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aRkITEkToNIsk 
UTfoRmING
casE - aRkITEkToNIsk UTfoRmING

Som case for utredningen er det utarbeidet og lagt til grunn et forenklet skisseprosjekt av 
havnebygg i Longyearbyen. Rådgivergruppen anser det som en styrke for utredningen at 
den ikke bare tar utgangspunkt i en definert geografisk kontekst men også i et tenkt byggeri. 

Det er i skisseprosjektet lagt inn arkitektoniske løsninger og kvaliteter av høyere standard 
enn hva som ansees for normal standard for kontor- og lagerbygg. Det er vektlagt at en slik 
kvalitetsheving ikke skal slå spesielt ut på enkeltaspekter ved vurderingen og således ikke 
påvirke utredningens generalitet. Høyere arkitektonisk kvalitet gir en noe høyere kostnad, 
men slår ikke uheldig ut ved utførelse som passivhus kontra standard utførelse. 

Skisseprosjektet baserer seg på den bakgrunnsinformasjon og de arealbehov som framgår 
i oppdragets konkurransegrunnlag. En betydelig økning av passasjer- og godstrafikk over 
terminalen, endret lovverk og organisasjonsform, nye krav til fasiliteter for kunder og egen 
organisasjon, har utløst behov for et nytt og moderne terminal- og servicebygg.

”Aktiviteten som genereres som følge av trafikk over Longyearbyen havn er av 
betydning for byens næringsutvikling, og et viktig grunnlag for helårig aktivitet. Et nytt 
terminal- og servicebygg skal bidra til å legge til rette for et bedre tilbud for håndtering 
av gods og transittforsendelser, skipspassasjerer og mannskap, og bedre fasiliteter for 
havneadministrasjonen”.

Nytt havnebygg vil være lokalisert innenfor et område typisk for et en mindre gods-/
containerhavn. Det karakteriseres av en rent funksjonell infrastruktur med store flatearealer 
for oppstilling av containere, gods etc., enkelte lagerbygg av lav arkitektonisk kvalitet, 
lysmaster og industrigjerder. Det forventes en videre utbygging av lagerhaller etc., innenfor 
området.

 utsnitt 360 panoramabilde - portlongyear.no
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I en større kontekst ligger området svært sentralt langs hovedveiforbindelsen mellom 
flyplassen og Longyearbyen sentrum og er også et visuelt knutepunkt mellom sentrum og 
lufthavnen.

Området har også en fantastisk beliggenhet i storskalalandskapet. Det ligger på en utfylling 
i Adventfjorden, helt oppunder en fjellskråning med utsikt over hele Adventfjorden med 
Longyearbyen (1) og Adventdalen i sydøst og Adventpynten (2) og Isfjorden i nordvest.

Det har vært en intensjon å utforme et skisseprosjekt som understreker havnebygget 
som knutepunkt. For reisende, turister og gods som ankommer og forlater Spitsbergen 
sjøveien. Men også som et visuelt landemerke mellom fjorden og fjellet, og mellom ’byen’ 
og flyplassen. Samtidig er det viktig at et nytt havnebygg i en slik nærkontekst skiller seg ut 
ved en betydelig høyere arkitektonisk kvalitet i fasade og formspråk i forhold til eksiterende 
lagerbygg og fysiske omgivelser på havneområdet i dag, og også med tanke på en fortetting 
ved videre utbygging av lagerbygg etc. 

Det er utformet en bygning som framstår som ett samlet volum, hvor et ytre fasadematerial 
omslutter bygningskroppen. Kledning utføres i translucent platekledning av polykarbonat 
med en overflategeometri som bretter seg rundt bygget (som ved bretting av papir). 
Brettingen utformes med hensyn til framherskende vindretning og etablerer le og 
overdekning ved inngangspartier og porter. I kontordelen av bygningen tas fasadens 
geometri igjen også i klimaveggen og disse skrå veggflatene blir da også en del av interiøret. 
For lager og verksteddelen utføres fasaden som en uavhengig utlekting på en standard 
klimavegg av sandwichelementer av stål og mineralull.

 utsnitt fra Google Earth

1

2
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Intensjonen med fasadematerialet og fasadens geometri er å gi bygningen karakter av å 
være en lanterne eller papirlampe. Hvor kledningen er en diffusor som lyser opp i mørket ved 
at kledningen lyses opp bakfra fra glassfelt/vinduer i klimaveggen. Dette baklyset kan evt. 
suppleres med lysdioder mellom klimaveggen og fasaden. I dagslys siles lyset inn gjennom 
den translucente fasaden. Partier hvor kledningen trekkes foran glassfelter i klimaveggen 
er kun et supplement til standard glassfelt og vinduer i klimaveggen, men fasaden vil også 
lyses opp innvendig ved strølys fra standard glassfelt og vinduer.

For å sikre generalitet og fleksibilitet er det i beregningene lagt til grunn et vesentlig 
høyere vindusareal i kontordelens yttevegg enn hva som framgår av fasader og 
eksteriørillustrasjoner. Dette sikrer at dagslysbehov og utsyn kan ivaretas ved en rekke ulike 
scenario av planløsninger og bruk uten at dette velter energibudsjettet.

For kontordelen er det tenkt et betydelig innslag av varme treoverflater i interiøret. 
Materialbruk ved innvendige overflater, lettvegger, gulv og himlinger er ikke medtatt i 
utredningen.

Som bæresystem er eksponert massivtre vurdert både for kontordel og verksted/lager. Ut 
fra et arkitektonisk ståsted vill massivtre her være en tilleggskvalitet ut over konvensjonelle 
bæresystem i stål og betong.

Ved utforming av planløsning for kontordelen er det lagt opp til høy grad av fleksibilitet med 
støtterom og sekundærfunksjoner i et indre område mot verkstedhall, hovedtrapp sentralt i 
planen og fleksible arealer langs yttervegg (landskap og/eller cellekontorer). 1 etg. er tenkt 
som dels offentlig tilgjengelig, mens arealer i 2. og 3. etg er semi-offentlige/private.

 Laban Dance Centre - fasade tranclucent polykarbonat utenfor klimavegg
arkitekt: Herzog & de Meuron
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GENERELT

Alle bygg som oppføres i Norge skal oppfylle energikrav i Teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven(TEK 10). Beregninger skal utføres iht. NS3031.

TEK 10 beskriver to forskjellige metoder for oppfyllelse av energikrav. Disse er 
energitiltaksmetoden og energirammemetoden. Tiltaksmetoden er beskrevet i TEK 10 § 14 – 
3. Denne angir krav til bygningsdeler og komponenter, som må overholdes for at bygget skal 
tilfredsstille energitiltaksmetoden. Energirammemetoden, TEK 10 § 14-4, angir hvor høyt 
totalt beregnet netto energibehov kan være for den gitte bygningskategori, beregnet etter 
metode gitt i  NS 3031. I tillegg skal minstekrav i § 14-5 være tilfredsstilt.

I dagens samfunn er det økende fokus CO2 utslipp og global oppvarming. Det har blitt 
mer vanlig at utbyggere vurderer kostnader over livsløpet til en bygning, i stedet for bare 
investeringskostnaden. Man vet ikke hvordan energiprisene vil utvikle seg i fremtiden, og for 
å være mindre sårbar for svingninger i energipriser, må man gjøre seg mindre avhengig av 
levert energi. Det er dette passivhus handler om. Ved å gjøre en større investering nå, vil 
man i driftsfasen ha et lavere energiforbruk, og således være mindre sårbar for svingninger.

Det foreligger pr i dag en passivhusstandard for boligbygninger, NS 3700. Det arbeides 
med en passivhusstandard for yrkesbygninger, NS 3701. Denne er i skrivende stund på 
høring, og forventes å foreligge i løpet av første kvartal i år. Det har for øvrig i lengre tid vært 
bygget passivhus, yrkesbygninger i Norge. ENOVA har forskjellige støtteprogrammer for 
byggeprosjekter med høyere energiambisjoner enn det TEK 10 angir som minstekrav, og 
man har hatt behov for et omforent syn på hva et passivhus er. SINTEF Byggforsk utarbeidet 
i 2009 prosjektrapport 42, kriterier for passivhus- og lavenergibygg – yrkesbygg. Bygg 
som tilfredsstiller kriteriene i denne rapporten har blant annet kvalifisert for ENOVA støtte. 
Rapporten har således fungert som en passivhusstandard. 

