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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF for å utrede 
muligheten for avfallsforbrening i Longyearbyen. Utredningen er støttet av Svalbard 
Miljøvernfond.  

Det ble i forbindelse med forrige avfallsplan vurdert at forbrenning/energigjenvinning av avfall 
i Longyearbyen ikke var aktuelt. Hovedgrunnen for vurderingen den gang, var at det neppe 
ville bli gitt tillatelse til forbrenning uten høyverdig rensing av røykgassene tilsvarende som 
på fastlandet. I mellomtiden har man planlagt nytt røykgassrenseanlegg på Energiverket, og 
teknologien er utviklet videre. I avfallsplanen for Longyearbyen 2012 – 2015 er det derfor lagt 
inn et tiltak om å vurdere avfallsforbrenning i tilknytning til Energiverket. Denne rapporten er 
en vurdering av mulighet for å etablere et eget avfallsforbrenningsanlegg ved Energiverket. 

Jørn Myrlund har vært Longyearbyen Bydrift kontaktperson for oppdraget. Hos Asplan Viak 
har siv. ing Magnhild Kalhovd og senior ing Cathrine Lycke deltatt i arbeidet.  

Per Daniel Pedersen har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  

Sandvika 19/11-2013 

 

 

 
 
Per Daniel Pedersen  
Oppdragsleder og kvalitetsikrer 
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SAMMENDRAG 

Bydrift håndterer årlig om lag 1220 tonn avfall som blir levert til forbrenning med 
energigjenvinning på fastlandet. Avfallsvolumene varierer imidlertid fra år til år, og endringen 
i avfallsmengde frem til 2020 kan være fra -20 % til +40 % i forhold til dagens.  Det er lite 
sannsynlig at det vil tilføres avfall fra andre bosettinger på Svalbard, og import av avfall er 
forbudt. 

Eksisterende avfallsanlegg er kapasitetsmessig ikke tilpasset dagens avfallshåndtering. 
Dersom det blir etablert et forbrenningsanlegg ved Energiverket, kan containerne med 
restavfall og papir kjøres direkte dit i stedet for til avfallsanlegget. Kverningen av avfall kan 
også foregå der. Dette vil frigjøre plass på eksisterende avfallsanlegg, og med noe endring 
av utstyr bør dagens anlegg og tomt være tilstrekkelig også for fremtiden. 

Dersom avfallet ikke skal forbrennes lokalt, men fortsatt transporteres til fastlandet for 
forbrenning, er det behov for et større bygg enn dagens. Det anslås at behovet for bygninger 
vil være ca 1800 m2 inkludert kontor, dvs et tilbygg på 400 – 500 m2 på dagens bygg. 
Tomten på 14.000 m2 er tilstrekkelig for utvidelse av avfallsanlegget, og er også et anslag på 
arealbehov for et nytt avfallsanlegg, inkludert behov for mellomlagring av avfall.  

I lønnsomhetsberegningene er derfor referansealternativet definert som videre drift med 
dagens kostnader per tonn avfall, samt at man må investere i et 500 m2 tilbygg. For alle 
investeringer er det beregnet påslag for diverse, prosjektering, rigging, administrasjon samt 
uforutsette kostnader. Den totale budsjettkostnaden til et isolert bygg er dermed beregnet til 
ca. 14 MNOK.  

Det er mulig å få til lokal avfallsforbrenning med varmegjenvinning eller el-produksjon i 
Longyearbyen. Det understrekes imidlertid at anlegget vil være relativt lite, og dette 
innebærer høye enhetskostnader sammenlignet med store landbaserte anlegg, og at antall 
aktuelle leverandører er beskjedent. 

Et avfallsforbrenningsanlegg vil  kreve et eget dedikert renseanlegg som er uavhengig av et 
evt. renseanlegg på Energiverket. Avfallsforbrenning krever rensing av av blant annet 
tungmetaller og saltsyre i tillegg til støv. Rekkefølgen disse renseprosessene gjennomføres i 
gjør felles bruk av energiverkets renseanlegg uaktuelt. 

I lønnsomhetsberegningene er levetiden satt til 20 år på alle komponenter. Analyseperioden 
er også satt til 20 år, og kalkulasjonsrenten til 4 %.  

Investeringskostnadene for et nytt avfallsforbrenningsanlegg på ca. 45,3 MNOK. Disse 
kostnadene er beregnet basert på et tilbud fra én leverandør pluss påslag for diverse poster 
som ikke er inkludert i tilbudet, prosjektering, rigg og drift og uforutsett. Påslagene utgjør 
totalt 42% av oppgitt investeringskostnad fra produsent. Når elektrisitetsproduksjon basert på 
en Stirling-motor inkluderes, kommer det  totale investeringsbehovet opp i rundt 51,5 MNOK. 
Investeringskostnaden for Stirling-motoren er basert på et tilbud fra Single Phase Power, og 
også her er påslag totalt 43 % påslag for diverse, prosjektering, rigg og drift og uforutsett 
inkludert. Merinvesteringen i forhold til referansealternativet blir da på henholdsvis 31,2 
MNOK og 37,4 MNOK. 
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Utnyttbar varmeproduksjon fra avfallsforbrenningsanlegget er beregnet å ligge på ca. 4,2 
GWh per år. Hvor mye som faktisk kan benyttes til fjernvarmeproduksjon er vanskelig å 
anslå, da Longyearbyen i dag har et varmeoverskudd store deler av året. Dette kan imidlertid 
endre seg i framtiden. I beregningene er det antatt at ca. 40 % av årlig varmeproduksjon kan 
benyttes til fjernvarme, dvs. en energiutnyttelsesgrad på 40 %. Dette tilsvarer rundt 1,7 GWh 
solgt fjernvarme per år, og med en varmepris på 0,39 kr/kWh gir dette en årlig inntekt på 
rundt 650 000 kr/år. Årlig el-produksjon fra Stirling-motoren kan forventes å ligge på rundt 
750 000 kWh per år, og med dagens elpris på 1,52 kr/ kWh utgjør dette en årlig inntekt på 
1,15 MNOK. El-produksjon vil imidlertid innebære at det høyst sannsynlig ikke vil være 
regningssvarende å produsere fjernvarme, da tur- og returtemperaturene i Longyearbyen er 
såpass høye at dette vil redusere el-virkningsgraden kraftig.  

De årlige besparelsene i forhold til dagens avfallsbehandling er beregnet til rundt 2,1 MNOK 
for et rent forbrenningsanlegg med fjernvarmeproduksjon dersom man får solgt 40 % av 
produsert varme. Dersom det investeres i forbrenningsanlegg med elektrisitetsproduksjon fra 
en Stirling-maskin er årlig besparelse 2,4 MNOK. Disse besparelsene er ikke høye nok til å 
oppnå lønnsomhet dersom man ser på merinvesteringskostnadene knyttet til prosjektet.   

Sensitivitetsanalysene viser imidlertid at man kan oppnå lønnsomhet på merinvesteringen til 
et avfallsforbrenningsanlegg med fjernvarmeproduksjon gitt at én av følgende betingelser 
oppfylles: 

- En økning av avfallsmengder på 10 %, dvs. til minimum 1350 tonn per år. Forutsetter 
at 40 % av produsert varme fortsatt kan selges som fjernvarme, ca. 1,8 GWh per år. 

- Ca. 10 % reduserte investeringskostnader. 
- Et fjernvarmesalg på over 55 % av produsert varme, noe som tilsvarer 2,1 GWh per 

år. 
- 20 % mindre behov for hjelpebrensel pr tonn avfall, dvs bedre brennverdi på avfallet 

enn antatt 

For alternativet med elektrisitetsproduksjon viser sensitivitetsanalysene at lønnsomhet 
oppnås dersom én av følgende betingelser oppfylles: 

- En økning av avfallsmengder på over 10 %. Forutsetter at 100 % av produsert 
elektrisitet selges. 

- Ca. 10 % reduserte investeringskostnader. 

Dersom reelle investeringer ved videre drift eller relokalisereing av avfallanlegget er høyere 
enn 14 MNOK, vil dette medføre at merinvesteringen for lokal avfallsforbrenning blir lavere. 
Dette vil følgelig også øke lønnsomheten til prosjektet. 

Miljømessig er gevinsten ved å starte med avfallsforbrenning i Longyearbyen liten. De 
unngåtte klimagassutslippene ligger på 380 tonn CO2-eq per år med 40 % energiutnyttelse 
av produsert varme, og 1120 tonn CO2-eq per år med el-produksjon. Disse tallene inkluderer 
unngåtte utslipp fra transport av avfallet med båt og lastebil fra Longyearbyen til 
forbrenningsanlegg i Sør-Sverige, unngått kullforbruk samt unngått materialbruk til pressing 
og balling. Til sammenligning utgjør de unngåtte utslippene  henoldsvis 0,6  % og 1,7 % av 
de årlige CO2-utslippene fra forbrenning av kull på Energiverket. En mer kostnadseffektiv 
måte å oppnå CO2-reduksjoner på kan være å gjennomføre tiltak for å redusere 
elektrisitetsbehovet i Longyearbyen.  
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Det er mye usikkerhet knyttet til prosjektet. Sammenlignet med prosjekter på land vil man ha 
økt risiko knyttet til: 

o Klimatiske forhold 
o Lang transport av utstyr, deler og personell gjør driftskostnadene mer usikre 
o Svært lave avfallsmengder reduserer kraftig antall aktuelle leverandører av 

forbrenningsanlegg 
o Bruk av Stirling-motor til el-produksjon vil være det første anlegget i Norge i 

sitt slag. Selv om man har 10 000 timer driftstid på tilsvarende maskiner som 
driftes som varmepumpe, medfører drift som el-produksjonsenhet en økt risiko 
for uforutsette driftsproblemer sammenlignet med drift som varmepumpe. 

o Bruk av Triogens ORC vil være det første av deres anlegg som benytter 
røykgass fra avfallsforbrenning. Basert på måledata fra INOVA kan det se ut 
til at røykgassen fra avfallsforbrenningen ikke tilfredsstiller kravene til 
leverandøren av ORC-maskinen, men dette er fortsatt ikke endelig bekreftet. 

Den operative staben på Energiverket har meget god kompetanse på forbrenning av fast 
brensel og har alle muligheter til å lykkes med avfallsforbrenning. Det er derfor svært viktig at 
denne kompetansen involveres tidlig i et eventuelt prosjekt. 

Uten lokal avfallsforbrenning må man enten utvide eksisterende anlegg eller relokalisere 
dette. Det er fullt mulig å utvide avfallsanlegget på dagens tomt og fortsette driften her. 
Dersom andre hensyn gjør at man ønsker å frigi denne tomta og derfor må relokalisere 
avfallsanlegget, er antagelig tomta på Hotellneset best egnet.  Mellomlageret bør i så fall 
inkluderes i det nye avfallsanlegget. 

Relokalisering innebærer betydelige kostnader. Med gitte forutsetninger er relokalisering, 
både med og uten lokal forbrenning, de minst lønnsomme alternativene. Det understrekes at 
eventuelle effektiviseringsgevinster, og nødvendige investeringer for å oppnå disse, ikke er 
vurdert. Mulige reduksjoner i driftskostnader på grunn av effektiviseringseffekter knyttet til 
endret drift og investeringer i nye maskiner bør utredes nærmere.  

Relokalisering av avfallsanlegget vil frigjøre den sjø- og sentrumsnære tomta hvor anlegget 
ligger i dag. Verdien av dette er ikke inkludert i den økonomiske analysen da det er vanskelig 
å prisette nytten av å frigjøre tomta, men det er et viktig aspekt å ha med i en helhetlig 
vurdering av alternativene.  
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1 INNLEDNING 

I dag sendes mye av avfallet fra Longyearbyen til fastlandet for forbrenning med 
energigjenvinning. Avfallet som skal til forbrenning må gjennom omfattende behandling i 
form av kverning, pressing og balling på avfallsanlegget i Longyearbyen, mellomlagring for 
deretter å transporteres med båt og bil over lange avstander til ulike forbrenningsanlegg (de 
siste årene i Sverige).  

Tidligere har forbrenning av avfall i Longyearbyen vært vurdert og forkastet primært av 2 
grunner: 

• Fordi man ikke har tilstrekkelig røykgassrensing i kullkraftverket til at 
fastlandskravene til utslipp til luft fra forbrenningsanlegg for avfall kunne overholdes 

• Det var ikke små forbrenningsanlergg med tilstrekkelig røykgassrensing tilgjengelig 
på markedet.  

I Avfallsplanen for Longyearbyen 2012 – 2015 er ett av tiltakene som skal gjennomføres for å 
nå Longyearbyens avfallsmål: 

Avfallsforbrenning ved Energiverket utredes i forbindelse med eventuell etablering av 
renseanlegg for utslipp til luft. 

I forbindelse med at det nå er i gang arbeid med anskaffelse av nytt renseanlegg i 
kullkraftverket, er det derfor som planlagt satt i gang et arbeid for å se på mulighet for 
forbrenning av avfallet i tilknytning til kullkraftverket. 
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2 DAGENS AVFALLSHÅNDTERING 

I Longyearbyen håndteres avfallet fra boliger og næringsliv hovedsakelig av Bydrift. Det 
leveres lite avfall til Longyearbyen fra andre bosettinger på Svalbard.   

Svea har eget deponi og sørger selv for forsendelse av sorterte fraksjoner til fastlandet. De 
øvrige bosettingene sørger også selv for håndtering eller sending av avfallet til land. 

I mange år har avfall fra Longyearbyen blitt brent og deponert. Fra 1991 ble det meste av 
avfallet deponert på det nyetablerte deponiet i Adventdalen. Fra samme tid ble det etablert 
sorteringsordninger for papp, papir, glass og aluminium, men rundt 80 % av avfallet ble 
fremdeles deponert. I 2007 begynte man å sende restavfall til forbrenning på fastlandet, og 
andel av avfallet som ble deponert er derfor gått vesentlig ned siden 2006.  

Innsamling av avfallet er ulikt fra husholdninger og næring.  

2.1 Husholdninger 

Husholdningene leverer det daglige avfallet til felles containerstasjoner som Bydrift har 
utplassert på ca 45 steder rundt om i byen.  Hver containerstasjon har to containere; en for 
restavfall og en for sortert avfall (papp, papir, metallbokser og glass).  
 

  
Figur 2-1. Typisk containerstasjon for avfall. Mai 2011. Foto: Asplan Viak AS  

Containerne tømmes ved behov, som regel hver 14. dag. Hver container fraktes separat til 
avfallsanlegget for tømming innendørs.  

Matavfall kvernes i kjøkkenkverner og går i avløp. 

Større gjenstander/grovavfall og farlig avfall leveres direkte til avfallsanlegget.  

2.2 Næringsavfall 

Bydrift tilbyr næringslivet containerløsninger etter ønske og behov. Disse tømmes på opprop. 
I tillegg kan bedriftene selv levere avfallet selv på avfallsanlegget. 
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Det er per i dag kun Bydrift som gir de næringsdrivende et tilbud om utleie og transport av 
avfallscontainere, selv om det kunne ha vært andre som ga et tilbud både om innsamling og 
behandling av den delen av næringsavfallet som er produksjonsavfall.   

Noen næringer har egne ordninger for levering av avfall utenom Bydrift sitt system. 
Sykehusavfall ivaretas selv av UNN (Universitetssykehuset i Nord Norge). I tillegg har Coop 
og Store Norske egne ordninger for nedsending og behandling av avfallet sitt. 

2.3 Avfallsanlegget og mellomlageret på Hotellneset 

Alt avfall fra Longyearbyen leveres til avfallsanlegget i byen som ligger ved 
Sjøskrenten/Sjøområdet.  
 

 
Figur 2-2: Avfallsanlegget i Longyearbyen. Mai 2011. Foto: Asplan Viak AS 

Restavfall og trevirke kvernes, presses og pakkes i plastballer før forsendelse til fastlandet 
for energigjenvinning. Papp, papir og aluminium kvernes ikke, men presses og pakkes også i 
baller.  

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Asplan Viak AS 
 

http://bikube/Oppdrag/525740/Bilder/IMG_2164.JPG


Energigjenvinning fra avfall, Longyearbyen 12 
 

 

Dagens behandling av avfallet 

Tabellen under gir en oversikt over håndtering av de utsorterte fraksjonene. 

