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Norge 203040 

Norge 203040: Svalbard-piloten 

- Arktisk testarena for omstilling til utslippsfrie løsninger 

Norge 203040 er en koalisjon av 21 store selskaper og fem organisasjoner med en felles visjon om å 
bidra til Norges klimamål med 40 prosent kutt innen 2030, gjennom blant annet å utvikle nye grønne 
forretningsmuligheter. En av koalisjonens piloter jobber mot en visjon om et utslippsfritt Svalbard. 
 
Et knippe av selskapene i koalisjonen – Snøhetta, DNV GL, Hurtigruten, Telenor, Elektroforeningen, 
Ruter, Posten, Xynteo, WWF og ZERO ønsker å bidra spesielt til at Svalbard skal bli et utstillingsvindu 
for gode løsninger og konkrete prosjekter som vil lede Svalbard mot et nullutslippssamfunn. Vi 
ønsker at Svalbard skal få verdens mest effektive og miljøvennlige forvaltning av et arktisk 
territorium, for å inspirere og vise løsninger på klimautfordringen.   

Foto: Snøhetta 
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Workshop 17. september - oppsummering 
 
I februar 2018 holdt koalisjonens representanter en ideworkshop på Svalbard med mål om å skape 
et tettere samarbeid mellom Svalbards lokalsamfunn og fastlands-Norge, og jobbe sammen for å 
komme frem til bærekraftige og innovative løsninger på veien mot et utslippsfritt Svalbard.  
 
Senere samme år, i september, ble det arrangert nok en workshop for å følge opp og konkretisere de 
mange gode ideene som fremkom i februar og tiden etter. Nye ideer kom også på bordet i runde to. 
Workshopen samlet nok en gang både representanter fra fastlandet og lokalt. Sammen kom vi frem 
til flere gode tiltak som kan bringe oss et steg nærmere visjonen om et utslippsfritt Svalbard. Det ble 
også utarbeidet planer for hvordan disse ideene kan realiseres.  
 
Resultatet fra gruppearbeidet er kort oppsummert i denne rapporten. Det ble jobbet i følgende 
grupper:  
 
➢ Energisystem – I dag produseres både elektrisitet og fjernvarme til Longyearbyen i det lokale 

energiverket, med kull fra den siste og eneste gruven i drift. Vi ønsker å endre dette bildet blant 
annet ved å få på plass et reserveenergisystem på fornybar energi, legge til rette for innfasing av 
fornybart på nettet og utrede mulighetene for alternative lagringsformer for energi. 
 

➢ Reiseliv – Vi må forvalte den unike destinasjonen Svalbard på en ansvarlig måte. Dette kan vi 
gjøre gjennom engasjerende opplæring av turistene om konsekvensene av klimaendringene for 
natur og folk i Arktis, og gjennom å ansvarliggjøre de reisende ved å invitere dem med på å være 
en del av klimaløsningene med blant annet utslippsfri transport under oppholdet. 
 

➢ Bygg – Longyearbyen står foran store utfordringer når det kommer til boliger, blant annet høyt 
energiforbruk. For å håndtere disse utfordringene er det behov for tettere samarbeid mellom de 
ulike aktørene. Det er også ønske om å kartlegge varmeforbruket i hele systemet, øke 
bestillerkompetansen og få på plass et tettere samarbeide med energi- og transportsektoren.  
 

➢ Transport - I dag er transporten av folk og varer på og til Svalbard i all hovedsak fossilbasert. For 
å endre dette ønsker vi blant annet å utrede hvilket handlingsrom Lokalstyret har til å innføre 
grønne avgifter, utforske muligheten for å innføre busser og taxier på el/hydrogen og modellere 
transportsystemet slik at logistikken kan optimaliseres. 
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Energisystem 
 
Innledning 
I dag produseres både elektrisitet og fjernvarme til Longyearbyen i det lokale energiverket, med kull 
fra den siste og eneste gruven i drift. Dagens energisystem er lite fleksibelt og det er ikke tilrettelagt 
for å kunne koble på alternative fornybare energikilder. Regulering og markedsmekanismer baserer 
seg på et energisystem med overskuddsvarme der bla. oppvarming av bygg prises per kvadratmeter. 
Løsningene for oppvarming av bygg er energisløsende og bruker i snitt 40% mer energi enn snittet 
for Norge. Transporten er basert på diesel og bensin. Dette gir høye klimagassutslipp (78 tonn CO2 
per år og innbygger sammenliknet med 10 tonn for Norge som helhet) og det er estimert kostnader i 
milliardklassen for å vedlikeholde det gamle energiverket de neste tjue årene. 
 
