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Geotermisk  for  Longyearbyen 

• Hva vet vi om det geotermiske potensialet ?
• Hvordan kan geotermisk energi utnyttes ? 
• Utfordringer ved bruk av geotermisk energi 
• Konklusjoner og anbefalinger (ønsker)



Slagstad et al 2009 Fouriers lov: q = k dT/dz
q=varmestrøm , k = varmeledningsevne, dT/dz = temperaturgradient
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Longyearbyen CO2 Prosjekt

UNIS CO2 LAB

Ref: UNIS CO2 Lab
• CO2 pilot prosjekt initiert ved Longyearbyen i 2006
• 7 borehull ved Longyearbyen (Adventsdalen og ved Flyplassveien) 
• Dypeste borehullet DH4 ned til 970 m
• Omfattende geologiske, hydroloiske og  petrofysiske undersøkelser



Leteboringer på Svalbard , 1963 – 1994 

Foto, Norsk Polar Navigasjon 



Tilgang til arkivet til Norsk Polar Navigasjon 



Temperature data 
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Geotermisk alternativ  

1. Geotermisk kraft 
og varme produksjon 

2.Geotermisk varme 
2a)Uten varmepumpe 

2b)Med bruk av varmepumpe



Åpne systemer  
Direkte bruk av grunnvann 

Ref : SGU



Lukkede systemer 
Plastslange montert 
i energibrønn  



Energilager i grunnen

• Berggrunn og grunnvann egnet som langtids 
varmelager

• Gjenbruk av varme 
– Spillvarme fra kraftproduksjon
– Solvarme, bruk av solfangere 





• Høyere varme forbruk en el forbruk
• Varmeforbruk gjennom hele året 
• Eksisterende fjernvarmenett – dekker det meste av varmebehovet

Energibehov Longyearbyen 



Geologien,  Longyearbyen 



Geologi, Longyearbyen 





Spesielle utfordringer ved boring
• Undertrykk er påvist i enkelte brønner 

– Vanntap ved sirkulasjon 

• Hydrokarboner og gass i sedimentene gjør at 
det bør iverksette spesielle sikkerhetstiltak 
under boring noe som medfører betydelig 
høyere borekostnader

• Manglende  lovverk og reguleringer for 
geotermisk boring  og utnyttelse på Svalbard 
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Konklusjon og anbefalinger  
• Geotermisk energi er lokal energi, tilgjengelig 

24 – 7 – 365 som kan bidra til mer fleksibel 
drift av energiverket.

• Det er nok informasjon tilgjengelig for å prøve 
en fullskala testboring ned til 2-2,5 km dyp 
(60-75 C)

• Med et geotermisk anlegg kan spillvarme fra 
energiverket og annen termisk energi 
magasineres i grunnen og brukes ved behov 



Konklusjon forts 

• Et lavtemperatur fjernvarmenett 50-70 C vil 
matche utnyttelse av geotermisk bedre enn 
dagens høy temperatur nett 

• Viktig at et  demo-anlegg ikke blir mislykkes 
• Nøkkelen til suksess er : Godt samspill mellom 

energiverket,   brukere  energiverket og 
fagmiljø innen geologi &energiteknologi



Takk for oppmerksomheten!
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