Tabell 2-1. Oversikt over behandling for avfallsfraksjonene som ikke deponeres. 

Fraksjon  Behandling i Longyearbyen        Behandling på fastlandet 
Papp   Pressing i avfallsballer    Materialgjenvinning 

Papir *   Pressing i avfallsballer         Energigjenvinning  

Aluminium         Pressing i avfallsballer   Materialgjenvinning   

Glass    Deponeres på deponiet   

Farlig avfall    Omemballering/Pakking      Til godkjente mottaksanlegg     

EE-avfall  Mottak, lagring.                Til godkjente mottaksanlegg     

Skrapjern          Mellomlagring på Hotellneset  Materialgjenvinning 

Dekk Bunting               Energigjenvinning  

Restavfall Pressing i avfallsballer Energigjenvinning 

* Kvaliteten på papiret som leveres er så dårlig og lagringstiden til tider så lang at det ikke er egnet for 
materialgjenvinning. 

Det ble i 2010 etablert et mellomlager på Hotellneset for avfall som skal transporteres med 
båt til fastlandet for behandling eller gjenvinning. Dette er foreløpig primært brukt til avlasting 
av avfallsanlegget, mellomlagring av metallavfall/jernskrap samt oppstilling for containere og 
avfallsutstyr. Det er prioritert mellomlagring av annet avfall på avfallsanlegget blant annet for 
å for å redusere transportarbeid etc. 

 

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Asplan Viak AS 
 



Energigjenvinning fra avfall, Longyearbyen 13 
 

2.4 Videre transport og behandling av avfallet 

I dag er Reno Vest ansvarlig for drift av avfallsanlegget og behandling av avfall, inklusiv 
transport av avfallet til fastlandet og til henholdsvis materialgjenvinning, energigjenvinning 
eller annen behandling.  

Det brennbare avfallet fraktes med båt fra Longyearbyen til mellomlagring før det sendes 
videre med bulkbåter til Sør-Sverige. Denne transporten tar 3 døgn. Reno Vest har ikke 
oversikt over nøyaktig hvilke anlegg avfallet sendes til og hvor langt avfallet transporteres 
med bil etter lossing. Det er økonomiske vurderinger som avgjør hvor avfallet sendes, og 
dersom det blir mer økonomisk fordelaktig at avfallet sendes dit, kan dette endre seg. 
Tidligere har avfallet blitt fraktet til Kiruna. 

Papirfraksjonen blir i dag blandet med resten av det brennbare avfallet på grunn av at det har 
for dårlig kvalitet til å kunne gjenvinnes. 

Farlig avfall og dekk fraktes til Bodø med båt, hvor det blir behandlet. Bilvrak og scootervrak 
losses i Harstad hvor de blir miljøsanert.  
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3 AVFALLSMENGDER TIL FORBRENNING OG 
ENERGIGJENVINNING 

I beregningene som er gjort for potensielle avfallsmengder til et eventuelt lokalt 
forbrenningsanlegg, er det tatt utgangspunkt i brennbare fraksjoner som ikke 
materialgjenvinnes. Disse er papir, treverk og restavfall.  

Papir samles i dag inn til gjenvinning som en separat fraksjon. Denne fraksjonen har 
imidlertid ikke oppnådd god nok kvalitet til å faktisk bli materialgjenvunnet, og den har derfor 
blitt sendt til energigjenvinning sammen med restavfallet.  

3.1 Historiske tall 

Mengden avfall pr år som Bydrift har tatt i mot av de brennbare fraksjonene er oppsummert i 
Tabell 3-1. 

Tabell 3-1: Avfallsmengder 2009 til 2012, brennbare fraksjoner. 

Avfallsmengder 2009 2010 2011 2012 Snitt 2010 til 2012 
  kg kg kg kg kg 
Papir 59 562 88 210 106 446 85 411 93 355 
Treverk 395 771 66 800 392 126 289 120 249 348 
Brennbart restavfall 1 341 186 1 157 630 745 984 757 740 887 118 
SUM 1 796 519 1 312 640 1 244 556 1 132 271 1 229 822 
 

Mengden restavfall synker betraktelig fra 2009 til 2012. Dette er hovedsakelig på grunn av 
introduksjon av avfallskverner til matavfall. Økt utsortering av papir og andre fraksjoner til 
gjenvinning medfører også en redusert megde restavfall, men det er likevel forholdsvis store 
variasjoner fra ett år til neste. Dette ser vi eksemplifisert med en nesten 100 % økning av 
mengden papir fra 2009 til 2011. Mengden treverk varierer også betydelig fra år til år etter 
byggeaktivitet.  

3.2 Fremtidige avfallsmengder til forbrenning og energigjenvinning 

Når man skal vurdere å etablere et forbrenningsanlegg for avfall er det viktig å vurdere 
aktuelle framtidige avfallsmengder til anlegget. 

3.2.1 SSBs prognoser for utvikling av avfallsmengder 

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) er mengden ordinært avfall på fastlandet beregnet å stige 
til 11,3 millioner tonn i 2020, fra 8,3 millioner tonn i 2010. Dette tilsvarer en økning på 36 
prosent. Farlig avfall og forurensede masser er da holdt utenom.Husholdningene og de fleste 
næringene er beregnet å øke sine avfallsmengder med minst 40 prosent frem mot 2020. 
Bygg- og anleggsnæringen vil få den største veksten i avfallsmengder fra 2010 til 2020, 
beregnet til 69 prosent, mens husholdningsavfallet er forventet å øke med 49 %.  
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Figur 3-1: Fremskrivning av avfallsmengder i Norge, Kilde:  www.ssb.no 

I dag er avfallsmengdene pr innbygger når det gjelder husholdningsavfall i Longyearbyen 
langt under gjennomsnittet på fastlandet. Mange forhold er forskjellig når det gjelder 
husholdningenes konsum og derav avfallsmengder i Longyearbyen/Svalbard og på 
fastlandet, noe som gjør at det ikke kan settes direkte sammenheng mellom utviklingen på 
Svalbard og på fastlandet. Det er likevel viktig å ha i mente ved en planlegging at man 
generelt i Norge forventer stor økning totalt sett. 

3.2.2 Forhold som vil kunne påvirke utviklingen av avfallsmengder til et lokalt 
forbrenningsanlegg  

I følge NIBR sin rapport «Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012»  er det forventet 
en vekst på tre prosent i aktiviteten i Longyearbyen kommende femårsperiode, mye på grunn 
av signalene fra FoU-sektoren og da i særdeleshet forventet vekst i antall studentårsverk. 
Med utgangspunkt i en antakelse om at befolkningsutviklingen fortsatt vil være 
arbeidsmarkedsstyrt, er det forventet at antall innbyggere på Svalbard vokser med 45 
personer (to prosent) i samme periode. Det er ikke vurdert utvikling utover de nærmeste 5 år. 

Det er per i dag kun Bydrift som gir de næringsdrivende et tilbud om utleie og transport av 
avfallscontainere, selv om noen av de største næringene/institusjonene selv håndterer 
avfallet sitt. Dette kan imidlertid endre seg i fremtiden, avhengig av hva næringene selv 
ønsker. De kan da både velge å levere avfallet til et lokalt forbrenningsanlegg, eller sende 
avfallet til fastlandet om det er mer hensiktsmessig. 

Byggeaktivitet, og spesielt riving av bygg genererer mye avfall. Det er de siste årene revet en 
del bygg, og det er ikke forventet mye riving i de nærmeste årene.  
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Det leveres lite/ikke avfall til Longyearbyen fra andre bosettinger på Svalbard, og det er liten 
grunn til å tro at det i fremtiden er bedre å transportere avfallet til Longyearbyen fremfor til 
fastlandet. 

I følge Svalbardloven er det ikke lov å importere avfall til Svalbard. Det kommer imidlertid en 
del båter i internasjonal trafikk med avfall til Longyearbyen, og det er etablert et eget mottak 
på havna der båter i oversjøisk fart kan sette igjen lukkede containere med avfall. Dette 
avfallet kan da ikke behandles på Svalbard, men må sendes til fastlandet uten å bli blandet 
med øvrig avfall fra Longyearbyen. Av samme grunn tar flyene med avfallet tilbake til 
fastlandet i stedet for å legge igjen avfallet på flyplassen. 

3.2.3 Dimensjonerende avfallsmengder i denne rapporten 

På bakgrunn av informasjonen over er det vanskelig å si hvor mye avfallsmengden i 
Longyearbyen forandrer seg de neste 10 – 20 årene. En liten økning på 2 – 3 % i aktivitet og 
antall innbyggere de neste 5 år tilsier alene ikke store endringer i avfallsmengdene. Mindre 
riving og eventuelt mindre nybygging enn de siste årene tilsier lavere avfallsmengder. En 
generell økning i avfallsmengdene fremover kan nok likevel forventes. 

I beregningene i denne rapporten er det i det videre derfor tatt utgangspunkt i et snitt av 
avfallsmengdene fra 2010 til 2012, dvs ca. 1 220 tonn per år som er gjengitt i siste kolonne i 
Tabell 3-1. 2009 er utelatt fordi det var tall fra før kjøkkenavfallskverner til organisk avfall ble 
tatt i bruk (noe som har redusert fraksjonen «Brennbart restavfall» fra 2010). Vi vil i tillegg 
vurdere effektene av en økning i avfallsmengden på 20% og 40 %, samt en reduksjon på 20 
%.   

3.3 Energi i tilgjengelig avfall 

3.3.1 Brennverdier 

For papir er det benyttet en brennverdi på 3,6 kWh/kg (Klif, 2009). For trevirke er det benyttet 
en verdi på 3,8 kWh/kg (20% - 50% fukt).  

Brennverdien til restavfall varierer med hvilken sammensetning avfallet har og fuktinnhold. I 
rapporten fra Klif er det oppgitt at norsk, gjennomsnittlig restavfall fra husholdninger 
inneholder ca. 2,9 kWh/kg. Dette er imidlertid avfall hvor organisk avfall ikke er sortert ut. 
Siden det organiske avfallet hovedsakelig går i avfallskverner i Longyerbyen, vil restavfallet 
her ha en noe høyere brennverdi enn dette. I Longyearbyen blir plast ikke sortert ut av 
restavfallet. Plast har en høy brennverdi på 8,6 kWh/kg.  

For å få med disse aspektene, har vi antatt at restavfallet i Longyearbyen har følgende 
sammensetning: 70 % har samme brennverdi som gjennomsnittlig restavfall på fastlandet, 
10 % er ren plast med en brennverdi på 8,6 kWh/kg, mens 20 % er restavfall med en 
brennverdi som er 20% høyere enn gjennomsnittsverdien på 2,9 kWh/kg. Dette resulterer i 
en brennverdi på 3,6 kWh/kg.  
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3.3.2 Totale energimengder 

I energi- og kostnadsberegninger er tallene gjengitt i Tabell 3-2 lagt til grunn. 

Tabell 3-2: Årlige avfallsmengder, brennverdi per fraksjon og total energimengde. 

 Mengde avfall per år Brennverdi Energiinnhold 
 [tonn/år] [kWh/kg] [kWh/år] 
Papir 85 3,6                                  304 028  
Treverk 249  3,8 947 525  
Brennbart restavfall 887  3,6                               3 154 592  
Avrundet SUM 1 220                                4 400 000  
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4 ALTERNATIVE LØSNINGER FOR LOKAL TERMISK 
AVFALLSBEHANDLING 

Det er i hovedsak tre ulike prosesser som kan brukes for termisk prosessering av avfall: 
Forbrenning, pyrolyse og gassifisering.  

4.1 Forbrenning med varmegjenvinning 

4.1.1 Avfallsforbrenning 

Forbrenning er en eksotermisk (avgir varme) prosess hvor et brennbart materiale oksiderer. 
For at forbrenningen skal komme i gang kreves det et brennbart materiale, tilstrekkelig 
temperatur samt tilstrekkelig tilgang på en oksidant, vanligvis oksygen fra luft. Forbrenning er 
en vanlig måte å behandle avfall på i Norge og resten av verden. For at man skal unngå 
utslipp av skadelige stoffer som for eksempel dioksiner, er det viktig at forbrenningen utføres 
på riktig måte. Dette innebærer blant annet at avfallet har lang nok oppholdstid i 
brennkammeret, og at temperaturene i forbrenningskammeret er tilstrekkelig høye. Selv med 
riktig forbrenning vil man ha skadelige utslipp i røykgassen. Disse må fjernes ved hjelp av et 
egnet renseanlegg.  

Den årlige mengde brennbare avfallsfraksjoner på Svalbard er liten, ca. 1220 tonn i året (ca. 
3,3 tonn/døgn). Standard avfallsbehandlingsanlegg er dimensjonert for betraktelig større 
mengder avfall enn dette. Energos satset på småskala forbrenningsanlegg og bygget 6 slike 
i Norge, ett i Tyskland og ett i Storbritannia før de gikk konkurs. Disse er dimensjonert for 
mellom 30 tonn/døgn til 118 tonn/døgn (Ellyin, 2012). I en litteraturstudie fra IEA fra 2004 
hvor man går gjennom ulike former for «small scale Waste to Energy» – teknologier (WtE) , 
defineres «small scale»  som alle anlegg som skal behandle mindre enn 100 000 tonn avfall 
per år.  

Det er imidlertid etablert avfallsforbrenningsanlegg i Norge og andre land som er langt 
mindre enn dette, og vi har i dag på fastlandet anlegg dimensjonert for ned til ca 10.000 tonn 
brennbart avfall pr år. Dette er likevel anlegg som er mye større enn behovet er i 
Longyearbyen. 

Leverandører av avfallsforbrenningsanlegg som opprinnelig er designet for skip vil imidlertid 
kunne tilby forbrenningsovner i tilstrekkelig liten skala som er behovet i Longyearbyen. 

 

4.1.2 Varmegjenvinning 

På større avfallsforbrenningsanlegg kan man utnytte varmen direkte via en kjel. På et anlegg 
i den størrelsesorden det her er snakk om, utnytter man varmen ved å kjøle ned røykgassen. 
Dette gjøres før rensing, og dermed vil man måtte stoppe nedkjølingen ved rundt 220 °C for 
å unngå utkondensering av uønskede stoffer i varmeveksleren samt for å sikre akseptable 
temperaturer for røykgassrensingsanlegget. Etter nedkjølingen føres røykgassen gjennom et 
renseanlegg, før den slippes ut via skorstein.  

Det har blitt undersøkt med kjelleverandøren til Energiverket (Burmeister & Wain) om det 
ville være mulig å utnytte varmen direkte til forvarming av vannet i dampsyklusen før det går 
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inn i kjelen. Teoretisk sett er dette en svært god løsning, fordi varmen fra 
avfallsforbrenningen da ville erstatte kull direkte. Leverandøren opplyser imidlertid at kjelen 
er dimensjonert og bygget på en slik måte at denne løsningen frarådes.   

Alternativet man står igjen med, er å utnytte varmen direkte til fjernvarme. I store deler av 
året har man imidlertid et varmeoverskudd i Longyearbyen fordi el-behovet er det som er 
styrende for produksjonen på Energiverket. Dermed vil man ikke få utnyttet all varmen fra 
avfallsforbrenningen ved å velge en slik løsning.  

 

4.1.3 Miljø- og energiutnyttelseskrav knyttet til avfallsforbrenning 

Svalbard er underlagt Svalbardmiljøloven med tilhørende forskrifter. I disse er det ikke 
spesifikt nevnt utslippsgrenser til luft for forskjellige typer virksomhet. Slike utslippsgrenser 
blir bestemt for virksomheten det gjelder, eksempelvis er Energiverket underlagt individuelt 
bestemte utslippsgrenser fra Klif.  

I arbeidet er det antatt at et eventuelt avfallsforbrenningsanlegg vil bli underlagt de samme 
bestemmelsene som gjelder på fastlandet, beskrevet i Avfallsforskriftens §10.  

I §10-10  i Avfallsforskriften står det: «Forbrenningsanlegg skal utformes, bygges og driftes 
på en slik måta at all termisk energi fra forbrenningsprosessen kan utnyttes så langt det er 
praktisk gjennomførbart».  