Beregningsmetodene beskrevet både for TEK 10(NS3031) og passivhus(prosjektrapport 42) 
skal utføres mot normert klima (Osloklima). Beregningene sier således lite om den reelle 
situasjonen, dersom man bygger på et sted der årsmiddeltemperaturen er under 6,3  ̊C.

Det er også andre forhold som tilsier at beregningene ikke nødvendigvis gjenspeiler den 
reelle situasjonen. Ved beregning etter NS 3031 skal det benyttes fastsatte verdier for 
internlaster som belysning, teknisk utstyr, varmt vann og personer. Dette er faste verdier som 
skal benyttes i beregningen, den virkelige situasjonen kan være en annen. Ved beregning 
etter prosjektrapport 42 benyttes anbefalte verdier som er lavere enn de i NS 3031. Disse 
kan for så vidt også fravikes, så lenge det benyttes beste tilgjengelige teknologi mhp. 
Lysstyring etter tilstedeværelse etc. og så lenge kjølebehovet ikke overskrider fastsatte verdi 
for bygningskategorien.

ENERGIbEREGNINGER
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EvaLUERING moT foRskRIfTER

Nytt havnebygg ved Byhavna i Longyearbyen skal inneholde flere funksjoner. Disse er 
kontor, Verksted og lager. TEK 10 stiller krav om at alle bygg som oppvarmes helt eller 
delvis, skal beregnes som fullt oppvarmet ved evaluering mot forskrifter. Vi har i disse 
beregningene delt bygget i to, og plassert lager og verksted i bygningskategori lett industri, 
verksteder. Kontordelen er plassert i bygningskategori kontorbygg.

Lager og verksted beregnes som fullt oppvarmet. Dette vil gi et forholdsvis høyt tall for 
energibehov. Vi vet at dette tallet i realiteten vil bli lavere, pga at arealene kun vil være delvis 
oppvarmet. I tillegg kan det tillates lavere luftskifte i lager, da dette sannsynligvis ikke vil 
være arealer hvor personer kommer til å oppholde seg over lengre tid. Dette er avhengig av 
bruken av lageret.

Det er derfor vurdert som lite hensiktsmessig å skulle bygge et passivhus av denne delen av 
bygget. Lager og verksted delen er derfor kun vurdert mot kravene i TEK 10. 

For kontorbygget har vi utført beregninger både mot TEK 10 og prosjektrapport 42. 
Det er i tillegg utført beregning av antatt reelt energiforbruk både for TEK 10 og for 
passivhusalternativet av kontorbygget, da den reelle differansen i energiforbruk er viktig input 
i LCA beregningene.
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Minstekravene til enkeltkomponenter fra tabellen over er tenkt løst med følgende konstruksjoner:
Yttervegg, U – verdi 0,15: 300mm bindingsverk, 300mm mineralull, λ = 0,033 W/mK.
Skråtak, U – verdi 0,15: 300mm bindingsverk, 300mm mineralull, λ = 0,033 W/mK.
Kompakttak, U – verdi 0,10: 350mm isolasjon λ = 0,034 W/mK.
Gulv, U – verdi 0,15: ca. 250mm isolasjon λ = 0,038 W/mK.

passIvhUs koNToRbyGG

Det er simulert et bygg med komponenter og bygningsdeler som er optimalisert med tanke 
på å innfri kravene i prosjektrapport 42 med enkleste og rimeligste mulige tiltak.

Evaluering mot prosjektrapport 42 viser at bygget vil tilfredsstille kravene til passivhus, 
forutsatt at de verdiene som er benyttet for bygningsdeler og installasjoner blir innfridd. 
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Minstekravene til enkeltkomponenter fra tabellen over er tenkt løst med følgende konstruksjoner:
-Yttervegg, U – verdi 0,22: 198mm bindingsverk, 200mm mineralull, λ = 0,037 W/mK.
 -Skråtak, U – verdi 0,22: 198mm bindingsverk, 200mm mineralull, λ = 0,037 W/mK. 
-Kompakttak, U – verdi 0,18: 200mm isolasjon λ = 0,035 W/mK.
-Gulv, U – verdi 0,18: ca. 250mm isolasjon λ = 0,038 W/mK.

TEk 10 koNToRbyGG

Kontorbygget er også simulert med optimalisering av komponenter og utstyr med hensyn på 
å innfri kravene i TEK 10 med enkleste og rimeligste mulige tiltak.

Evaluering etter energirammemetoden i TEK 10 § 14-4 viser at bygningen vil tilfredsstille 
byggeforskriftenes energikrav, forutsatt at de verdiene som er benyttet for bygningsdeler og 
installasjoner blir innfridd. 
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Minstekravene til enkeltkomponenter fra tabellen over er tenkt løst med følgende konstruksjoner:
-Yttervegg, U – verdi 0,22: Sandwich – elementer etc. 175mm.
-Kompakttak, U – verdi 0,18: 200mm isolasjon λ = 0,035 W/mK.
-Gulv, U – verdi 0,18: ca. 250mm isolasjon λ = 0,038 W/mK.

TEk 10 vERksTED/LaGER

Evaluering etter energirammemetoden i TEK 10 § 14-4 viser at bygningen vil tilfredsstille 
byggeforskriftenes energikrav, forutsatt at de verdiene som er benyttet for bygningsdeler og 
installasjoner blir innfridd. 
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TILNæRmING TIL REELT ENERGIfoRbRUk

For å kunne si noe om den reelle differansen i energibehov, og for at LCA beregningene 
skal bli så nøyaktige som mulig, har det vært nødvendig å beregne mer reelle verdier for 
energibehov. Vår programvare har ikke mulighet for evaluering i Longyearbyen. Vi har derfor 
benyttet klimadata for Karasjok, som har de klimadata som er mest sammenlignbare med 
Longyearbyen. På grunn av noe høyere årsmiddeltemperatur, og usikkerhet ifm. soltilskudd 
etc, har vi justert disse tallene opp med 10 %.  

Pluss 10 % gir dette for Longyearbyen 100,5kWh/m2

Årssimmulering av passivhus kontorbygg i Karasjok:

Årssimmulering av TEK10 kontorbygg i Karasjok:

Pluss 10 % gir dette for Longyearbyen 204,3kWh/m2
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Årssimulering av lager/verksted i Karasjok, med innetemperatur i gjennomsnitt 10 grader, 
samt noe reduserte luftmengder og internlaster:

Pluss 10 % gir dette for Longyearbyen 160 kWh/m2.



13

maTERIaLvaLG

For å kunne utføre LCC/LCA beregningene må vi ha et forhold til hvilke volumer av 
byggematerialer det er snakk om. Det er derfor anslått dimensjoner og omfang av 
bæresystemer etc. Disse antakelsene er basert på konsultasjoner med byggeteknikker, 
erfaringstall og lignende. Dette representerer en viss usikkerhet i utredningen.  

Bygget er tenkt utført med ringmur og banketter av prefabrikkerte, isolerte elementer som 
armeres og støpes på byggeplass. Bygget må i tillegg ha fundamenter for punktlaster fra 
søyler. Disse er tenkt plassert under gulv på grunn inne i bygget, og plassert i sammenheng 
med banketter i yttervegg. Gulv på grunn isoleres iht. forutsatte energikonsept. Det monteres 
radonsperre. Betongtykkelse er forutsatt 150mm, armeres med armeringsnett. 

Bæresystem for kontorbygg kan være søyler c/c 5 m og dragere c/c 10 m i plasstøpt, 
armert betong. Hulldekker HD 270. Eller søyler og dragere i limtre med c/c 5 m. 200mm 
massivtreelementer som dekker.

Bæresystem for lager/verksted kan tenkes utført med stålsøyler c/c 5 m, fagverksdragere 
i stål, spennvidde 20 m. TRP 200 selvbærende stålplatetak. Eller limtresøyler c/c 5 m, 
fagverksdragere av limtre, spennvidde 20 m, 200mm massivtreelementer som dekke. 

For kontorbygget er det tenkt yttervegger av prefabrikkerte bindingsverkselementer, som 
utgjør den spenstige geometrien på bygget. Vegger som heller utover, eller som står vertikalt 
bygges opp som tradisjonelle yttervegger, med translucent ytterkledning av polykarbonat el. 
lign. Yttervegger som heller innover bygget, bygges opp som tradisjonelt, skrått sperretak 
med bakenforliggende vanntett sjikt, og utenforliggende translusent ytterkledning som for 
ytterveggene. Det overlates til den videre prosjekteringen å løse dette i detalj. 

