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Litt om bakgrunnen for møtet

 2017: Regjeringen foreslår å avvikle driften i kullgruvene Svea og 

Lunckefjell på Svalbard - størstedelen av den tradisjonsrike 

gruvebedriften Store Norskes virksomhet.... 

Igjen står Gruve 7, der antall skift er økt til to og driften spås ti års 

levetid. Heller ikke den gruven antas å være lønnsom på sikt (sitat).

 2018: Thema Consulting Group sammen med Multiconsult fikk i

oppdrag fra OED å utrede ”Alternativer for framtidig energiforsyning 

på Svalbard” 
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Isfjord Radio
Gruve 7

Lunckefjell
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Dagens kraft/varme-verk i Longyearbyen

Årsproduksjon:

Elektrisk strøm: 40 GWh

Fjernvarme:       70 GWh

Kullforbruk: ca 30 000 t/år
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Hovedessensen i studie av ny energiforsyning utført av 

THEMA Consulting Group/Multiconsult for OED (1)

Vi vurderte i alt 11 forsyningsløsninger

Figur/tekst kopiert fra THEMA Consulting Group presentasjon på OED innspillsmøte 09.11.18  
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Hovedessensen i studie av ny energiforsyning utført av 

THEMA Consulting Group/Multiconsult for OED (2)

Lærdommer

Figur/tekst kopiert fra THEMA Consulting Group presentasjon på OED innspillsmøte 09.11.18  
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Mulig løsning på kort/mellomlang sikt ?
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OED innspillsmøte 9. november 2018

 Formålet med møtet var å få innspill fra firma, konsulenter mv. som 

ønsket å komme med forslag til løsninger.

Undertegnede sendte inn en kort presentasjon i forkant, med forslag 

om at neste generasjon kjernekraft burde utredes.

 Møtet ble innledet av Olje –og energiministeren, etterfulgt av en 

oppsummering av THEMA/Multiconsults rapport og deretter innspill fra 

15 firma/konsulenter, som hadde meldt seg på, herunder også Torium 

Konsult v/ Elling Disen, som presenterte torium saltsmeltereaktor.

De øvrige innspillene tilførte ikke noe nytt av interesse, utover det som 

står i rapporten til THEMA/Multiconsult.

 Bellona uttalte bl.a. følgende om lønnsomhet:

Hovedkriterium for løsninger. Hvorfor? Hvilke muligheter ligger i 

nytenking om energisystemet? Tenk større !

Vi kan bare slutte oss til uttalelsen om nytenking !
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Neste generasjon småskala kjernekraft 

som fremtidig kraft/varme-løsning i Longyearbyen ?

 Neste generasjon småskala kjernekraft vil bety fremtidsrettet, robust og 

karbonfri kraft/varme-løsning i Longyearbyen

 Forutsatt at driften ved nåværende kraft/varmeverk blir videreført med 

fornybart brensel i de neste 10-15 år, er det god tid til å realisere en ny løsning

 Valg av småskala kjernekraft, må ses både i et globalt miljøpolitisk perspektiv 

og et norsk/nordisk industripolitisk perspektiv

 Miljøpolitisk, i den forstand at verden vil trenge ny kjernekraft om utslipps-

målene skal nås og Norge har som uttalt ambisjon å utvise teknoligisk lederskap i 

utviklingen av miljøteknologi.

I dette tilfelle: Å bidra i utviklingen av miljøvennlig småskala kjernekraft
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Kjernekraftverket i Oscarshamn som har 3 reaktorer

Ny generasjon kjernekraft under utvikling

ThorCon salt-

smelte reaktor

med thorium 

oppløst i salt-

smelten som 

brensel
Kilde: 

ThorCon Power

 Kjernekraft som er utbygd fra 1950-tallet og 

fram til idag, består i hovedsak av store, enkelt-

stående anlegg, basert på uran som brensel

 Selv om dagens kjernekraft er den langt 

sikreste av alle energikilder, er det flere bakdeler

- lang byggetid, høye investeringer, radioaktivt 

avfall (i hovedsak et politisk og ikke et 

teknologisk problem)

 Trenden i utviklingen er å sette sammen 

anlegg av standard moduler ”Small Modular 

Reactors” (SMR), som kan masseproduseres for 

å oppnå lavere kostnader og kortere byggetid

 Utviklingen av SMR, har pågått siden 1999, og 

gjelder både vannkjølte reaktorer med uran som 

brensel og saltsmelte reaktorer, med thorium 

oppløst i saltsmelten som brensel

Mer om kjernekraftteknologi og aktuell løsning for 

Longyearbyen, i neste innlegg v/ Per I Wethe
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Nødvendige systemtjester i en 

robust strømforsyning

Krav til robust strømforsyning

 For å drifte en robust strømforsyning 

kreves produksjon av nok kWh'er, 

reservekapasitet, systemtjenester og 

løpende driftsplanlegging, for å balansere 

tilbud og etterspørsel 

 Variabel strøm fra vind og sol krever 

krever back-up og tilskudd av system-

tjenester fra fast/regulerbar kraft
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Isfjord Radio
Gruve 7

Lunckefjell
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Barentsburg

7,5 MW kraft/varmeverk fra 1974

Kullforbruk: 30 – 45 000 tonn/år
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Isfjord radio
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Ny - Ålesund


