,0 199,0 310,5 366,0 169,0

Sum antall liggedøgn (reiseliv) 516 482 590 579 631 593 514 509 545 579 691 685 688

Passasjerer

Dagsturbåter 8 168 8 823 9 407 8 578 8 837 8 124

Turistbåter (ekspedisjonscruise) 7 425 8 058 8 190 8 585 8 707 10 508 13 761 2 824 7 342 7 559 6 470 7 272 8 622

Cruisebåter 8 474 10 870 10 567 14 375 13 130 17 874 23 324 20 764 22 404 24 432 25 075 22 937 38 345

Sum antall passasjerer (reiseliv) 8 474 10 870 10 567 14 375 13 130 17 874 37 085 31 756 38 569 41 398 40 123 39 046 55 091

Bruttotonnasje totalt 1 227 867 1 270 192 1 363 046 1 501 198 1 472 134 1 579 217 1 991 100 1 841 969 1 883 001 2 278 189
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Innenfor kystcruise/ekspedisjonscruise har vi fra i 2012 inkludert alle typer skip som driver med slik 
trafikk. Dette inkluderer alle seilfartøy som har lengre turer langs kysten med betalende passasjerer. 
I statistikken gir dette seg utslag i en nedgang på antall lystbåter. De totale tallene for de forskjellige 
segmentene viser en stabil utvikling.  Den største endringen ser vi i aktiviteten på forskningsfartøy 
med en vekst på 28% mot året før.    
 
Vi ser en drastisk nedgang i liggetid for cruiseskip, noe som får konsekvenser for næringslivets 
mulighet til å tilby tjenester til skip og passasjerer.  Dette kan kun snus med økt kaikapasitet. 
 
Aktiviteter: 
 
Longyearbyen havn inngikk våren 2012 avtale med Kystverket om leveranse av infrastruktur og 
tilbringertjeneste i forbindelse med innføring av losplikt for Svalbard. Fra sesongen 2012 leverer 
havnen et tilbud bestående av 2 leiligheter, kontorplasser i midlertidig kontorrigg, bil og 
tilbringertjeneste for losene.   
 
I august måned ble havnen bedt om å komme med tilbud på nytt tilbringerfartøy som tilfredsstiller 
Kystverkets krav til tilbringerfartøy i våre farvann. Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon som ble 
sendt ut på tilbud til skipsbyggere med erfaringsgrunnlag for å bygge fartøy i farvann med is. I slutten 
av november satt vi igjen med ett tilbud som var i henhold til spesifikasjon. Saken ble i Lokalstyre 
vedtatt utsatt behandlet til januar 2013.  
 
Havnas inntekter i form av anløpsavgift og kaileie er stabile over år, noe som viser at dagens tilbud av 
infrastruktur vanskeliggjør en videre aktivitet- og inntektsutvikling.  Økte inntekter for 2012 er i 
hovedsak begrunnet i flere passasjerer på besøkende skip og økt salg av andre tjenester.  
 
Havnas fartøyer har vært aktivt benyttet til transportoppdrag for Kystverket/tilbringer tjeneste, men har 
også bistått Sysselmannen/HRS i 3 redningsaksjoner. Ett kommersielt fartøy og 2 fritidsbåter ble gitt 
slepeassistanse til Longyearbyen.   
 
Ny flytebrygge for mindre seilbåter ble installert til sesongstart.  Denne gir bedre kapasitetsutnyttelse 
og brukerne får tilgang på strøm fra nye uttak med betalingsbrikker for strømbruk. 
 
Igangsetting av delplan arbeid for Bykaia og områdene vest for Bykaia er et viktig arbeid for å 
synligjøre behovet for å sikre nødvendige arealer og teknisk infrastruktur for å tilfredsstille dagens 
behov og forventet utvikling.  Arbeidet videreføres i 2013. 
 
Kapasiteten på dagens havnebygg er overskredet. Derfor ble det i 2012 bygget en midlertidig 
kontorrigg med 10 kontorplasser for å gi havneadministrasjonen og leietakere nok arealer.  
 
Skisseprosjekt for nytt havnebygg og terminalbygg ble påbegynt i 2012. Kontorarealene utredes 
bygget som passivhus. Prosjektet videreføres i 2013. 
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Aktiviteter i handlingsplan 2011-2014 som Bydrift har ansvar for: 

Aktivitet Kommentar Ansvar Status 

Longyearbyen 
lokalstyre skal være en 
pådriver overfor private 
og næringslivet i 
arbeidet med å holde 
Longyearbyen ”ren og 
ryddig”.   
 

 Håkan Ryddeaksjon ble gjennomført i juni 2012. 
Det har vært avholdt møter med 
sysselmannen knyttet til 
søppelhåndtering fra søppeltoktene. Det 
har blitt skiftet ut en del containere i byen 
og det har blitt gjennomført rydding ved 
hjelp av ungdommer på sommerjobb. 

Oppfylle 
konsesjonskravet for 
energiverket gitt av 
sentrale myndigheter 

Bydrift har frist til 
01.09.2014 med å 
oppfylle kravene 
vedrørende utslipp 
til luft fra Longyear 
energiverk. 
Prosjektet med å få 
etablert 
renseanlegg pågår. 