Yttervegger i lager/kontorbygg er tenkt utført med sandwichelementer av stål og mineralull, 
med termiske egenskaper iht. energikonsept og forenklet geometri i forhold til fasade. 
Fasadekledning er tenkt likt som for kontorbygget, men her er det tenkt at den translusente 
polykarbonat kledningen kan monteres på et uavhengig bæresystem av stål, som kan 
opprettholde den spenstige geometrien også for denne delen av bygget.

Tak bygges opp som kompakttak, enten på hulldekker, TRP plater eller massivtredekker. 
Isolasjonsmengde iht. valgte energikonsept og tekking med uttrykk likt fasadekledning(lys 
farge).

Porter skal ha termiske egenskaper som angitt i energikonseptet. Bruken av portene kan ha 
stor innvirkning på energibudsjettet. Dersom bruken forutsetter at portene står mye åpne, 
eller må åpnes ofte, bør man vurdere tilgjengelig teknologi mhp. hurtiggående porter eller 
sluseløsninger. 
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Longyearbyen forsynes med fjernvarme og elektrisitet fra kullkraftverket. Det er i dag stort 
fokus på global oppvarming, og å redusere CO2 utslipp. Dette kan få konsekvenser for bygg 
tilknyttet energiforsyning med fossile energibærere i form av høyere kraftpriser, avgifter etc. 
Man vet ikke hvordan dette vil utvikle seg i fremtiden, men man vil være bedre forbredt på en 
slik situasjon dersom man bygger bygg med lavere energibehov, og/eller legger til rette for å 
utnytte andre energikilder.  

En sjøvannsvarmepumpe vil kunne være et alternativ til fjernvarme fra kullkraftverket. Man 
vil uansett være prisgitt elektrisitet fra kraftverket, men i et betydelig mindre omfang. Dette 
er ikke utredet videre i denne omgang. Ved valg av en slik løsning bør man vurdere om 
bygningsmasse for øvrig på havnen kunne nyttegjøre seg dette, samtidig bør fremtidig 
utbygging av havneområdet kartlegges, slik at man kan tilpasse installasjonen best mulig 
etter det langsiktige behovet, for å redusere prisen pr kWh.

Kullkraftverket, som kun ligger noen hundre meter unna tomten, dumper store mengder 
overskuddsvarme i sjøen.  Det er foreslått at denne varmen kanskje kan utnyttes. Det mest 
hensiktsmessige ville være å oppgradere kraftverket slik at overskuddsvarme kunne utnyttes 
i det allerede eksisterende distribusjonsnettet.

Vi kan gjøre en enkel øvelse for å vise hva en varmepumpe kan gjøre med behovet for levert 
energi til bygningen. 

For passivhus – kontorbygget har vi følgende tabell fra årssimuleringen mot Karasjok klima, 
med gjeldende energiforskyning:

aLTERNaTIvE 
ENERGIkILDER
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Dersom vi tenker oss at en varmepumpe dekker 90 % av behovet for oppvarming av tappe-
vann, ventilasjonsvarme og romoppvarming, vil vi få følgende tabell:

Vi ser at ved å etablere en varmepumpe vil behovet for levert energi reduseres betydelig, for 
dette regneeksemplet tilsvarer reduksjonen 30 %. 
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Lca

For å få et bilde av miljøkonsekvensene tilknyttet passivhusutredningen for nytt havnebygg 
i Longyearbyen er det utført LCA analyse av bygget etter TEK 10- og Passivhusstandard for 
kontordelen og TEK 10 for lager og verkstedhall. Materialene og energiproduksjon studeres 
fra råvareuttak til det går inn i bygget, infrastruktur er inkludert i analysen. Energibruken 
studeres gjennom hele byggets levetid. Sluttbehandling av huset etter endt levetid er utelatt 
fra analysen, da det er svært usikkert og skjer svært langt frem i tid. Levetid er antatt til 60 
år som for LCC analysen. Da det i en utredningsfase er svært mange usikre faktorer er det 
knyttet usikkerhet både til materialtyper og mengder, reell energiforbruk kan også komme 
til å avvike noe. Analysen vil likevel kunne gi nyttig input i forhold til miljøkonsekvensene fra 
TEK 10 til passivhus.

mEToDE

Utslippsberegningene gjøres basert på Ecoinvent databasetall og metodene ReCiPe og 
USEtox. Prosessene er tilpasset systemets egne prosesser for forgrunnssystemet, det vil si 
de prosessene som bidrar mest, mens bakgrunnssystemet, som infrastruktur, er modellert 
helt og holdent ut fra databasetall.  Resultatene presenteres på midpoint nivå, det vil si 
ekvivalentutslipp for en rekke utslippskategorier.

Valget av metoder for miljøpåvirkning er basert på den europeiske plattformen for LCA, 
ILCD handbook. (ILCD: International Reference Life Cycle Data System). ILCD handbook 
er en serie tekniske dokumenter for detaljert veiledning i utførelse av LCA, noe som sikrer 
overensstemmelse og kvalitet i gjennomføring. Håndboken er utarbeidet av noen av de 
fremste LCA-ekspertene i verden og inneholder spesifikke retningslinjer og sjekklister for alle 
steg i gjennomføringen.  

For de fleste miljøkategoriene, med unntak av de toksiske, benytter vi metoden ReCiPe. 
ReCiPe er satt sammen av flere av de mest anerkjente metodene for LCA beregninger og er 
anbefalt metode for en rekke miljøskadekategorier ut fra the ILCD handbook. 

For toksisk påvirkning av miljøet bruker vi metoden USEtox. Metoden inneholder 
karakteriseringsfaktorer for å regne om fra substansutslipp til skade på menneskers helse 
og natur. Metoden er utarbeidet av et team forskere fra Task Force Toxic Impacts i UNEP-
SETAC Life Cycle Initiative. Metoden er en av de nyeste og mest anerkjente metodene for 
beregning av toksisk miljøpåvirkning i LCA og anbefalt metode i ILCD. 

For oversikt over valgt metode se Tabell 1 Oversikt over miljøkategorier, ekvivalenter og 
metode. 
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Tabell 1 Oversikt over miljøkategorier, ekvivalenter og metode

Miljøkategori Ekvivalent Metode 

Climate change kg CO2 eq ReCiPe 

Ozone depletion 
kg CFC-11 
eq ReCiPe 

Photochemical oxidant 
formation kg NMVOC ReCiPe 

Particulate matter formation kg PM10 eq ReCiPe 

Ionising radiation kg U235 eq ReCiPe 

Terrestrial acidification kg SO2 eq ReCiPe 

Freshwater eutrophication kg P eq ReCiPe 

Marine eutrophication kg N eq ReCiPe 

Agricultural land occupation m2a ReCiPe 

Urban land occupation m2a ReCiPe 

Natural land transformation m2 ReCiPe 

Water depletion m3 ReCiPe 

Metal depletion kg Fe eq ReCiPe 

Fossil depletion kg oil eq ReCiPe 

Human toxicity, cancer CTUh USEtox 

Human toxicity, non-cancer CTUh USEtox 

Ecotoxicity CTUe USEtox 
 

DaTa

Energi, materialbruk og transport er modellert på bakgrunn av systemspesifikk informasjon 
og databasetall for utslippsberegninger. Alle utslipp er basert på utslippsdatabasen 
Ecoinvent. De mest relevante prosessene i databasen er identifisert og tilpasset systemet 
som studeres. Utslippene er beregnet fra utvinning til material/energi når byggeplassen på 
Svalbard og inkluderer infrastruktur. Utslipp i konstruksjonsfasen er ikke inkludert i denne 
delen av prosjektet, men erfaringsmessig er det en fase som ikke bidrar i stor grad i forhold 
til materialproduksjon og energibruk i drift.

ENERGI

Energibruk medfører en miljøpåvirkning, enten direkte utslipp ved energiproduksjon i bygget, 
eller indirekte ved forbruk av elektrisitet eller fjernvarme. I tillegg til utslippene ved selve 
produksjonen vil det være utslipp tilknyttet infrastrukturen rundt energiproduksjonen og 
transporten.
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Energiforsyningen i Longyearbyen kommer fra et kullfyrt kraftvarmeverk, i tillegg omfatter 
anlegget et reservekraftanlegg med 4 dieselaggregater. Anlegget forsyner Longyearbyen 
med både kraft og varme, se Tabell 2 Energibalanse Longyear Energiverk. Maksimal effekt 
levert fra kullkraftverket er ca. 12 MW elektrisk kraft og ca. 16 MW fjernvarme. Diesel 
aggregatene har en samlet effekt på om lag 4,35 MW. (Klif/SFT). 

