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Sammendrag 

Denne mastergradsoppgaven omhandler energiforsyningen i Longyearbyen. På oppdrag fra 

Bydrift Longyearbyen AS analyserer vi dagens tariffstruktur opp mot samfunnsøkonomisk 

optimal løsning og miljøaspekter, i lys av andre økonomiske og praktiske tilpasninger. 

Oppgaven omhandler i tillegg flere praktiske utfordringer og spesielle trekk ved dagens 

system og drift.  

 

Konsumentene i Longyearbyen betaler i dag strøm etter forbruk. Enhetskostnaden er konstant 

uavhengig av total etterspørsel i Longyearbyen. Tilvirkningskostnaden varierer avhengig av 

hvilket produksjonsapparat som produserer energien. Ved hjelp av modellering i GAMS har 

vi analysert markedstilpasningen under ulike alternative prissystemer.  

 

Ved å studere marginalkostnadene for dagens tilbud er det tydelig at Longyearbyens 

konsumenter betaler en høyere pris og får en mindre mengde energi per hode, enn hva en 

frikonkurranseløsning ellers ville ha gitt. Et system basert på marginalprising vil i teorien føre 

til at konsumentene endrer etterspørsel, og man oppnår en bedre samfunnsøkonomisk løsning.  

 

Siden et faktureringssystem basert på marginalprising medfører en rekke implementerings- og 

driftsutfordringer, har vi også analysert alternative løsninger. Den beste løsningen med dagens 

forutsetninger vil etter vår bedømmelse være å fortsette med et forbedret 

gjennomsnittsprisbasert faktureringssystem. Forbedringen innebærer at institusjoner med egen 

reserveenergiforsyning nedprioriteres ved kapasitetsbeskrankninger. Dette vil medføre 

reduserte enhetskostnader for levert energi, og sterke tilpasningssignaler til de store 

konsumentene.  

 

I Longyearbyen får miljøet stadig mer oppmerksomhet, også i mediene. Frem til man 

eventuelt får et samfunn med CO2-rensing, har Longyearbyen stort forbedringspotensial i 

energiforsyningen. Driften av energiverket kan i følge denne studien beviselig drives mer 

effektivt. Gjennom å innføre en forbedring av dagens fakturering og drift tar man et skritt i 

rett retning mot en bedre ressursutnyttelse.  
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Summary 

This master thesis covers the energy supply in Longyearbyen. We are on conducting from 

Bydrift Longyearbyen AS performing an analysis on the tariff structure, regarded to socio 

economical efficiency and environmental aspects. The thesis covers in addition practical 

challenges and characteristics of present system and management. 

 

The consumers in Longyearbyen are charged after energy consumption. The unit cost is 

constant and reflects the total demand. The production cost fluctuates heavily due to demand 

and which working unit that produces the energy. By modeling in GAMS, we have performed 

an analysis of different marked equilibrium due to alternative tariff structures and 

management practice. 

  

By studying the marginal cost of the present supply, we clearly discovered that the present 

consumption is not efficient. Consumers in Longyearbyen are charged a high price and have 

responded by having less energy consumption. Compared to the present system, a system 

based on marginal cost would result in a changed demand and a better socio economical 

result. 

  

A marginal based tariff system is related to many practical challenges, and therefore we have 

analyzed other solutions. Our recommendation is to continue a system based on average cost, 

but with some improvements. The recommended improvement is to downgrade the industry 

in periods with capacity challenges. This will result in reduced unit costs, and strong 

incentives for the industries to adapt the system. 

 

Environmental issues in Longyearbyen are receiving more attention, including in the media. 

Until there will be a society where CO2 cleansing is available, Longyearbyen will have the 

potential to improve its energy supply. The results in this study show how the running of 

energy supplies can be made more effective. By introducing improvements to the 

management, Bydrift have taken a step in the right direction towards more effective use of the 

available resources. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Den 1. januar 2002 fikk Longyearbyen lokalt selvstyre og Longyearbyen lokalstyre ble 

opprettet. Lokalstyret skal ivareta mange av de samme ansvarsområdene som en kommune på 

fastlandet, deriblant den tekniske infrastrukturen i byen. Ved opprettelsen ble også alle statens 

aksjer i Svalbard Samfunnsdrift AS (SSD) overført til lokalstyret. SSD var lokalstyrets 

driftsselskap, men har nå byttet navn til Bydrift Longyearbyen AS (Bydrift).  

 

Bydrift er i dag den operative enheten og sørger for energiforsyningen i Longyearbyen. Dette 

driftes gjennom energiverket, som er Norges eneste kullkraftverk. Energiverket leverer både 

elektrisk energi og fjernvarme til Longyearbyen. 

 

Den lokale selvstyreretten har medført en større nærhet til beslutninger og et ønske om å 

holde kostnadene lavest mulig i Svalbardsamfunnet. Sommeren 2005 tok derfor Bydrift 

initiativ til en mastergradsoppgave med temaet energiøkonomisering (ENØK). 

 

1.2 Formål og problemstilling 

Vi har valgt å belyse temaet energiøkonomisering gjennom å se på hvordan bruk av ulike 

energitariffer kan være med på å styre tilbud og etterspørsel etter elektrisk energi og 

fjernvarme i Longyearbyen. Med utgangspunkt i dette skal oppgaven svare på følgende 

problemstillinger: 

• Drives dagens energiverk samfunnsøkonomisk optimalt? 

• Hvilke tariffsystem gir best samfunnsøkonomisk optimal tilpasning? 

 

Bakgrunnen for de valgte problemstillingene er en antakelse om at dagens prissystem ikke er 

samfunnsøkonomisk optimalt. For å belyse problemstillingen benyttes produksjonsdata fra 

energiverket i Longyearbyen fra perioden 2004-2005, samt forbruksdata fra perioden 2002-

2006. Dette datamaterialet vil siden bli analysert gjennom likevektssimulering opp mot ulike 

tariffsystem.  
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2  Bakgrunn 

2.1 Longyearbyen – et samfunn i endring 

Longyearbyen og øygruppen Svalbard har de siste tiårene vært gjennom en stor 

endringsprosess. Denne skyldes i stor grad at samfunnet har blitt mer tilgjengelig, blant annet 

gjennom hyppigere flyavganger og forbedret kommunikasjon ved hjelp av nye former for 

kommunikasjonsteknologi. Historisk sett har bosetningene på Svalbard i stor grad vært basert 

på bergverksindustri, men har nå innslag av en rekke nye næringsvirksomheter. 

 

Longyearbyen er hovedsetet for øygruppen Svalbard, og det var her den norske 

bergverksindustrien tidligere var etablert. I 1996 ble den kommersielle gruvedriften lagt ned i 

Longyearbyen og flyttet til Svea, hvor den nå har sitt hovedsete. Det som i dag er igjen av 

bergverksindustri i Longyearbyen er driften av gruve 7. Driften har til primæroppgave å 

forsyne byens energiverk med kull, som bruker om lag 40 prosent av det totale uttaket av kull 

i gruven hvert år.  

 

Svalbard er en stor øygruppe med arktisk klima. Det er få steder i verden hvor denne typen 

natur og klima er så lett tilgjengelig. Derfor har Svalbard blitt et senter for arktisk forskning, 

og mange forskningsgrupper har blitt etablert. De store universitetene i Norge gikk i 1994 

sammen og etablerte Universitetssenteret (UNIS) i Longyearbyen, og i 2006 ble en helt ny 

forskningspark etablert. I tilknytning til dette er mange nasjonale og internasjonale 

forskningsinstitusjoner etablert.  

 

At Longyearbyen og Svalbard er så lett tilgjengelig har også ført til at Longyearbyen har blitt 

et turistsamfunn med ca 80 000 gjestedøgn i 2004 (Statistisk Sentralbyrå 2005). 

Turistnæringen har gitt grunnlag for etablering av flere store turistaktører og hoteller.  

 

Den økte forsknings- og turistaktiviteten har ført til en økt befolkningsvekst, noe som har ført 

til strengere krav og en modernisering av samfunnsstrukturen. 
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Som vist i Figur 1 kommer endringen i samfunnet tydelig frem gjennom forbruksstatistikken 

for elektrisk energi. Etterspørselen etter energi i bergverksindustrien har gått ned, mens 

etterspørselen fra privatehusholdninger og det øvrige næringsliv i Svalbardsamfunnet har gått 

kraftig opp (Statistisk Sentralbyrå 2005). 

 

 

Figur 1 Utviklingen i energiforbruket i Longyearbyen fordelt på ulike konsumentgrupper for perioden 

1986 - 2003 

  

 

Endringen av næringsgrunnlaget og den økende befolkningsveksten i Longyearbyen har ført 

til endringer i energietterspørselen. Dette har også ført til et sterkere fokus på den totale 

ressursutnyttelsen gjennom økt bruk av fjernvarme. Figur 2 viser produksjon av elektrisk 

energi og fjernvarme i relasjon til befolkningsutvikling (Flå 2006b; Longyearbyen Lokalstyre 

2005; Statistisk Sentralbyrå 2005) 

 



 

 4

Nedgangen i etterspørselen etter elektrisitet kan forklares ved at den kommersielle 

gruvedriften i Longyearbyen ble nedlagt i 1996. Økningen i bruk av fjernvarme kan forklares 

ved at fjernvarmenettet har blitt utvidet og at flere boliger har fått høyere standard. 

 

 

Figur 2 Produksjonsutvikling for elektrisitet og fjernvarme samt befolkningsutvikling i Longyearbyen for 

perioden 1990 - 2006 

 

Produksjonen i 2006 var på 42 GWh1 elektrisk energi og 56 GWh fjernvarme (Flå 2006b). Av 

de 42 GWh som ble produsert, leveres om lag 33 GWh til konsumentene i Longyearbyen. De 

resterende 9 MW gikk til driften av byens energiforsyning. Bydrift forventer en kontinuerlig 

vekst på 2 prosent per år for både fjernvarme og elektrisk energi (Svalbard Samfunnsdrift 

2004). 

 

                                                 

 
1 Gigawattime er en enhet for måling av energi. En gigawattime er energimengden som tilsvarer et energiforbruk 

på en gigawatt over en periode på én time 
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2.2 Ukentlig forbruk 

Produksjonen av elektrisitet i energiverket varierer kraftig i løpet av døgnet, som følge av de 

ulike konsumentgruppenes etterspørsel. Siden øygruppen er et lukket marked følger 

produksjon og etterspørsel hverandre, noe som forklares ved at kundene ikke har noen direkte 

substitusjonsmuligheter og at all energi produseres i energiverket. 

 

  

Figur 3 Forbruk av elektrisk energi for en tilfeldig valgt uke, fordelt på konsumentgrupper (2006) 

 

I figur 3 vises strukturen av energiforbruket i Longyearbyen fordelt på fire konsumentgrupper, 

der det kommer tydelig frem at etterspørselen varierer over døgnet og uken. De ulike 

gruppene etterspør ulik mengde energi. Energiverket må derfor tilpasse driften slik at de kan 

møte den totale etterspørselen til en hver tid. Den nederste konsumentgruppen viser 

energiverkets eget strømforbruk. Dette er energi som brukes for å holde energiverket i drift. 
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2.3 Energiverket 

 

Bilde 1 Energiverket i Longyearbyen 

 

Energiverket i Longyearbyen er Norges eneste kullkraftverk, og består av to identiske 

Spreadstroker-kjeler av typen Brumeister og Wain. Anlegget ble bygd i 1982, og erstattet det 

gamle energiverket som ble oppført rett etter annen verdenskrig. Hver av kjelene kan ved 48 

bar og 460 oC produsere 40 tonn damp pr. time som transporteres til to dampturbiner. Den ene 

er en mottrykksturbin2 som henholdsvis kan produsere 5,5 Megawatt (MW) elektrisk energi 

med en virkningsgrad på 19 prosent og 18 MW fjernvarme med en virkningsgrad3 på 63 

                                                 

 
2 En mottrykksturbin ekspanderer dampen til et trykk høyere enn atmosfærisk trykk. Dampen 

anvendes deretter til industrielle prosesser eller til fjernvarme, hvor den kondenserer og går tilbake til kjelen. 

Total virkningsgraden blir da lavere enn for en kondenserende turbin der mer energi tas ut til elproduksjon. 

 
3 Virkningsgrad kaller vi en størrelse som beskriver effektiviteten til en energiomvandler. Virkningsgraden har 

en verdi mellom 0 og 1 og måles ofte i prosent; en virkningsgrad på 0,9 tilsvarer 90 % 
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prosent. Den andre turbinen er en kondensasjonsturbin med tilsvarende effekt på 5,5 MW, 

men med en virkningsgrad på 27 prosent. Figur 4 viser en skjematisk bilde over energiverket. 

 

 

Figur 4 Skjematisk tegning over energiverket  

 

Turbinene avhenger av hverandre ved at elektrisitetsproduksjonen i turbin 1 styres av 

etterspørselen etter fjernvarme. Dermed kan det sies at elektrisitetsproduksjonen i turbin 1 er 

et biprodukt av fjernvarmeproduksjonen. Differansen mellom etterspurt elektrisk energi, og 

elektrisk energiproduksjon i turbin 1 dekkes av turbin 2. Denne har en høyere virkningsgrad 

ved produksjon av elektrisk energi sammenlignet med turbin 1, men bidrar ikke med 

fjernvarme.  