Jørn Anbudsåpning ble gjennomført den 8 
november. Alle 4 prekvalifiserte 
leverandører leverte innen frist. 
Evaluering av innkomne anbud pågår og 
skal være ferdig innen uke 48. 
Forhandlinger angående tekniske forhold 
ble gjennomført i uke 48. Forhandlingen 
angående det kommersielle er planlagt 
gjennomført i uke 51.  
Kontrahering er planlagt over jul.  

Det skal utarbeides 
tjenestebeskrivelser for 
tjenester/produkter som 
levers av LL med 
foretak 

Planlagt lagt frem 
for styret 1. kvartal 
2012. 
I løpet av 2012 å 
gjennomføre en 
kundetilfredshetsun
dersøkelse innen 
ett fagområde. 

Alle Tjenestebeskrivelser ble ferdigstint innen 
første halvår 2012, er vedtatt i styret og 
lagt tilgjengelig på nettsiden. 

Rekruttere og beholde 
kompetente 
medarbeidere. 

Vi skal gjennomføre 
4 fagmøter innen 
forskjellige tema i 
løpet av året. 
 
Vi skal gjennomføre 
IT-kurs for alle 
ansatte i de 
viktigste 
verktøyene. 
 
Vi skal tydeliggjøre 
forventninger til de 
ansatte. 
 
Vi skal ha en 
gjennomgang av 
system for 
lønnsfastsettelse 
 
Vi skal gjennomføre 
tiltak etter 
medarbeiderunders
økelsen 
 
Vi skal gjennomføre 

Alle Fagmøter: 

 Fagmøte KS/IK avholdt 02.02.12, 
Fagmøte energi og miljø avholdt 
27.-28. februar.  

 Fagmøte/kurs i sertifisering innen 
kvalitet og miljø avholdt i 
september. 

 Fagmøte innen utarbeidelse av 
etiske retningslinjer er 
gjennomført våren 2012. 

 
IT-kurs: 

 Kurs i ISY er gjennomført for alle 
ansatte i oktober 

 IT-kurs i det nye web-verktøyet er 
avholdt, generell opplæring i bruk 
av efforte er igangsatt. 

 Outlook kurs er gjennomført for 
de som har behov. 

 Kurs i Ephorte er gjennomført for 
alle som bruker systemet. 

 
System for lønnsfastsettelse har fått sin 
form gjennom lokal lønnspolitikk. Videre 
arbeid internt i Bydrift er avsluttet. 
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medarbeidersamtal
er for alle ansatte, 
og være enig om 
oppfølgingssamtale
r gjennom året for 
de som ønsker det. 
 
Vi skal gjennomføre 
kompetansekartleg
ging 
 
Vi skal igangsette 
lederopplæring, 
gjerne temabasert. 
 
Gjennomføre 
introduksjonskurs 
for nyansatte 
«hvem er vi» 
 
Vaffelsamling på 
energiverket for alle 
ansatte en gang i 
måneden. 
 
Gjennomføre 
sosiale 
sammenkomster for 
Bydrift 1-2 ganger i 
året. 

Tiltak etter medarbeiderundersøkelse er 
igangsatt, flere aktiviteter er ferdigstilt. 
 
Medarbeidersamtaler med alle ansatte er 
gjennomført. 
 
Lederopplæring: første samling er 
gjennomført med positive 
tilbakemeldinger fra deltakerne. 2. 
samling gjennomføres i januar 2013. 
 
Arbeidsmiljøtiltak: 

 «Vaffelsamlinger» er gjennomført 
for alle ansatte. 

 Høstfest for alle ansatte er 
avholdt. 

 Julelunsj for alle ansatte 
  
HMS-seminar var planlagt gjennomført 
før sommeren, men foredragsholder har 
blitt syk – utsettes til 2013 
 
Kompetansekartlegging gjennomføres 
høsten 2012. – utsettes til 2013 
 

Utrede Longyearbyen 
skole fra 1 til 2-parallell-
skole, areal-
/bygningsmessig og 
pedagogisk. Lage 
delplan for skole- og 
idrettsområdet.  

Arbeide for å få på 
plass en 
prosjektutvikler 1. 
kvartal 2012. 

Marianne Avventes 
Oppvekstforetaket ber om at prosjektet 
avventes. Prosjektet utsettes derfor til 
2013. 

Etablere midlertidig 
løsning på dagens 
arealbehov på skolen – 
Nytt SFO bygg 

Prosjektet ble 
omsøkt desember 
2011, planlegges 
ferdigstilt med 
lokaler til 1.-klasse 
og SFO til 
skolestart 2012. I 
tillegg består 
prosjektet av 
ombygging av 
dagens SFO 

Jørn  Prosjektet ble ferdigstilt i oktober 2012 
etter ombygging av tidligere SFO om til 
klasserom i tillegg til bygging av ny fløy 
for SFO og 1 trinn.  