Tabell 2 Energibalanse Longyear Energiverk

Mengder  Diesel Kull  

Mengde, tonn/år 530 25158   

Energiinhold KWh/kg      7,167 

Produsert El, GWh/år 1 38   
Produsert Varme, GWh/år   69   
Tap produksjon, GWh/år 
(egenforsyning)     4,5 

Tap fjernvarmenett, GWh/år       

Tap el-nett, GWh/år       

Sum produsert/tap 1 107 4,5 

 

Snitt brennverdi for kullet i anlegget var for 2011, 7,16 kWh/kg. (Longyearbyen Lokalstyre 
Bydrift KF).

Forbruk av fjernvarme og elektrisitet er ikke knyttet til direkte utslipp, og utslippene skjer 
indirekte i forbindelse med kraft/varme produksjonen i Longyear Energiverk. 

Dersom nytt havnebygg føres opp etter dagens praksis i Longyearbyen, uten spesiell 
tilrettelegging i forhold til energibruk eller energikilder, vil det forsynes 100 % av 
Longyearbyen Energiverk. 

Utslippsberegninger energi

Utslippene fra kullkraftverk og dieselaggregater er beregnet med Ecoinvent utslippsdatabase 
for varme og kraftproduksjon i kullkraftverk. Vi har forutsatt at anlegget tilsvarer et Øst 
Europeisk kullkraftanlegg og valgte prosesser er tilpasset anlegget i Longearbyen. 
Strømforsyninger til kraftverket skjer fra egen strømproduksjon, brennverdiene er justert i 
henhold til verdier fra sesongen 2011.
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maTERIaLER

Materialbruk medfører en miljøbelastning knyttet til uttak av råvarer, foredling og transport. 
Alle materialer fraktes med skip fra Tromsø til Longyearbyen og produseres i Norge, Europa 
eller verden for øvrig. Materialbruk vil medføre utslipp i selve produksjonsprosessen, 
transporten og i forbindelse med infrastruktur til produksjon og transport

Utslippsberegninger materialer

Utslippene fra materialproduksjon er beregnet med Ecoinvent utslippsdatabase for 
produksjon av de ulike materialene. Vi har forutsatt nordisk el-miks for all materialproduksjon, 
og at varene transporteres med skip fra Tromsø til Longyearbyen, med mindre annet er 
angitt. 

Beskrivelse av materialene:

mineralull
Ferdigpakket mineralull, inkluderer emballasje og pakkeprosess. Foredlingsprosessen 
for mineralull inkluderer smelting, fiberforminger og herding. Transport av råmaterialer og 
energibærer (naturgass) for kjel er inkludert. 

Limtre innendørs
Produksjon av limtre med tysk produksjonsteknologi. Produksjonsprosessen inkluderer 
materialsvinn. Limtre er et granprodukt med ureaformaldehyd harpiks som bindemiddel. 
Ferdigbehandlet for bygningsformål. 

Glass U 0,7
Produksjon av 3-lags vindu. Inkluderer overflatebehandling og produksjon av aluminiumslist 
mellom glasslag. 

Glass U 1,3
Produksjon av 3-lags vindu. Inkluderer overflatebehandling og produksjon av aluminiumslist 
mellom glasslag. 

betong plass-støpt
Inneholder prosesser for å produsere ferdigblandet betong klar for støpning i Longyearbyen. 

betong elementer
Inkluderte prosesser er råmaterialer for alminnelig betong i støpelementer og lufttørket. 
Elementene er pakket og klargjort for transport. Produksjon med sveitsisk teknologi.
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stål
Forenklet prosess for stålproduksjon, inkluderer ekstruderte, valsede og lignende 
stålprodukt. 50 % er gjenvunnet stålmateriale. Europeisk produksjonsteknologi forutsatt for 
beregningene. 

armeringsjern
Forenklet prosess for stålproduksjon, varmvalset. 50 % er gjenvunnet stålmateriale. 
Europeisk produksjonsteknologi forutsatt for beregningene.

LDpE foile
Brukes som dampsperre. Prosessen inkluderer fremstilling av LDPE-granulat og 
ekstruderingsprosesser til folie gjort i Europa. Transport til Longyearbyen er inkludert. 

polykarbonatplate
Ytterlag på bygg. Prosessen inkluderer fremstillingen av polykarbonat-granulat og antar at 
prosesser knyttet til plateekstrudering vil ligne på PE-folie, men fremstiller tykkere plater. 
Europeisk teknologi. Prosessen er en forenklet antagelse. 

Eps – Ekspandert polystyren 
Består av 45 % gjenvunnet polystyren. Gjenvunnet EPS har kun transportutslipp fra 
innsamling, mens ny EPS omfatter alle prosesser knyttet til utvinning og fremstilling av EPS-
granulat. Fremstillingsprosessen mangler enkelte utslipp blant annet KFK/HKFK-utslipp til 
luft. Europeisk teknologi.

TRaNspoRT

Alt av byggematerialer fraktes til Longyearbyen med båt. To aktører står for logistikken 
til Svalbard. Det er Bring logistics i Tromsø og Zahl transport i Bodø. I perioden april til 
desember er det ukentlige anløp. I perioden januar til april avhenger dette av isforhold. 

Utslippsberegninger transport

Utslippene tilknyttet transport er beregnet ved hjelp av spesifikt drivstofforbruk fra Zahl 
transport og utslipps koeffisienter fra Ecoinvent, infrastruktur, som selve skipet og havna er 
basert på Ecoinvent data for europeisk teknologi.
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foRkoRTELsER av 
mILjøpåvIRkNINGskaTEGoRIER

Miljøpåvirkningskategori Forkortelse Ekvivalent 

Climate change GWP kg CO2 eq 
Ozone depletion OD kg CFC-11 eq 

Particulate matter formation PMF kg PM10 eq 

Terrestrial acidification TAC kg SO2 eq 

Agricultural land occupation AO m2a 

Urban land occupation ULO m2a 

Natural land transformation NLT m2 

Water depletion H2O m3 

Metal depletion MDEP kg Fe eq 

Fossil depletion FDEP kg oil eq 

Human toxicity, cancer HTC CTUh 

Human toxicity, non-cancer HTNC CTUh 

Ecotoxicity ETX CTUe 

 

REsULTaTER

Det er utført en sammenliknende LCA analyse av en TEK 10 løsning mot løsning med 
passivhusstandard i kontordelen. Denne sammenlikningen forutsetter bruk av stål, betong 
og hulldekker i kontordelen og utstrak bruk av stål i lager og verksteddelen. Løsningen med 
passivhus vil ha høyere materialbruk og medførende høyere utslipp tilknyttet denne ekstra 
materialbruken i forhold til TEK 10. Avgjørende blir det dermed om redusert energibruk 
senere i livsløpet vil veie opp for det ekstra materialforbruket. Verdt å merke er at en rekke 
material bidrag som fra innvendige overflater og tekniske installasjoner ikke er kjent i den 
delen av prosjektet og dermed utelatt. De største materialmengdene er imidlertid inkludert, 
men vi kan vente et lite påslag i utslippsstørrelsene som resultat av materialene som ikke er 
inkludert. Systemene er studert i et 60 års perspektiv som for LCCen.

Resultatene er presentert i Figur 1 LCA TEK 10 versus Passivhus og viser prosentvise 
bidrag i de ulike miljøkategoriene. 
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LCA analysen viser at passivhus for samtlige kategorier, med unntak av økotoksikologi, 
kommer bedre ut enn TEK 10. Dette skyldes i stor grad utslippene forbundet med 
energiproduksjon. Den toksiske effekten for helseskade skyldes i stor grad bidrag fra 
polykarbonat og for lim i limtre og smøreolje for produksjonen av limtre. For økotoksikologi 
er bidragene særlig fra produksjon av polykarbonat og isolering med mineralull. De toksiske 
kategoriene er en usikre og bidragene er små. Men det setter fingeren på at en senere 
kan vurdere produksjonsprosessen for fasadeplatene og limet og produksjon for limtre og 
isolasjonsmateriale for toksisk påvirkning. MDEP, viser forringelse av verdens metallreserver 
og forbruk av stål er naturligvis den største belastningen for denne kategorien. 
Produksjonsprosessen for polykarbonat bidrar i stor grad til skade på ozonlag, disse tallene 
er noe usikre og bør eventuelt studeres i en senere fase av prosjektet.