Høye ambisjoner skaper innovasjon og tiltrekker den kompetansen vi trenger for å lykkes. Vi ønsker 
derfor å sette et ambisiøst mål om at Svalbard skal være utslippsfritt innen 2040 og dermed gjøre 
Svalbard til en arktisk testarena og utstillingsvindu for utslippsfrie løsninger. Klarer vi å få til dette på 
Svalbard så har vi energiløsninger som kan eksporteres til hele verden og alle øysamfunn. Sol og vind 
vil kunne gi store energioverskudd det halve året solen skinner døgnet rundt og utfordringen blir da 
lagring til vinteren. 

 
Tiltak/Prosjekt 1 

Spisslastanlegg/reservekraft - Svalbard skal investere i ny reservekraftløsning som kobles opp mot 

kullkraftverkets to turbiner. Den ene turbinen produserer strøm og den andre varme til 

fjernvarmenettet. Vi ønsker å sørge for at dette blir en utslippsfri løsning basert på batterilagring av 

strøm og termisk lagring av varme. Batterilagring kan jevne ut strømbelastningen på kullkraftverket 

og få ned drift og vedlikeholdskostnadene på den ene turbinen. Termisk lagring kan bidra til å jevne 

ut fjernvarmelasten og redusere kostnader på den andre turbinen. Bruk av denne 

reservekraftløsningen åpner også opp for godt samspill med fornybare energikilder og muliggjør 

utbygging av solenergi og vindkraft. Dette kan kobles til Tiltak 2. 

 

SENTRALE AKTØRER 

Lokalstyret, Olje- og energidepartementet. 

 

FINANSIERING 

Det er indikert et behov på rundt 100 MNOK og det anbefales å søke om en tilleggsbevilgning hvor 

dette kan ses på som første modul i et nytt og utslippsfritt energisystem. Mulig Enova-finansiering. 

NESTE STEG 

Lage bedre underlag/beskrivelse, inkl. argumenter. Få flere fagmiljøer til å gå sammen, inkl. 

Lokalstyret. Få forslaget høyere opp på «listen», noe det allerede er jobbet lokalt med i 3 år. 

ANDRE KOMMENTARER 

Det finnes allerede en utredning/forprosjekt på temaet og dette er en viktig brikke i oppstart av 

energiomstillingen. 
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Prosjekt/tiltak 2  

Markedsmekanismer/reguleringer - Reguleringene og markedsmekanismene for energisystemet på 

Svalbard er i dag ikke tilrettelagt for flere energikilder eller priset med tanke på redusert 

energiforbruk (oppvarming betales per kvadratmeter bolig). Det bør gjennomføres en helhetlig og 

langsiktig omlegging av reguleringene og prismekanismene som tilrettelegger for et fungerende 

energimarked der det er rom for sol, vind og energilagring. Det bør også legges til rette for at dette 

kan samspille med eksisterende energisystem (kull) i en overgangsperiode. Et velfungerende 

energimarked vil også bidra til energieffektivisering og en enøk-kultur. Dette vil føre til utvikling og 

oppgradering av energismarte bygg. 

SENTRALE AKTØRER 

Lokalstyret kan utvikle mekanismene, men trenger støtte til dette. Eiendomsaktørene på Svalbard 

bør også involveres. 

NVE kan bruke anledningen til å testes ut nye tariffstrukturer. 

FINANSIERING 

Lokalstyret, Forskningsrådet.  

NESTE STEG 

Lokalstyret bør utrede handlingsrommet for å innføre markedsmekanismer/reguleringer. 

ANDRE KOMMENTARER 

Det bør opprettes en dedikert fagressurs på Svalbard.  