Opprettholde trygge og 
stimulerende 
lekeplasser / utearealer 
ved skolen og 
barnehagene 
 

Gjennomføres 
sammen med 
oppvekstforetaket 
(skole og 
barnehagene). I 
2012 planlegges å 
utarbeide planer for 
barnehagene. 

Morten Ferdigstilt 
Kullungen er gjennomført med gode 
resultater. Planer for resterende 
barnehager og skole er gjennomgått med 
respektive ledere. Hva som gjøres i 2013 
avklares i løpet av 1. kvartal 2013. 
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Skolen 
gjennomføres i 
forbindelse med 
prosjekt «utredning 
overgang fra 1 til 2-
parallell skole) 

Støtte utvikling av co2-
prosjektet, samarbeid 
mellom Bydrift KF og 
UNIS. 

Prosjektsøknad er 
sendt til 
justisdepartementet 

Marianne Vi fikk aldri «napp» hos departementet, 
men ble anbefalt å gå videre til 
Gassnova, dette ble ikke gjort da det ikke 
var midler til prosjektet. September 2013 
fikk Gassnova i oppdrag fra OED å 
vurdere om det er mulig med CCS knyttet 
til et eventuelt nytt kullfyrt kraftverk i 
Longyearbyen. Dette prosjektet er godt i 
gang, og delrapport oversendt fra 
Gassnova til OED desember 2012 sier at 
CCS fra et evt. nytt kullfyrt kraftverk i 
Longyearbyen kan bli med i det videre 
forprosjektet.  
 

Ny delplan Bykaia og 
Longyearbyen havn sør 

Rullering av delplan 
Longyearbyen havn 
- Bykaia, samt 
oppstart av delplan 
Longyearbyen havn 
del II 

Jørn Planen er lagt frem for Bydrift styre. 
Oversendt videre til LL for adm. 
behandling. Planen vil ikke legges frem 
for MNU før det er foretatt en 
rasvurdering i planområdet. Dette vil bli 
utført i 1 kvartal 2013. Når denne 
foreligger vil planen bli oversendt MNU. 
Arbeidet med del II er i startet opp med 
registrering av maritime kulturminner 

Arbeide med 
miljøsertifisering og 
miljø- og ENØK-tiltak, 
bl.a. LED-lys, innen 
egen organisasjon.  

Følge opp 
miljøpolitikk og 
miljøhandlingsplan: 
Arbeide for en ISO-
sertifisering knyttet 
til miljø gjennom 
rapport mal for ISO-
14001 
 
Gjennomføre 
prosjekter støttet av 
Svalbard 
Miljøvernfond 
 
Søke om nye 
prosjekter gjennom 
Svalbard 
Miljøvernfond 

Stian Risikovurdering felles for Bydrift og for 
energiverket eksplisitt utført. IK/KS-
verktøyet Prosmart ble tatt i bruk 
02.02.12. FDV-verktøyet ble tatt i bruk 
15.10.2012. Miljøhandlingsplan 2012-
2015 er implementert i handlingsplan 
2012 for Bydrift KF. 
 
 
3 prosjekter har fått midler fra Svalbard 
Miljøvernfond våren 2012, og 1 prosjekt 
høsten 2012.  
 
 
Planlegging av søknader for februar 2013 
er igangsatt. 

Videreutvikle 
Longyearbyen 
lokalstyres omdømme. 
 

Ha 
omdømmebygging 
som tema på 
fellesmøter. 
 
Få på plass god 
informasjon på de 
nye nettsidene. 
 

ALLE Arbeider med å få ut informasjon om det 
vi arbeider med både på intranett og 
internett.  
 
Vi har, spesielt etter at ny internettside 
ble ferdigstilt produsert artikler om det vi 
arbeider med og produserer, vi har 
produsert mange artikler. Vi har også 
oppdatert informasjonen om oss, og lagt 
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Sørge for å få ut 
informasjon om 
positive hendelser 
og utfordringer 
gjennom året både 
internt og eksternt. 
 
Avholde energi- og 
miljøkonferanse 

ut nyttige dokumenter på internett, 
tilgjengelig for allmenheten. 
 
Ny intranettside ble ikke ferdigstilt som 
planlagt i 2012.  
 
Miljø og energikonferanse ble 
gjennomført med god deltakelse, og 
positive tilbakemeldinger. 

Utarbeide / følge opp 
hovedplan vann, 
tilstandsvurdering 
fjernvarme og revidert 
avfallsplan. 

Utarbeide / følge 
opp hovedplan 
vann, 
tilstandsvurdering 
fjernvarme og 
revidert avfallsplan. 

Håkan Hovedplan vann ble ferdigbehandlet 
politisk og aktiviteter er igangsatt.  
 
Aktiviteter etter tilstandsvurdering av 
fjernvarme er under planlegging. 
Tilstandsvurdering av det innvendige 
medierøret er ikke gjennomført. 
 
Tiltak i revidert avfallsplan er igangsatt.  

 
 
Overordnede prosjekter 2012: 
Dette er prosjekter som alle i Bydrift skal delta i: 
 

Aktivitet Kommentarer Ansvar Status 

Generell opplæring i energi og 
klima 

Avholde klima- og 
energikonferanse i Longyearbyen 

Stian 2-dagers 
konferanse om 
energi og miljøtiltak 
på Svalbard med 
30 innlegg avholdt 
februar 2012. 
Støttet av SMF.  
106 deltakere. 