I tabellen under (Tabell 3) er faktisk sparte ekvivalentutslipp og utslippene normalisert 
til europeiske utslipp presentert. Besparelsen i ekvivalentutslipp viser antall kg unngåtte 
utslipp gjennom livsløpet ved å bygge passivhus i kontordelen mot TEK10. De normaliserte 
utslippene viser utslipp relatert til per capita utslipp for EU 25 + Efta – Malta i år 2000. Dette 
betyr at utslippet for å bygge og drifte hele bygget etter TEK 10 tilsvarer det årlige per capita 
utslippet for 1272 europeere og for løsningen med passivhus for kontordelen 919 europeere. 

Figur 1 LCA TEK 10 versus Passivhus
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Varme	  

Elektrisitet	  

Polycarbonate	  sheets,	  at	  Longyearbyen	  

Polystyrene	  foam	  slab,	  45%	  recycled,	  at	  Longyearbyen	  

Sheets,	  LDPE,	  at	  Longyearbyen	  

Reinforcing	  steel,	  at	  Longyearbyen	  (of	  project	  Passivhus	  i	  
Ark[s)	  

Sawn	  [mber,	  so^wood,	  planed,	  air	  dried,	  at	  Longyearbyen	  (of	  
project	  Passivhus	  i	  Ark[s)	  

Steel,	  low-‐alloyed,	  at	  Longyearbyen	  (of	  project	  Passivhus	  i	  
Ark[s)	  

Concrete	  block,	  at	  Longyearbyen/NO	  (of	  project	  Passivhus	  i	  
Ark[s)	  

Glazing,	  double	  (2-‐IV),	  U<1.1	  W/m2K,	  at	  Longyearbyen/NO	  (of	  
project	  Passivhus	  i	  Ark[s)	  

Glazing,	  triple	  (3-‐IV),	  U<0.5	  W/m2K,	  at	  Longyearbyen/NO	  (of	  
project	  Passivhus	  i	  Ark[s)	  

Glued	  laminated	  [mber,	  indoor	  use,	  at	  Longyearbyen/NO	  (of	  
project	  Passivhus	  i	  Ark[s)	  

Rock	  wool,	  packed,	  shipped	  Longyearbyen/NO	  (of	  project	  
Passivhus	  i	  Ark[s)	  
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Det som kommer tydelig frem av analysen er at valg av energisystem vil være svært 
viktig for miljøprestasjonen til bygget gjennom livsløpet. En gjennomgang av alternative 
energiløsninger anbefales i en senere fase av prosjektet.

aLTERNaTIvsvURDERINGER

Av den første LCA analysen ser vi at energien er svært viktig for utfallet av miljøprestasjonen 
til bygget. Men det er noe å spare på materialbruk også.  I sammenlikningen mellom TEK10 
konstruksjon og passivhuskonstruksjon er det lagt inn bruk av stål og betong i bæresystem 
og dekker. Alternativt kan en bruke et bæresystem i tre og tredekker. For å se hvilke 
konsekvenser materialvalg har for miljøet er det utført en sammenliknende analyse for de 
to materialløsningene for passivhus. Resultatene er presentert i Figur 2 LCA Materialvalg 
Havnebygg Longyearbyen og Figur 3 Materialvalg bæresystem og dekker Havnebygg med 
passivhusdel.  I den første figuren inkluderes energibruk i drift, mens i den andre ser en kun 
på materialene for seg. Materialene inneholder transport til Longyearbyen. Alternativ 1 er 
alternativet med stål og betong, mens alternativ 2 er med tre i bæresystem og dekker.

Miljøkategori Ekvivalent Besparelse* 
Normaliserte uslipp 
TEK10** 

 
Normaliserte utslipp 
Passivhus** 

Climate change kg CO2 eq -3 955 553 1272,3 919,6 
Ozone depletion kg CFC-11 eq -2,86E-03 4,5 4,4 
Photochemical oxidant formation kg NMVOC -8 124 485,4 332,6 
Particulate matter formation kg PM10 eq -5 577 1160,5 786,3 
Ionising radiation kg U235 eq -974 10,0 9,9 
Terrestrial acidification kg SO2 eq -18 828 1654,3 1106,5 
Freshwater eutrophication kg P eq -683 5999,8 4352,9 
Marine eutrophication kg N eq -400 70,9 49,8 
Agricultural land occupation m2a -101 723 100,0 77,5 
Urban land occupation m2a -15 643 140,7 102,3 
Natural land transformation m2 -100 2720,4 2099,9 
Water depletion m3 -5 746 0,0 0,0 
Metal depletion kg Fe eq -3 434 344,1 339,3 
Fossil depletion kg oil eq -964 354 2116,2 1536,5 
Human toxicity, cancer CTUh -8,25E-05 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 
Human toxicity, non-cancer CTUh -8,34E-06 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 
Ecotoxicity CTUe 199  Ikke tilgjengelig  Ikke tilgjengelig 
* Ekvivalentutslipp     
** Normalisert til europeiske utslipp i år…    

 
Tabell 3 Besparelse og normaliserte utslipp for TEK 10 versus passivhus for kontordel
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Figur 2 LCA Materialvalg Havnebygg Longyearbyen
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Passivhus	  i	  Ark[s)	  

0	  %	  

10	  %	  

20	  %	  

30	  %	  

40	  %	  

50	  %	  

60	  %	  

70	  %	  

80	  %	  

90	  %	  

100	  %	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

A
LT

1-‐
PA

SS
IV

	  
A

LT
2-‐

PA
SS

IV
	  

GWP	   OD	   PMF	   TAC	   AO	   ULO	   NLT	   H2O	   MDEP	   FDEP	   HTC	   HTNC	   ETX	  

kg	  CO2	  
eq	  

kg	  
CFC-‐11	  

eq	  

kg	  
PM10	  

eq	  

kg	  SO2	  
eq	  

m2a	   m2a	   m2	   m3	   kg	  Fe	  
eq	  

kg	  oil	  
eq	  

CTUh	   CTUh	   CTUe	  

Polystyrene	  foam	  slab,	  45%	  recycled,	  at	  Longyearbyen	  

Sheets,	  LDPE,	  at	  Longyearbyen	  

Reinforcing	  steel,	  at	  Longyearbyen	  (of	  project	  Passivhus	  i	  
Ark[s)	  

Sawn	  [mber,	  so^wood,	  planed,	  air	  dried,	  at	  Longyearbyen	  (of	  
project	  Passivhus	  i	  Ark[s)	  

Steel,	  low-‐alloyed,	  at	  Longyearbyen	  (of	  project	  Passivhus	  i	  
Ark[s)	  

Concrete	  block,	  at	  Longyearbyen/NO	  (of	  project	  Passivhus	  i	  
Ark[s)	  

Glazing,	  double	  (2-‐IV),	  U<1.1	  W/m2K,	  at	  Longyearbyen/NO	  (of	  
project	  Passivhus	  i	  Ark[s)	  

Glazing,	  triple	  (3-‐IV),	  U<0.5	  W/m2K,	  at	  Longyearbyen/NO	  (of	  
project	  Passivhus	  i	  Ark[s)	  

Glued	  laminated	  [mber,	  indoor	  use,	  at	  Longyearbyen/NO	  (of	  
project	  Passivhus	  i	  Ark[s)	  

Rock	  wool,	  packed,	  shipped	  Longyearbyen/NO	  (of	  project	  
Passivhus	  i	  Ark[s)	  

Figur 3 Materialvalg bæresystem og dekker Havnebygg med passivhusdel
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Av grafen ser man at det, med unntak av kategoriene som omhandler bruk av landarealer 
og toksisitet, vil medføre redusert belastning på miljøet å velge alternativ 2, med tre i 
bæresystem og dekker. Større miljøpåvirkning fra alternativ 1 skyldes i stor grad utslipp 
tilknyttet stål og betong. For begge systemene ser vi at overflateplatene av polykarbonat 
bidrar mye i flere av kategoriene. For senere vurderinger bør en finne mer nøyaktige 
utslippskoeffisienter for dette materialet.