 

Brenselkostnaden avhenger direkte av energiprisen. Bydrift og Store Norske Spitsbergen 

Grubekompani (SNSG) har en 20 års intensjonsavtale på kulleveranser til energiverket. I 

denne avtalen justeres kullprisen på bakgrunn av hva energikostnaden er. Dette er naturlig 

ettersom SNSG er den største enkeltkonsumenten i Longyearbyen. Dagens kullpris er 4224 

kroner pr. tonn, forutsatt en strømpris på 77 øre per kWh (Flå 2006a). Kullet oppgis til å ha et 
                                                 

 
4 Avtalen utdypes i vedlegg 1 
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energiinnhold på 8,1 kW/kilo (Kan Energi 2003). Kullprisen er høyere enn 

verdensmarkedsprisen for kull. Dette kommer av en avtale Bydrift har med SNSG, som sikrer 

Bydrift det kullet man til en hver tid trenger, uten å måtte bekymre seg for leveranser, lager 

eller varierende priser. 

 

Bydrift har også ansvar for drift av reserveforsyninger. Dette er viktig ettersom man kan få 

driftstans i ulike perioder. I dag består reserveenergiforsyningen av fire dieselgeneratorer. Tre 

av disse har en installert effekt på 1,2 MW hver, og en har en installert effekt5 på 2,1 MW. 

Dieselgeneratorene er alle fra siste halvdel av 1970-tallet, men er godt vedlikeholdt og står 

ikke i fare for å bli utdatert grunnet mangel på deler. Det antas derimot at dieselgeneratorene 

leverer en noe lavere effekt enn den installerte effekten noe som betyr at de totalt sett kan 

levere 4,35 MW elektrisk energi ved behov (Svalbard Samfunnsdrift 2004).  

 

Dieselgeneratorene leverer bare elektrisk energi. Det er også reservekapasitet for å betjene 

fjernvarmen ved utkobling. Her finnes flere fyrhus som i en nødssituasjon har kapasitet til å 

betjene hele fjernvarmenettet.  

 

Det er overkapasitet på energiverket i Longyearbyen etter nedleggelsen av gruve 3 i 1996. 

Siden 1996 har man derfor valgt å ikke benytte begge kjelene samtidig. Dette gjør at 

energiverket kan levere 7 MW energi fra kullproduksjonen. Når etterspørselen overstiger 7 

MW velger man i dag å benytte dieselgeneratorene. Det er basert på en bedriftsøkonomisk 

vurdering. Når oppstartskostnadene av kjele 2 blir lavere enn kostnadene til dieselproduksjon, 

vil det bli prioritert annerledes. Ved drift på begge kjelene vil energiverket ha en effekt på 10 

MW. Dieselkostnad er 5,22 kr/l med en brennverdi på 4 kWh/l6.  

 

                                                 

 
5 Med installert effekt menes den maskinkraft som er installert i selve produksjonsapparatet. 
6 Knut Flå, seksjonsleder ved energiverket i Longyearbyen. Personlig samtale 03.03.07.  
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Reservekapasiteten skal i en krisesituasjon være tilstrekkelig for å dekke de marginale 

energibehovet i Longyearbyen. Større konsumenter har i tillegg valgt å investere i 

reservekapasitet lokalt for å kunne være selvforsynt ved svikt i energileveransen. Det er i dag 

egne dieselgeneratorer på flyplassen og på de større forskningsenhetene utenfor 

Longyearbyen. SNSG ved gruve 7 er også i disse dager i ferd med å installere en 

dieselgenerator for sin gruvedrift. 

 

I en intern utreding fra 2004 (Svalbard Samfunnsdrift 2004), kom de frem at 

reservekraftsituasjonen i Longyearbyen ikke er tilfredsstillende. Bydrift har derfor over lengre 

tid jobbet med å forbedre dette. Det har i tillegg kommet sterke signaler fra myndighetene om 

at reservekraften må brukerfinansieres. Bydrift er derfor i dialog med leverandører av brukte 

reservekraftinstallasjoner. Leder av lokalstyret Kjell Mork, sier at det er ønskelig at de nye 

dieselgeneratorene er på plass i Longyearbyen i løpet av sommeren 20077. Det er forventet at 

reservekraftkapasiteten vil fordobles til 9 MW installert effekt.  

 

 

                                                 

 
7 Kjell Mork, leder Longyearbyen lokalstyre. Personligsamtale 04.03.07. 



 

 10

2.4 Miljø 

Miljødebatten i Norge og den øvrige verden har i de siste årene blitt stadig mer intens i takt 

med at FNs klimapanel IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) har lagt frem en 

rekke rapporter, som konkluderer med at klimaendringene vi opplever i dag er et resultat av 

menneskelig påvirking. Som et resultat av dette har det blitt satt i gang ulike programmer for å 

redusere utslippene av menneskeskapte klimagasser. I Norge er politikerne stadig mer opptatt 

av miljø og klima spørsmål, i samfunnet har fokuset aldri vært større. En prinsipielt viktig sak 

hos regjeringen har vært satsningen på nordområdene. Dette er synliggjort blant annet 

gjennom en mye strengere miljølov for Svalbard (Svalbardmiljøloven 2001)8. Utslippene av 

klimagasser på Svalbard utgjør en svært liten del av Norges samlede utslipp, men man ønsker 

å bruke Svalbard som et utstillingsvindu for resten av verden. Svalbard har i tillegg blitt tillagt 

rollen som et klimabarometer der man de siste årene har bygget opp et viktig senter for global 

klimaforskning. Som et utspring av denne satsningen har SINTEF (Stiftelsen for industriell og 

teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole) i samarbeid med forskere fra UNIS og 

NTNU (Norges Teknisk- Naturvitenskaplige Universitet) en visjon om å skape et CO2
9-fritt 

Svalbard innen 202510. Lokalstyret stiller seg positive til visjonen og ser dette som en 

interessant løsning for den fremtidige forsyningen.   

 

Målet med denne oppgaven er å analysere effekten av ulike økonomiske virkemidler for 

samfunnsøkonomisk optimalisering i energiforsyningen. Siden miljø vil stå enda mer i fokus i 

årene fremover er det viktig at miljøeffektene tas hensyn til. En bedre utnyttelse av 

energiproduksjonen vil kunne medføre en økt virkningsgrad på produksjonsanlegget, som i 

sin tur vil ha en positiv effekt gjennom å minske miljøbelastningen.  

                                                 

 
8 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven), LOV-2001-06-15-79  
9 Karbondioksid er en gass hvor molekylene er satt sammen av ett karbon- og to oksygenatomer. Man uttaler det 

ofte etter dets kjemiske formel, CO2 

10 Med ”CO2-fritt” menes eliminering av unødige, menneskeskapte utslipp av CO2 som bidrar til global 

oppvarming 
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2.5 Tidligere utredninger i Longyearbyen 

Det har de siste årene vært utført et antall utredninger knyttet til fremtidig organisering og 

drift av energiverket. I dette kapitlet presenteres de fire mest sentrale rapportene; Oslo Energi 

Konsult, Kan Energi, Svalbard Samfunnsdrifts interne rapport og CO2-fritt Svalbard. 

 

Oslo Energi Konsult (2001) 

Formålet med rapporten var å synliggjøre fremtidige behov for oppgraderinger og 

nyinvesteringer i anlegget, samt å se på mulige fremtidige energikilder som blant annet vind- 

og dieselkraft. Med bakgrunn i at dagens kjeler og turbiner kun antas å ha en resterende 

levetid på litt over 10 år var anbefalningen i rapporten at dagens kullfyrte energiverk 

beholdes, samt at det ikke bør gjøres noen større nyinvesteringer på anlegget. Fremfor å gjøre 

større investeringer anbefales det på kort sikt å gå over til dieseldrift, eventuelt en 

kombinasjon av diesel og vindkraft.   

 

Energiforbruket har de siste årene vist en svak nedgang og dagens anlegg må derfor anses for 

å ha god driftskapasitet i forhold til det totale energibehovet i Longyearbyen. Rapporten 

konkluderer videre med at det ikke har vært påvist noen vesentlige svakheter ved dagens drift 

eller organisering. Ved å utvikle bedre styringsmekanismer for energiforsyningen vil det være 

lettere å tilrettelegge for en mer effektiv drift og mulige fremtidige samarbeid med eksterne 

driftsaktører. Dette kan medføre økt konkurranseevne, samt lavere kostnader. Til sist 

konkluderer de med at fjernvarmenettet er i dårlig forfatning og at det er vanskelig å regulere 

tilførselen. Fjernvarmenettet drives dermed ikke optimalt. Dette skyldes delvis mangel på 

måleutstyr hos abonnementene, og mye uvettig bruk av energi.  
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Kan Energi (2003) 

Utredningen ble bestilt av SSD og hadde som mål å se på fremtidig organisering av 

energiforsyningen (Kan Energi 2003). Utredningen drøftet fire mulige organiseringsformer: 

Dagens modell, driftsavtalemodellen, eget energiselskapsmodellen og eget 

produksjonsselskapsmodell. Hovedforskjellene mellom de ulike driftsmodellene går på 

eierstruktur, kontroll og ansvarsfordeling. Konklusjonen var at det må på plass klarere 

politiske og formelle føringer for hvordan man skal håndtere energiforsyningen i fremtiden. 

Videre konkluderte rapporten med at ved uavhengig valg av organisasjonsform, er det viktig 

at lokalstyret etablerer nødvendige virkemidler for overordnet styring og kontroll av 

energiforsyningen. På kort sikt er det derfor lite grunnlag for å vurdere nærmere samarbeid 

med aktører utenfra. Heller ikke denne utredningen påviste noen vesentlige svakheter ved 

driften og organiseringen av energiforsyningen. 

 

Svalbard Samfunnsdrift (2004) 

Dette er en intern rapport utarbeidet av SSD med mål om å vurdere ulike energibærere som 

kan være aktuelle for energisystemet i Longyearbyen. Dessuten drøftes det ulike systemvalg 

for energiverket fram mot år 2030 (Svalbard Samfunnsdrift 2004). To energisystem skilte seg 

ut; fortsatt drift av eksisterende anlegg med mulighet for overgang til dieselfyrt motordrift, og 

naturgass. I tillegg så man på hvordan vindkraft kan være et supplement til den energibærer 

en som blir valgt. Rapporten konkluderte med å fortsette driften av dagens anlegg, noe som er 

i tråd med tidligere utredninger. 
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CO2-fritt Svalbard (2007) 

Denne rapporten er i dag ikke offentlig, ettersom den fortsatt er under behandling hos 

Justisdepartementet, men vil bli offentliggjort i løpet av våren. Sammendraget bygger derfor 

på en presentasjon samt et sammendrag vi har fått av prosjektleder Gunnar Sand på UNIS og 

administrerende direktør i Bydrift Paul Guldstrand11. 

 

Utredningen er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, UNIS og NTNU på oppdrag av 

Justisdepartementet. Målet med prosjektet er en visjon om å skape et CO2-fritt Svalbard innen 

2025. Visjonen tar utgangspunkt i Svalbardmiljølovens strenge krav til forvaltning av de 

arktiske områdene, men også i den globale utfordringen om å redusere det totale utslippet av 

klimagasser. I rapporten vises det til at gevinsten ved å gå for et CO2-fritt Svalbard både er av 

miljømessig, politisk og økonomisk art. Svalbard har mulighet til å bli CO2-fritt lenge før 

Norge og kloden forøvrig, og kan sette et eksempel for resten av verden.  

 

Hvis Justisdepartementet velger å gå for visjonen vil det videre arbeidet skje trinnvis. Det 

første steget vil være å bygge et nytt kullkraftverk med CO2-rensing i Longyearbyen. Dette vil 

bli etterfulgt av etablering av et CO2-deponeringsanlegg. De øvrige samfunnene på Svalbard 

går over til biodiesel, samtidig som man gjør biodiesel tilgjengelig for hele transportsektoren. 

Det siste steget blir å etablere et produksjonsanlegg for hydrogen, basert på kull, som skal 

muliggjøre en overgang til hydrogen som energibærer for bil- og scooterparken.     

 

Andre alternativer som er aktuelle er blant annet å bygge et større kraftverk i Longyearbyen 

som også kan forsyne Svea ved hjelp av en strømkabel. Dette vil øke miljøgevinstene 

ytterligere. Et tredje alternativ vil være å konvertere samtlige kraftverk til biodiesel. Dette 

alternativet er det klart billigste, men også det minst miljøvennlige, og man mister utnyttelsen 

av kull som en viktig naturressurs. For at visjonen om et CO2-fritt Svalbard skal bli realisert 

forutsettes det at russerne gjennomfører sine planer om å bygge et miljøvennlig kraftverk i 

Barentsburg. Alternativt kan Barentsburg bli forsynt med strøm via en strømkabel fra 

Longyearbyen. Rapporten spesifiserer at veien til målet er lang og usikker, og at all teknologi 

ikke er tilgjenglig i dag.   

                                                 

 
11 Paul Guldstrand, Adm Direktør for Bydrift Longyearbyen AS. Personligsamtale 04.03.07 



 

 14

3 Teori 
Teorien denne oppgaven bygger på er todelt. Første del, konsumentteorien er hovedsakelig 

hentet fra boken ”Principles of microeconomics”, skrevet av (Stiglitz & Walsh 2002), men 

tilpasset vår notasjon. Der andre kilder er benyttet nevnes dette eksplisitt. Den andre delen er 

kalt pristeori og vil omhandle ulike tariffers innvirkning på konsumenttilpasningen. Den 

presenterte teorien vil siden ligge til grunn når vi skal diskutere de ulike løsningene opp mot 

problemstillingen. 