 Prosjekt/tiltak 3 

Langtidslagring, «Svalbardbatteriet» - Etabler et program for utredning og uttesting av alternative 

lagringsformer for energi. Svalbard gir rom for uttesting av bla batteri, hydrogen og termisk lagring. 

Dette er områder som trenger innovasjon og utvikling av løsninger som kan eksporteres. En stadig 

utvikling og utvidelse av lagringsløsninger kan samkjøres med en trinnvis utfasing av kullkraftverket. 

Det må avklares hvilke energilager man trenger for dagens behov/lasteprofiler samt fremtidige 

behov (evt. bortfall av Gruve 7, nye forbrukere (biler/skutere, skip/landstrøm etc.). Det må også 

utredes hvilken type lagring som egner seg best for de ulike formålene samt tilrettelegges for en 

trinnvis implementering. 

SENTRALE AKTØRER 

Lokalstyret, næringsaktører. 

FINANSIERING 

Lokalstyret, Enova. 

NESTE STEG 

Lokalstyret bør bestille en utredning for å kartlegge aktuelle løsninger for energilagring og fordelene 

ved dette. 

ANDRE KOMMENTARER 

Det foreligger allerede en rekke forslag til ulike løsninger som bør følges opp, bland annet innen 

hydrogen på skip der Hyon sitter på spennende teknologi. Tiltaket bør kobles til Tiltak 1.  
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Reiseliv 
 
Innledning 

Vi må forvalte den unike destinasjonen Svalbard på en ansvarlig måte. Dette kan vi gjøre gjennom 

engasjerende opplæring av turistene om konsekvensene av klimaendringene for natur og folk i 

Arktis, og gjennom å ansvarliggjøre de reisende ved å invitere dem med på å være endel av 

klimaløsningene med blant annet utslippsfri transport under oppholdet. 

 

 

Prosjekt/Tiltak 1:  

Utslippsfrie tilbringerreiser som første steg mot helt utslippsfrie turer 

Etablere et prinsipp om “Utslippsfrie tilbringerreiser” som et første steg på vei til helt utslippsfrie 

turopplevelser. Dette er en produktutvikling for reiselivet: De reisende får være en del av løsningen, 

de kutter sine egne utslipp og bidrar til å teste ut og videreutvikle nullutslippsteknologi i Arktis. 

Merverdi av eltransport:  

- Stor merverdi for lokalsamfunnet og naturen er mindre støy og vibrasjoner og ingen eksos. Det har 

vært kritikk av kjøring av bråkete beltevogner om natten. 

- Vil skape et sug etter et rent energisystem.  

Aktuelle elektriske kjøretøy for tilbringerreiser: 

- Elsykkel brukes for turister allerede, både sommer og vinter.  

- Det finnes passende modeller av elbuss og minielbuss tilgjengelig idag, trenger ikke mye 

bagasjeplass (som har vært en utfordring for å få elbuss til flybuss på Svalbard). 

 

Jobbe parallelt for å ta i bruk utslippsfri transport på selve turen også:  

- Kajakk, fottur og fatbike tilbys allerede i dag.  

- Elsnøscooter er under utvikling og vil bli tilgjengelig fra 2019. 

Ordsky: gruppas ønsker for Svalbards reiseliv 
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- Elektrisk ribb-båt for 12 personer utvikles nå i Hjellesylt på Vestlandet, vil være tilgjengelig på 

senvinteren 2019. Den trenger 20 minutter lading for 2 timers kjøring.  

- Future of the Fjords - norsk elektrisk turistbåt som kan utvikles til å tåle arktiske forhold og kjøre 

inn i Svalbardfjordene uten utslipp og støy. 

  

SENTRALE AKTØRER: 

- Longyearbyen lokalstyre kan tilrettelegge for lading av elkjøretøy. Det er antagelig ikke behov for 

hurtiglading av elbil på Svalbard pga. korte avstander, og det kan hende det holder å bruke 

motorvarmerne. Lokalstyret bør innføre en miljødifferensiering av den lokale veiavgiften (som i dag 

er på 5200 kr), med gratis for elbil for å kompensere for ulempene med at norske elbilfordeler ikke 

virker på Svalbard pga. generelt avgiftsfritak. Lokalstyret har hittil ikke stilt miljøkrav til anbudene på 

skoleskyss, flybuss eller taxi. 