For kategoriene som omhandler bruk av land og påvirkning av landareal har bruk av tre 
størst påvirkning, da skogbruk krever store arealer. Den toksiske effekten for helseskade 
skyldes i stor grad bidrag fra polykarbonat og for lim i limtre og smøreolje for produksjonen 
av limtre. For økotoksikologi er bidragene særlig fra produksjon av polykarbonat og 
isolering med mineralull. De toksiske kategoriene er en usikre og bidragene er små. Som 
nevnt tidligere bør en senere vurdere produksjonsprosessen for fasadeplatene og limet og 
produksjon for limtre og isolasjonsmateriale for toksisk påvirkning.

I tabellen under (tabell 4) er faktisk sparte ekvivalentutslipp og utslippene normalisert til 
europeiske utslipp presentert. Besparelsen i ekvivalentutslipp viser antall kg reduserte 
utslipp gjennom livsløpet ved å bygge et bæresystem av tre mot stål/betong. De normaliserte 
utslippene viser utslipp relatert til per capita utslipp for EU 25 + Efta – Malta i år 2000.

Tabell 4 Besparelse og normaliserte utslipp for alternativ 1 og 2 for Havnebygg med passivhus for kontordel

Ut fra resultatene fra sammenlikning av materialer i bæresystem kan det være verdt å se 
nærmere på materialvalg i senere faser av prosjektet. Jo mer miljøvennlig energikilder en 
velger og mindre energi bygningen bruker jo relativt mye høyere bidrag vil materialene ha for 
totalutslippene.

 

Miljøkategori Ekvivalent Besparelse* 
Normaliserte uslipp 
ALT 1** 

 
Normaliserte utslipp 
ALT 2** 

Climate change kg CO2 eq -93 802 45,2 36,8 
Ozone depletion kg CFC-11 eq -3,15E-03 3,8 3,7 
Photochemical oxidant formation kg NMVOC -78 32,1 30,6 
Particulate matter formation kg PM10 eq -313 76,3 55,3 
Ionising radiation kg U235 eq -5 557 8,1 7,2 
Terrestrial acidification kg SO2 eq -273 52,7 44,7 
Freshwater eutrophication kg P eq -53 310,4 182,1 
Marine eutrophication kg N eq -9 3,5 3,1 
Agricultural land occupation m2a 845 234 13,5 200,6 
Urban land occupation m2a 8 451 7,5 28,3 
Natural land transformation m2 67 424,4 837,0 
Water depletion m3 -1 176 0,0 0,0 
Metal depletion kg Fe eq -156 597 322,5 102,9 
Fossil depletion kg oil eq -28 833 105,2 87,9 
Human toxicity, cancer CTUh 2,74E-05 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 
Human toxicity, non-cancer CTUh -1,91E-05 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 
Ecotoxicity CTUe 661 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig  
* Ekvivalentutslipp     
** Normalisert til europeiske utslipp i år    
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I en Livssykluskostnadsanalyse, LCC, kartlegges kostnader gjennom hele byggets levetid. 
Tradisjonelt har ofte kun investeringskostnaden blitt vurdert når ulike alternativer vurderes 
opp mot hverandre. Noe som ikke nødvendigvis gjenspeiler realiteten, da kostnader senere 
i livsløpet kan ha stor innflytelse på resultatet. I en LCC inkluderes alle påløpte kostnader 
gjennom byggets levetid, fra investeringskostnader, drift og vedlikeholdskostnader til restko-
stnad eller avhendigskostnad. LCC gir et helhetlig bilde av kostnader gjennom et byggs 
levetid og er en svært nyttig metode for vurdering av alternative løsninger for byggløsninger 
og materialvalg. 

LCC bør gjennomføres flere ganger gjennom et byggeprosjekt, både i skissefasen, forpros-
jektet og detaljprosjektet. I tillegg kan det med fordel gjennomføres en kontroll-LCC etter 
et par års drift. Analysene utføres med ulik detaljeringsgrad avhengig av hvor langt man er 
kommet i prosjektet. Hovedregelen er at det utføres en overordnet beregning med nøkkeltall 
i forprosjektet, og at man foretar mer detaljerte beregninger etter hvert som prosjektet stiger 
frem. 

For utredning av passivhus i Arktis vil beregningene foregå på nøkkeltallnivå. Analysen 
gjøres for å få et bilde av helhetlig kostnad gjennom hele byggets levetid. Viktige faktorer 
som vil variere fra TEK10hus til Passivhusstandard vil studeres spesielt.

mEToDE
LCC gjennomføres i henhold til NS3454 ”Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og 
struktur” [1].  For utredningsprosjektet er det valgt kalkulasjonsnivå 0 i henhold til verktøeyet 
LCCWeb [2]. LCCWeb er utviklet av Norconsult på oppdrag fra Stasbygg og Forsvarsbygg 
og tilbyr gjennomføring av LCC-analyser på ulike detaljeringsnivå, dvs. kalkulasjonsnivå. 

For noen av kostnadskomponentene, som energi (33), er det gjennomført mer detaljerte 
beregninger som ligger til grunn for nøkkelverdien.

foRUTsETNINGER
Vi forutsetter at havnebygget enten følger TEK10 eller passivhusstandard. Husets utforming, 
med kompakt bygningskropp er konstruert for å være energieffektivt og vil være den samme 
uansett TEK 10 eller passivhus. Forskjellen fra TEK 10 til passivhus vil i hovedsak innebære 
økte materialkostnader bla. tettere vinduer, mer isolasjon, noe høyere krav til tekniske instal-
lasjoner (varmegjenvinnere, kanaldimensjon, behovsstyring etc.). Passivhus vil også med-
føre reduserte energikostnader som et resultat av lavere energibruk gjennom levetiden.

Våre beregninger baserer seg på følgende hovedparametre:

 • Beregningsperiode 60 år (Normal kalkyleperiode Statsbygg)
 • Kalkylerente 6 %
 • 2011 priser

Lcc
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 • Alle priser er eks. mva
 • Energikostnad pr kWh kr 1,42 for el og kr 0,38 for varme 

Samtlige kostnader i LCCen er tall på nøkkeltallnivå og innebærer grove antakelser. For 
prosjektkostnaden regnes et påslag i prisen i forhold til Fastlands Norge, mens vi etter juster-
ing for høyere lønnsnivå og lavere avgifter antar de fleste DVU kostnadene til å ligge omtrent 
som for Fastlands Norge. For skatter/avgifter og energi brukes mer spesifikke tall. Se Tabell 
1 LCC kostnader Passivhus Longyearbyen for en oppsummering av prosjektets LCC kost-
nader i henhold til NS 3454.

1 Kapitalkostnader   

11 Prosjektkostnad  Påslag 10-15 prosjekt fra Fastlands-Norge 

2 Forvaltningskostnader   

21 Skatter og avgifter Ingen eiendomsskatt, forbruksuavhengige kostn. inkludert i 31 og 32 
22 Forsikring Antas som for standard for Fastlands Norge 

23 Administrasjon Antas som for standard for Fastlands Norge 

3 Driftskostnader   

31 Løpende Drift  Antas som for standard for Fastlands Norge 
32 Renhold  Antas som for standard for Fastlands Norge 

33 Energi  Egne beregninger for Longyearbyen 

34 Vann og Avløp  Egne beregninger for Longyearbyen 

35 Avfallshåndtering  Antas som for standard for Fastlands Norge 

36 Vakthold og sikring  Antas som for standard for Fastlands Norge 

37 Utendørs  Antas som for standard for Fastlands Norge 

4 Vedlikeholdskostnader   

41 Planlagt Vedlikehold  Antas som for standard for Fastlands Norge 
42 Utskiftinger  Antas som for standard for Fastlands Norge 

47 Utendørs Antas som for standard for Fastlands Norge 

5 Utviklingskostnader   

51, 52, 53, 57 Antas som for standard for Fastlands Norge 
 

Tabell 1 LCC kostnader Passivhus Longyearbyen

For å beregne kostnadene tilknyttet bygget per kvadratmeter benyttes et totalareal på 2579,2 
m2. Arealfordelingen er presentert i Tabell 2 Arealfordeling Passivhus Longyearbyen.