I brev fra SFT til fylkesmennene er det senere blitt presisert at kravene til energiutnyttelse blir 
avgjort i hvert enkelt tilfelle (Klif, 2007). Det anbefales at 50 % energiutnyttelse settes som et 
minstekrav, men man holder muligheten åpen for at kravet kan settes lavere i spesielle 
tilfeller. Energiutnyttelse er definert som nyttiggjort energi dividert på produsert energi. Altså 
hensyntas ikke energitap i kjelen. 

I avfallsstatistikken til SSB oppgis det hvor mye av avfallet som går til gjenvinning. 
Gjenvinning er definert som summen av avfall som materalgjenvinnes og energigjenvinnes. 
Energigjennvinningen beregnes basert på gjennomsnittlig energiutnyttelsesgrad over året for 
det enkelte anlegg. Det vil si at for et anlegg med 40 % energiutnyttelsesgrad, sier man at 
60% av avfallet har gått til sluttbehandling/termisk destruksjon, mens 40 % har blitt 
energigjenvunnet. 

I en eventuell søknad om utslippstillatelse for et avfallsforbrenningsanlegg vil man måtte 
argumentere for en energiutnyttelsesgrad som er realistisk. Dette spørsmålet blir nærmere 
diskutert i avsnitt 6.2.2 for ren fjernvarmeproduksjon. Det understrekes imidlertid at disse 
tallene er estimater, og at man må undersøke nærmere hvordan Energiverket driftes for å 
kunne si noe mer sikkert om hvor mye av den produserte varmen man kan forvente å få 
utnyttet til fjernvarme. Dersom man går for elektrisitetsproduksjon, vil man kunne oppnå en 
energiutnyttelse på mellom 15 og 20 %. 

EUs avfallsdirektiv forutsetter 65 % energiutnyttelsesgrad for nye anlegg dersom man skal 
kunne kalle avfallsforbrenning for energigjenvinning (recovery). Dette er, som nevt over, ikke 
noe krav for anlegg i Norge, men derimot er det en forutsetning for å kunne sende avfall over 
landegrenser. Dermed kan man anta at man ved å sende avfallet til Sverige oppnår minst 65 
% energjenvinning, som er høyere enn hva man sannsynligvis vil oppnå i Longyearbyen. 
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4.1.4 Samrensing med Energiverket 

Noe av begrunnelsen for å utrede om avfallsforbrenning kunne være aktuelt i Longyearbyen, 
var at Energiverket var blitt pålagt å rense røykgassen fra og med 01.09.2014. I den 
forbindelse ble det foreslått at det kunne være mulig å kombinere et renseanlegg for 
kullkraftverket med et renseanlegg for røykgasser fra avfallsforbrenning.  

Aage Heie i COWI, som er rådgivende konsulent for renseanlegget til kullkraftverket, mener  
at en slik løsning overhodet ikke er hensiktsmessig. Samtaler med personale i Inova 
(produsent av avfallsforbrenningsanlegg) bekrefter også at dette er svært utfordrende på 
grunn av rekkefølgen de ulike komponentene i røykgassen renses.  

I et renseanlegg for røykgass fra avfallsforbrenning fjerner man først støv, normalt med et 
posefilter. Deretter fjerner man andre komponenter, som HCl, SO2, dioksiner, kvikksølv og 
andre tungmetaller, ved hjelp av forskjellige scrubbere, filtre og adsorpsjon. 

Siden støvet må fjernes fra røykgassen fra avfallsforbrenningen før man fjerner de andre 
komponentene, vil man måtte blande røykgassen fra kullkraftverket og avfallsforbrenningen 
før man har fått fjernet de spesifikke stoffene som bare skal fjernes fra avfallsforbrenningen. 
Dered må man kjøre all røykgass, også den fra kullkraftverket, gjennom de resterende 
trinnene i renseprosessen for å få ut de farlige komponentene fra avfallsforbrenningen. Dette 
vil gi ekstremt mye høyere røykgassmengder som må gjennom flere rensetrinn, samt lavere 
konsentrasjoner av de skadelige stoffene. 

Derfor blir konklusjonen at to separate renseanlegg er eneste hensiktsmessige løsning. 

 

4.1.5 Samforbrennig i Energiverket 

Samforbrenning (Co-firing) er når to ulike brensler blir brukt i samme forbrenningssystem. 
Dette kan for eksempel være kull kombinert med biobrensel eller avfall, eller naturgass 
kombinert med deponigass.  

Samforbrenning kan grovt deles i to kategorier: Direkte og indirekte. Direkte samforbrenning 
innebærer at to ulike typer brensel forbrennes i samme ovn. I prinsippet kan alle typer ovner 
gjøres om til å fungere med flere typer brensel, f.eks pulverisert brensel, fluidisert bed og 
ristovner.  

Indirekte samforbrenning er når man bruker forskjellige ovner for de to brenslene, men 
eksosgassene blandes gjerne etterpå. Som beskrevet i avsnitt 4.1.4 er dette ikke aktuelt her. 

For at et eksisterende forbrenningssystem skal fungere som et direkte 
samforbrenningssystem, må man gjøre større eller mindre endringer. Omfanget av 
endringene er avhengig av blant annet: 

- Hvilke typer brensel man vil kombinere, og forholdet mellom de to(Co-firing rate) 
- Forbrenningsteknologien i det eksisterende anlegget 
- Fysiske begrensninger i det opprinnelige anlegget. 

Energiverket er fra 1982. Innmatingssystem, forbrenningsteknikk og anlegget som helhet er 
tilpasset kull som brensel på beveglig rist.  
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Kjelprodusenten opplyser at de aldri har gjennomført en ombygging til samforbrenning av kull 
og avfall for en tilsvarende kjel som på Svalbard, og at dette neppe vil være teoretisk mulig å 
få det til på en god måte. Dette begrunnes blant annet med (sitat fra mail): 

• Røggassen fra affaldsforbrænding er meget korrosivt og aggressivt sammenlignet med kul og 
det formodes, at dele af trykparten vil korrodere væk uforholdsmæssigt hurtigt med den 
nuværende konstruktion. 

• Asken i røggassen ved affaldsforbrænding er meget klæbrig ved høje temperaturer, pga. 
lavere askesmeltepunktet ved affaldsforbrænding, hvilket vil medføre en meget større 
tilslagning af hedeflader. 

• Det er et krav (i DK) ved affaldsforbrænding, at røggassen har en opholdstid i fyrrummet på 
min. 2 sek. ved en temperatur over 850 gr. C. før overhederne. 
Normalt er det et krav/anbefaling at der er en relativ lav temperatur før indgangen til 
overhederne, for at undgå tilslagning pga. det lave askesmeltepunkt ved affaldsforbrænding. 
Det er usikkert om dette kan opnås med den nuværende konstruktion af kedlerne. 

• Den nuværende udformning af overhederne gør endvidere at det ikke er muligt at fjerne den 
øgede mængde af  tilslagning, som kedlens fysiske layout derved skal tilpasses til. 
Overhederne vil typisk være hængende og placeret i et aflang 4. træk samt være konstrueret 
med et "bankeværk" der kan slå belægninger/slagge af. 

• Af hensyn til varmeoptagsfordeling og af hensyn til korrosionsforholdene vil det være 
nødvendigt, at en stor del af fyrrummet belægges med murværk eller påsvejses med Inconel, 
hvilket ændrer varmeoptaget i fordamperdelen. Det vil derfor være nødvendigt at foretage 
beregninger/modelleringer for hele kedlen for at sikre korrekt varmebalance. 

• Da economizerne er af ribberørstypen, vil disse formentlig også skulle udskiftes da det 
formodes at de hurtigt vil tilstoppe pga. den øgede og mere klæbrige slagge. 
Disse skal også tilpasses til kedlens fysiske layout. 

• Den nuværende konstruktion af risten og kulkasterne gør, at affaldet skal føres ind på risten 
fra bagvæggen i fyrrummet, da risten vender "modsat" i forhold til en typisk affaldskedel. 
Da der ikke er meget plads ved bagvæggen med den nuværende konstruktion vil det rent 
teknisk være svært at få plads til, da affald volumemæssigt også fylder væsentligt mere i 
forhold til kul. 

En løsning med samforbrenning anses derfor som uaktuell. 

 

4.2 Aktuelle teknologier for elektrisitetsproduksjon i kombinasjon 
med avfallsforbrenning 

4.2.1 Dampturbin (Rankine Cycle) 

I en Rankine syklus varmes vann opp til damp under høyt trykk i en kjel. Dampen 
ekspanderes så i en turbin, noe som gir energi i form av arbeid. Denne energien brukes som 
regel til å drive en generator som lager strøm. Dampen går videre til en kondensator, hvor 
den blir kjølt med slik at man får en faseovergang fra damp til væske. Trykk og temperatur 
dette skjer ved er bestemt av hvordan anlegget og turbinen er designet. Dersom elektrisitet 
er hovedproduktet, vil man ha så lavt trykk og temperatur i kondensatoren som mulig. I dette 
tilfellet vil varmen man henter ut fra kondensatoren ikke være anvendbar til noe formål.  

Dersom man har behov for varme, kan man stoppe ekspansjonen i turbinen ved et høyere 
trykk, og dermed oppnå høyere temperatur på varmen som hentes ut i kondensatoren. Dette 
er for eksempel tilfellet ved én av turbinene i Energiverket, hvor kondensatorvarmen benyttes 
til fjernvarme. 
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Figur 4-1: Grunnprinsipp for elektrisitetsproduksjon basert på dampturbin (Rankine Cycle). Figur hentet fra 
www.transpacenergy.com 

Kontakt med flere ulike leverandører har imidlertid avdekket at energimengden i avfallet som 
er tilgjengelig er for lav. Hverken Siemens, Bosch eller Dresser-Rand kunne tilby oss en 
løsning med el-produksjon fra dampturbiner basert på tilgjengelig effekt. Begrunnelsen var at 
man ikke ville få til å prodsere den mengden damp som er nødvendig for å kunne drive de 
aktuelle dampturbinene. Dermed fremstår denne løsningen som lite aktuell, med mindre man 
skulle klare å finne en leverandør som tilbyr turbiner som kan drives med såpass lav innfyrt 
effekt.  

 

4.2.2 Organic Rankine Cycle (ORC) 

En ORC fungerer etter samme prinsipp som et vanlig varmekraftverk hvor man lager damp i 
en kjel som deretter ekspanderes i en turbin. Dampen kondenseres før trykket på 
kondensatet økes i en pumpe og blir ført inn i kjelen igjen og varmet opp til damp. I en 
Organic Rankine Cycle er arbeidsmediet imidlertid ikke vann, men et annet medium som kan 
tilpasses temperaturnivået til varmekilden. ORC-maskiner får som regel varme tilført eksternt 
via en fordamper, ikke ved hjelp av forbrenning i en kjel slik som Figur 4-1 viser. I tillegg til at 
ORC-maskiner kan benyttes der man ikke har tilstrekkelig temperaturnivåer til å benytte 
damp, er det mulig å benytte arbeidsmedier med høyere molekylvekt enn vann. Dermed kan 
ORC-maskiner benyttes der energimengdene er for små til å oppnå tilstrekkelig massestrøm 
på dampen til å drive en ordinær dampturbin. 

Løsningen undersøkes derfor videre. 

4.2.3 Stirlingmotor 

Stirlingmotoren er en stempelmotor som omdanner termisk energi til mekanisk energi. Den 
mekaniske energien kan brukes til å produsere elektrisitet. En Stirling-motor kan også 
benyttes som kjølemaskin eller varmepumpe. I de fleste andre typer stempelmotorer, som for 
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eksempel en bensinmotor eller gassmotor, skjer det forbrenning internt i motoren. Slike 
motorer vil derfor være spesiallaget for én type brensel. I en stirling-motor tilføres derimot all 
varme fra en ekstern kilde. Dette gjør Stirling-motoren svært fleksibel, da den kan benytte 
alle typer brensel samt solvarme eller spillvarme som energikilde.  

I motsetning til forbrenningsmotorer går arbeidsmediet i en Stirling-motor i et lukket kretsløp. 
Dette arbeidsmediet kan være en hvilken som helst gass, men helium, hydrogen og luft er 
mest brukt. 

Stirling-motoren er kommersialisert på kontinentet i form av såkalt mikro-CHP basert på 
naturgass. Det finnes også Stirling-motorer tilpasset for el-produksjon ved hjelp av solvarme. 
Ved tilgang på spillvarme er stirling-motor en aktuell måte å utnytte denne på. Løsningen 
undersøkes derfor videre. 

4.3 Pyrolyse 

Pyrolyse er en endotermisk(krever varme) prosess hvor varme tilføres organiske materialer 
under oksygenfattige betingelser, opp til ca. 700 °C. Dette fører til at materialet 
dekomponeres uten å forbrennes, og vanligvis står man igjen med flytende brensel, ikke-
kondenserbare gasser samt fast brensel av nesten rent karbon. (IEA (Wes Stein and Lasse 
Tobiasen), 2004).  

Det er etter vår kjennskap ingen kommersielle eller nesten-kommersielle anlegg hvor 
restavfall behandles ved hjelp av ren pyrolyse i den skalaen som er aktuell i Longyearbyen. 
Denne prosessen anses dermed ikke som aktuell.  

4.4 Gassifisering 

Gassifisering er når man lar prosessen gå videre fra pyrolyse til delvis oksidering ved 
temperaturer over ca. 700 °C. Da får man en brennbar gass som kalles syntesegass eller 
producer gas, som består av hydrogen og karbonmonoksid. Denne gassen kan så renses og 
forbrennes i en gassturbin eller gassmotor. På denne måten får man høyere el-virkningsgrad 
enn dersom man skulle brukt gassen som brensel i en kjel i en vanlig dampturbinprosess. I 
tillegg får man mindre volumer av gass som trengs å renses i forhold til dersom man skulle 
renset all røykgassen etter vanlig forbrenning av avfallet. 

Plasmagassifisering er en versjon av denne teknologien hvor avfallet blir ført inn i en reaktor 
hvor en elektrisk lysbue brukes til å lage en skiveformet flamme1. Dette fører til svært høy 
temperatur i reaktoren, noe som fører til at materialet dekomponerer. Fordelen med denne 
måten å behandle avfall på er at de fleste skadelige stoffer blir tilintetgjort. Restproduktet kan 
benyttes som fyllmasser og i noen tilfeller som bygningsmateriale. 

Gassifisering har tidligere ikke vært et kommersielt tilgjengelig alternativ for behandling av 
restavfall. I 1999 ble EnviroArc Technologies etablert i Norge, og disse ønsket å tilby anlegg 
basert på plasmagassifisering. Selskapet gikk konkurs i 2011. Internasjonalt har det 
imidlertid skjedd mye de siste årene, og det finnes i dag flere kommersielle leverandører av 

1 Dette er samme type teknologi som brukes i Birkeland-Eyde-prosessen, som la grunnlaget for 
produksjon av kunstgjødsel i Norge. I Birkeland-Eyde-prosessen brukes lysbue og flammeskive til å 
skille ut nitrogen fra luft.  
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avfallsanlegg basert på denne teknologien. Ifølge Wikipedia finnes det 9 kommersielle 
avfallsanlegg i verden som er basert på plasmagassifisering. I New York vurderer 
myndighetene å ta i bruk teknologien, og USAs flyvåpen har anlagt et småskala testanlegg 
hvor 10 tonn avfall blir behandlet hver dag (Ellyin, 2012)2.  

Teknologien er imidlertid svært lite brukt i Norge. Vi kjenner heller ikke til anlegg basert på 
denne teknologien som behandler så små mengder avfall som behovet i Longyearbyen. En 
leverandør fra USA (AdaptiveARC) har imidlertid signalisert at det vil være mulig å benytte et 
anlegg som er designet for større avfallsmengder også for de mengdene som er aktuelle i 
Longyerbyen. Mulig elektrisitetsproduksjon for dette anlegget er ikke kjent. 
Lysbueteknologien krever mye elektrisitet, og det er sannsynlig at det vil være vanskeligere 
for et småskala-anlegg å greie å produsere en betydelig mengde overskuddselektrisitet enn 
det vil være i et større anlegg. 