- Svalbard Buss og Taxiservice er interessert i både elbuss og eltaxi, men usikker på om det finnes 

elektriske turbusser med nok bagasjeplass til flybussens behov.  

- Turoperatørene som henter turister på overnattingsstedene til turstart. 

- Assemblin og Power Control har kompetanse på ladeinfrastruktur. 

 

FINANSIERING: 

- Svalbards miljøvernfond bør åpne opp for å gi støtte til utrulling av klimatiltak som er vanskelig å få 

lønnsomhet i, som er tilfellet med elektrisk transport på Svalbard i dag.  

- Vurdere å øke turistavgift for å kunne bidra til støtte til elektrisk transport. 

- Etter workshopen er det blitt foreslått fra Posten/Bring et initiativ med å samle en rekke lokale 

aktører for å søke Enova om støtte til et felles innkjøp av elkjøretøy. Her kan elektriske 

minibusser/ombygde varebiler og være en del av kjøretøyflåten. 

 

NESTE STEG: 

- Endel utslippsfrie kjøretøy kan tas i bruk allerede i dag. 

- Neste milepæl: Videre diskusjon og konkretisering på Friske Fraspark, reiselivskonferansen i 

november. 

- Reiselivsaktører kan henvende seg til kjøretøyprodusenter/leverandører og etterspørre en arktisk 

versjon av elvarebil og elbuss. Det kjøres i dag kinesiske elbusser på Island, undersøke om de er 

interessert i å kjøre/teste på Svalbard også. Volkswagen eCrafter er en stor elvarebil som kommer 

høsten 2018, undersøke hvem som kan bygge den om til minibuss. 

- Samle kjøretøyeiere til felles innkjøpsprosjekt og søke Enovastøtte til kjøretøy og evt. 

ladeinfrastruktur. 

- Vurdere å gjøre det bilfritt for turister i Bjørndalen med parkeringsplass ved Titan med bom, kun 

innkjøring for hytteeiere. Det burde være ganske enkelt å få til. “Stille sone”, “fossilmotorfrie 

områder”. Enkelte turister er skuffet over at Longyearbyen var mye mer “normal” enn de hadde 

forventet - like mye biler og like rotete som andre steder. Turistene ville nok ikke være negative til 

prinsippet om utslippsfrie tilbringerreiser og andre regler/evt. begrensninger, se f.eks. på alpebyen 

Zermatt i Sveits, dit er det kun lov å reise med tog, turistene finner seg i det og syns det er 

“eksotisk”.  

- Vurdere å legge til utslippsfrie reiser som “grønne blader” i ShoreEx-systemet. 
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ANDRE KOMMENTARER:  

- Hurtigruten byttet ut buss med elsykkel som tilbringertransport til sin fottur i Ålesund, det førte til 

mer fornøyde reisende og ga samtidig en stor kostnadsbesparelse for selskapet. 

 

 

Prosjekt/Tiltak 2 

Klimakommunikasjon med turister + Fortelle historien om Svalbard-klimavitner som drar hjem og 

redder verden 

Svalbard-turistene som opplever de dramatiske klimaendringene på nært hold må også få bidra til 

klimaløsningene med å bruke bl.a. utslippsfri transport og formidle det videre til verden. Med enkle 

grep og enkle ord kan UNIS' klimaeksperter gi guider og turoperatører rykende fersk kunnskap om 

klimaendringene turistene selv opplever og gjenkjenner i Arktis-naturen. Dette vil gi tilreisende 

oppdatert og unik kompetanse om klimakrisen, men det er først når de også får være endel av 

klimaløsningene at de føler seg myndiggjort og får mulighet til å bli klimapådrivere i eget liv og på 

egen arbeidsplass når de kommer hjem fra Svalbard. 

 

Turister blir “SERTIFISERT SVALBARD-TURIST” eller “KLIMAVITNE FRA SVALBARD” 

- FØR REISEN: Gjesten inviteres til å lære om Svalbards sårbare natur og klima før hun kommer. 