3.1 Prisens rolle i markedet 

I markedsøkonomien har prisen to hovedoppgaver (Sæther 1994). For det første skal prisen gi 

systemsignaler for ressursdisponering og koordinering av produksjonsaktiviteten. Det vil si at 

prisen forteller produsentene hva de kan forvente av inntekt på de ferdige produktene, og hva 

konsumentene må betale for produktene. For det andre virker prisen som et insentiv, det vil si 

at den har en produksjonsmotiverende og en rasjonerende funksjon. Alle markedsdeltagerne, 

både produsentene og konsumentene, står fritt til å velge og blir belønnet etter hvor høyt 

markedet verdsetter de varer og tjenester som blir omsatt. 

 

Produsentene vil produsere de varer og tjenester som gir størst overskudd på grunn av prisens 

produksjonsmotiverende funksjon. Tilsvarende vil konsumentene rasjonalisere sitt forbruk av 

sine knappe ressurser og velge de varer og tjenester som gir størst nytte i henhold til pris. Ut i 

fra dette resonnementet har det vist seg at prisen har en rasjonaliserende funksjon. Dersom 

markedssystemet virker perfekt vil alle økonomiske valg bli styrt av prismekanismen. Dette er 

likevel ikke alltid tilfelle i et fritt marked. Neste kapitel skal omhandle to ulike markedsformer 

og hvordan de påvirker den optimale ressursallokeringen. 
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3.2 Markeds situasjoner 

Fullkommen konkurranse 

Et marked med fullkommen konkurranse kjennetegnes ved at prisene blir bestemt av tilbudet 

og etterspørselen i markedet, og at produsentene er prisfaste kvantumstilpasser12. Figur 5 viser 

aggregert tilbud og etterspørsel og hvor markedsprisen kan leses i skjæringspunktet mellom 

tilbuds og etterspørselskurven. Etterspørselskurven reflekterer etterspørselen av produktet i 

markedet ved ulike priser. Produsentenes tilbudskurve sammenfaller med 

grenseinntektskurven, ettersom grenseinntekten i ett marked med fullkommen konkurranse er 

lik prisen. Denne markedssituasjonen vil maksimere den samfunnsøkonomiske nytten, og 

samfunnet oppnår en samfunnsøkonomisk optimal tilpasning. 

 

  

Figur 5 Markedstilpasning ved fullkommen konkurranse 

 

 

                                                 

 
12 Prisfast kvantumstilpasning innebærer at produsenten tar prisene for gitt i markedet og tilpasser mengdene ut 

fra egne ønsker, vanligvis ut fra hva han finner mest lønnsomt. Prisene blir da fastsatt av markedet uten at noen 

enkelaktører kan påvirke hva de skal være. 
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Sentrale forutsetninger for fullkommen konkurranse: 

• Antall kjøpere og selgere er så mange at ingen enkelte kan påvirke markedsprisen. 

• Alle produsentene produserer likverdige produkter og kjøperne er likegyldige til 

hvem de kjøper varen av. 

• Alle aktørene i markedet har full informasjon om priser, produktkvalitet og andre 

relevante forhold som har betydning for hvordan de oppfører seg i markedet. 

• Markedsdeltagerne kan gå inn og ut av markedet uten store kostnader.  

 

I Longyearbyen opererer energiverket i et lukket marked med politiske føringer om at 

energiprisen skal baseres på selvkost. Dette medfører at noen av de sentrale forutsetningene 

for frikonkurranse ikke er tilstede og at de må være en annen form for markedstilpasning. 

 

Ufullkommen konkurranse 

I et marked med ufullkommen konkurranse avviker markedssituasjon i ulik grad fra de 

sentrale forutsetningene om prisfast kvantumstilpasning. Ettersom frikonkurranse maksimerer 

samfunnsøkonomisk nytte, er det av interesse å se på andre markedsformers effekter på 

effektiviteten.  
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Monopol    

Monopoltilpasning kan oppstå hvis en produsent er alene i et marked, og selv kan bestemme 

pris og kvantum som skal tilbys i markedet. Monopolisten er det som kalles prissetter til 

forskjell fra frikonkurransesituasjon der man er prisfast kvantumstilpasser. 

De finnes flere ulike årsaker til at et monopol oppstår. 

• Etableringssperre; lovpålagte etableringshindre eller andre kraftige reguleringer som i 

prinsippet hindrer nyetablering. Eksempler kan være patentrettigheter, kopirettigheter 

eller offentlige konsesjoner. 

• Råderett over viktige innsatsfaktorer; eksempelvis tilgang til råvarer eller overlegen 

produksjonsteknologi.  

• Kostnadsulemper for nykommere; høye etableringskostnader gjør at monopolisten kan 

tilpasse seg slik at de ikke lønner seg for nye aktører å etablere seg. 

• Naturlig monopol; store faste kostnader kan føre til at gjennomsnittlige totale 

kostnader er synkende i hele det aktuelle produksjonsintervallet, slik at det bare er 

plass til en produsent i markedet. Etablering av parallelle produksjonskapasiteter vil 

dermed medføre dårlig utnyttelse av samfunnets ressurser  

• Markedet er for lite til at effektiv konkurranse med flere aktører skapes. 
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Monopoltilpasningen 

Ettersom monopolisten er den eneste tilbyderen i markedet kan han selv bestemme hvilken 

pris og kvantum han skal tilby i markedet.  

 

 

  

Figur 6 Monopolistens tilpasning 

 

Monopoltilpasningen er illustrert i figur 6. Monopolløsningen finnes i punktet MR = MC, det 

vil si der marginalinntekten er lik marginalkostnaden (P**, X**). I en fullkommen 

frikonkurransesituasjon ville derimot markedet automatisk tilpasset seg i MC = E dvs. der 

marginalkostnaden er lik etterspørselen. (P*, X*)  
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Effektivitetstapet ved monopol 

Under frikonkurranseløsningen maksimeres den samfunnsøkonomiske nytten, hvor avvik vil 

redusere nytten og lede til et effektivitetstap. Figur 7 illustrerer differansen i nytte mellom de 

to markedsløsningene. 

 

 

Figur 7 Effektivitetstap ved monopol 

 

Fra figuren kan forskjellen i produsent og konsumentoverskudd samt det 

samfunnsøkonomiske overskuddet ved henholdsvis monopol og fullkommen konkurranse 

analyseres. 

 

Fullkommen konkurranse Produsentoverskudd   = P*BC 

    Konsumentoverskudd   = ABP* 

    Samfunnsøkonomisk overskudd = ABC 

 

Monopol   Produsentoverskudd   = P**DFC 

    Konsumentoverskudd   = ADP** 

    Samfunnsøkonomisk overskudd = ADFC 
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Resultatet blir at monopoltilpasningen fører til et samfunnsøkonomisk tap vist i området DFB. 

I tillegg blir fordelingen mellom produsenten og konsumenten forskjøvet. 

Monopoltilpasninger er altså ikke en samfunnsøkonomisk optimal tilpasning.  

 

Vi har tidligere i dette kapitlet vist at energiverket er en monopolist, men de har pålagte 

politiske føringer om at det skal opptre som en aktør i de frie marked. Bakgrunnen for dette er 

at man ønsker å sikre en samfunnsøkonomisk optimal drift. En viktig del av analysen blir 

derfor å simulere en frikonkurranseløsing med faktisk produksjonsdata fra energiverket, for å 

se om det drives samfunnsøkonomisk optimalt og i tråd med politiske føringer. 
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Prisdiskriminering 

Prisdiskriminering er et verktøy monopolisten kan bruke for å utøve markedsmakt. 

Prisdiskriminering bygger på antakelsen om prisdifferensiering på ett og samme produkt solgt 

til forskjellige konsumenter. Dette blir gjort uten å påføre produsenten økte 

marginalkostnader. Gjennom å dele opp markedet i delmarkeder etter konsumentgrupper kan 

monopolisten ta ut en pris som tilsvarer gruppens maksimale betalingsvillighet. Slik kan 

produsenten ta ut en ekstraordinær gevinst. I dag utøver ikke energiverket noen form for 

prisdiskriminering ettersom alle aktører uansett forbruk betaler samme enhetspris. Derimot vil 

antakelig noen av de aktuelle forslagene kunne medføre ulike former for prisdiskriminering. 

Vi ser det derfor som hensiktmessig å gi en nærmere presentasjon av dette.  

 

Det er tre betingelser som må være oppfylt for at produsenten skal kunne utføre 

prisdiskriminering (Varian 1999). 

 

• Produsenten må ha en viss form for markedsmakt.  

• Produsenten må ha mulighet til å skille konsumentene fra hverandre.  

• Produktet må ikke kunne selges videre. 

 

Prisdiskriminering deles ofte inn i tre ulike hovedgrupper; førstegrads eller såkalt fullkommen 

prisdiskriminering, samt andre- og tredjegrads prisdiskriminering. I denne oppgaven er det 

kun tredjegrads prisdiskriminering som vil være aktuell, ettersom den tar utgangspunkt i 

differensiering på gruppenivå. Dette vil bli diskutert nærmere opp mot effekten av å 

differensiere prisen til ulike konsumentgrupper. Første- og andregrads prisdiskriminering vil 

derimot ikke være aktuelle, og vil derfor kun beskrives på generell form.  

 



 

 22

Første- og andregrads prisdiskriminering 

Førstegrads prisdiskriminering innebærer at monopolisten selger alle produserte enheter til 

forskjellige priser, og får hver enkelt konsument til å betale maksimalt i henhold til sin 

betalingsvillighet. Dette medfører at produsenten kan ta ut hele produsent- og 

konsumentoverskuddet. Dette er en sjelden form for prisdiskriminering, siden den forutsetter 

at produsenten kjenner betalingsvilligheten til hver enkelt av konsumentene.   

 

Ved andregrads prisdiskriminering er det et ikke- lineært forhold mellom pris og kvantum, 

ettersom prisen bestemmes ut fra hvilke kvantum konsumenten kjøper. Dette gir konsumenten 

friheten til selv å bestemme mengde, på bakgrunn av sin egen etterspørsel (self select) og 

sikrer at produsenten når den utvalgte kundegruppen (Varian 1999). 

 

Tredjegrads prisdiskriminering  

Tredjegrads prisdiskriminering er den vanligste formen for prisdiskriminering, og tar 

utgangspunkt i at produsenten deler opp kundemassen i forskjellige grupper, eksempelvis 

industri, næringsliv og privathusholdninger. Innad i gruppen tar produsenten ut en pris lik MR 

= MC uansett kvantum. For at denne prisdiskrimineringen skal ha noen effekt må produsenten 

ha mulighet til å identifisere elastisiteten til de forskjellige gruppene, ettersom de som har 

høyest priselastisitet må ha den laveste prisen og omvent, noe som kommer frem av hellingen 

på etterspørselskurven. Figur 8 illustrerer etterspørselen til to ulike grupper og hvordan den 

totale etterspørselen blir en kombinasjon av disse (Mathis & Koscianski 2002). 

 

 

Figur 8 Produksjonsløsning ved tredjegrads prisdiskriminering 

. 



 

 23

3.3 Priselastisitet 

Priselastisitet er et mål for følsomhet, og beskriver hvordan etterspørselen endres som følge 

av en prosentvis endring i pris. På generell form blir uttrykket slik. 

 

Definisjon: 

p
p

x
x

sitetpriselasti
Δ

Δ

== ε    

 

Der x og p er kvantum og pris før endring, mens xΔ er endring i kvantum og pΔ er endring i 

pris. Dersom kvantumsendringen er større enn prisendringen målt i prosent er etterspørselen 

elastisk eller prisfølsom. Hvis kvantumsendringen er mindre enn prisendringen målt i prosent 

er etterspørselen uelastisk eller prisufølsom. I noen tilfeller kan kvantumsendringen være lik 

prisendringen, og vil dermed være prisnøytralelastisk. 

  

i. 1fε  : Priselastisk 

ii. 1pε  : Prisuelastisk 

iii. 1=ε  : Prisnøytralelastisk 

 

Det er flere faktorer som påvirker priselastisiteten.  

 

1. Substitusjonsmuligheter; dess enklere det er å finne gode substitutter, dess mer 

prisfølsom er godet vanligvis for en prisendring.  

2. Budsjettandel; goder som legger beslag på en relativt liten del av en persons budsjett 

er ofte uelastiske dvs. når endringen utgjør en så liten del av disponibel inntekt vil en 

økning ikke påvirke forbruket av goden direkte og kan derfor defineres som uelastisk  

3. Tid; vanligvis er etterspørselen mer elastisk på lang sikt enn på kort sikt, blant annet 

fordi substitusjonsmulighetene ofte øker med økt tidsperspektiv. Øker energiprisen 

kraftig vil konsumentene vurdere andre energikilder, men det vil ta tid innen 

alternative energikilder er på plass. 
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I denne oppgaven skal elastisitetsbegrepet og priselastisitet brukes i en modell for å simulere 

hvordan etterspørselen på kraft endres ved ulike pris, både totalt sett og på de ulike 

kundegruppene. Dette vil være sentralt når vi skal analysere ulike tariffer opp mot en 

samfunnsoptimal tilpasning. Elastisitetstallene er hentet fra en artikkel skrevet av (Bye & 

Hansen 2006) hvor det er estimert en etterspørselselastisitet på kraft til forbrukene i Norge. 

Disse vil siden tilpasses våre konsumentgrupper og notasjon.  
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3.4 Pristeori 

Det er mange aspekter som gjør seg gjeldene innen prisfastsetting av elektrisk energi. 