IST Energy Mobile har et småskala testanlegg for downdraft gassifisering (ikke 
plasmagassifisering) hvor 3 tonn restavfall behandles hver dag, altså lignende mengder som 
i Longyearbyen. Ifølge spesifikasjonene har dette anlegget en el-produksjon på 72 kW 
(Ellyin, 2012).  

Dersom man ønsker å se nærmere på en løsning basert på gassifisering, må dette utredes 
videre i et eget prosjekt ettersom det er forholdsvis nylig at denne teknologien ble 
kommersialisert, samt at den muligens ikke har vært brukt kommersielt tidligere i den 
skalaen som det er snakk om i Longyearbyen.  

 

  

2 http://www.nytimes.com/2012/09/11/science/plasma-gasification-raises-hopes-of-clean-energy-from-
garbage.html?pagewanted=all&_r=0 
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5 VURDERING AV AVFALLSANLEGGET  INKL. AREALER FOR 
RELOKALISERING 

Longyearbyen Lokalstyre (LL) mener tomten til avfallsanlegget ligger såpass sentralt til at 
den bedre kunne ha vært utnyttet til sentrumsnære funksjoner, for eksempel til studentboliger 
eller andre funksjoner tilknyttet UNIS. Av den grunn blir relokalisering av avfallsanlegget 
vurdert under. 

5.1 Arealer for dagens anlegg 

Det eksisterende avfallsanlegget har en tomt på rundt 14.000 m2 og består av:  

• Et bygg på 1332 m2, hvorav varm del er 750 m2, resten er kaldlager. Følgende er i 
bygget: 

o Vekt hvor alt avfall veies inn (i kaldlageret) 
o Innendørs båser for mellomlagring av sortert avfall som skal sendes til 

fastlandet (i kaldlageret) 
o Kvern og presse for avfall (hoveddel i varm del) 

• Utendørs containere og lagerområde 

Figur 5-1 viser dagens tomt og bygg. 
 

 

Figur 5-1: Tomt og planløsning for avfallsanlegget. Kilde: Bydrift 
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Frem til nå har ikke tomten blitt utnyttet fullt ut, og det er ledig areal både nord og vest for 
bygget. Sør og østover er det ikke mulig å utnytte plassen bedre pga skråningen opp til 
tilgrensede arealer. 

Avfallsanlegget var bygget for en situasjon der mesteparten av avfallet ble kjørt direkte til 
deponiet i Adventdalen. Det er derfor ikke tilpasset dagens løsning med kverning, pressing 
og pakking samt mellomlagring av avfallet. Bygget er ikke hensiktsmessig utformet i forhold 
til utstyret som er installert, og de ansatte får ikke utført arbeidet like effektivt som man kunne 
gjort i et bedre tilpasset anlegg.  

5.2 Arealbehov for avfallsanlegget i fremtiden 

De mest aktuelle alternative tiltakene for avfallsanlegget er: 

• å utvide det eksisterende  
• å bygge et nytt anlegg på egnet sted  

Det vurderes her arealbehov for 2 alternativ: 

1. Plassbehov ved lokal forbrenning av avfall  
2. Plassbehov ved videreføring av dagens behandlingsløsning, dvs forbrenning på 

fastlandet eller andre steder enn Svalbard 

5.2.1 Ved forbrenning i Longyearbyen 

Dersom det etableres et forbrenningsanlegg, kan containerne med brennbart avfall fraktes 
direkte dit i stedet for via avfallsanlegget.  

Det er i dag kun avfall til forbrenning som kvernes. Dette betyr at kverna kunne flyttes til 
forbrenningsanlegget. 

Avfallstypene som da skal presses og balles er aluminium og papp. Komprimering og 
stropping av disse avfallsfraksjonene kunne blitt gjort av en mindre arealkrevende 
komprimator enn dagens. 

Ved flytting av kverna og utbytting av pressa ville det ha blitt frigjort mye plass i den varme 
delen av bygget. Dette kunne da brukes til sortering og oppbevaring av farlig avfall og evt 
elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Frigjort plass for dagens lagring av farlig avfall og 
lagring av papir kunne brukes til EE-avfall og annet. 

Dagens kontorlokaler er slitt, og må antageligvis forbedres etter hvert, men det er uavhengig 
av lokal forbrenning eller ikke. 

Når det gjelder areal utendørs vil det fremdeles være behov for mellomlagring av fraksjoner 
som skal sendes til fastlandet, og mottaksstasjon for avfall.  

I tillegg vil det være behov for å kunne mellomlagre brennbart avfall ved eventuelle lengre 
driftsstans på forbrenningsanlegget. Containere som kan topplastes med hjullaster og med 
nett over anses som egnet for slik mellomlagring. 

Totalt sett vurderes det derfor at både dagens tomt på 14.000 m2 og dagens bygg på 1330 
m2 er tilstrekkelig dersom det etableres et forbrenningsanlegg ved Energiverket. 
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5.2.2 Ved forbrenning på fastlandet 

Prosessen med pressing og balling er både kostnadskrevende og upraktisk. Det finnes ifølge 
Reno Vest utstyr som kan gjøre denne jobben mer effektivt og uten bruk av ståltråd, noe som 
vil redusere driftskostnadene.  

I dag fraktes avfallsconteinerne med båter forholdsvis ofte. Tidligere, da det var mye 
matavfall i plastballene, var dette hensiktsmessig. Nå er mengden matavfall redusert 
betraktelig på grunn av installasjon av avfallskverner, og man har derfor ikke særlige 
problemer med lukt fra det ballede avfallet. Det kan derfor være mulig å lagre ballene i en 
lengre periode enn i dag, kanskje flere år, og frakte det videre med ett stort bulk-skip, noe 
som kan være kostnadsbesparende sammenlignet med dagens løsning.  

Ved forbrenning på fastlandet må en del avfall fremdeles kvernes, og da  fortrinnsvis på 
anlegget for å unngå mye ekstra transport. Selv om det kan installeres mer plassbesparende 
pakkeutstyr, må trolig bygget på avfallsanlegget utvides for å få tilfredsstillende 
lagringsforhold spesielt for farlig avfall og EE-avfall. Det er da naturlig å samtidig inkludere 
nye kontor- og garderobefasiliteter. Det er vurdert at et tilbygg på ca 400 – 500 m2 kunne 
dekke dette. 

En tomt med samme areal som dagens, men der hele tomta kan benyttes til avfallsaktivitet, 
vurderes som tilstrekkelig også om avfall skal mellomlagres som i dag, også inkl den 
lagringen som i dag skjer på Hotellneset. Dersom avfallet skal lagres flere år, må man ha 
større areal, evt beholde Hotellneset. 

Totalt sett vurderes det derfor at et bygg på ca 1800 m2 og en tomt på 14.000 m2  er 
tilstrekkelig for et fremtidig avfallsanlegg. 

 

5.3 Alternative lokaliseringer for nytt avfallsanlegg 

I møte med Lokalstyret er det kommet frem noen alternativer for lokalisering av et nytt 
avfallsanlegg. Disse er vist i Figur 5-2.  
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Figur 5-2: Alternativer for plassering av et nytt avfallsanlegg 

Etter befaring med Bydrift er vurdering av områdene som følger: 

- Alternativ 1: Område S15 – nytt industriområde ovenfor flyplassen. Dette området er 
regulert til industri og for så vidt egnet i seg selv.  

- Alternativ 2: På Hotellneset rundt Store Norske sitt mellomlager for sinkmalm(?). 
Området  eies SN. Man kunne evt tilby dagens mellomlager på Hotellneset i 
bytte/kompensasjon for å få området til avfallsanlegg. 

- Alternativ 3: Område I14 – vest for Energiverket: Dette er regulert til byggeområde for 
industri/verksted. LNS bruker det i dag. Området er imidlertid lite og rasutsatt samt 
utsatt for fokksnø, og dermed lite egnet. 

- Alternativ 4: Ved deponiet i Adventdalen: Vil medføre lang ekstra kjøreveg for å 
tømme alle containerne.  

Andre områder i Adventdalen er ikke egnet pga at vannkilden til Longyearbyen er der (sårbar 
for forurensning samt at avfallsanlegget kan tiltrekke seg måker som forurenser vannet) samt 
sårbare våtmarksområder. 

De 3 første alternativene ligger i prinsippet veldig nær rullebanen. Dette kan være en risiko 
fordi avfallet kan tiltrekke seg måker, som igjen kan komme inn i flymotoren. Mengden 
matavfall er nå liten, men denne risikoen bør vurderes nærmere før en eventuell avgjørelse 
tas. 

Av alternativene som er vurdert, er det arealet på Hotellneset som vurderes som best egnet.   
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6 HELHETLIG VURDERING AV AKTUELLE  ALTERNATIVER FOR 
AVFALLSBEHANDLING 

6.1 Forutsetninger 

6.1.1 Generelle forutsetninger for kostnadsanalysen 

I kostnadsanalysen er forutsetningene nedenfor lagt til grunn: 

• Alle kostnader er oppgitt eks. MVA 
• Kalkulasjonsrenten er satt til 4 % 
• Analyseperioden er 20 år 
• Levetid for alle investeringer er satt til 20 år 
• Varmepris: 0,39 kr/kWh 
• El-pris: 1,52 kr/kWh 
• Diesel (hjelpebrensel3): 0,678 kr/kWh 
• Dagens kostnader for avfallsbehandling 

 

6.1.2 Definisjon av referansealternativ 

Beregning av lønnsomhet for en investering gjøres ved å sammenligne med et 
referansealternativ. I dette tilfellet har vi tatt utgangspunkt i at alternativet til å investere i et 
lokalt avfallsbehandlingsanlegg vil være å drifte det eksisterende avfallsanlegget videre 
omtrent som i dag.  

Som beskrevet i kapittel 5 er det muligheter for effektivisering av dagens avfallshåndtering på 
avfallsanlegget. Tiltakene vil kreve investeringer og høyst sannsynlig redusere 
driftskostnadene. Hvor store investeringer som kreves og hvor mye man oppnår i årlig 
besparelse, er det imidlertid vanskelig å si noe om på nåværende tidspunkt. Vurderinger av 
dette ligger uansett utenfor oppgavebeskrivelsen til dette oppdraget. 

I beregningene har vi tatt utgangspunkt i at man i referansealternativet vil ha samme drifts- 
og behandlingskostnader per tonn avfall som i dag.   

Det er imidlertid lite plass på det eksisterende avfallsanlegget. Bydrift estimerer at man vil ha 
behov for å utvide bygningsmassen med 400-500 m2 dersom man skal videreføre dagens 
mønster for avfallsbehandling. 

I referansealternativet er derfor investeringskostnadene til et bygg på 500 m2 inkludert. Selve 
byggekostnaden er estimert til 20 000 kr/m2, dvs. at et nybygg på 500 m2 får en netto 
kostnad på rundt 10 MNOK. Med tillegg for prosjektering, diverse, tilrigging, uforutsett, 
honorar, gebyrer og reserve, får man en budsjettkostnad på 14,1 MNOK.  

Referansealternativet får dermed en investeringskostnad på 14,1 MNOK, og lønnsomheten 
til et eventuelt avfallsforbrenningsanlegg er beregnet basert på merinvesteringene som er 
nødvendige for å bygge dette i forhold til referansealternativet. 

3 Det er også mulig å bruke propan eller andre energibærere som hjelpebrensel, men i rapporten er 
bruk av diesel lagt til grunn. Prisen er for diesel levert på Svalbard. 
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6.1.3 Forutsetninger for klimagassanalysen 

Uslippene av klimagasser er beregnet ved hjelp av SimaPro. Dette programmet beregner 
totale klimagassutslipp per funksjonell enhet basert på retningslinjene for livssyklusanalyse i 
ISO 14 040.  

Transport 

For transport er det lagt til grunn at man frakter avfallet med båt 4000 km til Sør-Sverige, og 
at avfallet deretter blir fraktet 100 km med bil. Avfallet fraktes i konteinere som fraktes tomme 
tilbake til Svalbard. En standard 20-fots konteiner veier 2,2 tonn uten last. I beregningene er 
frakten av de tomme konteinerne tilbake til Svalbard også inkludert. For å komme fram til ca. 
hvor mange konteinere som fraktes hvert år, har man antatt en egenvekt for det komprimerte 
avfallet på 400 kg/m3 (Stavanger Kommune, 2009). Dette gir 92 konteinere som må fraktes i 
året.  

Alt i alt står man igjen med et totalt transportbehov på 6,7 millioner tonn*km/år. Dette gir et 
totalt klimagassutslipp på 113,6 tonn CO2-ekvivalenter per år.  

Materialer 

Årlig brukes rundt 3 100 kg plast til balling av avfallet som sendes til fastlandet. I tillegg 
bruker man ståltråd til denne ballingen. Kostnaden til ståltråd er på 100 000 kr per år, og 
basert på dette tallet har vi grovt estimert årlig mengde ståltråd til 500 kg per år.  

Ved lokal forbrenning vil man ikke ha behov for plastpakking av avfallet. Unngåtte utslipp fra 
produksjon av dennne plasten (antatt LLDPE-plast) er på 5,7 tonn CO2-eq per år.  

Produksjon av 500 kg ståltråd gir et utslipp på 0,7 tonn CO2-eq per år. Dette er gitt en 
antagelse om at ståltråden er laget av armeringsjern med 20 % resirkulert stål.  

Energiproduksjon og redusert kullforbruk 

Lokal forbrenning av avfall vil gi energiproduksjon i form av varme, elektrisitet eller begge 
deler. Denne produksjonen vil erstatte bruk av kull. Hvor mye kull som erstattes, vil imidlertid 
være avhengig av om det er varme eller elektrisitet som blir produsert.  

Kullkraftverket har to turbiner, én kondensasjonsturbin og én mottrykksturbin. Dampen i 
kondensasjonsturbinen kondenseres mot sjøvann ved lav temperatur, og har en el-
virkningsgrad på 27 %. I mottrykksturbinen kan kondenseringstrykket varieres slik at 
temperaturen blir høy nok til å produsere fjernvarme. Høyere kondenseringstrykk medfører 
imidlertid at el-virkningsgraden blir lavere. For mottrykksturbinen er derfor el-virkningsgraden 
på 19 %.  

Dermed vil 1 kWh elektrisitet basert på  avfallsforbrenning erstatte mellom 3,7 og 5,2 kWh 
kull, avhengig av hvilken driftssitausjon man er i.  

1 kWh levert varme vil imidlertid ikke erstatte like mye kull. Nøyktig hvor mye kull som 
erstattes vil være avhengig av hvordan kullkraftverket driftes når varmen blir produsert. 
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Den vanligste driftssituasjonen i Longyearbyen er at elektrisitetsbehovet er det drivende for 
produksjonen. Dermed har man ofte overskuddsvarme, og varmeproduksjon fra 
avfallsforbrenning vil når dette er tilfellet ikke erstatte noe kullforbruk i det hele tatt. 

Redusert fjernvarmeproduksjon på mottrykksturbinen vil føre til et fall i el-produksjonen på 
samme turbin. De periodene hvor varmen fra avfallsforbrenningen kan utnyttes, vil være når 
man har mulighet til å kompensere for redusert el-produksjon på mottrykksturbinen ved å 
øke produksjonen på kondenseringsturbinen. Dersom dette er tilfellet, vil 1 kWh levert 
fjernvarme fra avfallsforbrenningen føre til en reduksjon i kullforbruket på 0,44 kWh. Grunnen 
til at man erstatter mindre kull i kWh enn fjernvarmen man produserer med 
avfallsforbrenningen, er at produksjonen må økes på kondensasjonsturbinen for å erstatte 
den tapte el-produksjonen når man tar ut mindre fjernvarme fra mottrykksturbinen. 

I beregningene antas derfor at 1 kWh elektrisitetsproduksjon erstatter 3,7 kWh kull, og at 1 
kWh fjernvarmeproduksjon erstatter 0,44 kWh kull. 

Utslipp fra selve avfallsforbrenningen 

Avfallsforbrenningen i seg selv vil også innebære utslipp. Vi har gått ut i fra at 
avfallsforbrenning i Longyearbyen vil måtte tilfredsstille samme utslippskrav som på land, og 
at utslippene totalt sett derfor vil være like. På land vil man imidlertid sannsynligvis oppnå en 
høyere energiutnyttelsesgrad. Det er imidlertid vanskelig å vite hvilken type energi som blir 
erstattet, og hva klimagevinsten er.  

