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Elbil i Arktis  

 

Pole Position Logistics er et logistikkselskap med 24/ helårlig drift i Longyearbyen. Med sine 14 ansatte leverer 

selskap totalløsninger for logistikk innenfor segmenter som shipping, frakt/cargo, ekspedisjonsstøtte og feltlogistikk. 

Blant tjenester som produseres utgjør distribusjon av frakt end vesentlig del av den daglige operasjonen. Selskapet 

disponerer blant annet 2 7,5 tonns lastebiler samt 2 lette varebiler til dette formålet. Kunder med faste daglige 

distribusjonsbesøk inkluderer blant annet Store Norske (inkl Gruve 7) samt SVALSAT oppe på Platåfjellet. Slik 

utviklingen på kjøretøymarkedet beveger så er det mange faktorer som peker i retning av at elektrisitet etterhvert vil 

dominere kjøretøyenes fremdrift ønsket selskapet å vurdere Elbil som alternativ til distribusjonskjøretøy med 

forbrenningsmotor 

Prosjektets mål var å teste / kartlegge hvorvidt hvordan ELbil ville kunne fungere under de arktiske forhold som 

Longyearbyen preges av.  

Kort oppsummert er resultatet at ELbil ikke bare fungerer godt under de rådende forhold - men vi vil gå lenger og si 

at Longyearbyen er som skapt for ELbil. 

 

Erfaringene vi har gjort oss er som følgende:  

1.) Grunnet korte kjørelengder er rekkevidde/batterikapasitet svært sjelden et problem. 

2.) Utfordringene man har med forbrenningsmotor, der de korte kjørelengdene medfører at motoren svært sjelden 

får riktig arbeidstemperatur, elimineres helt. Med ELbil kan man trykke på knappen og sette i gang - uten prosedyrer 

med motorvarmer og tomgangskjøring før bilen settes i bevegelse. 

3.) Vinterstid begynner varmeapparat umiddelbart å sette varme - man er ikke avhengig av motortemperatur for å 

oppnå varme i kupè. 

4.) Lyd.ELbil avgir kun dekklyd ved bruk. Dette gir en helt annen opplevelse, ikke minst for miljøet rundt. 

5.) Siden ELbiler er godt utstyrt med sensorer/data/programvare engasjeres man som bruker i en kontinuerlig 

prosess hva angår energiforbruk. Det gir umiddelbare resultater på skjerm ved små endringer i kjøremønster, noe 

som stimulere til aktiv tilnærming i å kjøre energimessig effektivt. Om man kjører "nøkternt" oppnår du lengre 

rekkevidde og dette visualiseres godt. Et annet godt eksempel i så måte er det faktum at bilen selv generer ny energi 

ved å sette den i modus for økt motstand i nedoverbakker og ved nedbremsing, det betyr at bilen produserer sin 

egen strøm i de periodene, noe som skaper en helt egen bevissthet rundt dette temaet - og det gjør også at man får 

et helt annet perspektiv på mye av det helt meningsløse energisløseriet som er knyttet til biler med 

forbrenningsmotor. 

6.) Vinterbruk : På tross av at rekkevidden går merkbart ned ved lave temperaturer (lavere oppladingseffekt + økt 

forbruk til oppvarming/vifter i kupè) er det vår erfaring at lave temperaturer ikke representerer noe problem selv 

ved aktvt bruk som i vår bedrift som blant annet bruker bilen til distribusjon og transportoppdrag. Det eneste vi kan 

se av "overraskelse" er at den ovennevnte funksjonen for egengenerering av strøm ved nedoverbakke/oppbremsing  



tilnærmet forsvinner når utetemperaturen beveger seg ned mot - 20 grader. Men dette utgjør ingen større 

utfordring for rekkevidde/bruk. 

7.) Det tar noe tid å venne seg til å sette bilen på ladding ved hver parkering, og i starten oppleves det som at 

rekkevidden derved er en begrensende faktor. Dette er likevel mer en vanesak enn en utfordring. Er man vant til at 

energi er noe som består i å fylle 50 lier diesel på en tank, og at den tanken varer en uke eller to, så kan jevnlig 

kobling til strøm gi følelsen av at "tanken" raskt blir tom. 

8.) Det krever noe endring av vaner i staben ved innføring. Det ene er at alle må venne seg til prinsippet om å koble 

på, selv om "tanken" ikke er tom. Videre er det en kjent sak at varsom ladding, og at man unngår i størst mulig grad 

at batteriene kjøres helt tom eller lades helt fullt, er avgjørende faktorer for å forlenge batterienes levetid og 

effektnivåer. Innarbeidelse av rutiner og vaner rundt dette tar tid. 

9.) Visse rekkevideutfordringer har vært tilfelle i de mest hektiske døgnenes på sommeren da vi har tilnærmet 24/7 

drift under skipningssesongen. Dette kan kompenseres med hurtiglader, men vi har klart å unngå det og benyttet 

"saktelader", altså ledning med ordinært 220 stikkontakt da dette på sikt er mer skånsomt for batteriene. 

10.) I samråd med teknisk personell på Energiverket har vi lagt opp rutiner der bilen lades på nattestid - da 

energiverket uansett må kjøre en grunnproduksjon selv om strømetterspørselen er lav. Forenklet sagt utnytter man 

da en "overproduksjon" i disse tidene av døgnet. 