Energiomsetning er spesiell ved at det er teknisk umulig å lagre elektrisk energi i større 

kvantum. Siden etterspørselen varierer over døgnet og året vil den totale kapasiteten 

bestemmes av etterspørselen til konsumentene. Ettersom energiproduksjonen er forbundet 

med høye investeringskostnader, oppfører produsentene seg ofte som naturlige monopolister. 

Videre gis ikke kundene noen mulighet til videresalg, noen som innebærer at de ikke gis rom 

for arbitrasjemuligheter13. Derfor er det mulig å prisdiskriminere i markedet. 

 

Kostnadene springer direkte ut fra tilvirkningskostnadene, og det er naturlig å dele disse opp i 

fire kategorier (Commission for Energy Regulation 2004; Houthakker 1951): 

 

• Energikostnader; er direkte kostnader og dermed direkte avhengig av etterspurt 

mengde. Dette er primært brenselskostnader og energitap ved overføring. 

 

• Kapitalkostnader; er avskrivninger, kapitalslit og personalkostnader i produksjonen.  

 

• Kundekostnader; er en funksjon av antall og type kunder. Her inngår kostnader som 

tilkobling og målere. 

 

• Til sist har vi en restpott som kan kalles administrasjon. Som regel er dette kostnadene 

som dekker ledelse og administrasjon. 

 

Kompleksiteten i energimarkedet gjør at det har vært mange regimer som har vært brukt for 

kundefakturering. I dette kapittelet vil derfor noen av de sentrale tarifftypene presenteres. 

 

Tariffsystemene kan ha ulik utforming og egenskaper. Felles for alle er at de baseres på 

samme kostnadsgrunnlag. Systemene kan i utgangspunktet grupperes i to klasser, de som har 

et historisk kostnadsgrunnlag, og de som baserer seg på et marginalt kostnadsgrunnlag. 

                                                 

 
13 økonomi, utnyttelse av kursforskjell på valuta, renter o.l. i forskjellige markeder for å oppnå en gevinst 
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Faktureringssystemer som baseres på historiske kostnader 

Den enkleste formen for fakturering av elektrisk energi er en fastpris, uavhengig av 

kundetype eller forbruk. Fastpris er et system som først ble tatt i bruk for å fakturere 

konsumentene for forbruk av elektrisk energi. Dette systemet har åpenbare utfordringer, 

spesielt i systemer hvor det er store forskjeller i forbruket hos kundene.  

 

Tidligere var den elektriske energiforsyningen primært brukt til belysning. I perioden med 

dagslys var det nærmest ikke noen etterspørsel etter elektrisitet. Derfor ble systemet 

sammensatt pris utviklet, hvor man ga ulike priser avhengig av bruksområdet. Dette 

systemet kunne da brukes til å få en jevnere forbruksstruktur over døgnet, og følgelig en bedre 

ressursutnyttelse. 

 

Etter hvert som elektrisiteten ble tatt i bruk innen flere områder, og forbruksområdene ble mer 

komplekse, ble det behov for andre metoder for prisfastsettelse. Utviklingen gikk i retning av 

et system med en abonnementskostnad og en fakturering per forbruk. Med måleenheter for 

forbruk menes avgifter som er proporsjonale med areal eller faktisk energiforbruk. Systemet 

er i dag dominerende i privathusholdningene og kalles todelt tariff. 

 

Et annet system er blokktariff. Her faktureres konsumenten etter forbruk, og blokkene 

trenger ikke ha samme pris. Med dette systemet har man muligheter til å både gi 

kvantumsrabatter, og kvantumspålegg.  
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Siden forbruket fluktuerer gjennom året, finnes det også systemer som baserer seg på 

sesongvariasjoner. Sesongtariffen baseres på at perioder med høyere etterspørsel gir høyere 

pris. Ved å lage kortere perioder på prisfastsettelsen blir merkostnaden isolert til den perioden 

den oppstår, og kan dermed være med å redusere forbruket i de knappe periodene. Dette er 

vist i figur 9. 

 

 

Figur 9 Prinsippet bak sesongvariert tariffering 

 

Felles for disse faktureringssystemene som hittil er presentert er at de ikke avspeiler direkte 

hva de marginale tilvirkningskostnadene er, eller hvilken kostnad endret etterspørsel faktisk 

medfører. Systemene er alle enkle å forholde seg til, men kan føre til uriktige beslutninger for 

både konsument og produsent. 
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Tariffer basert på marginalprising. 

For å sikre at konsumentene opptrer rasjonelt i elektrisitetsmarkedet, og at produsentene tar 

sine investeringsbeslutninger på riktig grunnlag har tariffsystemer basert på marginale 

kostnader i stadig i større grad blitt implementert. Med marginalprising menes endringen i den 

totale tilvirkningskosten ved endret etterspørsel. I en typisk energiforsyning har man ulike 

tilvirkningskostnader avhengig av hvilken last anlegget er optimalisert for og hvor mye som 

faktisk etterspørres. 

 

 

Figur 10 Marginalprisens innvirkning på forbruket 

 

Figur 10 viser hvordan forbruket varierer over dagen. Ved kapasitetsbegrensinger vil man 

med et prissystem basert på marginalkostnad la markedet øke verdien av elektrisiteten før 

tilvirkningskostnadene øker. Ved hjelp av marginalprising kan denne variasjonen føres direkte 

over på konsumenten og gir dem mulighet til å opptre rasjonelt. 
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Marginalprising kan i stor grad settes inn i alle systemer beskrevet under faste kostnader, og 

har en økt presisjon for markedstilpasning. I praksis ligger utfordringen for systemet i at det 

oppstår en rekke praktiske utfordringer for konsumentene når prisene svinger kontinuerlig. 

Det er primært knyttet opp mot avlesningssystemer, men også konsumentenes evne til å 

tilpasse seg raskt.  

 

Forbruket hos de fleste konsumentene faktureres etterskuddsvis etter måleravlesning. Den 

vanligste måleren angir totalt energiforbruk siden måleren ble installert, men den forteller 

ikke når forbruket har funnet sted. En vanlig måte å handtere denne avlesningsutfordringen 

på, er ved å bruke profiltariff. Her estimeres forbruksprofilen til en konsument ut fra 

periodevis forbruk, og markedets totale etterspørsel til en hver tid. På denne måten estimeres 

forbruket på periodebasis, og man kan knytte markedsprisen opp mot de ulike periodene.  
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4 Modell 
For å svare på vår problemstilling, hvorvidt energiverket drives samfunnsøkonomisk optimalt, 

har vi i samarbeid med Petter Vegard Hansen på SSB utviklet en likevektsmodell for 

energimarkedet i Longyearbyen. Energiverket i Longyearbyen er eneleverandør av energi i 

Longyearbyen og er med det en monopolist. Vi har tidligere vist at monopolister ikke gir en 

samfunnsøkonomiskoptimal løsning. For å analysere driften av energiverket modelleres 

dagens situasjon. Med disse forutsetningene legger vi siden til ulike etterspørselselastisiteter 

og slipper modellen ”fri” gjennom å simulere en frikonkurransesituasjon. Dette vil gi oss en 

likevekt der vi kan se hvor mye som blir produsert i de ulike produksjonsapparatene, samt 

hvor mye de ulike kundegruppene etterspør og hva prisen blir under de ulike prissystemene. 

På denne måten kan vi kjøre alle observasjonene gjennom modellen og få frem hva den 

samlede produksjonen og prisen ville ha vært hvis man opererte i et fritt marked, det vil si en 

maksimering av den samfunnsøkonomiske nytten.  I dette kapittelet gjennomgås modellen og 

modellens betingelser. 
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4.1 Likevektsmodell for energiproduksjon og etterspørsel  

Modellen beskriver dagens tilbud og etterspørsel etter elektrisitet og fjernvarme. Modellen er 

programmert etter de tekniske og økonomiske forutsetningene samt de gjeldende 

beskrankningene i energiverket.  

 

Tilbudssiden er beskrevet med følgende variabler: 

 :elP  Prisen på elektrisitet 

 :fjP  Prisen på fjernvarme 

 

Enhetsprisen på elektrisitet og fjernvarme er avhengig av brenselspriser, energiinnhold og 

virkingsgrad til de ulike produksjonsapparatene i forhold til mengde produsert. Utover dette 

prises energien gjennom markedsmekanismene: 

:iX  El produksjon produsent i turbin i 

:1
EX   El produsert i turbin 1 frikoblet fjernvarme 

:iY  Fjernvarme 

 

Energiverket har tre ulike produksjonsapparater. X1 og X2 er henholdsvis damp turbinene 1 og 

2 der turbin 2 kun produserer elektrisitet og X3 som representerer dieselgeneratorene. 
EX 1 representerer den elektrisitet som blir produsert i turbin 1, uten at fjernvarmen har 

avsetning i markedet. 

;iE  Installert effekt produsert i turbin i,  

 

Kapasitetsbegrensingene for de ulike produksjonsapparatene ligger som skranker i modellen. 

Turbin 1 og 2 har lik installert effekt mens dieselturbinen har en annen. 

 

:iC  Kostnaden for de ulike produksjonsenhetene 

W: Total damptilgang 
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Ci står for produksjonskostnadene til de ulike produksjonsenhetene og W står for maksimal 

tilgjengelig damp som også ligger som en skranke for hvor mye de ulike turbinene kan 

produsere. 

 

Med bakgrunn i de overnevnte parametrene er maksimeringsproblemet til energiverket 

formulert i ligning (1): 

 

( )[ ])X(C)X(C)X(CYCYP)XXXX(P
YX,X,X,X

Max=Max 3
E
1211

fjE
1321

el

13,2
E
11

1 −−−−∗++++∗π   

 

Maksprofitt er en funksjon av prisen på strømmen og fjernvarmen multiplisert med mengden 

produsert energi i de ulike produksjonsapparatene, minus kostnadene for den produserte 

mengden. 

 

Videre har modellen noen produksjonsbaserte skranker: 

 

111 EXX E ≤+      (2)  

22 EX ≤     (3) 

33 EX ≤     (4) 

211121 WWYXXX E +≤+++   (5) 

 

Ligning 2-4 sier at produksjonen i de ulike produksjonsapparatene ikke kan overskride 

kapasitetsgrensen på de aktuelle produksjonsapparatene. Ligning 5 forteller at den totale 

produksjonen ikke kan være større enn tilgjengelig mengde damp fra kjelene. 

 

11 = YX β     (6) 

yEY ≤1     (7) 

 

Ligning 6 seier at for hver enhet produsert i X1 produseres β enheter fjernvarme. Ligning 7 

sier at produsert fjernvarme skal være lik eller større enn etterspørselen etter fjernvarme.  
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Gjennom å erstatte X1 med Y siden den er avhengig av Y kan maksimeringsproblemet skrives 

om og bli formulert som et ikke lineært Kuhn-Tucker maksimeringsproblem14. I ligning 8 er 

det nye maksimeringsproblemet satt opp. Vi kan nå løse dette problemet gjennom valgt 

modelleringsprogram.  

 

=MaxL  ( )[ ])X(C)X(C)X(CYCYP)XXXX(P
YX,X,X,X

Max 3
E
1211

fjE
1321

el

13,2
E
11

−−−−∗++++∗

 [ ] [ ] [ ] [ ]1143332221
E
111 YXEXEXEXX β−λ−−λ−−λ−−+λ−               (8) 

 [ ] [ ]y
E

E EYWWYXXX −−−−+++− 162114122115 λννννλ  
 

Løser vi maksimeringsproblemet kan vi løse ut førsteordensbetingelsene, (9) – (12) 

0=)(15=
4

61
1

ZC
v

PP
Y
L 'elfj −−∗−∗−∗+

∂
∂ λβλβλβ

  (9) 

0=)(1)(=
1

511
1

ZC
v

XCP
X
L '

E

E'el
E −−−−

∂
∂ λλ

   (10) 

0=)(1)(=
3

522
2

ZC
v

XCP
X
L ''el −−−−

∂
∂ λλ

   (11) 

0=)(= 33
3

λ−−
∂
∂ XCP
X
L 'el

     (12) 

Gitt bibetingelsene  

01 ≥λ )E<XYom0( 1
E
1+∗β=      (13) 

02 ≥λ )E<Xom0( 22=       (14) 

03 ≥λ )E<Xom0( 33=       (15) 

04 ≥λ )WW<YXXXom0( 211y
E
1E2211 +ν+ν+ν+ν=    (16) 

05 ≥λ )E<Yom0( y1=       (17) 

 

                                                 

 
14 Nærmere forklaring til Kuhn-Tuckers maksimeringsproblem ligger som vedlegg 2 
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Frem til nå har vi kun sett på tilbudssiden. Ser vi derimot på etterspørselssiden har vi fire 

etterspørselsfunksjoner 

 
IndustriD triElastIndusPA*=       (18) 
NæringD gElastNærinPA∗=       (19) 

ivatD Pr ivatElastPA Pr= ∗       (20) 
termD ElasttermPA∗=        (21) 

 

Ligning (18)-(20) sier at etterspørselen etter elektrisitet og fjernvarme hos de forskjellige 

kundegruppene er lik et konstantledd multiplisert med prisen som en funksjon av deres 

etterspørselselastisitet.   

 

Siste ledd i modellen er likevektsligningene. Forutsetningen for modellen var at den skulle 

simulere hvordan tilpasningen ville se ut i en frikonkurransesituasjon. Dette oppstår når vi får 

en likevekt i markedet mellom tilbud og etterspørsel slik det er fremstilt i ligning (22) og (23). 