Forbruk av hjelpebrensel i avfallsforbrenningen vil innebære CO2-utslipp. Dersom diesel blir 
brukt som hjelpebrensel tilsvarer dette ca. 490 tonn CO2 per år. Forbrenning i et 
avfallsforbrenningsanlegg på land vil imidlertid også kreve bruk av hjelpebrensel, og på 
samme måte som for andre utslipp, antas det at dette vil være likt enten avfallsforbrenningen 
foregår på fastlandet eller i Longyearbyen. 

I denne rapporten ser vi derfor på utslippene fra selve avfallsforbrenningen som like i både 
referansealternativ og i alternativene som innebærer lokal forbrenning.  

 

6.2 Alt. 1: Lokal forbrenning med varmegjenvinning 

6.2.1 Løsningsbeskrivelse 

Leverandører 

Det finnes flere leverandører av småskala avfallsforbrenningsovner til cruiseship og lignende, 
blant annet Atlas, TeamTec, KangRim, Trecan Combustion, Envikraft og INOVA AS. 

INOVA AS er et norsk selskap som hovedsakelig leverer anlegg spesialisert for båter, men 
også landanlegg. De har levert flere anlegg hvor varmen fra røykgassen til 
avfallsforbrennignen gjenvinnes ved hjelp av en røykgasskjel. 

Norsk hovedkontor og tidligere erfaring med landanlegg gjør at det er disse vi har kontaktet 
for å få et estimat på kostnader for å bygge et avfallsforbrenningsanlegg i Longyearbyen. Det 
understrekes at det høyst sannsynlig finnes flere mulige leverandører, men disse er ikke 
nærmere undersøkt. 
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Anleggsbeskrivelse og drift 

I Figur 6-1 vises en prinsippiell skisse over et avfallsforbrenningsanlegg som INOVA har 
levert. Anlegget som er foreslått til Longyearbyen vil være forholdsvis likt dette.  

I forbrenningsanlegget tømmes avfall på gulvet / i en binge ved levering, og mates i kverna 
med en hjullaster. Avfallet går via et transportbånd til kvern og matesilo. Fra matesiloen går 
avfallet automatisk inn i ovnene gjennom flere sluser, disse for å hindre at forbrenningen slår 
tilbake inn i siloen. Standardstørrelsen på matesiloen er 20 m3, noe som tilsvarer 8-10 timers 
drift på full kapasitet. Størrelsen kan imidlertid tilpasses det behovet Longyearbyen lokalstyre 
Bydrift KF har, og det vil være  en forholdsvis stor silo slik at man kan drifte anlegget over 
flere dager uten tilstedeværende tilsyn og påfylling. Man må imidlertid ha noen som kan følge 
opp eventuelle alarmer i tiden anlegget driftes. Energiproduksjon og driftstider er diskutert 
nærmere i avsnitt 6.2.2. Anlegg fra Norsk Inova har også egen mateluke for direkte matning 
av større avfallsobjekter. 

Ifølge INOVA kan man bruke spillolje som hjelpebrensel i avfallsforbrenningsprosessen i 
stedet for innkjøpt brensel. I kostnadsestimatet har vi antatt at 50 % av årlig innlevert spillolje 
kan gjenbrukes som brensel i avfallsforbrenningen.  

 

Krav til arealer og forslag til plassering 

Arealbehovet vil bestemmes av hvordan anlegget utformes. I båter er det vanlig å bygge i 
høyden slik at tyngdekraften utnyttes mest mulig, og slik at anlegget får et lite fotavtrykk. 
INOVA antyder at man vil ha bruk for 100-200 m2 til selve forbrenningsovnen, avhengig av 
om man bygger i høyden eller ikke. Et areal på 100 m2 krever en høyde på 7-8 meter.  I 
tillegg vil man måtte sette av arealer til mottak/lagringsbinge for avfall, kvern og matesilo l, 
snuplass til hjullastere, renseanlegg osv. Arealkravet til mottak/lagringsbinge for avfall, kvern 
og matesilo vil avhenge av størrelsen, og denne varierer etter hvordan man tenker å drifte 
anlegget. 

I kostnadsestimatet har vi lagt til grunn et isolert bygg på 500 m2. 

Øst for Energiverket ligger det en tomt som er stor nok til å romme et eventuelt 
avfallsforbrenningsanlegg. Sør på denne tomta ligger det gamle Energiverket. Dette er 
fredet, men står i dag til nedfalls. 
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Figur 6-1: Prinsippskisse av løsning for avfallsforbrenning
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6.2.2 Energiproduksjon og driftstid 

Energiinnholdet i avfallet ligger på rundt 4,4 GWh per år, jfr avsnitt 3.3. Ved tilnærmet 
kontinuerlig forbrenning (8700h/år), vil man ha en last på 140 kg avfall i timen. For å sikre 
høy nok temperatur i sekundærkammeret må man også benytte rundt 17,5 kg diesel per time 
som hjelpebrensel. Man kan også benytte propan eller fyringsolje som hjelpebrensel. 
Kontinuerlig drift (8700 h/år) gir dermed en gjennomsnittlig innfyrt effekt på rundt 720 kW. 

Anlegget har en kapasitet på 200 kg avfall per time. Dermed kan man øke avfallsmengdene 
med i overkant av 40 %, og fortsatt ha god nok kapasitet på anlegget.  

En innfyrt effekt på 720 kW vil gi en røykgassmengde på ca. 2300 Nm3 per time4.  
Røykgassen vil holde en temperatur på rundt 950°C og kan kjøles ned til ca. 220°C. Dette gir 
en effekt på  rundt 485 kW. I løpet av et år kan avfallsforbrenningsanlegget produsere rundt 
4,2 GWh fjernvarme.  

Hvor mye av denne varmen man vil få utnyttet i fjernvarmenettet er svært vanskelig å si. I 
hovedalternativet har vi sagt at 40 % av produsert varme kan selges som fjernvarmet ila året, 
jamfør diskusjoner i avsnitt 6.1.3. For å undersøke hvordan denne parameteren påvirker 
lønnsomheten, har vi utført en sensitivitetsanalyse på andre energiutnyttelsesgrader.  

Anlegget bruker ca. 40 min på opp- og nedkjøring, og hyppige start/stopp er ikke å anbefale. 
Hvordan driftingen eventuelt blir må avgjøres på et senere tidspunkt, men en mulighet kan 
være å kjøre anlegget kontinuerlig 4-5 dager i uken, og dimensjonere matesilo slik at denne 
rommer nok avfall til å kjøre anlegget et par døgn. På denne måten kan man fylle på 
matesiloen om dagen når dette passer, og la anlegget kjøre seg selv kveld og natt. Noen vil 
måtte være tilgjengelige for å følge opp alarmer, f.eks. en sovende vakt, men dette kan 
eksempelvis integreres i driftsrutinene på Energiverket.  

 

6.2.3 Investeringskostnader 

Inova AS har gitt et pristilbud som omfatter et komplett anlegg inkludert frakt til 
Longyearbyen havn, installasjon opp til 65 dagsverk og oppstart. Renseanlegg og kjel er 
også inkludert. Komplett tilbud er vedlagt rapporten. 

Følgende er ikke inkludert i Inova sitt tilbud: 

- Bygg og fundamentering 
- Rørarbeider  
- Elektroarbeider 
- El-forsyning 
- Transport fra havn til endelig destinasjon, samt kraner og lifter med personell 
- Røykgasskanaler 
- Installasjon utover 65 dagsverk 
- Skorstein 

4 Estimat basert på data fra anlegget i Figur 4-1. 
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- Bygget må være frostfritt. Varmeinstallasjoner er ikke inkludert. 

Punkter som ikke har en spesifikk post i Tabell 6-1 forutsettes dekket under «diverse». 

Det forutsettes at Longyerbyen Bydrift disponerer lifter og kraner med personell som kan 
disponeres under installasjonen. Det bør også undersøkes om man benytte samme skorstein  
som Energiverket. 

Tabell 6-1: Investeringskostnader, avfallsforbrenningsanlegg. 

INVESTERINGSKOSTNADER Påslag Enhet Mengde Pris pr. enhet Kostnad 
Forbrenningsanlegg tilbud fra Norsk 
Innova 

 stk 1,00    19 500 000  19 500 000 

Bygg   m2 500            20 000  10 000 000 
Skorstein  RS 1          200 000  200 000 
Tilkobling rør til retur fjernvarme  RS 1      1 000 000  1 000 000 
Elektro  RS 1          500 000  500 000 
Tilkobling til sjøvannskrets, inkl 
varmeksler 

 RS 1          700 000  700 000 

SRO  RS 1          200 000  200 000 
SUM investeringer     32 100 000 
      
Sum     32 100 000 
Diverse 3%    963 000 
Tilrigging 6%    1 926 000 
Anbudssum     34 989 000 
Prisstigning før byggestart     0 
Prisstigning i byggetida     0 
Uforutsett 10%    3 498 900 
Entreprisekostnad     38 487 900 
Honorar,adm.,gebyrer o.l. 12%    4 618 548 
Delsum     43 106 448 
Avgift     0 
Finanskostnad     0 
Reserve 5%    2 155 322 
Totalkostnad eks grunnerverv     45 261 770 
Grunnerverv      0 
BUDSJETTKOSTNAD, avrundet        45,3 MNOK 

 

Merinvesteringene sammenlignet med referansealternativet blir da på 45,3 MNOK minus 
14,1 MNOK: 31,2 MNOK. 

6.2.4 Drift- og vedlikeholdskostnader 

Inova/EVAC tilbyr en årlig gjennomgang av forbrenningsovn, kjel og renseanlegg. 
Tidsbruken er anslått til 2 reisedager á 8 timer, tre dager med arbeid på anlegget á 10 timer 
pluss én dag til rapportering av 8 timer. Kostnaden for dette er anslått til 50 000 NOK. Reise 
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og opphold faktureres etter kost pluss administrasjonsgebyr på 10 %. Reise og opphold 
pluss adm. er anslått til 20 000 kroner. 

Kostnader til eventuelle reparasjoner kommer i tillegg. Kostnader til reservedeler anslås å 
ligge på mellom 50 000 og 80 000 kr per år dersom vanlige vedlikeholdsrutiner blir fulgt. I 
beregningene har vi brukt 65 000 kroner. 

Absorbent til renseanlegget er forbruksvare, og estimert forbruk er på ca. 10 kg/tonn avfall. 
Prisen for dette ligger på 4600 kr/tonn. Årlig kostnad til absorbent blir dermed på rundt 
56 000 kr/år.  

Filtere i renseanlegget må skiftes ut hvert 3.-5. år avhengig av drift. Prisen i dag er på ca. 
14 000 euro, og det tar to arbeidsdager å skifte ut et filter. Med en antatt levetid på 4 år, gir 
dette en årlig kostnad på ca. 30 000 kroner. 

I tillegg kommer en kostnad for ildfast muring. Dette må gjøres hvert 4.-5. år. Dette koster 
rundt 300 000 kroner. Dersom man har driftspersonell som kan gjøre forebyggende 
vedlikehold underveis vil dette redusere kostnadene. Om man antar 4-års sykluser samt at 
man ikke har driftspersonale tilgjengelig for nevneverdig vedlikehold, utgjør denne kostnaden 
75 000 kr/år. 

Leverandøren av målesystemene tilbyr en årlig driftsavtale til 150 000 kr/år.  

I tillegg er drift og overvåking av anlegget tenkt utført fra driftsentralen i Energiverket. Det er 
svært viktig at kompetansen hos den operative driftstaben på Energiverket benyttes til den 
løpende driftsovervåking. Det er få andre steder det er mer kompetanse på forbrenning av 
fastebrenseler, og på å holde kompliserte anlegg i drift uten støtte fra eksterne, enn på 
Energiverket i Longyearbyen.  

I prosess frem mot en evt. besluttning er det viktig at denne kompetansen benyttes. 

Det er lagt opp til at driftspersonell hos avfallsoperatøren sørger for oppstart av anlegget, 
tømming av aske og andre normale driftsoppgaver. Vi har ikke lagt inn kostnader til dette 
utover det normale i håndtering av avfallsanlegget slik som i dag. 

Drift- og vedlikeholdskostnader er estimert til i underkant av 0,5 MNOK. 

6.2.5 Energikostnader og –inntekter 

Avfallsforbrenningsanlegget har behov for hjelpebrensel for å opprettholde riktig temperatur  i 
sekundærbrennkammeret. Normalt benyttes ordinære brensler som diesel, fyringsolje eller 
propan, men det er også mulig å benytte seg av spillolje til dette formålet. Hvor mye spillolje 
det er mulig å benytte avhenger av kvaliteten. I kostnadsestimatet har vi tatt utgangspunkt i 
at 50 % av spilloljen kan benyttes, mens 50 % må sendes til fastlandet.  

Det totale behovet for hjelpebrensel er på ca. 1 835 000 kWh/år. Med antagelsen over, kan 
man få 163 000 kWh av dette fra spillolje. 

Inntekter fra salg av energi vil som tidligere nevnt avhenge sterkt av hvor mye av produsert 
varme man får utnyttet i fjernvarmenettet.  
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40 % utnyttelse av produsert varme til fjernvarme gir et årlig energisalg på 1 684 000 kWh, 
og dette gir en inntekt på 656 760 kr/år.  

Behovet for innkjøp av hjelpeenergi vil ligge på ca.  1 672 000 kWh per år, som tilsvarer ca. 
167 000 liter fyringsolje, og ha en kostnad på rundt 1 134 000 kroner.  

Innekter fra salg og kostnader til innkjøp av energi er oppsummert i Tabell 6-2. 

 

Tabell 6-2: Inntekter og kostnader, energi 

 [kWh] [kr/kWh] [kr/år] 
Fjernvarmesalg, 40% 
alternativ 

     1 684 000  0,39            656 760  

Kostnad, kjøp av 
hjelpeenergi (diesel) 

     1 672 146  0,68        1 134 079  

 

 

6.2.6 Reduserte driftskostnader sammenlignet med referansealternativ 

Ved lokal forbrenning vil det være en rekke kostnader knyttet til avfallsbehandlingen som blir 
redusert. Dette gjelder hovedsakelig kostnader knyttet til: 

- Arbeid og tid til pressing og balling 
- Plast og ståltråd til balling 
- Mellomlagring 
- Transport av avfallet fra avfallsanlegget til kaia 
- Transport med båt, omlasting og videretransport  til forbrenningsanlegg 
- Behandlingsgebyr ved endelig destinasjon 

I beregningene har vi basert oss på opplysninger fra Reno Vest for å estimere hvor mye man 
kan spare når det gjelder kostnader til selve avfallsbehandlingen ved å gå over til lokal 
forbrenning av avfall i stedet for å sende dette til fastlandet.   

Kostnaden til pressing og balling er ikke prissatt i anbudet fra Reno Vest til Longyearbyen 
lokalstyre Bydrift KF (LB). Det er derimot merkostnaden til kverning av avfall, som er satt til 
0,22 kr/kg. I kostnadsestimatet har vi antatt at merkostnaden for arbeidet tilknyttet pressing 
og balling av avfallet er lik merkostnaden for kverning.   

Kostnader til materialer er oppgitt fra Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF (kostnader fra 
2011). Reno Vest opplyser at ingen av de ikke-brennbare fraksjonene trenger å plastpakkes, 
så for plast har vi fordelt den årlige kostnaden på mengden avfall som ble plastpakket i 2011. 
Dette resulterer i en kostnad på 56 kr/tonn. Kostnaden til ståltråd er fordelt på alt avfall som 
ble komprimert og buntet sammen. Kostnaden til ståltråd blir da 62 kr/tonn. 

Transport fra avfallsanlegget til kaia er prissatt til 80 kr/tonn i pristilbud fra Reno Vest. Denne 
besparelsen vil dermed utgjøre ca. 100 000 kroner perår. 

