
Geotermisk energi for 

Svalbard  
 
Kirsti Midttømme1,  Nalân Koç 2, Yngve Birkelund3,Ole Øiseth4,  Alvar Braathen 5,6, 

Magnus Eriksson7, Volker Oie8  
 

1Christian Michelsen Research 2Norsk Polarinstitutt, 3Universitetet i Tromsø 
4Kings Bay 5Universitetet i Oslo, 6Universitetssenteret på Svalbard, 7SINTEF, 

8NORSAR 
 

Geoenergi2013 29.08.2013, Bergen  



2 

Innhold  

• Motivasjon 

• Temperatur / Varmestrøm  

• Geologi 

• Energibehov  

• Typer geotermisk anlegg  

• Aktiviteter 

• Vyer 

 



3 

Aftenposten 5 juni 2013 



Mulig utslippsreduserende tiltak 

• Langsiktige tiltak 

– Utvikle og iverksette bruk 
av lokalt tilpasset teknologi 
som benytter fornybar 
energi (sol og tidevann) og 
karbonnøytral energi  

– Sentralisere den 
kullbaserte elektriske 
kraftproduksjonen, 
iverksette karbonfangst og 
ta i bruk filterteknologier  
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Energikilde 
Elektrisitet og varme 
 
Kull  
• Longyearbyen 
• Barentsburg 
 
Diesel 
• Svea 
• Ny-Ålesund 
• Longyearbyen 
• Hornsund 
• Bjørnøya 
• Hopen 
• Isfjord radio 

 
 
Total forbruk (2007) 
70 000 tonn kull 
10 000 tonn diesel 
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Tektoniske grenser 
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Heat- flow map  
Fennoscandia and the Norwegian- Greenland Sea  

Slagstad et al 2009 
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Varme kilder, Svalbard  

Jotunkjelda ved Bockfjorden 
T >20 C hele året 

Trollkjelda  8 km sør for  
Jotunkjelda T  28C 
 
I tillegg finnes det kilder med 
lavere temperaturer flere 
andre steder på Svalbard 



Temperaturlogger, NGU 

9 



10 

Ny_Ålesund 
Sedimentære bergarter 
(Perm) over grunnfjell 
Komplisert geologi med 
skyveforkastning 

Longyearbyen 
Sedimentært basseng  
med skiferlag (jura/kritt) 
over sandsteins reservoar 
(trias), og dypere lagrekke 

Svea 
Lik Longyearbyen 

Svalbards geologi  
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Klima 

• Temperatur: Februar -14C, Juli +5C 

• Permafrost : 0 to 500 m dyp 

:  

 



Ny Ålesund Fjernvarme  



Data for Ny Ålesund Kraft Station 
 Etablert 1997 

 3 dieselgeneratorer,  

 3 reservegeneratorer, 

 2 lav-NOx-oljekjeler,  

 en elektrisk kjele. 

Årlig produksjon av elektrisitet 3,8 til 4GWh 

Årlig energiforbruk  11Gwh Varme + el 
7-7,5 GWh varme fra motor, eksos og oljekjelen 
Effektivitet 85-90% 

 

 



Energiproduksjon Ny-Ålesund  

• Normal elektrisk last: 
400-470KW 

• kr 2,53 kW/h (diesel, 
transport og produksjon) 
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Geotermiske alternativ  

• Høy temperatur anlegg til både el og 
varmeproduksjon  >120 ˚C (80˚C) 

• For å erstatte dagens fossile kraftanlegg kreves det at man 
finner alternative løsninger for el-produksjon 

• Ny teknologi gjør det mulig å produsere strøm ved 74˚C 

• Medium temperatur anlegg til fjern/nær varmenett  
(40 – 100 ˚C) 

• Optimalisering av energisystemet og samspill med spillvarme fra 
de fossile kraftanleggene mhp. temperaturnivå og tilgjengelighet  

• Grunne varmepumpebaserte systemer  

• Permafrost kan være en utfordring  

• Økt el. forbruk pga varmepumpe gir liten miljøgevinst  
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Forstudie for bruk av  
geotermisk energi for 
Ny Ålesund  
• Norsk Polarinstitutt, 
      CMR, Kings Bay, UNIS  

Svalbard’s geothermal 
potential exploration 
and geological 
characterization with 
magnetotellurics 
imaging 
-UiT, Univ i Oulo, CMR 

Geothermal Energy  
in Ny-Ålesund 
UiT, studentoppgave  

Longyearbyen CO2 LAB 

Norwegian National  
Seismic Network 
Svalbard  
NORSAR, UiB 

Geotermisk energi 
for Svea  
SINTEF, masteroppgave 
Store Norske  

Permafrost  
Observatory Project 
UNIS  



UNIS CO2 Lab, Longyearbyen  

• UNIS CO2 lab initiert av UNIS i 2006 

• 5 testbrønner  i Adventsdalen  
Longyearbyen, den dypeste Dh4 til 
970 m dyp  

• Omfattende undersøkelser  

– Geologiske analyser av 
kjerneprøver 

–  Seismiske målinger  

– Vann injeksjon /trykkmålinger 

– reservoar simuleringer  

Slide 17 / 2-Sep-13 

Ref:UNIS CO2 Lab 
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Vyer  

• Norge bør få et medium/høy-temperatur geotermisk 
demonstrasjonsprosjekt 

• Svalbard vil være en egnet lokalitet for et slikt 
demonstrasjonsprosjekt 

• + har høye geotermiske gradienter sammenlignet med fastlands  
Norge  

• + kan erstatte fossil energi med lokal fornybar energi 

• +redusere miljøbelastning i sårbar arktisk miljø 

• - større usikkerhet vedr geologi og geotermiske forhold 

• - spesielle utfordringer med permafrost og sårbart miljø 

• - større kostnader ved forundersøkelser og etablering av 
testbrønn og anlegg  

 

 

 

 



   

    