  

 321= XXXYDDD E
privatnaringGruve +++∗++ β    (22) 

Y=Dterm         (23) 

 

Gjennom å bruke datasettet vi har og simulere det gjennom den presenterte modellen kan 

dagens situasjon dekomponeres og sammenlignes med frikonkurransesituasjonen. 

 

I den praktiske løsningen av problemet er forholdet mellom turbin 1 og turbin 2 løst ved at de 

ulike virkningsgradene blir utlignet ved at differansen faktureres som fjernvarme. På denne 

måten blir tilvirkningskost for elektrisitet tilvirket i turbin 1 og turbin 2 like stor. 
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4.2 Etterspørselen etter fjernvarme 

Det finnes ikke i dag målinger på hvor mye fjernvarme som etterspørres i Longyearbyen til en 

hver tid. Totalt budsjetterer Bydrift med en produksjon på 57 GWh levert på fjernvarmenettet 

i 2007.  

 

Forbruket av fjernvarme er derfor i denne oppgaven simulert frem som en lineær funksjon av 

den effektive temperaturen i Longyearbyen. Det anslås at man på de varmeste sommerdagene 

over året benytter 20 prosent av produksjonskapasiteten i turbin 1, men at dette økes til om lag 

60 prosent på de kaldeste dagene over året, da temperaturen anslagsvis varierer mellom +5 til 

– 40 °C (UNIS 2007). Dette er en forenklet måte å estimere forbruket på, men gir et fullgodt 

bilde over hvordan etterspørselen varierer over tid.  

 

For disse estimatene er den lineære sammenhengen definert som: 

 

  Etterspørsel fjernvarme = - 159,02 (effektiv temperatur) + 4 719 
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5 Data og databeskrivelse. 

5.1 Dagens produksjon av energi i Longyearbyen 

Datamaterialet som benyttes for analysen i oppgaven er produksjonsdata fra energiverket i 

Longyearbyen. Datasettet er hentet fra vintersesongen oktober til mai 2004 - 2005, og gir et 

detaljert innblikk i hvordan forbruket av elektrisk energi varierer på timesbasis. Det foreligger 

ikke produksjonsdata for sommermånedene. Disse dataene ville ha sett annerledes ut av flere 

grunner. De klimatiske og geografiske forholdene medfører mer varme og dagslys om 

sommeren. I tillegg er ikke gruve 7 i drift i sommermånedene, og samfunnet har et lavere 

befolkningstall, siden ferieavviklingen er årsak til at mange ikke oppholder seg i 

Longyearbyen. 

 

Datamateriale fra kortere perioder under høsten 2006 og vinteren 2007 er også hentet ut som 

referanse. Sammenligninger viser at forbruksstrukturen ikke er endret i vesentlig grad, og at 

estimatet om en 2 prosents økning per år i etterspørselen etter elektrisk energi er rimelig.  
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5.2 Kostnadsfordeling 

Energiprisene som blir benyttet i analysen er strømpriser og fjernvarmepriser. For å kunne 

benytte dem i analysen har de blitt dekomponert til å bestå av variable og faste 

enhetskostnader. Kostnadene er hentet ut fra regnskapet til Bydrift i 2006 (Longyearbyen 

Lokalstyre 2006). Tabell 1 viser fordelingen mellom de to kostnadsbærerne.  

 

Tabell 1 Dekomponert kostnadsfordeling for strøm og fjernvarme i Longyearbyen 2006 

  Variable enhets Faste enhets Totale salgs 
  kostnader kostnader kostnader 
Strøm 0,31 0,46 0,77 
Fjernvarme 0,03 0,24 0,27 

 

 

De variable enhetskostnadene består kun av kull- og dieselforbruk per produsert enhet strøm 

respektive fjernvarme, mens de faste enhetskostnadene omfatter de øvrige 

administrasjonskostnadene til energiverket.  
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5.3 Konsumentgrupper 

Datasettet som brukes til analysene viser levert energi til de ulike kursene ut fra energiverket. 

Siden Longyearbyen er oppdelt i sektorer med høy andel av likeverdige kunder innenfor hver 

sektor, kan man med god forklaringsgrad isolere de ulike kundegruppene; privathusholdning, 

næringsliv og industri ut fra dette. Figurene i dette underkapittelet beskriver forbruket på de 

ulike linjene for en tilfeldig valgt uke. 

 

Hotellneset  

  

Figur 11 Forbruksstrukturen til Hotellneset for en tilfeldig valgt uke  

 

Området Hotellneset omfatter Svalsat og flyplassen i Longyearbyen. Som figur 11 viser 

varierer forbruket mellom 0,5 - 1 MW og variasjonen skjer trinnvis. Dette skyldes aktiviteten 

på flyplassen, der eksempelvis belysningen på landingsstripa er så energikrevende at den gir 

direkte utslag i strukturen. Både Svalsat og flyplassen er utstyrt med egne 

reservedieselgeneratorer. 
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Sjøområdet 

 

Figur 12 Forbruksstrukturen til Sjøområdet for en tilfeldig valgt uke 

 

Det meste av næringsvirksomheten i Longyearbyen er lokalisert i Sjøområdet. Som vist i figur 

12 varierer forbruket mellom 0,7 - 1,4 MW og svingningene kan forklares ved normal 

arbeidstid.  
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Longyeardalen 

 

Figur 13 Forbruksstrukturen til Longyeardalen for en tilfeldig valgt uke 

 

Området Longyeardalen står for nesten all privathusholdning i Longyearbyen, i tillegg til 

noen butikker, hoteller og forvaltningsbygg. Figur 13 viser variasjonen i forbruket på 0,7 - 3,2 

MW, og kan forklare ved døgnvariasjonen.   
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Adventdalen 

 

Figur 14 Forbruksstrukturen til Adventdalen for en tilfeldig valgt uke 

 

Området Adventdalen er av spesiell interesse i denne oppgaven. Kursen forsyner aktivitetene i 

Adventdalen. Her finnes flere energikrevende forskningsenheter samt SNSG Gruve 7. Som 

vist i figur 14 varierer forbruket mellom 0,5 - 2,9 MW og den største andelen av variasjonen 

relateres til gruven, hvor all drift er elektrisk. Gruven kjører ikke skift, og opererer kun i 

normal arbeidstid. Driften er så energikrevende at driftsmønstret kan leses direkte av 

forbruksstrukturen. For eksempel skjer et klart fall i forbruket midt på dagen, noe som skyldes 

at transportsystemet stenges under lunsj for å redusere luftstøv.  
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Energiverket 

 

Figur 15 Forbruksstrukturen til Energiverket for en tilfeldig valgt uke 

 

Figur 15 viser forbruksstrukturen til energiverket. Energiverket bruker elektrisitet til en rekke 

elektriske installasjoner relatert til produksjonsapparatet. Forbruksstrukturen til energiverket 

påvirkes i liten grad av det totale forbruket i Longyearbyen.  
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Totalt forbruk 

 

Figur 16 Total forbruksstruktur i Longyearbyen for en tilfeldig valgt uke 

 

Figur 16 representerer det totale forbruket, og er derfor summen av de tidligere presenterte 

figurene. Det kommer tydelig frem at det er Longyeardalen og Adventdalen som sørger for de 

største utslagene over døgnet. De raskeste og største svingningene kan forklares av 

gruveaktiviteten, men også at denne aktiviteten sammenfaller med svingningene i de private 

husholdningene og øvrig næringsvirksomhet i Longyeardalen. Et produksjonsapparat basert 

på kull har store tregheter sammenlignet med andre energikilder og klarer derfor ikke å 

respondere raskt på de brå svingningene. Svingninger i etterspørselen er derfor en utfordring 

sett i lys av ressursutnyttelsen.  

 

Videre i oppgaven vil de ulike kursene slås sammen og deles inn i tre konsumentgrupper, 

industri, næringsliv og privatforbruk. Energiverket, Sjøområdet og Hotellneset blir fra nå 

omtalt som næringsliv, Adventdalen som industri, og Longyeardalen som privathusholdning. 

Det er imidlertid flere butikker og offentlige bygg som får sin forsyning fra kursen 

Longyeardalen. Grunnet mangelfulle målinger i dette området blir dette sett bort fra videre i 

oppgaven. 
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5.4 Ulike faktorers påvirkning på energiforbruk 

Longyearbyens energiforbruk påvirkes på lik linje som andre steder av klimatiske forhold. 

Longyearbyen og Svalbard har et tundraklima med et sterkt maritimt preg. Om sommeren er 

det stort sett plussgrader, med en gjennomsnittstemperatur på 5,5 °C (Statistisk Sentralbyrå 

2005). Vinteren på Svalbard er derimot mild, tatt beliggenheten i betraktning. Mars er 

vanligvis den kaldeste måneden med en gjennomsnittstemperatur på -13,5 °C (Statistisk 

Sentralbyrå 2005).  

 

I tillegg er antallet soltimer en viktig forklaringsvariabel til forbruksstrukturen. I 

Longyearbyen er det midnattssol fra 19. april til 22. august, og mørketid fra 27. oktober til 15. 

februar, som gir svingninger i etterspørselen. Det laveste energiforbruket er under 

sommermånedene, hvor det er mildt og lyst, folk har ferie og gruven ikke er i drift. 

 

Ikke bare stedsspesifikke faktorer påvirker energiforbruket. I følge økonomisk teori vil også 

prisfastsettelsen av energi påvirke etterspørselen etter energi. En rasjonell aktør i et marked 

vil tilpasse seg den til en hver tid gjeldene prisen. Ulike konsumenter og konsumentgrupper 

vil respondere forskjellig på en endring i prisen på lang sikt. I denne oppgaven har de tre 

konsumentgruppene ulikt etterspørselselastisitet og vil respondere forskjellig på en endring i 

prisen. Valget av etterspørselselastisitet er basert på en rapport skrevet av SSB (Bye & 

Hansen 2006) men tilpasset de lokale forholdene. 

 

I oppgaven forutsettes det at privathusholdningene på Svalbard responderer på lik linje med 

øvrige fastlands-Norge og bruker derfor en priselastisitet på -0,12 (Bye & Hansen 2006). Går 

man over på næringsvirksomheten i Longyearbyen er forutsetningene noe annerledes. Felles 

for aktørene i næringslivet er store muligheter for viderefakturering. Det er derfor naturlig å 

anslå elastisiteten for næringslivet til å være nesten uelastisk. Elastisiteten for 

næringsvirksomheten er antatt å være -0,01. 
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Elastisiteten for industrien, som i vårt tilfelle primært er bergverksindustrien, er svært 

avhengig av energien ettersom all drift baseres på elektrisitet. Driften krever store mengder 

energi, og dermed får prisendringer direkte innvirkninger på lønnsomheten i driften på lang 

sikt. I denne utredningen er industriens elastisitet antatt å være noe større enn for 

privathusholdningene. Industriens elastisitet er anslått til -0,15. 

 

5.5 Databeskrivelse  

Som grunnlag for analysene ligger produksjonsdata for energiverket i Longyearbyen, i 

perioden 2. oktober 2004 til 1. mai 2005, og omtales videre som vintersesongen. Datasettet 

har produksjonsstatistikk på timebasis, totalt 5 100 observasjoner. Av disse er 400 av 

observasjonene av en verdi som leder til en endret marginal produksjonspris. Med dette 

menes observasjoner hvor dagens produksjonskapasitet overskrides. Dette utgjør 8 prosent av 

observasjonene, eller 4,5 prosent på årsbasis. Med en forventet vekst i etterspørselen etter 

elektrisk energi, er det naturlig at også denne prosentandelen vil øke. 
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5.6 Relativ elektrisitetskostnad 

I henhold til økonomiplanen til lokalstyret for perioden 2003 - 2006 er et av målene at 

energikostnadene til forbrukerne skal holdes på et sammenlignbart nivå i forhold til fastlandet. 

Derfor er det av interesse å se på relativ pris og relativ inntekt for Longyearbyen 

sammenlignet med fastlandet.  

 

Tabell 2 Pris og inntektsnivå samt strømpriser på Svalbard vs. fastlands-Norge i 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Av tabell 2 kan vi se at kostnadsnivået i Longyearbyen er lavere sammenlignet med 

fastlandet. Samtidig er gjennomsnittsinntekten til en innbygger relativt høyere enn på 

fastlandet. Dette gjør at en innbygger i Longyearbyen har en relativt høyere kjøpekraft enn 

hva som er vanlig på fastlandet. 

 

Ser man bort fra kjøpekraften er det i praksis liten forskjell på strømprisen på fastlandet og i 

Longyearbyen. Prisen på fastlandet er oppgitt til å være 91,5 øre og inkluderer alle kostnader. 

Prisen i Longyearbyen på 77 øre er dagens fakturerte enhetskostnad. I tillegg har 

konsumentene en fast abonnementsavgift på 1 500 kroner i året. I snitt vil dette utgjøre om lag 

10 øre pr kWh. Det vil si at referanseprisen blir ca 87 øre pr kWh. I praksis er det stor 

variasjon fra konsument til konsument, ettersom det er store forskjeller mellom de ulike 

boenhetene. 

  Svalbard Fastlandet Forskjell i nivå Svalbard vs. 
      fastlands- Norge i prosent 
Generell prisnivå 92 100 - 8 % 
        
Bruttoinntekt etter        
skatt i løpende kroner 255 900 221 300 16 % 
        
Gjennomsnittelig        
strøm pris øre/ kWh 77 91.5 -16 % 
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6 Resultater og drøfting 
Dette kapittelet vil omhandle resultater og tolkninger av energisituasjonen i Longyearbyen. 

Først vil dagens situasjon for fjernvarme og elektrisk energi i Longyearbyen bli presentert. 