Reno Vest opplyser at transportkostnadene for transport fra kaia til endedestinasjon er 
proporsjonale med antall kilo som fraktes. Kostnadene til transport var i 2011 på ca. 1,9 
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MNOK. Total mengde avfall som ble transportert til fastlandet i 2011 var på 1600 tonn. Dette 
gir en transportkostnad på ca. 1200 kr/tonn. En reduksjon i transportert avfall på 1220 tonn 
gir dermed en kostnadsreduksjon på ca. 1,4 MNOK.  

Behandlingskostnadene for avfallet ved forbrenningsanleggene er ifølge Reno Vest på 
mellom 900 og 1000 kr/tonn. Dersom 900 kroner per tonn legges til grunn, blir årlig 
besparelse på i overkant av 1 million kroner i året.  

Tabell 6-3: Estimerte reduksjoner i årlige kostnader til avfallshåndtering 

 

Reduserte kostnader, avfallshåndtering kr/tonn tonn/år     
Pressing og balling 220                  1 220           268 000  kr 
Plast til balling 56                  1 220             69 000  kr 
Ståltråd til balling 62                  1 220             76 000  kr 
Transport av avfall fra avfallsanlegg til bykaia 80                  1 220             98 000  kr 
Transport av avfall til fastlandet      1 174                   1 220          1 432 000  kr 
Behandlingsgebyr 900                     1 220          1 098 000  kr 
Avrundet sum, reduserte kostnader per år             3 000 000  kr 
 

Total årlig reduksjon i kostnader er dermed estimert til 3 MNOK.  

Det understrekes at estimatene for kostnadsreduksjoner tar utgangspunkt i dagens 
driftssituasjon. 

 

6.2.7 Oppsummering og lønnsomhetsanalyse 

Tabell 6-4 viser resultatene av beregning av netto nåverdi for merinvesteringen i 
avfallsforbrenningsanlegg hvor 40 % av produsert varme blir solgt som fjernvarme. 

Tabell 6-4: Oppsummering, lønnsomhet avfallsforbrenning med fjernvarmeproduksjon. 

Lønnsomhet, oppsummering: Netto nåverdi   

Merinvestering sammenlignet med referansealternativ                 31,2  NOK 
Årlige besparelse sammenlignet med referansealternativ                   2,1  NOK/år 
Netto nåverdi   -2,9  NOK 

 

 

Netto nåverdi for merinvesteringen i avfallsforbrenningsanlegg kommer på -2,9 MNOK. Med 
forutsetningene som er lagt til grunn i hovedanalysen, er investering i lokal avfallsforbrenning 
ikke lønnsomt. 
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6.2.8 Sensitivitetsanalyse 

Endrede avfallsmengder 

Avfallsforbrenningsanlegget har en kapasitet på 200 kg/h, og har således mulighet til å takle 
en økning i avfallsmegde på 40 %. I Tabell 6-5: Sensitivitetsanalyse, avfallsmengderser man 
hvordan kostnadsbildet utvikler seg ved reduserte og økte avfallsmengder.  

 

Tabell 6-5: Sensitivitetsanalyse, avfallsmengder. Hovedalternativ merket  med fet skrift. 

 

 % av avfallsmengde i 
hovedalternativ 

Avfallsmengde [kg/år] Netto nåverdi 

  [tonn] [MNOK] 
80 %                      977                                                         -9,5  
100 %                   1 221                                                          -2,9  
120 %                   1 465                                                            4,8  
140 %                   1 709                                                          11,2  
 

Sensitivitetsanalysen viser at man oppnår lønnsomhet med en netto nåverdi på 4,8 MNOK 
dersom avfallsmengdene stiger med 20 %. Nåverdien passerer null ved økte avfallsmegder 
på rundt 10 %. 

 

Økt/redusert varmesalg 

Det er svært usikkert hvor mye av den produserte fjernvarmen man faktisk vil greie å få solgt.  
Tabell 6-6 viser hvordan lønnsomheten endrer seg mhp. hvor mange prosent av produsert 
varme man får solgt. 

 

Tabell 6-6: Sensitivitetsanalyse, varmesalg. Hovedalternativ med 40 % varmesalg er merket med fet skrift. 

 % solgt varme av produsert varme Netto nåverdi  

[%] [MNOK] 
0 %                                                     -11,9  
20 %                                                        -7,4  
40 %                                                        -2,9  
60 %                                                         1,4  
80 %                                                         5,9  
100 %                                                       10,4  
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Sensitivitetsanalysen viser at man oppnår lønnsomhet i prosjektet dersom man får solgt over 
55 % av produsert varme. Dette tilsvarer ca. 2,3 GWh i året. 

Investeringskostnader 

I kostnadsberegningene er påslag til diverse, rigg og drift, uforutsett, honorarer, 
admninistrasjon og reserve inkludert for alle investeringer. Totalt utgjør dette påslaget 42 % 
av oppgitte investeringskostnader fra leverandørene.  

Disse tallene er selvfølgelig usikre, og i Tabell 6-7 ser man hvordan lønnsomheten påvirkes 
ved henholdsvis lavere og høyere investeringskostnader enn det som er lagt til grunn i 
analysen.  

Tabell 6-7: Sensitivitetsanalyse, investeringskostnader. Hovedalternativ merket med fet skrift 
 % av investeringskostnader i hovedalternativ Netto nåverdi 

  [MNOK] 
60 %                                                         9,6  
80 %                                                         3,3  
100 %                                                        -2,9  
120 %                                                        -9,2  
140 %                                                     -15,4  

 

Raden med 60 % viser hva netto nåverdi ville vært dersom man regnet med oppgitte 
investeringskostnader uten påslag i det hele tatt.  

Beregningene viser at man oppnår en positiv netto nåverdi dersom investeringskostnadene 
reduseres med 10 % sammenlignet med det som er brukt i beregningene.  

Behov for hjelpebrensel 

Behovet for hjelpebrensel avhenger sterkt av brennverdien til avfallet. Diesel er dyrt i 
Longyearbyen, og mengden hjelpebrensel har dermed innvirkning på lønnsomheten. Det er 
også mulig å benytte andre brensel, men dette vil sannsynligvis ha ca. samme kostnad som 
diesel per kWh.  

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Asplan Viak AS 
 



Energigjenvinning fra avfall, Longyearbyen 41 
 

Tabell 6-8 viser hvordan lønnsomheten endres ved redusert og økt behov for hjelpebrensel. 

Tabell 6-8: Sensitivitetsanalyse, hjelpebrensel. Hovedalternativ merket med fet skrift. 

 % av 
hjelpebrenselbehov 
i hovedalternativ 

Hjelpebrensel Netto nåverdi 

  [kWh/år] [MNOK] 
60 %             1 101 000  3,3 
80 %              1 468 000  0,2 

100 %              1 835 000  -2,9 
120 %              2 202 000  -6,1 

 

Beregningene viser at man må redusere mengden hjelpebrensel per kg avfall med ca. 20 % 
for å oppnå lønnsomhet for merinvesteringen.  

 

6.2.9 Miljøanalyse 

Klimagassutslipp 

I beregningene har vi antatt at 40 % av varmen fra avfallsforbrenningen kan utnyttes i 
fjernvarmeanlegget, og at denne produksjonen fortrenger fjernvarmeproduksjon fra 
mottrykksturbinen. Det understrekes at det er svært usikkert hvor mye av varmen som faktisk 
kan utnyttes. 

Varmeproduksjonen vil med antagelsene som er gjort i avsnitt 6.1.3 og 6.2.2 fortrenge bruk 
av ca. 744 000 kWh kull. 

Dette resulterer i årlige reduserte utslipp som vist i tabell Tabell 6-9.  

Tabell 6-9: Utslippsreduksjonere knyttet til etablering av avfallsforbrenning 

  

  Kun fjernvarme 
  [tonn CO2-eq] 
Unngåtte utslipp, transport 114 
Unngåtte utslipp, materialer 6 
Unngåtte utslipp, forbrenning av 
kull 

                             260  

SUM 380 
Andel av utslipp fra Energiverket 0,6 % 
  

Energiverket bruker årlig rundt 177 GWh kull. Forbrenning av denne mengden kull gir ca. 
63 000 tonn CO2-utslipp i året. Ved å gå over til lokal avfallsforenning med 40 % 
varmeutnyttelse, vil de totale unngåtte CO2-utslippene tilsvare rundt 0,6 % av de årlige 
utslippene fra Energiverket.  
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Andre miljøpåvirkninger 

Lokal avfallsforbrenning vil medføre lokale utslipp. Det er imidlertid lagt opp til full 
røykgassrensing i henhold til kravene som gjelder på land. Røykgassmengdene er svært 
mye lavere enn de som Energiverket genererer i dag. Det er derfor lite sannsynlig  at 
utslippene fra avfallsforbrenning vil være merkbare lokalt. Man vil imidlertid måtte foreta en 
spredningsanalyse og nærmere vurderinger av dette aspektet i en eventuell søknad om 
utslippstilatelse.  

 

6.2.10 Oppsummering 

De totale driftsbesparelsene per år blir på ca. 2,1 MNOK, gitt at man får solgt 40 % av 
varmen som produseres. Dette forsvarer en maksimal merinvestering på 28,3 MNOK med 
gitte forutsetninger. Investeringskostnadene er estimert til 45,3 MNOK, og dette utgjør en 
merinvestering i forhold til referansealternativet på 31,2 MNOK. Man får dermed en negativ 
netto nåverdi for merinvesteringen på – 2,9 MNOK. Med betingelsene som er brukt i 
hovedanalysen er dermed en investering i avfallsforbrenningsanlegg i Longyearbyen ikke 
lønnsomt. 

Sensitivitetsanalysene viser imidlertid at man kan oppnå lønnsomhet i prosjektet dersom et 
av følgende kriterier oppfylles: 

- 10 % økte avfallsmengder, eller mer.  
- Ca. 10 % reduserte investeringskostnader  
- Et fjernvarmesalg på over 55 % av produsert varme 

Den operative staben på Energiverket har meget god kompetanse på forbrenning av fast 
brensel og har alle muligheter til å lykkes med avfallsforbrenning. Det er derfor svært viktig at 
denne kompetansen involveres tidlig i et evt. prosjekt. 
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6.3 Alt. 2: El-produksjon, Single Phase Power 

6.3.1 Løsningsbeskrivelse 

Single Phase Power leverer hovedsakelig stirling-motorer som brukes som varmepumper, 
men tilbyr også maskiner som genererer elektrisk kraft.  

Motoren har til nå kun vært i test-drift som elektrisitetsproduserende enhet. SPP har 
imidlertid levert to varmepumper som i prinsippet består av samme type maskin, bortsett fra 
at disse selvfølgelig ikke har tilkoblet noen generator. Disse har per dags dato ca. 10 000 
drifttimer.   

 

6.3.2 Energiproduksjon og drift 

Varme tilføres maskinen ved hjelp av hetvann opp til 25 bar. Materialet i varmeveksleren 
tåler imidlertid ikke temperaturer stort over 200 °C. Temperaturen på den kalde siden av 
maksinen kan tilpasses kundens behov. Dersom man ønsker å benytte varmen til fjernvarme 
er dette mulig, men det vil selvfølgelig gå ut over virkningsgraden til el-produksjonen. Jo 
lavere temperatur på kald side, jo høyere virkningsgrad.  

I Figur 6-2 vises energi- og massestrømmer for stirling-motoren til SPP.  

 

Figur 6-2: Eksempel på oppsett for energigjenvinning hos Elkem. Det understrekes at kraftverket ikke er bygget. 

 

Motoren er dimensjonert for en innfyrt effekt på rundt 1 MW. SPP antyder at motoren kan 
produsere elektristet helt ned mot 200 kW innfyrt effekt. Da vil produksjonen ligge på mellom 
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30 og 40 kW. Dette forutsetter imidlertid installasjon av en rimelig stor akkumuleringstank slik 
at sirkulasjonen gjennom varmeveksleren på varm side av maskinen opprettholdes. 

SPP opplyser at el-virkningsgraden kan komme opp mot 20 % ved ideelle driftsbetingelser 
og stor temperaturdifferanse mellom varm og kald side. Normalt kan man regne med en 
virkningsgrad på mellom 15 % og 18 %.  

Fjernvarmen i Longyearbyen er dimensjonert for 120 °C  turtemperatur og 80 °C 
returtemperatur. Om sommeren kjører man med en turtemperatur på rundt 90-95 °C. Dersom 
man ønsker å levere fjernvarme i tillegg til å produsere elektrisitet, vil temperaturen på den 
kalde siden av stirling-motoren til tider måtte ligge på rundt 120 °C. Dette vil gi en 
tilnærmingsvis 60 % reduksjon i el-virkningsgrad, altså vil denne synke til mellom 6 % og 8 
%.   

Med den kunnskapen vil har om el-behov kontra varmebehov i Longyearbyen i dag, tar vi 
utgangspunkt i at maskinen driftes for maksimal elektrisitetsproduksjon. 

Dette vil gi en årlig el-produksjon på rundt 758 000 kWh. 

  

6.3.3 Investeringskostnader 

Investeringskostnadene knyttet til et avfallsforbrenningsanlegg med en stirlingmotor fra SPP 
er oppsummert i Tabell 6-10. Diverseposten er hevet fra 3 til 4 % grunnet usikkerhet rundt 
ekstrakostnader knyttet til implementering av Stirling-motoren. 
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Tabell 6-10: Investeringskostnader, avfallsforbrenningsanlegg med el-produksjon fra Stirling-motor. 
Investeringskostnader 
Anlegg  Påslag Enhet Mengde Pris pr. enhet Kostnad kr 

Forbrenningsanlegg tilbud fra 
Norsk Innova 

 
stk 1,00      19 500 000  19 500 000 

Bygg   m2 500              20 000  10 000 000 
Skorstein  RS 1           200 000  200 000 
Tilkobling rør til retur fjernvarme  RS 1        1 000 000  1 000 000 
Elektro  RS 1           500 000  500 000 
Tilkobling til sjøvannskrets, inkl 
varmeksler 

 
RS 1           700 000  700 000 

SRO  RS 1           200 000  200 000 
Stirling maskin, inkl. montering  RS 1,00      3 900 000  3 900 000 
Tilkobling til sjøvannskrets, inkl 
varmeksler 

 
RS 1         200 000  200 000 

Transport  RS 1            32 000  32 000 
SUM     1   36 200 000 
      
Diverse 4%       1 449 280 
Tilrigging 6%       2 173 920 
Anbudssum         39 855 200 
Prisstigning før byggestart 

 
     

Prisstigning i byggetida 
 

     
Uforutsett 10%    3 985 520 
Entreprisekostnad         43 840 720 
Honorar,adm.,gebyrer o.l. 12%    5 260 886 
Delsum         49 101 606 
Avgift 

 
     

Finanskostnad 
 

     
Reserve 5%       2 455 080 
Totalkostnad eks grunnerverv       51 556 687 
Grunnerverv        
BUDSJETTKOSTNAD (avrundet)      51 600 000 
 

Investeringskostnadene for Stirling-motoren inkludert tilkobling til sjøvannskjøling og frakt er 
på 4,1 MNOK i innkjøp. Inkludert påslag for diverse (rørkostnader, el-tilkobling osv.), 
tilrigging, uforutsett, prosjektering, honorarer, administrasjon og gebyrer, kommer 
investeringskostnaden for motoren på rundt 6,2 MNOK. Dette gir en merinvestering i forhold 
til referansealternativet på 37, 5 MNOK. 

 

6.3.4 Drift- og vedlikeholdskostnader 

Single Phase Power tilbyr en driftsavtale til fastpris 200 000 kroner per år, som inkluderer 
regelmessig oppfølging og assistanse ved behov. Detaljene vil eventuelt utarbeides på et 
senere tidspunkt. 
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6.3.5 Energikostnader og -inntekter 

Man vil ha det samme behovet for hjelpeenergi i dette alternativet som i alternativ 1, som gir 
en årlig kostnad på ca. 1 134 000 kr/år. Salg av elektrisitet vil gi en årlig inntekt på rundt 
1 153 000 kroner per år.  

6.3.6 Reduserte kostnader sammenlignet med i dag, avfallshåndtering 

Reduserte kostnader for avfallshåndtering vil tilsvare kostnadsreduksjonene som er skissert i 
avsnitt 6.2.6, dvs. besparelser på 3 MNOK i året. 

