
Store Norske 



Kulturminner/reiseliv

Bergverk  

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell 

Eiendom  Logistikk og tjenester  

I dag driver vi innenfor:



Kulturminne/reiseliv

Bergverk

Energi i Arktis  

Eiendom  Tjenester   

Om kort tid vil dette være omstilt til:

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell

Photo: Ove Haugen



Longyearbyen er i endring – det gir muligheter!

• Energiomstillingen gir unik mulighet for å få til ny næring i Longyearbyen
• Store Norske har kompetanse og kraft til å være en bærebjelke i dette arbeidet.
• Som et statlig selskap med sektorpolitisk målsetting kan Store Norske ta sentral rolle i fremtidig 

energiforsyning i Longyearbyen. 
• Målet er ny næringsvirksomhet samt å bekrefte  Longyearbyen som test- og kompetansesenter for 

energiomstilling i Arktis.

• Opprydding etter 100 års gruvedrift er nødvendig og en viktig bro for omstilling
• Ivareta industri- og anleggskompetansen etter gruvedrifta.

• Krafttak for å tilpasse eiendomsmassen
• Klimatilpasning og sikring iht. endrede forhold og utsikter
• Tilpasse eiendomsporteføljen til ny energiløsning – ENØK

• Longyearbyen er en arktisk logistikkhub når aktiviteten i Arktis øker som følge av klimaendring
• Gjennom samarbeid og koordinering av frakt utvikle smartere og mere miljøvennlig logistikk i Arktis 

som bidrar til lokal verdiskaping og arbeidsplasser i Longyearbyen.

De neste årene vil handle om energiomstilling og næringsutvikling



Eksempler på klimatilpasning
Boligbygg og kulturminner må refundamenteres pga. råte og jordsig
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Råte og brudd i trepæler under boligbygg

Sikring av taubanebukker 
(fredede kulturminner)



Vi er allerede i gang  og har en felles ambisjon!

Longyearbyen som kompetanse-
senter for energi i Arktis

Utnytte energiomstillingen til å bygge lokalkompetanse og 
arbeidsplasser ved å utvikle et kompetanse- og fagmiljø 
innen arktisk energi med UNIS og andre lokale partnere.
- Tiltrekke kompetente miljø og arbeidskraft
- FoU-aktiviteter
- Test-aktiviteter

Photo: Torbjørn Johnsen



Samme utfordringer på off-grid ellers i Arktis

1500 off-grid samfunn i Arktis er ikke tilkoblet 
et sentralt energinett og majoriteten av disse 
er avhengige av fossile energikilder.

3-10 ganger høyere energikostnad enn det 
nasjonale gjennomsnittet
• Diesel er viktigste energikilde
• 3+ mrd. kr i årlige energikostnader

Mange særegne «Arktiske» utfordringer
• Klimatiske forhold og sårbar natur
• Lite eller ingen infrastruktur
• Logistikk er dyrt
• Forsyningssikkerhet er kritisk

Omstillingsbehov og muligheter



Organisering og samarbeid
Kraftsamling i Longyearbyen
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Store Norske Energi
Forretningsutvikling og 
teknisk fagekspertise 

innen fornybar energi og 
energieffektivisering

Store Norske konsern

Fagpersonell for drift og 
prosjektgjennomføring

Prosjektplanlegging 
og –ledelse

Logistikk 
(Pole Position Logistics)

Konsernfunksjoner 
(HMS, HR, økonomi)

Øvrig samarbeid

Kverneland Energi
Teknologipartner hybride 

energisystemer 
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www.snsk.no https://www.snsk.no/

http://www.snsk.no/
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