- UNDER OPPHOLDET: Gjesten lærer å se tegn på klimaendringer selv og blir engasjert mens hun er 

her. Hun inviteres til å være med å bidra: Til å bruke utslippsfrie transportmidler, til å rydde plast på 

stranda, til å bidra som folkelig forsker og gjøre tester.  

- ETTER HJEMKOMSTEN: Gjesten har blitt et arktisk klimavitne som vet hva hun kan gjøre når hun 

kommer hjem. Hun har lært om hvordan klimaendringer og forsøpling truer arktisk natur, hun har 

vært med å ta i bruk klimaløsninger og bidratt til opprydding og forskning, og hun har blitt inspirert 

til å dele av sitt engasjement og bruke sitt handlingsrom på egen arbeidsplass og i lokalsamfunnet. 

 

SENTRALE AKTØRER: 

- UNIS, Sysselmannen, Lokalstyret, AECO, Visit Svalbard, Hurtigruten. 

 

FINANSIERING: 

- Svalbards Miljøvernfond - for eksempel søke om støtte til et klimakommunikasjonsprosjekt med en 

fast møteplass der forskere og klimakommunikatører gir opplæring og trening av guider i 

klimakunnskap og klimaløsninger. 

- Innovasjon Norge, merkevaren Norge/Miljøvennlig reiseliv? 

 

NESTE STEG: 

- UNIS og Visit Svalbard lager en møteplass der alle operatørene og guidene kan få siste 

klimakunnskap om Arktis, enkelt kommunisert så alle guider og alle turister skal forstå det og kunne 

forklare det videre til andre, med “Jørn Hurum”-språk, dvs. akademisk kunnskap fortalt med 

alminnelige ord og gjennom engasjerende fortellinger. 

- “Klimavaske” eksisterende turtilbud, gjøre transportetappene utslippsfrie. 

- Utvikle nye turtilbud om profileres tydelig som “utslippsfrie”. 

- Utvikle “Voluntourism”, aktiviteter der turistene får bidra til smarte utslippskutt, klima-

folkeforskning og andre løsninger. 
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- Lete etter historier om “arktiske klimavitner” som ble engasjert på Svalbard og dro hjem og brukte 

handlingsrommet sitt for å fremme klimaløsninger på sin arbeidsplass eller i sitt lokalsamfunn e.l. 

Formidle historiene og engasjere nye reisende. 

 

ANDRE KOMMENTARER: 

- Hvordan kommunisere klimaproblemet? Det er altfor lett å fremkalle dårlig følelser og pessimisme. 

Viktig å koble det raskt til klimaløsninger, da unngår man avmaktsfølelse. 

- Hvordan forberede gjesten passe mye? En mulighet er å lage en app eller annet enkelt digitalt 

opplegg som gjestene kan få link til før avreise, og som kan trigge nysgjerrighet og interesse. Et 

annet forslag var en 2 min filmsnutt i sosiale medier.  

- Hvordan gi gjesten incentiv til å ville lære mer og ville bidra? Kan vi gi dem utfordringer, slik de i dag 

kan få stempel for å ha badet ved Isfjord Radio? Når en utfordring er gjennomført, kan de 

oppfordres til å dele det i sosiale medier, som på Strava. Lage et “Save the world”-kit. 

 

  

Longyearbyen (Foto: Snøhetta) 
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Bygg 
 

Innledning 

Det er for øyeblikket stor aktivitet innenfor byggsektoren på Svalbard, da med fokus i Longyearbyen. 

Utsatte bygninger er foreslått flyttet, mange skal moderniseres og enda flere planlegges oppført. I 

tillegg kommer oppgradering av gater, byrom og bygg for offentligheten. Sett under ett gir dette et 

mulighetsrom der aktørene i byggenæringen, med støtte fra forskningsfeltet og fra næringslivet på 

fastlandet, kan jobbe sektorovergripende om å teste løsninger for fremtidens utslippsfrie samfunn. 