6.3.7 Lønnsomhetsanalyse 

Singel Phase Power mener at man vil kunne få investeringsstøtte på rundt 800 000 fra 
Enova ved installasjon av en Stirling-motor. Dette gir en netto nåverdi på - 4,5 MNOK. 

 

Lønnsomhet, oppsummering: Netto nåverdi    

Investeringer                             37,5  NOK 
Evt. Enova-støtte                              0,8  NOK 
Årlige besparelse sammenlignet med 
null-alternativ 

                             2,4  NOK/år 

Netto nåverdi uten Enova-støtte                             -5,3  NOK 
Netto nåverdi med Enova-støtte                              -4,5  NOK 
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6.3.8 Sensitivitetsanalyse 

Avfallsmengder og el-produksjon 

Tabell 6-11 viser hvordan netto nåverdi endres ved økte avfallsmengder. Siden elektrisitet 
har såpass høy verdi i Longyearbyen, stiger lønnsomheten raskt ved økende 
avfallsmengder. Med en økning på  rundt 10 % i avfallsmengder, oppnår man lønnsomhet for 
merinvesteringen i avfallsforbrenningsanlegg og Stirling-motor.  

Tabell 6-11: Sensitivitetsanalyse, avfallsmengder og el-produksjon. Hovedalternativ er merket med fet skrift. 

 

  Avfallsmeng
de 

El-produksjon Netto nåverdi  

  [tonn/år] [kWh/år] [MNOK] 
80 % 977                                       606 600  -12,2 

100 % 1221                                       758 250  -4,5 
120 % 1465                                       909 900  4,6 
140 % 1709                                    1 061 550  12,4 

 

 

 

 

Investeringskostnader 

I Tabell 6-12 ser man at en reduksjon i investeringskostnader på ca. 10 % resulterer i et 
lønnsomt prosjekt.  

Tabell 6-12: Sensitivitetsanalyse, totale investeringskostnader. Hovedalternativ er merket med fet skrift 

 % av total 
investeringskostnad 

Netto nåverdi  

  [MNOK] 
60 %                                              16,2  
80 %                                                 5,8  

100 %                                               -4,5  
120 %                                              -14,8  
140 % -25,1 
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Hjelpebrensel 

En reduksjon på ca. 30 % i behov for hjelpebrensel gir et lønnsomt prosjekt. Dette krevere 
betydelig høyere brennverdier på avfallet enn det som er antatt, og er lite realistisk. 

Tabell 6-13: Sensitivitetsanalyse hjelpebrensel, Stirling-motor. Hovedalternativ er merket med fet skrift. 

 Hjelpebrensel Netto nåverdi  

 [kWh/år] [MNOK] 
60 %                   1 101 000  1,4 
80 %                   1 468 000  -1,5 
100 %                   1 835 000  -4,5 
120 %                   2 202 000  -7,4 

 

 

6.3.9 Miljøanalyse 

Klimagassutslipp 

Ved å produsere elektrisitet vil man erstatte mye mer kull enn ved produksjon av fjernvarme, 
ca. 2,8 GWh i året. Dette resulterer i reduserte CO2-utslipp i henhold til Tabell 6-14. 

Tabell 6-14: Klimagassregnskap, avfallsforbrenningsanlegg med Stirling-motor. 

 Stirling 
 [tonn CO2-eq] 
Unngåtte utslipp, transport 114 
Unngåtte utslipp, materialer 6 
Unngåtte utslipp, forbrenning av kull                     1 000  
SUM 1100 
 

De totale utslippsreduksjonene tilsvarer 1,7 % av utslippene fra Energiverket i dag.  

Andre miljøpåvirkninger 

Elektrisitetsproduksjon med Stirling-motor vil ikke medføre noen ekstra miljøpåvirkninger 
utover de som stammer fra avfallsforbrenningsanlegget. 
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6.3.10 Oppsummering 

Alternativet med elektrisitetsproduksjon fra en Stirlingmotor oppnår lavere lønnsomhet enn 
alternativet uten el-produksjon i hovedalternativet, med en netto nåverdi på – 5,3 MNOK uten 
Enova-støtte og -4,5 MNOK med Enovastøtte. 

Sensitivitetsanalysene viser imidlertid at man kan oppnå lønnsomhet for merinvesteringen 
dersom man regner med Enovastøtten og et av følgende kriterier oppfylles: 

- Investeringskostnadene reduseres med rundt. 10 % 
- Avfallsmengdene øker med rundt 10 % 

Lønnsomheten stiger raskere ved økte avfallsmengder i dette tilfellet enn for ren 
varmeutnyttelse fordi el-produksjonskapasiteten blir bedre utnyttet, og denne produksjonen 
har en mye større verdi per kWh enn varmeproduksjon. 
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6.4 Alt. 3: El-produksjon, Triogen Organic Rankine Cycle  

6.4.1 Løsningsbeskrivelse  

Triogen tilbyr en Organic Rankine Cycle (ORC) til for å produsere elektrisitet.  

Installasjonen bruker røykgassen direkte inn på fordamperen, og man trenger derfor ikke 
noen egen kjel som mellomledd mellom avfallsforbrenningen og el-produksjonen.  

 

Referanseanlegg 

Triogen har flere referanseinstallasjoner, men disse er alle basert på biobrensel eller 
naturgass. De har altså ingen tidligere erfaring med direkte utnytting av røykgass fra 
avfallsforbrenningsanlegg.  

 

6.4.2 Energiproduksjon og drift 

Krav til røykgassen 

Triogen opplyser at røykgassen ikke kan være klebrig («non-sticky»), og at innholdet av tørt 
støv bør være lavere enn 200 mg/Nm3.  

Målinger på en lignende forbrenningsovn viser maksimale støvverdier før rensing på 1224 
mg/Nm3. Triogen-maskinen tåler temperaturer opp til 530 °C, og derfor må røykgassen 
blandes med omgivelsesluft for å få riktig temperatur.  

Triogen har estimert hvor mye luft som må blandes inn for å oppnå riktig temperatur. 
Forholdet ligger på ca. 44 kg luft per 100 kg røykgass. Dette tilsier at maksimalt støvinnhold 
vil ligge på ca. 850 mg/Nm3 etter blanding med luft fra omgivelsene. Det er avklart med 
leverandør av renseanlegget at en slik oppskalering av luftmengde vil gå bra, men at det vil 
resultere i en økt investeringskostnad på 200 000 kroner. 

Fordamperen må renses regelmessig. Dette gjøres ved hjelp av et automatisk rensesystem, i 
tillegg til manuell rensing ved å åpne en luke som er laget for dette formålet.  Kvaliteten på 
røykgassen vil være bestemmende for hvor ofte fordamperen må renses. Triogen har fått 
tilgang til måleverdier for støvinnholdet i røykgassen, men vi har ikke fått endelig 
tilbakemelding på om det vil være mulig å drifte et anlegg med slike verdier for støvinnhold i 
røykgassen på en god måte. De har imidlertid uttrykt skepsis. Dermed kan det se ut til at 
man ikke bør bruke røykgassen direkte uten å fjerne noe støv først.  
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Energiproduksjon 

El-virkningsgraden til maskinen varierer 13 og 18 % etter hvordan den driftes. Med en 
gjennomsnittlig virkningsgrad på 15 %, gir dette en årlige el-produksjon på 636 000 kWh per 
år.  

Maskinen kan imidlertid produsere opp til 150 kW el, som ved kontinuerlig drift gir 1 314 000 
kWh per år. Potensielt kan man altså produsere mer enn dobbelt så mye elektrisitet med 
samme investering dersom man får økte avfallsmengder.  

6.4.3 Oppsummering 

Det er utført samme type lønnsomhetsberegninger for ORC-maskinen fra Triogen som for de 
to andre alternativene, og denne oppnår dårligere lønnsomhet enn Stirling-maskinen. 
Dessuten er kostnader knyttet til investeringer og drift mer usikre i dette alternativet.  

Dette, kombinert med at leverandøren til nå ikke har kunnet garantere god drift med de 
støvmengdene som fins i urenset røykgass samt at de ikke har erfaring med bruk av 
røykgass fra avfallsforbrenning, gjør at vi anser dette alternativet som lite aktuelt.  

Det kan imidlertid ikke utelukkes at det finnes andre leverandører av ORC-maskiner som kan 
være aktuelle.  
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6.5 Alt. 4: Relokalisering av avfallsanlegget uten lokal 
avfallsforbrenning 

6.5.1 Løsningsbeskrivelse 

I dette alternativet relokaliseres avfallsanlegget fra dagens plassering til én av plasseringene 
som er vurdert i avsnitt 5.3.  

Som beskrevet i avsnitt 5.2.2, vurderes et tomteareal på 14 000 m2 og et bygg på 1800 m2 
som tilstrekkelig ved relokalisering gitt at driften fortsetter noenlunde som før. Dersom man 
ønsker å begynne å lagre avfallet over lengre perioder for deretter å frakte dette til fastlandet 
med bulkbåt, vil man antagelig måtte ha en større tomt for å ha plass til utendørs lagring.  

Bygging av et nytt avfallsanlegg vil kanskje innebære investeringer i en ny pakkemaskin, og 
med dette reduserte driftskostnader. I tillegg vil et nytt avfallsanlegg åpne for en mer praktisk 
utforming av anlegget i forhold til dagens behov, noe som sannsynligvis vil føre til mer 
effektiv drift, og reduserte driftskostnader. Utendørs lagring av avfallet over flere år og 
transport med bulk-båt vil gi et økt behov for asfalterte arealer, men kan gi reduserte 
transportkostnader.  

I denne rapporten er relokalisering vurdert basert på dagens forutsetninger for drift. 
Størrelsen på investeringer og potensialet for besparelser i driftskostnader som er knyttet til 
andre endringer enn etablering av avfallsforbrenning, må vurderes i et eget prosjekt eller 
som del av et forprosjekt. 

6.5.2 Investeringskostnader 

Ved relokalisering må man investere i et nytt bygg og asfaltering av utearealer. I tillegg 
kommer avgifter for tilkobling til infrastruktur, samt avhendingskostnad for det gamle 
anlegget. Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF forventer at avhendingskostnaden kommer til å 
ligge på 3,5-4 MNOK. 

Påslagene er i dette alternativet satt noe lavere enn det som er gjort for investeringene i de 
andre alternativene. Dette begrunnes med følgende: 

- Bygget skal i dette tilfellet ikke tilpasses et eksisterende bygg.  
- Hoveddelen av bygget vil være kald sone, og store deler av bygget vil dermed kunne 

være mindre isolert enn byggene det er snakk om i de andre alternativene. 
- Større areal gir lavere påslag per m2. 
- Generelt mindre usikkerhet rundt kostnadene til prosjektering og byggeledelse osv. 

enn dersom bygget skal tilpasses avfallsforbrenning og evt. elektrisitetsproduksjon. 

Investeringskostnader, asfalteringskostnader, tilknytningsavgifter og påslag er oppsummert i 
Tabell 6-15. 
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Tabell 6-15: Investeringskostnader, relokalisering av avfallsanlegg. 

KOSTNADER           

Anlegg  Påslag Enhet Mengde Pris Kostnad kr 

Nytt bygg   RS 1,0 36 000 000 36 000 000 
            
            
Sum     1   36 000 000 
Diverse 3%       1 080 000 
Tilrigging          0 
Anbudssum         37 080 000 
Prisstigning før byggestart      0 
Prisstigning i byggetida      0 
Uforutsett       0 
Entreprisekostnad         37 080 000 
Honorar,adm.,gebyrer o.l. 10%    3 700 000 
Delsum         40 780 000 
Asfaltering  m2 12 200 400 4 880 000 
Sandfang, oljeutskiller og avløpsledning  RS   200 000 
Tilkoblingsavgift, vann  m2 1800 244 439 200 
Tilkoblingsavgift, avløp  m2 1800 244 439 200 
Tilkoblingsavgift, elektrisitet  stk. 1 27445 27 445 
Tilkoblingsavgift, fjernvarme  m2 1800 487 876 600 
Tilkoblingsavgift, vei  m2 1800 262 471 600 
Reserve 5%       2 039 000 
Totalkostnad eks grunnerverv       49 754 000 
Grunnerverv   RS  0 0 
BUDSJETTKOSTNAD (avrundet)     50 000 000 
 

Som tabellen viser oppnår man en budsjettkostnad på rundt 50 MNOK for bygg, asfaltering, 
overvannshåndtering og tilknytningsavgifter.  

I tillegg vil man få en avhendingskostnad for eksisterende avfallsanlegg på 3,5 - 4 MNOK. 

Dette gir en totalkostnad på rundt 54 MNOK, noe som tilsvarer en merinvestering i forhold til 
referansealternativet på 40 MNOK. 

6.5.3 Reduserte driftskostnader sammenlignet med dagens drift 

Som beskrevet i avsnitt 6.5.1, er driftskostnadene for dette alternativet basert på dagens 
kostnader til avfallshåndtering. Mer detaljerte beregninger for investeringer og besparelser 
knyttet til endring av dagens måte å drifte på, må evt. undersøkes nøyere i forprosjekt eller et 
eget prosjekt. 

6.5.4 Lønnsomhetsanalyse 

Med forutsetningen om at driftskostnadene ikke endres, vil man kun ha utgifter til investering 
i dette alternativet. Merinvesteringen i forhold til referansealternativet blir på 40 MNOK. Fordi 
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man ikke har noen årlige besparelser, resulterer dette i en netto nåverdi på rundt  -40 
MNOK. 

6.5.5 Sensitivitetsanalyse 

Relokalisering vil sannsynligvis medføre mer effektiv drift av anlegget. Hvor mye er ikke 
mulig å anslå uten nærmere undersøkelser, men for å få et inntrykk av hvor mye reduserte 
kostnader til avfallsbehandling ved relokalisering vil påvirke netto nåverdi, har vi satt opp tre 
ulike scenarier. De totale kostnadene til avfallsbehandling reduseres her %-vis i forhold til 
dagens kostnader på ca. 6,4 MNOK per år. Det understrekes at evt. nødvendige 
ekstrainvesteringer for å oppnå disse besparelsene ikke er inkludert.  

 

Tabell 6-16: Sensitivitetsanalyse, besparelser i driftskostnad, NOK/år 

Besparelse [%] Besparelse [NOK/år] Netto Nåverdi 

5 %              320 000          -31 551 096  
10 %              640 000          -27 202 191  
15 %              960 000          -22 853 287  
20 %          1 280 000          -18 504 382  
25 %          1 600 000          -14 155 478  
30 %          1 920 000             -9 806 573  

 

 

6.5.6 Oppsummering 

Når man legger dagens drift til grunn, har man i alternativet med relokalisering kun utgifter i 
form av investeringer i nytt anlegg og avhendingskostnad. Dette gir en netto nåverdi på rundt 
- 40 MNOK.  

I avsnitt 6.2.6 har vi etter beste evne prissatt besparelser i forhold til dagens 
avfallshåndteringskostnader som kan oppnås dersom man investerer i et 
avfallsforbrenningsanlegg. Investeringer og besparelser som ikke er knyttet til et nytt 
avfallsforbrenningsanlegg har ikke vært inkludert i prosjektet. Konkret er det ikke vurdert 
mulige besparelser i drift knyttet til investering i ny pakkemaskin, bedre og mer praktisk 
utforming som man kan oppnå i et nytt anlegg, samt besparelser knyttet til å langtidslagre 
avfallet og sende dette ned med bulkbåter hvert 2. eller 3. år.  

Sensitivitetsanalysen viser hvordan netto nåverdi endrer seg dersom man lykkes med å 
redusere dagens avfallsbehandlingskostnader kun ved å bygge et nytt avfallsanlegg. 

Selv med besparelser på 30% sammenlignet med i dag, dvs. nær 2 MNOK i året, vil man 
ikke oppnå en positiv netto nåverdi for merinvesteringen. 

Dette regnestykket inkluderer imidlertid ikke nytten ved å frigjøre dagens tomt, som er både 
sentrums- og sjønær, til andre formål. I en helhetlig vurdering av de ulike alternativene, må 
dette aspektet selvfølgelig inkluderes.  
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6.6 Alt. 5: Relokalisering av avfallsanlegget med lokal 
avfallsforbrenning 

6.6.1 Løsningsbeskrivelse 

I dette alternativet etablerer man lokal avfallsforbrenning ved energiverket i tillegg til at man 
relokaliserer avfallsanlegget.  

