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Høringsuttalelse fra Telenor Kystradio på etablering av ny energiforsyning på 
Isfjord Radio 
 
Viser til brev fra Sysselmestern ved Svalbard hvor Sysselmestern ber om høringsuttalelse på 
konsekvensutredning for etablering av ny energiforsyning på Isfjord Radio. 
 
Telenor Kystradio støtter initiativ og ønsker overgang til mer bærekraftige energiløsninger 
velkommen. Forutsetning er at oppetid og driftssikkerhet for energiløsningene foreslått blir like og 
eller bedre enn dagens løsning. Det antas videre at utbygger har hensyntatt totalt kraftforbruk i sine 
beregninger. 
 
Telenor Kystradio ser at både Avinor sine radiotekniske vurderinger vedlagt i Multiconsult sin 
konsekvensutredning gjort for Store Norske, samt Avinors konklusjon i 7.13.3, i stor grad også er 
dekkende for Telenor Kystradio sine installasjoner og tjenester.  
 
Radiostøy fra solcelleanlegg er det som potensielt kan gi størst utfordringer dersom det ikke 
planlegges og hensyntas tidlig i byggefasen av utbygger. Vindmølleanlegg kan også erfaringsmessig 
gi radiostøy og forstyrrelser. Dette gjelder særlig radiostøy for MF/HF radiokommunikasjon. 
 
Slik Telenor Kystradio forstår er utbygger klar over risiko for at deres nye anlegg potensielt kan 
generer uønsket radiostøy samt at det er finnes muligheter for å begrense eller unngå problematikken. 
Viktig at uybygger tar faren for uønsket radiostøy tidlig med i betraktning når de planlegger 
anleggene og sikrer at de velger utstyr av god kvalitet som ikke skaper unødig radiostøy. 
 
På lik linje med Avinor forventer også Telenor Kystradio at de nye anlegg testes grundig før 
idriftsettelse. Dersom radiokommunikasjon blir forstyrret av uønsket radiostøy, forventer også 
Telenor Kystradio at utbygger skrur av utstyr inntil støyproblem er utbedret av utbygger.  
 
Til informasjon har Telenor Kystradio listet opp: 
 Vedlegg 1: Frekvenser som brukes av Telenor Kystradio ved Isfjord Radio og må hensyntas 
 Vedlegg 2: Kartoversikt med Telenor Kystradio radioinstallasjoner  
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Vedlegg 1: Frekvenser som brukes av Telenor Kystradio ved Isfjord Radio   
 
Radio senderfrekvenser som nyttes ved Isfjord Radio av Telenor Kystradio 
MF nødfrekvens :            2182 kHz 
MF DSC :                           2187,5 kHz 
HF nødfrekvens :             4125 kHz, 6215 kHz, 8291 kHz  
HF kanaler 409, 605 og 827:   4381 kHz, 6513 kHz,  
HF DSC :                            4207,4 kHz, 6312,0 kHz, 8414,5 kHz og 8797 kHz 
HF DSC rutine :                 4219,5 kHz, 6331 kHz, 8436,5 kHz  
HFNBDP :                          4209,5 kHz, 8416,5 kHz 
NAVTEX :                           518 kHz 
VHF arbeidskanal    27:   161,950 MHz  (vil endres til kanal 61 :  160,675 MHz) 
VHF nød tale kanal 16 :   156.800 MHz 
VHF nød DSC kanal 70 :   156.525 MHz 
 
 
Radio mottakerfrekvenser som nyttes ved Isfjord Radio av Telenor Kystradio 
MF nødfrekvens :            2182 kHz 
MF DSC :                           2187,5 kHz 
MF kanal 273 :                 1731 kHz 
HF nødfrekvens :             4125 kHz, 6215 kHz, 8291 kHz  
HF kanaler 409, 605 og 827 :  4089 kHz, 6212 kHz og 8273 kHz  
HF DSC :                            4207,4 kHz, 6312,0 kHz, 8414,5 kHz 
HF DSC rutine :                 4208 kHz, 6312,5 kHz, 8415 kHz 
VHF kanal 27 :                  157,350 MHz (vil endres til kanal 61 156,075 MHz) 
VHF nød tale kanal 16 :  156,800 MHz 
VHF nød DSC kanal 70 :  156,525 MHz 
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Vedlegg 2: Kart over det aktuelle området med Telenor Kystradio installasjoner  
 
- MF og HF mottaker utstyr er markert i rødt,  
- MF/HF sender utstyr samt VHF sender og mottakere er markert blått 

 
 

 
 
 
 

 