Svalbard viser vei! I gruppearbeidet ble det diskutert både utfordringer og potensielle gevinster som 

følge av et slikt ambisjonsnivå – særlig med tanke på teknologi knyttet til energiforsyning, 

energilagring og effektiv energibruk. For å lykkes med en storstilt omstilling innenfor bygg, vil det 

være nødvendig å etablere samhandlingsplattformer lokalt der kunnskap bygges, deles og eies på 

tvers av dagens interessentgrupper og eierstruktur. En slik satsning ønskes velkommen av alle 

deltagere i gruppearbeidet og danner grunnlag for de øvrige enkelttiltakene oppsummert under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 konkrete tiltak: 

Økt bestillerkompetanse 

• Barrierer i dag: Mangel på transparens innad i sektoren – vanskelig å ha oversikt - ingen 
deling av erfaringer og kunnskap.  

• Konkrete tiltak: Alle de store aktørene innen bygg inviteres til et møte der agendaen er å 
konkretisere behov for samarbeidsplattform. Formålet med tiltaket er å gi de aktuelle 
aktørene på Svalbard et eierforhold til temaet. Det er viktig at dette ikke bare blir ett møte, 
men et samarbeidsforum som kan diskutere problemstillinger, sette seg mål, definere tiltak 
og følge opp disse. 

• Behov for finansiering: Potensielt behov for å innhente ekspertise på 
livsløpsberegninger/CO2-bereginger (LCA og LCC) for å kunne fremskaffe helhetlig underlag 
for beslutninger (NOK/kWh/CO2eq). 
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«Dynamo Svalbard» 

• Utfordring/Barrierer i dag: Umulig å legge gode strategier til grunn for ENØK-tiltak i 
byggsektoren enn så lenge modellen for det fremtidige energisystemet er ukjent. Et tett 
samarbeid med energi- og transportsektoren nødvendig å få på plass for å kunne se de 
løsningene som må til for å nå et nullutslippsmål i 2040. Dette krever kompetanse og et 
særskilt fokus på å strukturere samhandlingen – ressurser som ikke finnes pr i dag. 

• Konkrete tiltak: Ansette en koordinator for et sektoroverskridende samarbeid. Det noteres 
at denne løsningen med å legge ansvaret på en enkelt person kan utgjøre en fare at 
eierskapet hos de ulike aktørene reduseres. Det foreslås at dette tiltaket diskuteres i det 
foreslåtte samarbeidsforumet nevnt under pkt. «Økt bestillerkompetanse».  

• Behov for finansiering: I en oppstartsfase er det nødvendig å finne finansiering for en en 
halv/en full stilling som kan bistå dette arbeidet. Det må avklares om ressursene går til å 
fristille en person som allerede er involvert og tilstede i Longyearbyen til å kunne vie sin tid 
til dette, eller om noen skal hentes inn utenifra. For at samarbeidet skal gi avkastning kreves 
et forpliktende bidrag fra partene som deltar, og et mulig spleiselag mellom disse og Norge 
203040 kan være beste vei for å komme fort i gang. På sikt bør en slik rolle kunne finne 
annen finansiering. 

 

Bærekraft i livsløp / Sirkulærøkonomi: Flytting av 140 boliger – vurdere lønnsomhet i et 

utslipssreduksjons-scenario (budsjetter CO2/kWh/NOK) 

• Utfordring/barrierer i dag: NOK beslutningsgrunnlag alene. Mangler budsjetter på CO2eq og 
kWh i scenario med premiss om ENØK i rehabilitering. 

• Konkrete tiltak: Det er pr i dag foreslått flytting av 30 boliger. Dette vil reduserer behov for 
nye materialer inkludert transport samt reduserer avfall og borttransportering av materialer.  
(reduserte CO2-utslipp). Et CO2-regnskap bør utføres for å gi et godt beslutningsunderlag. 
Vider dette seg å slå gunstig ut kan evt. flere boliger vurderes flyttet og oppgradert fremfor 
rivning og nybygg. I en større skala kan dette kunne informere hvilke tiltak som vil gi best 
miljøgevinst i større transformasjonsprosjekter i regionen – da med Svea som største 
prosjekt i nær fremtid. Krever ekspertise for utføring av CO2-regnskap. 

• Behov for finansiering: Ressurser til å kople inn ekspertise til å utføre CO2-regnskap/LCA og 
sammenholde investeringer NOK mot potensiell gevinst i utslippsreduksjon. Forutsetter da 
at NOK innbefatter at bygningene oppgraderes til energieffektive boliger. 
 