Reno Vest og Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF har signalisert at størrelsen på dagens 
lokaler er tilstrekkelige dersom avfallsforbrenning etableres. Det vil si at et bygg på rundt 
1300 m2 bør være tilstrekkelig.  

Når det gjelder tomt, vil behovet være tilnærmet det samme som for alternativet uten 
avfallsforbrenning, da mellomlagring av ballet restavfall tar opp en forholdsvis liten andel av 
totalt areal. I tillegg må man uansett ha mulighet til å mellomlagre avfallet dersom man skulle 
få driftsstans på avfallforbrenningsanlegget. Et arealbehov på 13 000 m2 legges derfor til 
grunn, hvorav 1000 m2 ikke har behov for asfaltering. 

6.6.2 Investeringskostnader 

Total investeringskostnad for avfallsforbrenningsanlegg er anslått til 45,3 MNOK basert på 
tilbudet fra INOVA. Disse kostnadene er redegjort for i avsnitt 6.2.3.  

Ved relokalisering av avfallsanlegget vil man i tillegg måtte investere i nytt bygg, asfaltering 
av ny tomt, samt sandfang, oljeutskiller og avløpsrør til overvann.  

Avgifter for tilknytning til infrastruktur kommer i tillegg, det samme gjør kostnader til 
avhending av eksisterende avfallsanlegg.  

Investeringskostandene er oppsummert i Tabell 6-17. 
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Tabell 6-17: Investeringskostnader for relokalisering av avfallsanlegg gitt at man også investerer i et 
avfallsforbrenningsanlegg. 

INVESTERINGSKOSTNADER 
  
Anlegg  Påslag Enhet Mengde Pris pr 

enhet 
Kostnad kr 

Nytt bygg   m2 1300        20 000  26 000 000 
    

   
  

Sum       26 000 000 
Diverse 3%      780 000 
Tilrigging         0  
Anbudssum      26 780 000 
Prisstigning før byggestart     0  
Prisstigning i byggetida     0  
Uforutsett         0  
Entreprisekostnad      26 780 000 
Honorar,adm.,gebyrer o.l. 10%       2 678 000 
Delsum      29 460 000 
Asfaltering  RS   4 280 000 
Sandfilter, oljeutskiller, 
overvannsledning 

 
m2 1300 244 200 000 

Tilkoblingsavgift, vann  m2 1300 244 317 200 
Tilkoblingsavgift, avløp  stk 1 27445 317 200 
Tilkoblingsavgift, elektrisitet  m2 1300 487 27 445 
Tilkoblingsavgift, fjernvarme  m2 1300 262 633 100 
Tilkoblingsavgift, vei     340 600 
Finanskostnad        0  
Reserve 5%     1 473 000 
Totalkostnad eks grunnerverv        37 048 545 
Grunnerverv         0  
BUDSJETTKOSTNAD     37 000 000 

 

I tillegg kommer avhendingskostnaden på mellom 3,5 og 4 MNOK, noe som gir en 
totalkostnad knyttet til dette alternativet på ca. 41 MNOK.  

Dette gir en total merinvestering i forhold til referansealternativet på rundt 72,2 MNOK. 

6.6.3 Lønnsomhetsanalyse og oppsummering 

I lønnsomhetsanalysen legges de samme årlige besparelsene til grunn som i alternativ 1. 
Som i alterntativet med relokalisering uten forbrenningsanlegg, tar lønnsomhetsanalysen 
ikke hensyn til eventuelle besparelser knyttet til andre forhold enn innføring av lokal 
avfallsforbrenning.  

Dette gir en netto nåverdi som er 41 MNOK lavere enn for alternativ 1, dvs.  -  44 MNOK. 

Det understrekes at man ikke har inkludert nytten ved å frigjøre dagens tomt, som er både 
sentrums- og sjønær, til andre formål. I en helhetlig vurdering av de ulike alternativene, må 
dette aspektet selvfølgelig inkluderes.  
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7 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Det er mulig å få til lokal avfallsforbrenning med varmegjenvinning eller el-produksjon i 
Longyearbyen, men dette vil kreve et eget renseanlegg som er uavhengig av et evt. 
renseanlegg på Energiverket. Dersom det etableres et avfallsforbrenningsanlegg kan 
eksisterende avfallsanlegg dekke behovet for behandling av resterende avfall. 

Dersom avfallsanlegget skal relokaliseres kan et nytt anlegg bygges mindre dersom man 
investerer i et lokalt avfallsforbrenningsanlegg. 

Investeringskostnadene for et nytt avfallsforbrenningsanlegg er estimert til ca. 45,3 MNOK. 
Når elektrisitetsproduksjon basert på en Stirling-motor inkluderes, kommer det  totale 
investeringsbehovet opp i rundt 51,5 MNOK.  Merinvesteringen i forhold til 
referansealternativet blir da på henholdsvis 31,2 MNOK og 37,4 MNOK. 

Utnyttbar varmeproduksjon fra avfallsforbrenningsanlegget er beregnet å ligge på ca. 4,2 
GWh per år. Hvor mye som faktisk kan benyttes til fjernvarmeproduksjon er vanskelig å 
anslå, da Longyearbyen i dag har et varmeoverskudd store deler av året. Dette kan imidlertid 
endre seg i fremtiden. I beregningene er det antatt at ca. 40 % av årlig varmeproduksjon kan 
benyttes til fjernvarme, dvs. en energiutnyttelse på 40 %. Dette tilsvarer rundt 1,7 GWh per 
år, og med en varmepris på 0,39 kr/kWh gir dette en årlig inntekt på rundt 650 000 kr/år. Årlig 
el-produksjon fra Stirling-motoren kan forventes å ligge på rundt 750 000 kWh per år, og med 
dagens elpris på 1,52 kr/ kWh utgjør dette en årlig inntekt på 1,15 MNOK. El-produksjon vil 
imidlertid innebære at det høyst sannsynlig ikke vil være regningssvarende å produsere 
fjernvarme, da tur- og returtemperaturene i Longyearbyen er såpass høye at dette vil 
redusere el-virkningsgraden kraftig.  

De årlige besparelsene i forhold til dagens avfallsbehandling er beregnet til rundt 2,1 MNOK 
for et rent forbrenningsanlegg med fjernvarmeproduksjon. Dersom det investeres i 
forbrenningsanlegg med elektrisitetsproduksjon fra en Stirling-maskin er årlig besparelse 
beregnet til 2,4 MNOK. Disse besparelsene er ikke høye nok til å oppnå lønnsomhet dersom 
man ser på merinvesteringskostnadene knyttet til prosjektet.   

Sensitivitetsanalysene viser imidlertid at man kan oppnå lønnsomhet på merinvesteringen til 
et avfallsforbrenningsanlegg med fjernvarmeproduksjon gitt at én av følgende betingelser 
oppfylles: 

- En økning av avfallsmengder på 10 %, dvs. til minimum 1350 tonn per år. Forutsetter 
at 40 % av produsert varme fortsatt kan selges som fjernvarme, ca. 1,8 GWh per år. 

- Ca. 10 % reduserte investeringskostnader. 
- Et fjernvarmesalg på over 55 % av produsert varme, noe som tilsvarer 2,1 GWh per 

år. 
- 20 % mindre behov for hjelpebrensel pr tonn avfall, dvs bedre brennverdi på avfallet 

enn antatt 

For alternativet med elektrisitetsproduksjon viser sensitivitetsanalysene at lønnsomhet 
oppnås dersom én av følgende betingelser oppfylles: 

- En økning av avfallsmengder på over 10 %. Forutsetter at 100 % av produsert 
elektrisitet selges 
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- Ca. 10 % reduserte investeringskostnader. 

Dersom reelle investeringer ved videre drift eller relokalisering av avfallanlegget er høyere 
enn 14 MNOK, vil dette medføre at merinvesteringen for lokal avfallsforbrenning blir lavere. 
Dette vil følgelig også øke lønnsomheten til prosjektet. 

Miljømessig er gevinsten ved å starte med avfallsforbrenning i Longyearbyen liten. De totale 
unngåtte klimagassutslippene ligger på 380 tonn CO2-eq per år uten el-produksjon og 1120 
tonn CO2-eq per år med el-produksjon. Til sammenligning utgjør dette henoldsvis 0,6  % og 
1,7 % av de årlige CO2-utslippene fra forbrenning av kull på Energiverket. En mer 
kostnadseffektiv måte å oppnå CO2-reduksjoner på kan være å gjennomføre tiltak for å 
redusere elektrisitetsbehovet i Longyearbyen.  

Når det gjelder hvor mye av energien fra avfallsforbrenningen som man vil få utnyttet, er 
dette vanskelig å anslå dersom man skal utnytte varmeproduksjonen i fjernvarmenettet. I dag 
har man et varmeoverskudd mesteparten av året, men det kan likevel hende at man i en del 
driftssituasjoner kan få utnyttet varmen. I tillegg kan varmebehovet endre seg i fremtiden. I 
lønnsomhetsberegningene har vi benyttet en energiutnyttelsesgrad på 40 %, men det 
understrekes at dette er en antagelse.  

Ved el-produksjon vil man bruke all den termiske energien til å produsere el, men på grunn 
av lav el-virkningsgrad vil man få et mye lavere utbytte i antall kWh enn dersom man bruker 
varmen direkte.  

Dersom avfallet sendes til Sverige, er man garantert en energiutnyttelsesgrad på 60 % eller 
mer i henhold til EU’s avfallsdirektiv.  

Det er mye usikkerhet knyttet til prosjektet. Sammenlignet med prosjekter på land vil man ha 
økt risiko knyttet til: 

o Klimatiske forhold 
o Lang transport av utstyr, deler og personell gjør driftskostnadene mer usikre 
o Svært lave avfallsmengder reduserer kraftig antall aktuelle leverandører av 

forbrenningsanlegg 
o Bruk av Stirling-motor til el-produksjon vil være det første anlegget i Norge i 

sitt slag. Selv om man har 10 000 timer driftstid på tilsvarende maskiner som 
driftes som varmepumpe, medfører drift som el-produksjonsenhet en økt risiko 
for uforutsette driftsproblemer sammenlignet med drift som varmepumpe. 

o Bruk av Triogens ORC vil være det første av deres anlegg som benytter 
røykgass fra avfallsforbrenning. Basert på måledata fra INOVA kan det se ut 
til at røykgassen fra avfallsforbrenningen ikke tilfredsstiller kravene til 
leverandøren av ORC-maskinen, men dette er fortsatt ikke endelig bekreftet. 

 
Uten lokal avfallsforbrenning må man enten utvide eksisterende anlegg eller relokalisere 
dette. Det er fullt mulig å utvide avfallsanlegget på dagens tomt og fortsette driften her. 
Dersom andre hensyn gjør at man ønsker å frigi denne tomta og derfor må relokalisere 
avfallsanlegget, er antagelig tomta på Hotellneset best egnet.  Mellomlageret bør i så fall 
inkluderes i det nye avfallsanlegget. 
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Relokalisering innebærer betydelige investeringskostnader. Med gitte forutsetninger er 
relokalisering, både med og uten lokal forbrenning, de minst lønnsomme alternativene. Det 
understrekes at eventuelle effektiviseringsgevinster og investeringer for å oppnå disse ikke 
er vurdert. Mulige reduksjoner i driftskostnader på grunn av effektiviseringseffekter knyttet til 
endret drift og investeringer i nye maskiner bør utredes nærmere.  

Relokalisering av avfallsanlegget vil frigjøre den sjø- og sentrumsnære tomta hvor anlegget 
ligger i dag. Verdien av dette er ikke inkludert i den økonomiske analysen da det er vanskelig 
å prisette nytten av å frigjøre tomta, men det er et viktig aspekt å ha med i en helhetlig 
vurdering av alternativene.  
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VEDLEGG 

Lønnsomhetsberegning, Triogen ORC 

7.1.1 Investeringskostnader 

Triogen oppgir investeringskostnaden til 500 000 €. Selv om kursen er noe lavere i dag 
(7,6075 per 02.05.2013), har vi tatt utgangspunkt i en «normalkurs» på 8 kr, og dermed en 
innkjøpskostnad på 4 MNOK. 

Triogen har ikke gitt inngående opplysninger om hva som inngår i investeringskostnaden. 

Med tilsvarende påslag som beskrevet for SPP i avsnitt 6.3.3, kommer total 
investeringskostnad på 5,7 MNOK. 

 

7.1.2 Drift- og vedlikeholdskostnader 

Triogen har ikke kommet opp med noen anslag på drift- og vedlikeholdskostnader. I kalkylen 
antar vi derfor at disse ligger på samme nivå som for Single Phase Power. Triogen har mer 
driftserfaring, og dette tilsier at driftskostnadene her er noe lavere. På en annen side har de 
ikke erfaring med bruk av røykgass fra avfallsforbrenning, og fordamperen må rengjøres 
regelmessig. I tillegg har de ikke kontor eller utsalg i Norge, noe som vil gi høyere 
reisekostnader for driftspersonell. Dette tilsier høyere drift- og vedlikeholdskostnader.  

I beregningene har vi antatt 50 % høyere driftskostnader enn for SPP, dvs. 300 000 kr/år. 

 

7.1.3 Energikostnader- og inntekter 

Med en årlig el-produksjon på 636 000 kWh, vil man få en årlig salgsinntekt på 967 000 
kroner. Utgiften til hjelpebrensel er lik som for de andre alternativene; ca. 1 134 000 kr/år.  

 

7.1.4 Reduserte kostnader sammenlignet med i dag, avfallshåndtering 

De reduserte kostnadene sammenligned med i dag vil være like som for alternativ 1, og 
premissene for disse er gjengitt i avsnitt 6.2.6. 

 

7.1.5 Lønnsomhetsanalyse 

Tabell 0-1 viser lønnsomhetsberegningene for avfallsforbrenningsanlegg inkludert en Triogen 
ORC-maskin. 
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Tabell 0-1: Oppsummering lønnsomhetsberegninger, Triogen ORC 

Lønnsomhet, oppsummering: Netto nåverdi  

Investeringer                  37,3  MNOK 
Evt. Enova-støtte                     0,8  MNOK 
Årlige besparelse sammenlignet med null-
alternativ 

                    2,1  MNOK/år 

Netto nåverdi uten Enova-støtte                   -8,9  MNOK 
Netto nåverdi med Enova-støtte                   -8,1  MNOK 
 

Dette alternativet er det som kommer dårligere ut en bruk av Stirling-motor. I tillegg er det 
knyttet større usikkerhet rundt drift og kostnader når det gjelder dette alternativet enn Stirling-
alternativet. I og med at alternativet virker å være svært lite aktuelt, utelates nærmere 
sensitivitetsanalyser. 

7.1.6 Miljøanalyse 

Klimagassregnskap 

Klimagassregnskapet er svært likt som for SPP, med total mengde unngåtte utslipp på 960 
tonn CO2-eq per år. Dette tilsvarer 1,5 % av de årlige utslippene fra Energiverket.  

Tabell 0-2: Klimagassregnskap, Triogen ORC 

  ORC 
  [tonn CO2-eq] 
Unngåtte utslipp, transport 114 
Unngåtte utslipp, materialer 6 
Unngåtte utslipp, forbrenning av 
kull 

840 

SUM 960 
Andel av utslipp fra Energiverket 1,5 % 
 

 

Andre miljøpåvirkninger 

Produksjon av elektrisitet ved bruk av Triogens ORC-maskin vil innebære direkte bruk av 
røykgassen i fordamperen til maskinen. Her vil støv og skitt fra røykgassen feste seg, og 
denne må derfor feies. Hvor ofte vil avhenge av hvor skitten røykgassen er. Siden dette er 
før røykgassrensingen, vil belegget i varmevekslere kunne inneholde tungmetaller og andre 
skadelige stoffer. Belegget fra varmeveksleren må derfor behandles på en slik måte at 
personell og miljø beskyttes.  

Utover dette vil ikke bruk av ORC til elektrisitetsproduksjon medføre noen andre 
miljøpåvirkninger enn de som kommer fra avfallsforbrenningsanlegget. 
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