Kvadratmeterfordeling Areal   Andel 
Lager 550 m2 21 % 
Verksted 1 etg 840 m2   
Verksted 2 etg 90 m2   
Verksted tot 930 m2 36 % 
Kontor 1 etg 366,4 m2   
Kontor 2 etg 366,4 m2   
Kontor 3 etg 366,4 m2   
Kontor tot 1099,2 m2 43 % 
SUM 2579,2 m2 100 % 
 

Tabell 2 Arealfordeling Passivhus Longyearbyen
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kapITaLkosTNaDER

For prosjektkostnaden påregnes et påslag for kostnadene i forhold til kostnadene på 
Fastlands Norge. Ut fra korrespondanse med entreprenør med erfaring fra byggeprosjekter 
på Svalbard er det foretatt et estimat for dette påslaget. Erfaringsmessig kan en beregne et 
påslag på omtrent 10-15 % på byggekostnaden for byggeprosjekter på Svalbard. (HENT, Ole 
Finn Håndlykken). For beregningene benyttes snittet av antakelsen 12,5 % påslag.

Prosjektkostnadene for byggets ulike deler er hentet fra Nordconsults Bygganalyse, Tabell 3 
Prosjektkostnad (kilde: Nordconsult).

Tabell 3 Prosjektkostnad (kilde: Nordconsult) 

Bygningstype Entreprisekostnad Prosjektkostnad   
Kontorbygg uten 
kjeller: 16 000 26 500 

kr/ 
m2  

Produksjonshall, 
høy: 13 000 20 000 

kr/ 
m2  

Lager, høy 8 500 14 000 
kr/ 
m2  

 

På grunn av husets noe spesielle fasade er det lagt til 2 % påslag på prisen, dette inkluderer 
fasaden, montering og transport av denne. I tillegg vil det komme et stålbæresystem, 
fasaden under vil imidlertid være enklere enn et vanlig bygg og med pluss og minus har vi 
valgt å beholde 2 % påslag på prosjektkostnaden for fasaden. For bruk i selve prosjektet bør 
eksakt materiale som velges kvalitetssjekkes i forhold til funksjon og slitasje i et arktisk klima. 
Det er viktig at det varer hele byggets levetid med færrest mulig reparasjoner.

Det vil koste noe mer å sette opp et passivhus mot et normalt bygg. For passivhuset er 
merkostnadene ca 720 kr/m2 i henhold til tall fra Sintef Byggforsk (Prosjektrapport 40). 
Denne kostnaden fratrukket sparte kostnader for energireduksjon til oppvarming og kjøling 
resulterer i en merkostnad på ca 1100 kr/m2. Redusert energibruk inkluderes i energipostene 
i LCCen. Tallene er fra 2009, og det er gjort en justering til ca 1200 kr i 2011. 

Merkostnad passivhus for yrkesbygg     
Sintef Byggforsk (prosjektrapport 40, 2009) 720 kr/m2 
Hvorav kostnader for spart 
energi    375 kr/m2 
Ca Merkostnad (- energi, 2011 
kr)   1200 kr/m2 

 

Enovas erfaringstall for merkostnad er 882 kr/m2 og ligger mellom verdi med og uten 
energibesparelsen. Man kan søke Enova om støtte for passivhusprosjekter med inntil 350 kr/
m2 for nye yrkesbygg.
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Vann og avløp er beregnet ut fra satser for Longyearbyen (Gebyrer og Fakturasatser 2012). 
Verdiene er 2012 verdier, men er anset å være tilfredsstillende i forhold til prosjektets 
nøyaktighetsgrad. Grunnavgiften for vann er 1068 kr og vannforbruk 14,29 kr/m3, mens 
grunnavgiften for avløp er 368 kr/år og forbruksavgift 8,23 kr/m3. Vannforbruk er estimert 
ut fra Incit Faktabøker 2011, for enkelhetsskyld er det estimert samme mengde ut til avløp 
som inntak, dette er noe unøyaktig, men for nøyaktigheten i denne analysen antas det som 
tilfredsstillende. 

Avfallet fra Longyearbyen sendes for sluttbehandling på land, og er avhengig av produsert 
avfallsmengde. Avfallet kostnadsprises etter vekt og prisen for avfallet varierer fra 3,28 kr/kg 
for papp og papir til 7,53 for inert avfall og deponirest. I henhold til Incit faktabok genereres 
det 20-30l avfall per kontorplass. For enkelthetsskyld settes kostnadene til avfallshåndtering 
lik høyt kostnadsnivå i Incit Faktabøker med et påslag på 20 %.

vEDLIkEhoLD, v

Det antas at bygningskroppen står hele levetiden. Vedlikeholdskostnadene antas å være 
like som Fastlands Norge. Det er et røft klima og bygget vil være utsatt for vær og vind, men 

Pris	  varme	   0,38	   kr/kWh	  

Pris	  kraft	   1,42	   kr/kWh	  
 

Tabell 4: Energipriser Longyerabyen 2011

foRvaLTNINGskosTNaDER, f

Det er ikke eiendomsskatt på Svalbard, så denne settes til 0. Forbruksuavhengige avgifter 
som vann/avløp inkluderes i post 34 Vann og Avløp. Forsikringskostnader og kostnader til 
administrasjon antas å tilsvare normtall fra Fastlands Norge. 

DRIfTskosTNaDER, D

Løpende drift (31), renhold (32), vakthold og sikring (36) og utendørs (37) antas å ha omtrent 
samme kostnadsramme som for Fastlands Norge. Renholdskostnadene for bygget er 
korrigert for 0 i rengjøringskostnader for arealene til lager og verksted, da man her forutsetter 
enklere rengjøring i form av kosting.

Energikostnadene i Longyearbyen er 0,38 kr/kWh for varme og 1,42 kr/kWh for varme. Og 
vil avhenge av energiforbruket. Passivhuset vil ha lavere energibehov enn et TEK10 bygg. 
Energiforbruket er basert for beregnet energiforbruk i Longyearbyen.
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problemer som råte er trolig mindre i kulden.

Verkstedportene vil være et kritisk punkt, både i forhold til varmetap og slitasje. De vil ha 
en kortere levetid enn bygget, utskiftingsfrekvens vil avhenge av bruken. For å unngå 
unødvendig mange utskiftninger og redusere varmetap gjennom port er det viktig med høy 
kvalitet på porten, at den isolerer bra, åpnes/lukkes raskt og har lang levetid. En investering i 
kvalitet vil trolig betale seg for denne bygningsdelen.

Kostnadene for vedlikehold antas å være lik Fastlands Norge.

UTvIkLING, U

Utviklingskostnadene antas å være like som statsbyggs normtall fra Fastlands Norge

REsULTaTER Lcc

Beregningene viser at med de kostnadsforutsetningene som er gjort for utredning av 
passivhus i Longyearbyen kommer TEK10 alternativet marginalt bedre ut enn Passivhus 
alternativet, 10 kr/m2/år, eller 0,4 % av total LCC kostnad. Det er høyere kostnader knyttet 
til materialer, behovsstyring av ventilasjon og prosjektering/byggeprosess for å oppnå 
passivhusstandard, disse kostnadene inngår alle i prosjektkostnaden. Passivhusets 
merkostnader spares for øvrig nesten helt inn i form av redusert energibruk gjennom byggets 
levetid. Det er kun kontorfløya som er prosjektert som passivhus og lager/verksted har 
samme energiforbruk for begge alternativene.
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Figur 1 LCC TEK 10 vs. Passivhus
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Tabell 5 LCC resultater

Kostnadskomponent (NS3454) 
TEK 10 
[kr/m2/år] 

PH 
[kr/m2/år] Datakilde 

1 Kapitalkostnader 1 526 1 561   

11 Prosjektkostnad  
1 526 1 561 Annuiteten av beregnet prosjektkostnad (vil bli oppdatert 

når endelig prosjektkostnad foreligger) 

2 Forvaltningskostnader 63,4 63,4   

21 Skatter og avgifter 0 0 Forbruksuavhegige kostnader for vann og avløp er 
inkludert i 34, renovasjon i 35 

22 Forsikring 23,4 23,4 Standardverdi fra LCC web 

23 Administrasjon 40 40 Standardverdi fra LCC web 

3 Driftskostnader 390,5 364,8   

31 Løpende Drift  160 160 Incit Faktabøker 2011 - Høyt kostnadsnivå 

32 Renhold  
57,1 57,1 Incit Faktabøker 2011 - Normalt kostnadsnivå - Korrigert 

med 0,- i renholdskostnad for verksted og lager 

33 Energi  124,6 98,9 Beregnet energiforbruk multiplisert med energipris for 
Longyearbyen 

34 Vann og Avløp  
18,7 18,7 Basert på opplysninger fra Longyearbyen bydrift, 

vannforbruk estimert fra Incit faktabøker 2011 

35 Avfallshåndtering  
10 10 

Incit Faktabøker 2011 - Høyt kostnadsnivå + påslag på 20 
%(Inkluderer ikke spesiavalfall som regnes som en 
leietagerkostnad) 