Anskaffe FDV-verktøy Planlagt anskaffelse og 
implementering i 2012 

Stian  Ferdigstilt 

Tilstandsvurderinger Videreføres fra 2011. fokus i 2012 
vil være tilstandsvurdering av: 
bygninger som leies av 
oppvekstforetaket,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det innvendige medierøret på 
fjernvarmerørene 
 
 

 
 
Morten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan 
 
 
 

Bygninger, 
gjennomført iht. det 
som er satt av på 
budsjettet i 2012. 
Vi har gjennomgått 
de eldste pelene 
med hensyn på 
råte, det er funnet 
store råteskader på 
pelene på byggene 
på haugen og den 
øverste 
spisshusrekken. 
Rapport fra 
Mycoteam 
ankommet, 
prosjektering 
igangsatt. 
Har fått tilbud 
fjernvarme, blir 
ikke aktuelt pga for 
høy kostnad mot 
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Vei 

 
 
Håkan 

hvilken nytte vi får 
av det. 
Oversikt over 
investeringsbehov 
knyttet til veier som 
ligger i godkjente 
planer er 
utarbeidet. Tilstand 
på eksisterende 
veier er utarbeidet, 
settes inn i 
hovedplan. 

Askedeponi Ferdigstille reguleringsplan 
askedeponi, og evt. å forberede 
for å starte bruk av området.  

Jørn  Planbeskrivelsen 
skal oversendes LL 
for adm. 
behandling før 
oversendelse til 
MNU. Når MNU 
har behandlet 
planen skal den ut 
på høring. 
Forventes å bli 
vedtatt innen juni 
2013 

Sigevannsrensing Utredning av behov er igangsatt i 
2011, hvis det avdekkes behov 
skal disse igangsettes i 2012   

Håkan Utredningsrapporte
n er ferdig, har 
ryddet opp på 
deponiet. 
Prosjektering av 
tiltak gjennomføres 
i 2012-2013, tiltak i 
2013. 

Gjennomføre prosjekter støttet 
fra Svalbard miljøvernfond 

Vi har pr 2011 fått godkjent 6 
prosjekter, alle disse skal 
gjennomføres i 2012 

Jørn Se kommentarer 
lengre bak i 
dokumentet. 

 

Aktivitet – prosjekter støttet av 
Svalbard Miljøvernfond: 

Kommentarer Ansvar Status 

Klima og energikonferanse Arrangere en energi og 
miljøkonferanse i Longyearbyen for 
Longyearbyen. 

Stian Ferdigstilt  
 

EOS-energioppfølgingssystem Overført til nytt prosjekt Morten Ferdigstilt.  

Varme og energiplan Resultatet av prosjektet viser 
omfanget av miljøeffekten i konkrete 
utslippsreduksjoner hvis tiltakene 
gjennomføres. Selve planen gir 
ingen miljøeffekt, men er et viktig 
redskap for å påvirke miljøet i positiv 
retning. 

Håkan Det er leid inn 
eksterne 
konsulent. 
Rapport er 
ferdig med en 
tiltaksliste for 
videre arbeid.  

Behovsstyrt ventilasjon, lys og 
varme - pilotprosjekt 

Pilotprosjekt næringsbygget 
 
Dette prosjektet er trukket, det er 
også sendt brev til SMF der vi frasier 
oss støtte. 

Morten Prosjektet er 
priset til ca. 1. 
million, vi har 
fått kr. 
300.000,- i 
støtte fra 
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Miljøvernfondet. 
Ikke budsjett 
midler til 
resterende 
700.000,- 
prosjektet utgår 
eller utsettes, 
under avklaring 
mht. midler fra 
Miljøvernfondet. 

Prosjekter godkjent i tildeling 
april 2012: 

   

Kursing i EN-ISO 14001, 90012 Kursingen skal gjennomføres for 
styret, ledergruppe og alle ansatte i 
Bydrift. 

Stian Ferdigstilt 

Utredning om etablering av 
forbrenningsanlegg for avfall i 
Longyearbyen og ved. 
Relokalisering av 
avfallsanlegget 

Prosjektet baserer seg på 
renovasjonsplanen 

Jørn Arbeidet er 
startet opp og 
forventes å 
være ferdig 
innen mars 
2013. 

Bymiljøtiltak i sentrum Tilsagn er gitt under forutsetning av 
at forprosjektet legger vekt på 
miljøvennlig livsførsel, redusere 
energibruket, tilrettelegge for gang 
og sykkeltransport og redusere 
biltransport. Forprosjektet skal 
munne ut i en rapport med tydelige 
anbefalinger og prioriteringer 

Håkan Ferdigstilt  
Fått 300.000,- 
Svalbard 
miljøvernfond. 
Plan ferdigstilt 
videresendt 
Lokalstyret. 