Siden vil den fremtidige utviklingen og reservekraftsituasjonen bli presentert. Til slutt vil de 

ulike tarifftypene bli presentert og hvilken effekt de har ved mulige tilpasninger.  

6.1 Fjernvarme i Longyearbyen 

Som tidligere presentert produseres det elektrisk energi i energiverket. Den elektriske 

energien dannes ved at vann kokes, og dampen genererer strøm gjennom dampturbinene. 

Turbinen klarer bare å nyttegjøre energiinnholdet fra vannet mens det er i dampform. Når 

dampen får et for lavt energiinnhold til å generere elektrisitet på turbin 1, distribueres den på 

byens fjernvarmenett. Man kan dermed se på oppvarmingen i Longyearbyen som et biprodukt 

av elektrisk energiproduksjon. Energiverkets spesifikke egenskaper tilsier at man får om lag 

tre ganger så stor energimengde levert i fjernvarmenettet sammenlignet med levert elektrisk 

energi i turbin 1. 

 

Produksjonen i turbin 2 virker ikke inn på fjernvarmepotensialet i Longyearbyen, ettersom 

denne kjøles med sjøvann, og overskuddsvarmen dermed går rett i sjøen. Turbin 2 har en 

annen teknologi, som utelukkende er optimalisert mot elektrisk energiproduksjon, og har 

derfor en høyere virkningsgrad.  

 

I figur 17 illustreres etterspørselen etter fjernvarme i vintersesongen, i henhold til potensialet. 

Etterspørselen er justert for oppgraderingene som er gjort i fjernvarmenettet, slik at samlet 

etterspørsel samsvarer med budsjettert etterspørsel i 2007. I figuren illustreres også den 

marginale verdien av fjernvarmen. Marginalprisen på fjernvarmen er estimert til 0,028 kr pr 

kWh frem til produksjonsgrensen på 18 000 kWh.  
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Figur 17 Produksjon og marginalpris på fjernvarme i Longyearbyen 

 

Bydrift har hele tiden vært klar over at potensialet for levert energimengde på 

fjernvarmenettet ikke har vært fullt utnyttet. Dette byr ikke på noen praktiske problemer så 

lenge det er ledig kapasitet på den andre turbinen. Oppstår kapasitetsproblemer, vil 

energiverket levere mer termisk energi enn fjernvarmenettet klarer å nyttegjøre. I vår analyse 

av vintersesongen fant vi ingen slike observasjoner. Det må allikevel være et mål for Bydrift å 

bruke mest mulig fjernvarme relativt til elektrisk kraft, ettersom energiverket får en høyere 

total virkningsgrad ved økt bruk av fjernvarme samt miljømessige gevinster. 

  

Selv om utnyttelsen av fjernvarme de siste årene har blitt bedre, er kapasiteten ikke fult 

utnyttet. Så lenge kapasiteten ikke er fullt utnyttet, oppstår det ingen økte priser på 

fjernvarmen i Longyearbyen. Det er heller ikke ventet at økningen i etterspørselen etter 

fjernvarme vil øke slik at fjernvarmen blir en knapp ressurs under resten av verkets levetid.  
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6.2 Elektrisk energi i Longyearbyen 

Som vist tidligere er etterspørselen etter elektrisk energi fordelt på tre konsumentgrupper; 

industri, næringsliv og privathusholdning. Disse er forskjellige med hensyn på hvor mye og 

når de etterspør strømmen. Figur 18 viser de ulike konsumentgruppenes forbruk av elektrisk 

energi gjennom døgnet. 

 

 

Figur 18 De ulike konsumentgruppers forbruk av elektrisk energi fordelt på et tilfeldig valgt døgn 
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I dag faktureres konsumentene i Longyearbyen etter systemet sammensatt pris, som baserer 

seg på gjennomsnittlige historiske kostnader. Det vil si at de totale tilvirkningskostnadene 

over et år fordeles på antall leverte energienheter. Problemet med dette er de faktiske 

tilvirkningskostnadene varierer kraftig avhengig av hvilken produksjonsenhet som fremstiller 

energienhetene.  

 

 

Figur 19 Tilvirkningskostnader ved ulik etterspørsel etter elektrisk energi i Longyearbyen 

 

Det tilvirkes i dag energi på to forskjellige produksjonsapparater. Produksjonen i 

kullkraftverket har høye oppstartskostnader, men lave driftskostnader. Det dieselbaserte 

produksjonsapparatet er motsatt, dvs. lave oppstartskostnader med høye driftskostnader. Den 

normale driften de siste årene har vært at man kjører kullkraft opp til en etterspørsel på 7 

MW, og kortvarige topper over dette avlastes med diesel. Med dagens prissystem fører dette 

til at gjennomsnittskostnadene er høyere enn hva tilvirkningskostnadene på 

kullproduksjonsapparatet er.  

 

Siden energiverket i Longyearbyen er dimensjonert for en produksjon større enn hva dagens 

etterspørsel faktisk er, kjøres ikke begge dampkjelene. Det antas at fremtidig etterspørsel med 
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dagens drift vil øke, slik at det blir lønnsomt å starte kjele 2 når oppstartskostnadene er like 

driftskostnadene ved dieseldrift. Ser man bort i fra oppstartskostnadene til dampkjelen, er de 

faktiske driftskostnadene identiske mellom de to kjelene. Med drift på to kjeler er det 

potensielle tilbudet av elektrisk energi 10 MW (Flå 2006b).  

 

Hvis man kunne fakturere ulik pris avhengig av hvilket produksjonsapparat som er i bruk ville 

konsumenttilpasningen endres som følge av elastisiteten til de ulike kundegruppene. I 

perioder der dieselproduksjon hadde vært overflødig, ville prisen til konsument vært lavere, 

og som et resultat av etterspørselselastisiteten ville etterspørselen øke. Dette vises i figur 20. 

En slik situasjon ville gitt konsumentene mer energi for en lavere pris. 

 

 

Figur 20 Etterspørselselastisitetens påvirkning på marginal- og gjennomsnittsbaserte prissystemer 
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Der det i dag brukes diesel til å forsyne konsumentene, ville et slikt prissystem føre til en 

markant reduksjon i etterspørselen når prisen på elektrisk kraft går opp. Faktisk må 

betalingsvilligheten til konsumenten være så høy at de er villige til å betale ”dieselpris” for 

energiproduksjon basert på kull, før det ville lønt seg å starte dieselenergiproduksjon. Figur 21 

viser prisens effekt på etterspørselen ved kapasitetsbegrensninger. 

 

 

 

Figur 21 Prisens påvirkning på etterspørsel ved kapasitetsbegrensninger  

 

Som vist tidligere er prisen sterkt disiplinerende for konsumentenes tilpasning. Hvis 

konsumentene har mulighet å tilpasse sitt forbruk etter de endrede tilvirkningskostnadene, 

ville også etterspørselen endres i periodene med høyere pris,  
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Figur 21 viser at etterspørselen, for den vilkårlig valgte dagen, basert på marginalpris vil føre 

til at etterspørselen reduseres så drastisk i periodene med høyest etterspørsel, at behovet for 

dieselkraft ikke er til stede. Ved redusert etterspørsel av diesel, vil også 

tilvirkningskostnadene i energiverket bli redusert. Dermed følger det naturlig at også 

strømprisen til konsumentene kan senkes. Dette fører igjen til økt etterspørsel i perioder med 

lavere etterspørsel enn i dag. Et marginalbasert prissystem får derfor effekter som blant annet 

økte leveranser til lavere pris. Tabell 3 illustrer dagens etterspørsel, samt etterspørselen ved et 

marginalbasert prissystem for de ulike konsumentgruppene. Tabell 3 viser effekten av i kWh 

av de to prissystemene, mens vi i figur 22 ser størrelsen og fordelingen av det 

samfunnsøkonomiske tapet som følge av gjennomsnittsbasert fakturering.  

 

Tabell 3 Dagens produksjon ved ulike prissystemer 

 

 

 

 

 

  

Figur 22 Samfunnsøkonomisk tap ved gjennomsnittsbasert fakturering fordelt på de ulike 

konsumentgruppene målt i kWh per år 

Prissystem basert på Gjennomsnittbasert Marginalbasert 
dagens produksjon  (kWh)   (kWh)  
Privat husholdninger 11 479 019 11 922 795 
Næringsliv  8 393 276 8 411 850 
Industri 5 007 816 5 208 130 
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Av dette resonnementet kan vi si at konsumentene betaler en høyere pris en hva som er 

samfunnsmessig optimalt. Med dagens prissystem er de produksjonsavhengige kostnadene 

høyere enn hva de ville ha vært om prisene var marginalbasert. En slik omlegging av 

prissystemet ville i tillegg medføre at de produksjonsuavhengige kostnadene kunne fordeles 

på et større antall energienheter, slik at produksjonskostnadene per enhet ble ytterligere 

redusert. Dette illustreres i figur 23.  

 

 

Figur 23 Kostnadsfordeling ved dagens gjennomsnittsbaserte prissystem samt for det simulerte 

marginalbaserte prissystemet uten peak perioder 

 

Som et resultat av resonnementet ovenfor kan energiforsyningen i Longyearbyen beskrives 

som et klassisk monopoltilfelle der det oppstår et samfunnsøkonomisk tap i form av tapet 

konsumentene utsettes for. Vi kan med det konkludere at dagens drift er samfunnsøkonomisk 

ineffektiv. Konsumentene i Longyearbyen betaler en relativt høy pris for energien, og 

etterspør dermed en mindre mengde energi enn hva de optimalt ville ha gjort.  
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6.3 Fremtidig utvikling 

Datasettet som lå til grunn for analysen er 5 100 timeobservasjoner av energiforbruket i 

Longyearbyen. Av disse var det som tidligere vist ca. 400 som tangerte eller overskred dagens 

kapasitetsgrense på 7 MW. Dette er produksjonskapasiteten i kullkraftverket med drift på en 

kjele, noe som tilsvarer ca. 8 prosent av samtlige observasjoner. Tidigere har det blitt vist at 

produksjonsenhetsprisen på disse nivåene ligger på 0,219 kr/kWh, opptil en produksjon på 

7 000 kW. Da går enhetsprisen mot 1,305 kr, som er tilvirkningskostnaden i 

dieselgeneratorene.  

 

Utviklingen i etterspørselen av kraft antas å øke med 2 prosent årlig (Svalbard Samfunnsdrift 

2004). I figur 24 illustreres dette ved antall timeobservasjoner over dagens kapasitetsgrense på 

7 MW. 

 

 

 

Figur 24 Årlig utvikling i antall observasjoner som overskrider dagens kapasitetsgrense på 7MW 



 

  56   

Med dagens produksjonsapparat og forbruksstruktur vil en slik utvikling medføre at antallet 

tilfeller der etterspørselen overskrider 7 MW vil dobles etter 4 år, for igjen å dobles i en 10 års 

periode. Det er likevel verdt å merke seg at med dagens tilgengelige kapasitet på 10 MW med 

begge kjelene i drift, kan man møte den kraftige økningen i etterspørselen uten å måtte kjøre 

dieselgeneratorene. I dag mener energiverket at det er lønnsomt å bruke dieselgeneratorene 

for å møte toppene over 7 MW, ettersom disse ligger relativt spredt over lengre perioder. 

Beslutningen om å kjøre diesel fremfor å benytte kjele 2 er basert ut i fra en 

bedriftsøkonomisk vurdering. Med den estimerte utviklingen under dagens prissystem er det 

naturlig at man på sikt utvider driften til igjen å omfatte to kjeler.  

 

Under arbeidet med denne oppgaven fremkom det at den operative enheten ved energiverket 

ikke kjente de faktiske oppstartskostnadene ved å ta i bruk to kjeler. En slik analyse er ikke 

utført i denne analysen, men det tilrådes at dette gjøres snarest. Uten å ha full oversikt over 

disse kostnadene vil det være vanskelig å fatte beslutninger om driftstilpasninger for det 

operative personalet. 
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6.4 Reservekraftbehovet i Longyearbyen 

Dagens behov 

Dagens kapasitet på dieselgeneratorene er oppgitt til å være 4,35 MW fordelt på fire 

dieselgeneratorer som er lokalisert ved energiverket. Dette er i dag tilstrekkelig for å forsyne 

Longyearbyen unntatt gruve 7 og flyplassen, ved en langvarig utkobling av energiverket. Hvis 

vi ser på vårt datasett over vintersesongen 2004 – 2005 har vi i figur 25 vist hvor stor andel av 

dieselgeneratorene som måtte være i drift for å forsyne Longyearbyen ved en utkobling av 

energiverket. 

 

Figur 25 Dagens reservekraftkapasitet fordelt på de ulike dieselgeneratorene  

 

Av figuren ser vi at reservekraftkapasiteten tilfredsstiller dagens potensielle etterspørsel til en 

hver tid. Videre ser vi at ved 5 prosent av tiden klarer generator 1 å forsyne Longyearbyen 

med strøm osv. Det er også verdt å merke seg at i 38 prosent av tilfellene er samtlige 

generatorer i drift, og forsyningen blir dermed sårbar hvis ytterligere driftsforstyrelser skulle 

oppstå. 
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Fremtidig behov 

Ut i fra et fremtidig behov tilsvarende en årlig vekst på 2 prosent i energietterspørselen er det 

naturlig at behovet for reservekraft øker i tillegg. I figur 26 illustreres det hvordan situasjonen 

vil være i 2015 om ikke driften legges om. 