36 Vakthold og sikring  20 20 Standardverdi kontorbygg fra LCC web 

37 Utendørs  0 0 Inkludert i konto 31 

4 Vedlikeholdskostnader 144,0 144,0   

41 Planlagt Vedlikehold  144 144 Fra Statsbygg sin vedlikeholdsstrategi 2009-2012 

42 Utskiftinger  0 0 Inkludert i 41 

47 Utendørs 0 0 Inkludert i 41 

5 Utviklingskostnader 62,4 62,4   

51, 52, 53, 57 62,4 62,4 Fra Statsbygg sin vedlikeholdsstrategi 2009-2012 

TOTAL 2186 2196   

 

Det er viktig å merke seg at de beregnede kostnader er svært grove og i stor grad baserer 
seg på genererte erfaringsdata. Noe mer nøyaktige beregninger er gjort for blant annet 
energibruk og vann/avløp. Mer nøyaktige prosjektkostnader vil være avgjørende for hvordan 
et slikt LCC regnskap vil komme ut. Merkostnadene relatert passivhus for byggherre 
kan reduseres med støtte fra Enova. Med en maks støtte på 300 kr/m2 vil en kunne 
redusere merkostnadene til ca 800 kr, og passivhuset vil komme bedre ut en TEK10 sett 
fra byggherres side. Den faktiske merkostnaden vil være avgjørende for lønnsomheten til 
prosjektet.

Energisituasjonen i Longyearbyen er også usikker. Det er vanskelig å spå om utviklingen i 
årene som kommer. I denne analysen har vi tatt utgangspunkt i dagens situasjon og prisnivå. 
Dersom energisystemet endres vil dette trolig medføre andre energikostnader, en lavere 
energikostnad vil medføre at det vil være mindre å spare på redusert energibruk, mens 
høyere energipriser vil medføre en ytterligere besparelse i energikostnader og at passivhuset 
kommer bedre ut. Økt fokus på CO2 utslipp og global oppvarming kan også få konsekvenser 
for kraftpriser produsert med fossile energibærere og kan medføre økt energipris i fremtiden 
med et slikt scenario vil en spare langt mer på en investering i passivhusstandard.

Det er stor usikkerhet knyttet til en slik nøkkeltallsberegning, men ut fra LCC resultatene 
bør prosjektet videreføres som et passivhus for kontordelen. De valg som gjøres i for- og 
detaljprosjektet vil så avgjøre om passivhus er foretrukket alternativ.
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*I dette eksemplet dekker varmepumpen 85 % av årsbehovet for varme og varmt vann.
Det benyttes en gjennomsnittlig årsvarmefaktor for pumpen på 3.3.
** Ved strømpris på 1 kr/kWh

aLTERNaTIvsvURDERINGER

For ytterligere miljøbesparelser har vi valgt å vurdere konsekvensen av ulike materialvalg i 
bæresystemene og vurdere alternativ energiløsning.

bæresystem

Både egen screening kalkulasjoner og erfaringer fra store entreprenører som Hent viser 
minimale forskjeller for bæresystem i tre kontra stål/betong. Dette betyr at materialvalg 
for bæresystem foretas ut fra andre kriterier enn pris. Miljømessig vil tre som bæresystem 
komme bedre ut enn en løsning med stål og betong (Se LCA del).

For valg av bæresystem er det imidlertid spesielle utfordringer knyttet til etasjeskillene. 
Alternative dekker må konkurrere med hulldekker som er en svært effektiv løsning. Dersom 
hulldekke velges vil dette skape utfordringer i forhold til et bæresystem av tre, og en kan av 
praktiske årsaker presses over til et bæresystem av stål/betong. Alternative dekker i tre for et 
bygg som havnebygget i Longyearbyen kan være bjelkelag, noe som også vil innebære en 
form for lydisolerende materiale, eller spikertakstoler med tre.

Alternative løsninger for bæresystem og dekker bør studeres i senere faser av prosjektet.

Energiløsninger

Både i et økonomiskperspektiv og et miljøperspektiv kan alternative løsninger for 
oppvarming være verdt nærmere studier. I Longyearbyen er det kull som er energibæreren 
i dag. Alternativer som sjøvannvarmepumpe kan være interessant og medføre både 
økonomiske besparelser og reduserte utslipp til oppvarming. Investeringskostnaden 
for sjøvann varmepumper varierer svært mye, typisk fra 120 000 kr og oppover. For et 
lite kontorbygg vil trolig prisen ligge høyere enn 120 000, men det vil også være langt 
mer å spare i energiutgifter per år. Besparelser for varmepumpe er presentert i Tabell 6 
Lønnsomhet Varmepumpe (kilde: Enova). Ved investering i et slikt anlegg bør anlegget 
dimensjoneres for evt. annen utbygging på kaianlegget.

Alternative energikilder bør vurderes nærmere i senere faser av prosjektet.

Totalt 
energibehov  

Andel til varme og 
varmt vann (75 %)  Besparelse * 

Besparelse 
** 

[kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kr/år] 
20 000 15 000 8 900 8 900 
25 000 18 750 11 100 11 100 
30 000 22 500 13 300 13 300 
35 000 26 250 15 500 15 500 
40 000 30 000 17 800 17 800 
45 000 33 750 20 000 20 000 
50 000 37 500 22 200 22 200 

 
Tabell 6 Lønnsomhet Varmepumpe (kilde: Enova)
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Både energi-, økonomiske og miljøberegninger peker i retning i at en videreføring av pas-
sivhusstandard for kontordelen av nytt havnebygg i Longyearbyen kan være lønnsomt. 

De økonomiske beregningene i utredningen er gjort på nøkkeltallnivå og det understrekes 
at det er stor usikkerhet knyttet til disse verdiene. Beregningene viser en marginal kostnads-
besparelse for å bygge etter TEK 10 standard. Med innsparinger i energikostnader gjennom 
livsløpet, med dagens forutsetninger for energipriser, spares for øvrig nesten alle kostnadene 
i forbindelse med oppgradering til passivhus inn, og forskjellen blir marginal 10 kr/m2/år, eller 
0,4 % av total LCC kostnad. Utviklingen i energisituasjonen og energikostnadene for Long-
yearbyen vil være avgjørende for økonomien i prosjektet og resultatet av analysen er svært 
sensitivt for energiprisene. 

Miljøberegningene er gjort på basis av materialbruk i bæresystem og fasade og energibruk 
gjennom livsløpet. Beregningene viser at energibruk gjennom livsløpet er klart viktigst for 
miljøprestasjonen over hele livsløpet. Reduksjon i energiforbruk er derfor viktigste parameter 
for å få bygget mer miljøvennlig. Å vurdere andre energikilder vil kunne forbedre byggets 
miljøprestasjon ytterligere. Ved å velge et system med tre i bæresystem og dekker er det 
potensial for ytterligere miljøbesparelser. Kostnadsmessig er det minimal forskjell for bær-
esystem i tre kontra betong/stål. Dette betyr at materialvalg i bæresystem kan forestas ut fra 
andre kriterier enn pris og en ha mulighet til å velge miljø. Utfordringen er etasjeskillene, og 
gode alternativer til tradisjonelle hulldekker dersom en ønsker et bæresystem i for eksempel 
limtre.

Energisituasjonen i Longyearbyen er usikker. Både i et økonomisk perspektiv og miljøper-
spektiv kan det føre til besparelser å se etter andre alternativer enn kun fjernvarme fra kull til 
oppvarming. Alternativer som sjøvarmepumpe bør vurderes. Ved valg av en slik løsning bør 
man vurdere om bygningsmasse for øvrig på havnen kunne nyttegjøre seg dette, samtidig 
bør fremtidig utbygging av havneområdet kartlegges, slik at man kan tilpasse installasjonen 
best mulig etter det langsiktige behovet. 

Resultatene i utredningen gjør at vi anbefaler at prosjektet videreføres som et passivhus 
for kontordelen. De valg som gjøres i for- og detaljprosjektet vil så avgjøre om passivhus er 
foretrukket alternativ.

koNkLUsjoN
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