11.) En noe uventet men positiv effekt av å ha el motor som fremdrift er at kombinasjonen relativt høy vekt på 

kjøretøyet (grunnet batteripakke) og det at el motor har et annet moment, gjør at utfordringer med å kjøre seg fast 

vinterstid er mindre enn om bilen hadde vært en lett bensindrevet distribusjonsbil. Ved utfordrende føre gir el 

motorene muligheten for å "lirke" seg frem - med mindre risiko for spinning enn ved kombinasjonen 

clutch/forbrenningsmotor. 

12.) Ved distribusjonskjøring blir det mange stopp, der sjåførene springer inn og ut av bilen. Normalt medfører slikt 

utstrakt tomgangskjøring ved stoppene for å holde temperatur i kupè og på motor. Dette elimineres helt ved el bil 

uten at sjåførenes (og ikke minst naturens og kundenes) miljø forringes. 

13.) På tross av høyere investeringskostnad, og relativt høy strømpris er driftskostnaden på denne bilen lavere enn vi 

har hatt ved andre distribusjonskjøretøyer. Dette er også referert fra serviceavdelingene hos Nissan ; siden ELbiler 

har langt færre bevegelige deler enn biler med forbrenningsmotorer har de færre tilfeller av brekkasje og skader på 

motor & drivverk. 

 

 

Miljøeffekt/miljøgevinst av tiltaket/prosjektet 

- Bruk av ELbil gir helt åpenbart en miljøeffekt lokalt, selv om energien er kullbasert. Under bruk er bilen utslippsfri - 

og avgir ikke lyd. 

- ELbil bidrar til holdnings og kulturendring. Energi blir noe mer enn noe flytende væske man heller innpå tanken. 

Dette skaper bevissthet for miljøsammenhenger. 

- ELbil skaper også grobunn for diskusjoner rundt selve energiforsyningen i en helhet. For Svalbard, med sitt 

miljørenommè å ta vare på, er dette kanskje enda mer relevant enn andre steder, ikke minst siden fremtidens 

energiforsyning nå skal på den politiske dagsordenen. 

- Vi mener at diskusjonen rundt ELbil kan bidra til nettopp en annen bevissthet rundt dette med fremtidens 

distribusjon av både varer OG folk. Longyearbyen som testarena blir nå diskutert i brede settinger og i den settingen 

burde det ikke være en helt fremmed tanke å vurdere Longyearbyen som et nullutslippssamfunn, der et ganske raskt 

grep kunne være å starte arbeidet med regimer i retning av å kun tillate nullutslippskjøretøyer, i kombinasjon med 

diskusjonen om energi på et overordnet nivå. 

 



 

Sluttvurdering :  

- Longyearbyen er som skapt for Elbil. 

- Dessverre er det pr i dag en økonomisk ulempe ved å investere i ELbil kontra fossil i den direkte investeringen. I vårt 

tilfelle ville en bensindrevet bil av samme modell vi gikk for kostet rundt 100 000 mindre. Dette er knyttet til 

avgiftssystemet som for Svalbard er innrettet slik at det har en motsatt effekt i forhold til på fastlandet der avgiftene 

er markant i favør lavutslippsbiler. Sånn sett er det et tankekors at man med det med det sterke miljøfokuset som er 

etablert for øygruppen ikke har prioritert /lyktes med å innføre tilsvarende insitamenter for å stimulere til 

miljøvennlige innkjøp for bedrifter, offentlige og private i Longyarbyen. Her kan Svalbard Miljøvernfond spille en 

rolle. 

- Erfaringene fra prosjektet er at vi tror det kan ligge spennende og bærekraftige løsninger i å sette EL bilbruk i 

tettere sammenheng med energiproduksjon og energidistribusjon. Longyearbyen med sitt kompakte samfunn kan 

utnyttes effektivt, eksempelvis ved å se nærmer på aksen sol/vind, lading, utnyttelse av økende antall 

batteripakker/batteribanker blant bileiere (og huseiere?) og knytte det opp mot knappheten knyttet til 

døgnvariasjonene som energiforsyningen opplever i dag.  

- Symboleffekten. Vi er tilhenger av rasjonell realisme i miljødebatten, men legger ikke skjul på at ELbilbruk gir mye 

og positiv oppmerksomhet fra kunder. Ikke minst innenfor ekspedisjonscruisesegmentet som er et viktig 

kundesegment for vår bedrift og som representerer en kundegruppe med høyt miljøfokus. 

- Vi har ikke hatt behov for spisskompetanse fra servicehold foreløpig, men det kan være at dette kan by på en 

utfordring i forhold til eventuelle reparasjoner på denne type kjøretøy. Vi velger likevel å tro at dette er løsbart da 

mye handler om digitale løsninger enn reparasjon av bevegelige deler - blant annet handler service på batteripakker 

mye om å lade ut og endre på styringssystemer for å sikre lik spennening på alle battericeller. 

- Vi har en ambisjon om et totalt skifte over fra fossilbiler til ELbiler, basert i erfaringene gjort så langt. Vi innser 

likevel at markedet ikke er helt modent enda - spesielt for tyngre kjøretøy. Men vi er overbevist om at dette 

kommer, og vi her bør Longyearbyen kunne vise vei og styrke sin posisjon som utviklingsplattform og utstillingsvindu. 
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