 

Figur 26 Potensielt behov for reservekraft i vintersesongen 2014 - 2015  

 

Det er tydelig at dagens dieselgeneratorer ikke vil være tilstrekkelig for å dekke det 

potensielle behovet for reservekraft. Nesten halvparten av tiden må alle fire 

dieselgeneratorene være i drift for å forsyne Longyearbyen med strøm. I tillegg vil 

etterspørselen være, 30 prosent av tiden, større enn hva som kan produseres med dagens 

reservekraft.  

 

En betraktning man derimot kunne gjøre var å vurdere dagens ekstern dieselgeneratorer som 

en del av forsyningsapparatet. Med våre estimater vil det potensielle behovet aldri overstige 

5,3 MW i 2015.  Et system hvor dieselgeneratoren til SNSG i gruve 7 inkluderes i den totale 

reservekapasiteten, vil gjøre de planlagte investeringene i reservekraftsituasjonen overdrevne. 

Man må da vurdere om det er økonomisk optimalt å stenge ned gruven i en periode med 

utkobling av Longyearbyens energiverk. 
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6.5 Relativ verdi av strømmen på Svalbard vs. fastlands- Norge 

En viktig sak for lokalstyret er å legge til rette for at levevilkårene i Longyearbyen skal være 

best mulig, og at kostnadsnivået i minst mulig grad skal være høyere en det øvrige fastlands- 

Norge. Som nevnt tidligere har lokalstyret i sin økonomiske plan for perioden 2003 - 2006 

satt som mål at energiutgiftene for befolkningen i Longyearbyen skal ligge på omtrent samme 

nivå som på fastlandet. 

 

Figur 27 viser utviklingen i kraftprisene15 for privathusholdningene i Longyearbyen og det 

øvrige fastlands- Norge i perioden 2002 - 2006.  

 

 

Figur 27 Relativ verdi og utvikling av energiprisen i Longyearbyen og fastlands- Norge 

 

Den mørkeblå linjen viser utviklingen i strømprisen for privathusholdningene på fastlandet i 

den aktuelle perioden (Statistisk Sentralbyrå 2006), mens den lyseblå linjen viser den samme 

utviklingen for Longyearbyen (Flå 2006a). Kraftprisen har variert betydelig på fastlandet 

                                                 

 
15 Energiprisene er inklusive skatter, avgifter og nettleie 
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sammenlignet med Svalbard, noe som primært skyldes forskjellen i markedssystem samt 

prisstyrende faktorer.  For å bedre kunne sammenligne utviklingen til de to prisene har en 

langsiktig trendlinje for fastlandet blitt generert. Den nye langsiktige trendlinjen viser en nær 

sammenheng mellom de to prisene. Med bakgrunn i at prisnivået på Svalbard er 8 prosent 

lavere enn på fastlandet, samt at befolkningen i gjennomsnitt tjener 16 prosent mer, skulle 

strømprisen kunne ligge på et høyere nivå enn på fastlandet. Dette var tilfellet i 2002 da målet 

ble fastsatt og prisen på fastlandet var svært lavt sammenlignet med i dag. Etter 2002 har 

strømprisen derimot vært lavere på Svalbard enn på fastlandet, både i realverdi og faktisk 

verdi. 

 

I Kan Energi rapporten argumenteres det for at en privatperson i Longyearbyen likevel betaler 

en høyere strømregning enn hva man gjør på fastlandet grunnet de klimatiske og lysspesifikke 

forholdene (Kan Energi 2003). Andre har hevdet at prisen er lavere fordi folk i gjennomsnitt 

har mindre bolig i Longyearbyen, enn hva som er vanlig på fastlandet. Det som imidlertid 

fremkommer av forbruksstatistikken er at forbruket varierer sterkere mellom husstandene i 

Longyearbyen en på fastlandet. Den viktigste forklaringsvariabel på dette er om 

privatpersonene betaler sitt faktiske energiforbruk, eller om arbeidsgiver betaler deres 

energiforbruk.  

 

For å illustrere dette har vi tatt utgangspunkt i boligområdet som kalles ”spisshusene”. 

Spisshusene er lokalisert i vei 230 og består av 38 identiske hus. Åtte av boligene eies i dag av 

Statsbygg Nord AS (Statsbygg) og disponeres av statlig ansatte i Longyearbyen. Felles for 

statlige ansatte i Longyearbyen er at de har energiforbruket inkludert som en del av lønnen. 
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Tabell 4 Forbruksstruktur for vei 230 (spisshusene) fordelt på private boliger og Statsbygg eide boliger  
 

  2003 2004 2005 2006 
Gjennomsnittlig forbruk i 230 målt i kWh 7756 7646 6042 6086 
Gjennomsnittlig forbruk Statsbygg i 230 målt i kWh 10840 8332 10758 11830 
Gjennomsnittlig merforbruk i Statsbygg 40 % 9 % 78 % 94 % 

 

 

Figur 28 Årlig energiforbruk i private boliger og Statsbygg eide boliger 

 

Selv om dette er et lite datagrunnlag, er det rimelig å anta at denne trenden er gjeldene for alle 

Statsbyggs hus i Longyearbyen. Statsbygg disponerer i dag om lag 40 prosent av den totale 

boligmassen i Longyearbyen. Siden boligene ofte er forskjellige var spisshusene best egnet 

for sammenligning. Figur 28 viser at samfunnet generelt har en nedgang i elektrisk forbruk 

per husstand, mens Statsbyggboligene har en motsatt trend. 
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Bilde 2 Bebyggelsen i vei 230 (spisshusene) består av 38 identiske boliger 

Det er hevet over en hver tvil at privatpersonene som selv ikke står ansvarlig for sitt eget 

energiforbruk har færre insentiver til energisparing. Dette kommer tydelig til utrykk i vei 230 

(spisshusene). Det er derfor naturlig å tro at energiforbruket ville blitt redusert om Statsbygg 

reforhandlet avtalen. Dette ville også kunne redusere antall timer med drift på 

dieselgeneratorene og følgelig redusere energikostnaden for alle konsumentene i 

Longyearbyen under dagens tariffsystem.  



 

  63   

6.6 Tarifftyper 

Så langt har analysene identifisert ulike svakheter med dagens kostnads og 

faktureringssystem, hvilket har ført til feilaktige priser samt dårlig utnyttelse av energiverket. 

I tillegg har det i tidligere resonnementer fremkommet at dagens feil vil føre til større 

utfordringer og feil fremover som et resultat av veksten.  Denne delen skal ta for seg hvordan 

ulike prisregimer vil styre etterspørselen for å oppnå en mer samfunnsoptimal drift av 

energiverket.  

 

I teorikapittelet har ulike tariffer blitt presentert, både tariffer basert på historisk 

gjennomsnittkostnad og marginalkostnad. Videre vil disse ligge som grunnlag for drøftingen 

om hvordan de kan gjennomføres ved bruk av ulike tariffsystemer. Innledningsvis i pristeori- 

kapittelet ble fastpris og sammensatt pris beskrevet. Disse vil ikke bli vurdert videre, ettersom 

de gir dårlige styringssignaler og ikke lenger brukes i det elektriske markedet. 

 

Marginale kostnader 

Prisens rolle som en disiplinerende faktor har vært presentert tidligere i oppgaven. Med 

tariffer som til en hver tid er riktige i forhold til produksjonskostnader og etterspørsel, vil man 

teoretisk redusere og fjerne det samfunnsøkonomiske tapet i dagens løsning. 

 

Dessverre byr et slik system på utfordringer i gjennomføringen. Målerne som er installert hos 

konsumentene kan ikke fortelle når forbruket har funnet sted. Installering av denne typen 

målere vil være kostbart men avgjørende hvis man ønsker et system med differensierte priser 

avhengig av forbrukstid. 

 

Problemet kan løses ved å innføre profiltariffer, som ble presentert i teorikapittelet. Siden det 

er relativt få tilfeller hvor prisen presses opp som et resultat av kapasitetsproblemer, vil man 

ikke få en profil som er forutsigbar. Det er derfor sannsynlig at styringssignalet ikke er sterkt 

nok til å endre konsumentatferden, og man oppnår dermed ikke ønsket effekt ved en eventuell 

innføring.   
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Sesongvarierte tariffer 

En annen måte å styre etterspørselen på er gjennom bruk av tidsavhengige tariffer, herunder 

sesongvarierte eller døgnvarierte tariffer.  

 

Døgnvariert tariff gir, som vist tidligere, produsenten mulighet til å begrense etterspørselen de 

timene etterspørselen overskrider kapasitetsbegrensningen. Samtidig gir det insentiv til et 

høyere forbruk når etterspørselen og prisen er lav. Problemet med denne formen for 

tariffering er som i likhet med profiltariffering, at det krever at konsumenten har mulighet til å 

tilpasse seg tarifferingen. I vårt tilfelle med et lite system vil det, når 

kapasitetsbegrensningene oppstår, være vanskelig for konsumentene å følge med. Det er 

derfor trolig at det vil ha liten effekt på tilpasningen.  

 

Ser man derimot på sesongvariert tariffering oppstår ikke samme problem som ved det mer 

detaljerte timevarierte prissystemet. I Longyearbyen hadde en sesongvariert tariff med 

eksempelvis to perioder en vinter og en sommerperiode, vært mulig å innføre. Ser man 

utelukkende på energikostnadene ville man i sommerperioden med et lavt forbruk kunne 

fakturert en lavere pris, mens man i vintersesongen måtte fakturere en høyere pris for å dekke 

inn de høye produksjonskostnadene.  Prisforskjellen mellom sesongene vil mest sannsynlig gi 

utslag på forbruket til konsumentene. Det er likevel tvilsomt om endringene ville blitt 

markant. En konsument av elektrisk energi har vanligvis ikke mulighet til å endre sitt forbruk 

over lengre perioder. 

 

Blokktariffer 

En mulig regulering av etterspørselen i markedet er blokktariffer. Med dette menes at man 

differensierer strømprisen avhengig av normer for etterspurt mengde. I dette systemet 

definerer man et normforbruk per husstand, basert på parametrer som areal og antall beboere. 

Overforbruk eller sløsing faktureres her til en høyere enhetskost enn normforbruket. 

Avhengig av hvor sterke insentiver man velger vil konsumenten få sterke signaler om 

moderasjon av overforbruk. 

 

Hvorvidt signalene i blokktariffsystemet på sikt er sterke nok til å eliminere forbruk av 

dieselgeneratorene er usikkert. Problemet med dette systemet er at det ikke reflekterer de 

faktiske tilvirkningskostnadene. Det er også en praktisk utfordring at normtall er kompliserte 

å fastsette, og byråkratiske å håndheve. 
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Videreføring av dagens prissystem med foreslåtte forbedringer 

Dagens faktureringssystem er basert på gjennomsnittelige tilvirkningskostnader, og påvirkes 

ikke direkte av sesong eller forbruk. Forbruksstrukturen i Longyearbyen er preget av store 

variasjoner. Videre leder en produksjon som overskrider 7 MW til en økning i 

produksjonskostnadene, ved at dieselgeneratorene må igangsettes.  

 

Bydrift har lenge vært klar over utfordringen ved dagens faktureringssystem. En mulig 

løsning som Bydrift ser på er en mer permanent nedprioritering av linjen ut til gruven. Det er i 

dag vanlig at energiverket ved driftstans kutter energileveransen til den største konsumenten 

gruve 7. I slike tilfeller produserer gruven selv energien de behøver med en dieselgenerator 

som de nå er i ferd med å installere. Deres resonnement for optimalisering tar utgangspunkt i 

å utvide nedprioriteringen til å og gjelde kapasitetsbeskrankninger. Ved hjelp av vår GAMS- 

modellering har vi estimert noen effekter av dette. 

  

Forslaget går ut på å inngå en avtale med SNSG om at gruve 7 nedprioriteres i perioder med 

kapasitetsbeskrankninger. Resultatet av dette blir at alle konsumentene får en lavere 

energipris. Gruven på sin side får ikke dekket sin etterspørsel i perioder med 

kapasitetsbegrensninger. Gruven kan da velge om de ønsker å begrense sitt forbruk i disse 

periodene, eller om de velger å supplere med egen produksjon. På den måten reduseres 

tilvirkningskostnadene i energiverket, og man får levert en høyere energimengde til en lavere 

pris.  
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Figur 29 illustrer et eksempel der etterspørselen i dag overskrider 7 MW noen timer midt på 

dagen. I stedet for å starte energiverkets dieselgenerator, nedprioriteres gruven tilsvarende for 

å holde seg innenfor gjeldene kapasitetsbegrensninger. Gruven på sin side kan velge om de 

ønsker å starte sin dieselgenerator for å forsyne den kortvarige kapasitetsbeskrankningen. 

Dette vil medføre en kraftig reduksjon i dieselforbruket for energiverket, og dieselturbinene 

vill nå bare være i bruk som reservekraft. Som vist tidligere har dieselgeneratorene høye 

driftskostnader, og med en redusert drift vil dette medføre lavere energikostnader og lavere 

salgspris.   