 
 
ENERGIVERKET 
 
Mål for energiverket 2012: 
Aktiviteter knyttet til el-distribusjon i 2012: 

Aktivitet Kommentarer Ansvar Status 

Innføre internkontroll Prosjektet videreføres fra 2011, 
hovedtrykket i 2012 vil være: 
implementering av utarbeidede 
rutiner i nytt IK-system 
(dataverktøyet Prosmart)  
lage plan for, og etablere rutiner, 
innenfor de andre fagområdene. 
 

Roar Overordnet 
ROS-analyse 
gjennomført. 
IK- og 
avvikssystem 
Prosmart ble 
tatt i bruk 
februar 2012. 
Systemet er i 
aktiv bruk på 
energiverket. 

Vedlikeholdsplaner for kraft- og 
fjernvarmeproduksjon 

Gjennomgang av planen med 
henblikk på kostnadsbesparelser 

Roar Ferdigstilt i 
henhold til plan 

Implementere FDV-verktøy Anskaffelse og implementering av 
FDV-verktøy vil bli utført i 2012 
 

Roar FDV-verktøy er 
anskaffet og 
implementert. 
Utvikling av 
bruk av 
verktøyet for 
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energiverket 
gjenstår.  

Innmåling ledningsnett EL 2012 skal vi ha innmålt alle 
stigerkablene fra nettstasjoner til K-
skap for våre abonnenter  

Knut Arbeidet med 
registrering ute i 
terrenget pågår. 
Registrering i 
kartet vil foregå 
utover vinteren  

Fjernavlesning el Pr 2012 er 1100 målere koblet opp 
på fjernavlesing. 
 

Knut Utskifting av 
målere pågår, 
antall utskiftet i 
år: ca 70 

Utskifting av fordelings skap Det er skiftet ut 5 fordelingsskap i 
2012  

Knut Utskifting av 
fordelingsskap i 
nettet vil 
fortsette også 
neste år  

Termografering I 2012 var det planlagt at i 10 
elektrotavler i bygninger skal 
termograferes. 

Knut Pga. stort 
arbeidspress er 
det ikke foretatt 
noen 
termografering 
Opplæring av 
medarbeider 
ved e-verket og 
kontrollene blir 
utført på e-
verket’s anlegg i 
2013  

 
Det Lokale El-tilsyn (DLE) 

Aktivitet Kommentar Ansvar Status 

Tilsyn med omsetningen av 
elektrisk utstyr innenfor 
energiverkets forsyningsområde   

Antall planlagte kontroller i 2012 er 2 
stk. 
Det er to butikker som omsetter 
elektrisk utstyr i forsyningsområdet. 
Skal besøke begge 1 gang. 

Knut Gjennomført 
ved innleie av 
Troms Kraft 

Utfører sitt tilsyn etter rammer 
fra DSB og er pålagt å 
rapportere til regionen om 
planlagte tilsynsaktiviteter og 
resultater  
 

Antall planlagt kontroller i 2012 er 50, 
samt alle nyanlegg. 
Alle nyanlegg: 40 
Stikkprøvekontroller utført: Totalt 91 

Knut Alle kontroller 
gjennomført ved 
innleie av Troms 
Kraft. Få avvik 
funnet.  

 
TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

Aktivitet Kommentar Ansvar Status 

Beredskapsplan Etablere beredskapsplan for all 
teknisk infrastruktur 

Håkan Beredskapsplan 
for manglende 
fagområder tas 
vår 2013. Bruker 
e-verkets plan 
som mal. 

Matavfallskverner Alle kverner av typen Care skal 
skiftes ut til WasteMaid. 

Håkan Utskiftning er 
ferdig og viser 



  Side 30 av 36 

allerede på et 
veldig godt 
resultat. 
Reklamasjonen
e er nå nede på 
1-2%, mot 
tidligere 25%. 

Rehabilitering av rørkasser 
under hus 

2-3 rørkasser under hus skal 
renoveres. 

Håkan Arbeide som er 
gjort tidligere 
har medført at vi 
ikke har hatt 
behov for å ta 
noen rørkasse i 
år. Total 
utskiftingsplan 
for rørkasser må 
utarbeides. 

Oppgradering veier jfr. delplan Tilrettelegging for vei bak LNS. Håkan LNS har ikke 
kapasitet til å 
gjennomføre 
tiltaket i år, 
utsettes til 2013. 

Mengderegulering av 
undersentraler 

2-3 undersentraler mengdereguleres. Håkan Tre 
undersentraler 
ferdige. 

Tilstandsvurdering av veinettet Tilstandsvurdering av veinettet Håkan Oversikt over 
investeringsbeh
ov knyttet til 
veier som ligger 
i godkjente 
planer er 
utarbeidet. 
Tilstand på 
eksisterende 
veier er 
utarbeidet, 
settes inn i 
hovedplan. 

Tilstandsvurdering av det 
innvendige medierøret på 
fjernvarmetraseene 

 Håkan Har fått tilbud 
fjernvarme, blir 
ikke aktuelt pga 
for høy kostnad 
mot hvilken 
nytte vi får av 
det. 

Utvikling sentrum Se på ideer for utvikling av sentrum. 
Prosjektering og utførende av deler 
av prosjektet. 

