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Anbefaling:
Havnestyret anbefaler at lokalstyret vedtar kjøp av hjullaster type Volvo L60 H til Longyearbyen havn.
Beløpet finansieres ved opptak av lån på 1.72 mill kr. Lånet avdras over 10 år og belastes havn.
Budsjett 2017 korrigeres tilsvarende.

Saksopplysninger:
Longyearbyen lokalstyre vedtok i 2011 anskaffelse av en liten hjullaster til havna slik at havna var i
stand til å løse daglige utfordringer som å flytte og løfte paller og utstyr, brøyte snø rundt bygg og på
anlegget om vinteren og børste kai og interne veier sommerstid, samt løse andre forefallende behov i
daglig drift. Maskinen som ble anskaffet har bidratt til at havna selv har enkelt kunnet drifte og
vedlikeholde anlegget på en god måte og tilby tjenester til våre kunder. Størrelsen og kapasiteten på
maskinen har medført at den har blitt utnyttet maksimalt for å løse daglige utfordringer, kanskje mer
enn hva maskinen var bygd for. Resultatet i vinter var at det oppsto store sprekker i
rammekonstruksjonen. Et firma som har vurdert maskinen har gitt tilbakemelding om
«kostnadene for demontering/remontering, oppsliping av sprekker, sertifisert sveising og
kontroll og sertifisering av maskinen ikke økonomisk forsvarlig og maskinen betraktes som et
vrak.»
Longyearbyen havn har et behov for en kraftigere maskin enn dagens.
I dag må det leies inn større maskiner for å gjøre daglige oppgaver på grunn av begrenset løfteevne
på dagens maskin. Den økte aktiviteten og behovet for i større grad å være i stand til å løse oppgaver
raskt og effektivt gjennom hele døgnet gir et stort behovet for en ny og større hjullaster.
Ved bruk av riktig verktøy vil dagens tekniske stilling gi mer effektivitet til driften. Maskinen vil også
være et supplement til generell havnedrift til andre aktører ved behov.
Bruktmarkedet for hjullastere gjør at en 5 – 10 år gammel maskin har begrenset verditap i forhold til
nykjøp. Det er derfor mer økonomisk å kjøpe en ny maskin med utvidet garanti.
Forventet investeringskostnad for ny hjullaster med utstyr (hydrauliske løftegafler, klaffskuffe, forlenger
gafler, mekanisk kranarm, feiemaskin med sidekost og vanning, hurtigkobling, kit for sveising av
slepekrok) med frakt er 1.719.850,- NOK.
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Vurdering:
Grunnet sammensetningen av dagens maskinpark i Longyearbyen og tilgang på servicedeler og
kompetanse, er det hensiktsmessig å kjøpe et merke som man lokalt har svært god erfaring med og
hvor det finnes lokal kompetanse til større vedlikehold og garantioppfølging. LNS Spitsbergen ivaretar
en slik funksjon for Volvo og sikrer oss enkel tilgang på service, slitedeler og lokal kompetanse.
Volvo Maskin AS Norge har en maskin tilgjengelig som kommer til Norge i månedsskiftet. Denne
maskinen vil være tilgjengelig for oss frem til endelig vedtak, og vil kunne leveres umiddelbart..
Behovet for en tilgjengelig hjullaster er stort og anskaffelse av en maskin som kan løse alle daglige
utfordringer i havna er helt nødvendig for å ha en oppegående havnedrift. Ved å investere i en større
maskin vil nyttegraden av maskinen øke, eksempelvis ved å flytte lettere eller tomme containere. Med
en løftekapasitet på ca. 8 tonn dekker vi de fleste erfarte behov (brøyting, feiing, løfting og flytting av
utstyr). Maskinen vil også gi tilgjengelig og økt kapasitet i beredskapssituasjoner for LL.
Volvo L60H er den som gir oss mest nytte i forhold til pris og størrelse. Denne maskinen kan
anskaffes for 1,72 mill. NOK.
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