 

 

Figur 29 Produksjonseksempel for elproduksjon med nedprioritert industri fordelt på konsumentgrupper 

 

SNSG med gruve 7 vil på sin side totalt sett få lavere energikostnader enn i dag, også om man 

inkluderer de økte kostnadene ved å bruke dieselturbinen ved gruven.   
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I figur 30 vises enhetsprisene for de ulike scenarioene. Stolpen til venstre beskriver dagens 

pris med både kull og dieseldrift for samtlige kunder, samt fordelingen mellom de ulike 

kostnadsenhetene. Den midterste stolpen viser den modellerte prisen hvis man ved 

kapasitetsbegrensinger nedprioriterte gruve 7. Prisfallet fra 77 øre/kWh til 67 øre/kWh 

skyldes de lavere produksjonskostnadene ved å kun bruke kull, samt at de faste kostnadene 

blir fordelt på flere enheter. Den høyre stolpen viser enhetsprisen for gruven hvis de velger å 

produsere elektrisitet lokalt, fordelt på de ulike kostnadsenhetene. Ved at gruven tar en del av 

produksjonen selv reduseres andelen de betaler på energiverkets kapital, administrasjon og 

kundekostnader, mens de får økte totale enhetskostnader ved dieselproduksjon. 

 

 

Figur 30 Priskomponentene ved dagens løsning, og foreslått løsning med mulighet for lokalproduksjon 

ved gruve 7 
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I tabell 5 illustreres produksjonsøkningen som et resultat av omleggingen av driftsrutinene. 

Av tabellen ser vi at mengden levert energi øker betydelig med nye løsningen. Fordelingen av 

produksjonsøkningen kommer tydelig frem i figur 31.  

Tabell 5 Produksjonsøkning ved nedprioritert industri 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 Fordeling av produksjonsøkningen 

 

En slik løsning bryter med grunnleggende økonomisk frikonkurranse teori. På denne måten 

utfører man en diskriminering i markedet, og man legger den største belastningen på den mest 

prisfølsomme aktøren. 

 

Til tross for dette er det verdt å merke at både SNSG og de andre konsumentene får en langt 

lavere enhetspris en hva man i dag har. I tillegg blir mobiliteten større, og SNSG får sterkere 

insentiver til å tilpasse seg drift som øker utnyttelsen av energiverket. 

 

Produksjons- Dagens produksjon fordelt Ny løsning med mulighet for 
tilpasning på konsumentgrupper lokal produksjon i gruven 

Privathusholdninger 11 479 019 12 013 917 
Næringsliv  8 393 276 8 419 681 
Industri 5 007 816 5 111 059 
Gruve 7   127 144 
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7 Konklusjon 

Fokus på miljø har blitt stadig mer fremtredene i Longyearbyen de siste årene, i tråd med den 

generelle samfunnsdebatten og politiske føringer. De største enkeltutslippene i Longyearbyen 

kommer fra energiverket, og det er derfor viktig at man gjør det som er mulig for å redusere 

disse. Frem til et nytt energiverk er på plass, CO2-fritt eller ikke, er det mange virkemidler 

som kan brukes for å redusere utslippene. Den viktigste styringsmekanismen man har i et slikt 

arbeid er ved faktisk prissetting av energien. Jo høyere prisen settes, desto mindre bruker 

konsumentene.  

 

Det er mange aspekter som gjør seg gjeldene innen prisfastsetting av elektrisk energi. 

Energiomsetning er spesiell ved at det er teknisk umulig å lagre elektrisk energi i større 

kvantum. Siden etterspørselen varierer over døgnet og året vil den totale kapasiteten 

bestemmes av etterspørselen til konsumentene. Ettersom energiproduksjonen er forbundet 

med høye investeringskostnader, er produsenten ofte en naturlig monopolist. I denne 

oppgaven har energiforsyningen og de ulike faktureringssystemer blitt analysert opp mot en 

samfunnsøkonomisk optimalisering. 

 

For å skape en samfunnsøkonomisk optimal tilpasning fordrer det at det etableres et 

fungerende marked. I Longyearbyen er det visse utfordringer knyttet til dette. For 

privathusholdningene ser vi at statlige ansatte som selv ikke betaler for sitt energiforbruk har 

et stort overforbruk relativt til andre. I Longyearbyen er 40 prosent av boligmassen for statlige 

ansatte, og forvaltes gjennom Statsbygg.  

 

I vår analyse fremkommer det at fjernvarmepotensialet ikke er fullt utnyttet. I Longyearbyen 

er det slik at den totale virkningsgraden på energiverket øker ved økt forbruk av fjernvarme. 

Det er derfor et mål at elektrisitet ikke brukes til oppvarming. For å prøve og oppnå dette har 

Bydrift mulighet til å legge en større andel av de produksjonsuavhengige kostnadene på 

elektrisitetsproduksjonen relativt til hva praksisen er i dag. 

 

Gjennom analysen fremkommer det at dagens faktureringssystem av elektrisk kraft fører til 

inneffektiv drift. Dagens faktureringssystem gir ingen insentiver til konsumentene til å 

tilpasse seg de faktiske tilvirkningskostnadene, noe som driver prisene opp, og etterspurt 

kvantum ned. Gjennom å utføre marginalprising ville dette teoretisk bli vesentlig endret.  



 

  70   

Utfordringen med å innføre et marginalprisingssystem er mange. For det første må Bydrift ha 

kunnskap om når på døgnet forbruket finner sted. For det andre vil en situasjon der prisen er 

uforutsigbar, ikke føre til at konsumentene vil tilpasse seg. Dette kan løses gjennom 

tillempinger i tarifferingssystemet, som tidsvariert tariffering og profiltariffering.  Problemet 

er at dette er uforutsigbart når den elektriske energien er en knapp ressurs i Longyearbyen, 

slik at konsumentene i mindre grad tilpasser seg. Dette medfører at et faktureringssystem 

basert på marginale kostnader ikke nødvendigvis vil gi en samfunnsøkonomisk optimal 

tilpasning. 

 

I denne oppgaven har vi sett på flere tariffsystemer som baserer seg på historiske kostnader. 

Felles for de alle er at de kan gjennomføres med dagens installasjoner, og at de ikke gir 

konsumentene insentiver til å redusere forbruket om tilvirkningskostnaden øker. Til tross for 

dette er det grunn til å tro at det finnes systemer som forbedrer den samfunnsoptimale 

løsningen. 

 

Ved at SNSG i disse dager installerer en dieselgenerator ved gruve 7 åpner dette for andre 

driftsformer. Dette fører til at gruve 7 blir selvforsynt, og energiforsyningen i Longyearbyen 

totalt sett blir mindre sårbar. Ved et system hvor gruven nedprioriteres i perioder med 

kapasitetsbeskrankninger ved energiverket, kunne man unngå disse 

kapasitetsbeskrankningene, og dermed oppnå konstante priser. Dette ville føre til at alle 

konsumentene i Longyearbyen fikk en vesentlig lavere strømregning, og gruve 7 fikk sterke 

insentiver til å optimalisere driften.  

 

Kapasitetsproblemer ved dagens energiverk er ikke et problem i Longyearbyen i dag, eller i 

løpet av forventet resterende levetid for installasjonen. Derimot er det behov for utvidet 

kapasitet på reservekraftforsyningen, noe som Bydrift allerede er i gang med å finne en 

løsning på. Det som imidlertid er viktig er at selv om kapasitetsbeskrankninger ikke eksisterer 

i dag, vil eller kan dette bli prekært fremover.  

 

Vårt arbeid med masteroppgaven har påpekt flere utfordringer for Bydrift. Det er flere 

momenter som har stort forbedringspotensiale, og tilfører konsumentene i Longyearbyen et 

vesentlig bedre tilbud til en lavere pris. Dagens drift er ikke samfunnsøkonomisk optimal. Når 

dette er sagt er det også tydelig at konsumentene i Longyearbyen ikke har en urimelig 

strømregning sammenlignet med hva man betaler på fastlandet. 
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1: Prisfastsettelse av kull i Longyearbyen 

 

Alt kull som forbrennes i energiforsyningen i Longyearbyen utvinnes i Gruve 7. Energiverket 

forbruker om lag 40 % av det totale kulluttaket i gruve 7. Siden Gruve 7 ved SNSG er den 

største enkeltforbrukeren av elektrisitet i Longyearbyen, og Energiverket er en storforbruker 

av SNSG kull har aktørene kommet frem til en intensjonsavtale med 20 års varighet. Avtalen 

ble undertegnet i år 2000, og pålegger begge aktører leveringsplikt på henholdsvis kull, og 

elektrisk energi. 

 

I avtalen inngår et ledd hvor kullprisen avhenger av prisen på elektrisitet. Avtalen sier at 

kullprisen økes i takt med energiprisen i et forhold på 1:4. Det vil si at om elektrisitetsprisen 

øker med 4 prosent, øker kullprisen med 1 prosent. Tabell 6 viser denne utviklingen siden 

avtalen ble undertegnet i år 2000. 

 

Tabell 6 Sammenhengen mellom el- og kullpriser i Longyearbyen 2001-2007 
År Strømpris El. Prisøkning Kullpris økning Faktisk kullpris 

2001 kr 0,59 5,4 % 1,3 %  kr              400,00  

2002 kr 0,61 3,4 % 0,8 %  kr              403,39  

2003 kr 0,63 3,3 % 0,8 %  kr              406,70  

2004 kr 0,66 4,8 % 1,2 %  kr              411,54  

2005 kr 0,70 6,1 % 1,5 %  kr              417,77  

2006 kr 0,74 5,7 % 1,4 %  kr              423,74  

2007 kr 0,77 4,1 % 1,0 %  kr              428,04  

 

Av tabellen fremkommer det at elektrisitetsprisen i Longyearbyen har økt fra 59 øre til 77 øre 

i perioden 2001 til 2007. Denne økningen medfører en økt kullpris fra 400 kroner pr. tonn til 

428,08 kroner per tonn. 
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Vedlegg 2: Kuhn-Tuckers maksimeringsproblem 

I økonomiske optimeringsproblemer forekommer det ofte betingelser i form av ulikheter.  

Et vanlig forekommende optimeringsproblem kan se ut som følgende og er et ikke lineært 

programmeringsproblem 

  
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
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≤
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n
n bxxg

bxxg
nårxxfmaksimer

),...,(
),...,(

),.....,(
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111
1   (1.1) 

 

Et ikke lineær programmeringsproblem er oppbygd på samme måte som et lineært men med 

et unntak. Alle matematiske betingelsene i et lineært problem må være lineære, men minst en 

av betingelsene i et ikke lineært problem må være ikke lineært (Hillier & Hillier 2003).   

I denne oppgaven brukes et ikke lineært programmeringsproblem av typen Kuhn-Tucker.  

Kuhn og Tucker startet på 1950-talet systematiske studier av denne typen ikke lineære 

problemer. Deres konklusjon i forhold til ligning (1.1) 

1. Hvis problemet er å minimere ),...,( 1 nxxf under samme bibetingelse overføres dette 
til et problem av typen (1.1) ved at en erstatter f  med f− . 

2. Et problem av typen (1.1) kan godt inkludere ulikheter av typen ,),.....,( 1 cxxh n ≥  de 
kan da erstattes med ekvivalente ulikheter .),.....,( 1 cxxh n ≥−  

3. Et problem av typen (1.1) kan godt inkludere ulikheter av typen ,0≥ix som ofte er 
aktuelle ved økonomiske anvendelser. Men da må noen av betingelsene ii bxg ≤)(  
være av typen 0≤− ix . 

4. I Lagrangeproblemet kreves det vanligvis at nm p . I (1.1) kan vi gjerne ha m mye 
større enn n, uten at bibetingelsene bestemmer en tom mengde.  
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Problemet settes siden opp som et Lagrange-problem og betingelsen pålegges at gradientene 

til mi gg ,...,  er lineært uavhengige i løsningspunktet. Vider forutsetts at vektor ),...,( 00
1

0
nxxx =  

tilfredsstiller alle bibetingelsene i (1.1). Dette betyder at bibetingelse jj bxg ≤)( er aktiv eller 

bindende i x0 dersom jj bxg =)( 0 . Dette kalles føringsbetingelsen (Sydsæter, Seierstad & 

Strøm 1990). Den store forskjellen mellom et Kuhn-Tucker og et Lagrange-

maksimeringsproblem er betingelsene. Et Lagrange-problem har bibetingelsene i form av 

likheter mens Kuhn-Tucker bygger på ulikheter. Under er betingelsene til et Kuhn-Tucker 

maksimeringsproblem vist.   

 

Kuhn-Tucker nødvendige betingelser 

Anta at ),...,( 00
1

0
nxxx = løser problemet 

mjbxgnårxfmaks jj ,...,1,)()( =≤  

der f og mi gg ,...,  er C1-funkjoner. Anta videre 

at føringsbetingelsen (1.1) gjelder. Da fins det 

entydige bestemte tall mλλ ,...,1 slik at 
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Vedlegg 3: Eksempel kjøring av GAMS modell mandag 21.1.2005 

 

Tabell 7 viser dagens etterspørsel 

under dagens tariffsystem, samt 

etterspørsel og pris under et 

marginalprisbasert tariffsystem. 

Tabell 7 Eksempel kjøring av GAMS modell 21.01.2005 
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Vedlegg 4: Energiforbruket til konsumentgruppene for perioden 

oktober til mai 2004-2005  

 

 

 

Figur 32 Produksjonsdata fra energiverket fordelt på de ulike konsumentgruppene for den aktuelle 

analyseperioden 

 

Datasettet analysene i denne oppgaven bygger på er produksjonsdata fra energiverket for 

perioden 2. oktober 2004 til 1. mai 2005. Ettersom datasettet innholder ca 5100 observasjoner 

og ikke kan legges ved har vi valgt og presentere disse grafisk med utgangspunkt i 

gjennomsnittlig døgnforbruk fordel på de ulike konsumentgruppene. Den kraftige økningen i 

forbruk mot slutet av oktober kan forklares ved at polarnatten starter.  
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Vedlegg 5: Utskrift av GAMS programmering  
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