Håkan Fått 300.000,- 
Svalbardmiljøve
rnfond. Prosjekt 
ferdigstilt. 
Videre sendt til 
Lokalstyret. 

Hovedplan vann Nye inntaksledninger til 
vannrenseanlegget. Starte opp 
arbeidet med å få Endalselva ledd 
utenom Isdammen.  

Håkan Hovedplan vann 
er nå 
ferdigbehandlet. 
Tiltak i planen er 
justert i hht 
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gjennomførings 
år. 

Starte arbeid med utredninger 
av behov knyttet til revidert 
avfallsplan 

Utrede mulighet for 
avfallsforbrenning i tilknytning til 
Energiverket når 
røykgassrenseanlegg er etablert.  
 
Se på behov for sigevannsrensing av 
deponiet. 

Jørn 
 
 
 
 
Håkan 

Se eget 
prosjekt.  
 
 
 
Utredningsrappo
rten er kommet, 
har ryddet på 
deponiet. 
Tiltakene i første 
hand blir å lede 
vårfloden 
utenom 
deponiet. Dette 
gjøres 2013. 

Rehabilitering bruer Se på rehabilitering av bruer i 
Longyearbyen. 

Håkan Har fått en 
rapport fra 
Sweco, går for 
anbefalt løsning 
i rapport og 
bestiller 
detaljprosjekteri
ng. 

Vurdere organisering av 
veivedlikehold planlagt opp imot 
å legge tjenesten ut på nytt 
anbud 

Vurdere organisering av 
veivedlikehold planlagt opp imot å 
legge tjenesten ut på nytt anbud. 

Håkan Er lagt ut på 
anbud. Ny FDV-
partner er valgt. 

Teknisk vurdering av 
varmedistribusjon og varmeplan 

Avdekke muligheter for mer effektiv 
bruk av varme 

Håkan Det er leid inn 
ekstern 
konsulent. 
Rapport er 
ferdig med en 
tiltaksliste for 
videre arbeid. 

 
EIENDOMSFORVALTNING: 

Aktivitet Kommentar Ansvar Status 

Beredskapsplan Etablere beredskapsplan for 
eiendom. Ferdigstilles 22. februar 
2013 

Morten Under arbeid. 

Energimerke bygningsmasse Energimerke 1 bygning, Kulturhuset 
er energimerket 

Morten Ferdig 

Innføre vedlikeholdsplaner Avdekke etterslep og få en helhetlig 
plan 

Morten Under arbeid, 
vil ikke fungere 
optimalt før 
planene er lagt 
inn i et FDV 
verktøy. 

Innføre 
energioppfølgingssystem (EOS) 

Redusere energibruken med 5-10 % 
for utvalgte bygg. 
 
Dette prosjektet er lag inn i et nytt 
felles prosjekt. 

Morten Det er 
utarbeidet en 
rapport i 
februar 2012, 
vi jobber med 
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søknad til 
Enova og 
Svalbard 
miljøvernfond. 

Etablere husleieavtaler Leieavtaler mellom foretakene Morten Dette arbeidet 
går 
fortløpende 
gjennom året. 

Internkontroll Få på plass en god internkontroll slik 
at HMS ok IK er i henhold til de krav 
som stilles til virksomheten. 

Morten Eiendomsavde
lingen er 
prioritert etter 
energi, og 
teknisk 
infrastruktur. 
Ikke startet 
opp enda. 

Rehabilitere familieboliger  Det er flere med lang fartstid som 
flytter fra Svalbard i år. Boligene 
trenger full rehabilitering. Dette 
gjelder hver år. 

Morten Arbeidet pågår 
kontinuerlig, 
så lenge der er 
midler 
tilgjengelig.  

Rehabilitere/vedlikeholde 
boliger utleie 

Vi sliter stort etterslep av 
verdibevarende vedlikehold på flere 
av disse byggene. 
 
Mange bygg er solgt, vi har fokus på 
å heve standard på Blåmyra. 

Morten Fokus for 2013 
vil være 
fortsatt 
oppgradering 
på Blåmyra for 
og øke trivsel 
blant de 
ansatte som 
ikke får 
familiebolig – 
under 
kontinuerlig 
arbeid 

Næringsbyggene, ENØK styring Det er i 2010 montert noe ENØK 
styring i enkelte næringsbygg, vi 
jobber videre med dette for å få 
kontroll over styring av de forskjellige 
tekniske installasjoner. 
 
Næringsbygget vil sees i 
sammenheng med flere bygg for og 
få en helhetlig plan, eget felles 
prosjekt. 

Morten Kravspekk 
utarbeides 
felles for flere 
bygg.  

Rørkasser under skolen Utbedring av rørkassene under 
skolen. 

Morten Avventes, har 
ikke ført til 
noen 
problemer 
siden 2009. 
Prosjektet 
stilles i bero, 
og midlene er 
frigjort 

Kraftstasjon Vedlikehold i henhold til 
vedlikeholdsplan. 

Morten Vedlikehold i 
henhold til 
vedlikeholdspl
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an. 

Direktevarsling brann Det er bestemt at Store Norske, 
Statsbygg og Lokalstyre skal 
installere utstyr for direktevarsling 
brann i sine boliger. Jensen 
Elektriske er valgt som leverandør 
etter anbuds konkurranse, totalt 4 ble 
forespurt. Arbeidet ble startet opp i 
februar 2012, skal være ferdig til 31. 
august 2012 

Morten Arbeidet er 
godt i gang og 
holder 
fremdriftsplane
n, det er behov 
for å etablere 
et felles 
nøkkelsystem 
for alle boliger 
for å lette 
tilkomsten til 
brannvesenet. 
Prosjektet er 
ferdig i 
Lokalstyret 
men vil ikke 
koples opp 
mot 110-sental 
før et felles 
låssystem er 
på plass. 

Salg av hybelhus Salg iht. vedtak i Lokalstyre Morten Ferdigstilt 
Alle byggene 
er overlevert 
per 1. 
september, 
penger er 
overført til 
konto hos 
Lokalstyret. 

Etterslep vedlikehold Nye beregninger gjort etter salg av 
5111 kvm, 114 hybler (222.13 er tatt 
med da denne også er vedtatt solgt) 

Morten Ferdigstilt 
Nytt estimat 
for etterslep av 
vedlikehold på 
eiendom kr. 
183.000.000,-. 
(Justert ned 
med kr. 
27.000.000,- 
etter salg av 7 
bygg). 

 
 
BRANN OG BEREDSKAP: 

Aktivitet Kommentar Ansvar Status 

HMS Vi har fokus på HMS og 
internkontroll, både organisatorisk og 
teknisk. Dette jobber vi med hele 
året, og er en forutsetning for at vår 
virksomhet skal fungere på en 
hensiktsmessig, tilfredsstillende og 
sikker måte. 

Jan Olav Ferdigstilt 
Oppdatert web 
basert 
software mars 
2012.  

”Åpen dag” Nasjonal brannvernuke med åpen 
dag på brannstasjonen. Gjennomført. 

Geir 
 

Ferdigstilt 
Gjennomført 
29.09.12 
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Branntilsyn 
 

Longyearbyen har 35 særskilte 
brannobjekter hvor det skal 
gjennomføres branntilsyn. 
Vi bistår Sysselmannen med 
branntilsyn i bosetningene utenfor 
Longyearbyen, 22 tilsynsobjekter. 

Jan Olav 
Geir 
 

Ferdigstilt 
Tilsyn 
gjennomført 
Lyb skole, 
Barnehager, 
Ny Ålesund, 
Svea. 
Barentsburg 
og Pyramiden 
sept/okt . 
Forskningsp 
og UNIS nov. 

Informasjon – og 
motivasjonstiltak 

Brannforebyggende arbeid som i 
hovedsak går ut på kurs, øvelser og 
generell undervisning. Dette 
gjennomføres hele året, etter behov 
og forespørsel. 

Geir 
 

Ferdigstilt 
Gjennomført 
brannvernlede
rkurs, og 2 stk 
kurs i varme 
arbeider. 
Brannvernlede
rkurs des. 

Brannteknisk kontroll og service 
for eksterne kunder. 
 

Går i hovedsak ut på kontroll, 
vedlikehold og service av 
brannteknisk materiell i hht gjeldende 
forskriftsverk. Kontrakter på dette er 
inngått med de fleste 
næringsvirksomhetene i 
Longyearbyen. 
 

Geir 
Jann-Egil 

Ferdigstilt 
Flere kontroller 
gjennomført 
høsten 2012. 
 

Mannskapsøvelser Det øves på situasjoner og oppdrag 
vi kan bli stilt ovenfor i 
Longyearbyen. Gjennomføres i hht 
oppsatt plan.  

Jan Olav  
Geir 
Jann-Egil 
 

Gjennomføres 
med 
påtroppende 
vaktlag hver 
torsdag. 

Samøvelse med øvrige 
nødetater 

Øvelser som ikke er annonserte. Det 
blir slått ”full alarm”. 

 Ferdigstilt 
Gjennomført 
juni 2012 

Brannøvingsfelt Brannøvingsfelt er et sameie mellom 
LL Bydrift KF v/brannvesenet, Avinor 
og SNSK. Vi har ansvar for 
oppfølging av drift, vedlikehold og 
utvikling. 
 

Geir 2 stk 
brukermøter 
med Avinor og 
SNSK. 
Ett møte 
gjennomført, 
våren 2012.  

Årskontroll av røykvernutstyr I hht lov, forskrift og IKS vedrørende 
bruk av pressluftsutstyr.  

Jan Olav Ferdigstilt 
Gjennomført 
års service på 
Interspro RD-
meiser. 
Trykktestet 
RD-flasker 

Opptak av nye mannskaper Gjennomført i mai 2012. Rekruttering 
for å ha personell disponibel i 
vikarbank. Gjennomføring av 
nasjonal fysisk test/opptakskrav.  

Jan Olav Ferdigstilt 
Annonse i 
avisa, april 
2012.  
Gjennomført 
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intervju og 
fysisk test.  

Internopplæring av nye 
mannskaper 

Ca. 40 timers intern teoretisk og 
praktisk opplæring. Gjennomført juni 
2012.  

Jan Olav  
Geir 
Jann-Egil 

Ferdigstilt 
 

Førstehjelpskurs 40 timer. 
I regi av Longyearbyen Røde Kors og 
Norsk Luftabmulanse. Nye 
mannskaper må gjennomføre dette. 
Høst 2012.   

Jan Olav Ferdigstilt 
 

Grunnkurs for deltids 
brannpersonell 

Oppstart okt/nov 2012. Eksamen 
våren 2013. 

Jan Olav Forskyves 2 år 
som følge av 
turnover. 

Nettbasert kurs brannvern I regi av Norges brannskole. Må 
gjennomføres av aspiranter og 
personell i vikarbank. Høst 2012. 

Jan Olav Ferdigstilt 
 

Beredskapsutdanning Trinn II  
Norges brannskole 

Underbrannmester står på venteliste, 
Beredskapsutdanning Trinn II hos 
Norges brannskole. 

Jann-Egil Kom ikke inn 
2012. Søkt inn 
2013. 

Ettersyn og vedlikehold av eget 
materiell 

Brannvesenet innehar kjøretøy, 
materiell og utstyr som til enhver tid 
skal være operativt og funksjonelt i 
orden. Mye av utstyret er underlagt 
strenge krav mht kontroll, vedlikehold 
og service og sertifisering fra 
arbeidstilsynet med tilhørende lov og 
forskriftsverk.  

Geir 
Jann-Egil 
 

Ferdigstilt 
Bestilt  
materiell i hht 
vedlikehplan. 
Vernebekl, 
pumpemater, 
brannslanger 

 
HAVN: 

Aktivitet Kommentar Ansvar Status 

Ny fendring Bykaia Forberede prosjekt utskifting av 
eksisterende fendring Bykaia i 2013 

Kjetil Avtale om 
prosjektering 
inngått. 
Arbeidet 
forventes 
ferdigstilt 
høsten 2012 

Ny seilbåtbrygge Bygge ny større og mer effektiv 
bryggeløsning for seilbåter 

Kjetil Ferdigstilt til 
båtsesongen 
startet. 

Nytt lager og servicebygg Planlegging og prosjektering av nytt 
havnebygg for byggestart i 2012 

Jørn Skisseprosjekt 
igangsatt, 
ferdigstilles 1. 
kvartal 2013 

Ny flytekai Utrede og prosjektere økt 
kaikapasitet med bruk av flytekai i 
betong 

Kjetil Ikke igangsatt, 
utsettes til 
2013. 

Godsterminal Prosjektere ny godsterminal for 
stykkgods på Bykaia 

Jørn Skisseprosjekt 
igangsatt, 
ferdigstilles 1. 
kvartal 2013 

Tilbringertjeneste Kystverket  Infrastruktur og tilbringertjeneste 
Kystverket, etablert våren 2012, har 
gitt økte drifts- og vedlikeholds 
kostnader. I tillegg til positivt 

Kjetil Arbeider med 
ny avtale og 
videreføring av 
eksisterende 
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driftsresultat for tjenesten gir årets 
kostnader netto inntekter i 2013 og 
2014 

avtale. 

 
Prosjekter ut over det som ligger i planen for 2012: 

Aktivitet Kommentar Ansvar Status 

Rasvurdering 
Vannledningsdalen 

Ut i fra endrede klimatiske forhold er 
det behov for å gjøre ny rasvurdering 
av Vannledningsdalen. 

Jørn Detaljprosjekte
ring startet 
opp. Ferdig 
rapport skal 
foreligg i løpet 
av mars 2013. 

Rasproblematikk over gruve 2 
og Nybyen 

Etter en melding fra UNIS om at til 
dels store steinmasser er løs over 
gruve 2 og ved Nybyen  

Jørn Avholdt møte 
med UNIS. 
Gjennomfører 
ikke noen form 
for overvåking 
foreløpig. 
Risiko for ras 
er ikke 
overhengende, 
og trenger ikke 
umiddelbar 
handling. 
Sendt 
forespørsel til 
NVE om å få 
utarbeidet flom 
og skredkart 
for 
planområdet. 

Utarbeide etiske retningslinjer. Dette er en viktig basis knyttet til 
anskaffelser og i forhold til en 
sertifisering. 

Marianne Etiske 
retningslinjer 
for Bydrift er 
utarbeidet 

Gjennomgang av nødstrøms 
anlegget til Energiverket 

Har vært problemer knyttet til 
anlegget siden det ble etablert 

Jørn Ferdigstilt 

CCS Mulighetsstudie Gassnova har fått i oppdrag fra OED 
å gjøre et mulighetsstudie på CCS 
fra nytt kullfyrt kraftverk i 
Longyearbyen 

Marianne Oppstartsmøte 
avholdt i 
september, 
arbeidsmøte 
med 
Gassnova og 
Mott 
McDonald 
avholdt 
23.10.12, 
endelig rapport 
anbefaler at 
man utreder 
CCS fra et 
eventuelt nytt 
kullfyrt 
kraftverk i 
Longyearbyen 

 