Digitalisering (datahøsting) / «Dashbord» 
 

• Utfordring/barrierer i dag: Kjenner ikke til energiforbruket fra fjernvarmeanlegget eller 
forbruksprofilen. Hvem innehar rollen for ENØK innenfor byggsektoren som kan ta ansvar 
for å fremskaffe dette? 

• Konkrete tiltak: Samarbeid med energisektoren (evt. Energigruppa i Svalbardmodellen) for å 
fremskaffe data ved installering av målere. På sikt utvikle et «Dashbord» der alt 
energiforbruk (elektrisk + termisk) kan predikeres, avleses og korrigeres. 

• Behov for finansiering: Installering av målere i alle eksisterende hus vil kreve en betydelig 
investering. En uheldig effekt vil være om kostnader til syvende og sist belastes beboere og 
leieprisen på Svalbard som allerede er høy. Et forslag (innspill fra Marianne Ertsaas, LNS) er å 
vurdere endring av gebyrregulativ slik at det muliggjør en slik investering og fakturere etter 
forbruk. 
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Transport 
 

Innledning 

I dag er transporten av folk og varer på og til Svalbard i all hovedsak fossilbasert, det er derfor helt 

nødvendig å ta grep innen transportsystemet dersom visjonen om et utslippsfritt Svalbard skal nås. 

For å få til dette må det tenkes helhetlig og samarbeides på tvers av sektorer. Kjernen av problemet; 

billig diesel, dyr strøm og avgiftsfritak for fossilbaserte kjøretøy må adresseres. Under 

gruppearbeidet kom vi frem til flere mulige prosjekter/tiltak for å redusere fotavtrykket fra 

transport, blant annet ved å adressere disse barrierene.   

 

 

 

 

Tiltak/prosjekter 

Utrede handlingsrommet for grønne avgifter – det er vesentlig å avklare hvilket handlingsrom 

Longyearbyen Lokalstyre har for å innføre avgifter på utslippsintensiv transport. Dette bør 

undersøkes og utredes.  

For å få et omfattende skifte må det lønne seg å velge grønne alternativer. En måte å oppnå dette på 

er å innføre avgifter på fossil transport og bruke inntektene til å finansiere fellesgoder som 

tilrettelegger for grønn omstilling. For eksempel tilby gratis lading for el-/hydrogenkjøretøy og sørge 

for nødvendig infrastruktur. For at dette skal fungere er det viktig at lokalbefolkningen og turistene 

ser verdien av denne grønne omstillingen og at prosessen er transparent. Midlene som bringes inn 

gjennom avgiftene må være øremerket for grønne prosjekter og verdien av dette for lokalsamfunnet 

må formidles på en god måte.  

Det er flere gode alternativer for å avgiftsbelegge fossil transport.  I tillegg til å legge avgifter på 

diesel og innkjøp av utslippsintensive kjøretøy foreligger det også flere muligheter for 

miljødifferensierte avgifter; både på sjøfart, luftfart og landbasert transport. Havneavgiften kan miljø 

differensieres og det samme kan gjøres med veiavgiften.  

Modellering av transportsystemet – det foreligger et stort forbedringspotensial knyttet til 

transporten av folk og varer på og til Svalbard. For å kunne utløse dette potensialet må fraktvolum 

og kapasitet kartlegges både på ekstern og intern logistikk. Denne dataen kan deretter brukes til å 
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modellere transportsystemet for å komme frem til bedre logistikkløsninger. Vare- og 

persontransport må kombineres og kryssende punkter mellom ulike transportmidler må utnyttes. Et 

effektivt logistikksystem fordrer dermed koordinering på tvers av konkurrerende selskaper. Med 

miljø som felles mål bør dette være mulig å få til. Et annet spor som bør utforskes i denne 

sammenheng er bruken av autonome kjøretøy.  

Busser og taxier på el/hydrogen – Longyearbyen Lokalstyre kan stille miljøkrav i buss- og 

taxiløyvene. Som følge av at el- og hydrogenkjøretøy typisk er dyrere i innkjøp enn konvensjonelle 

dieselkjøretøy samt at strømmen er relativt dyr i forhold til diesel, vil kostnaden for tjenesten øke. 

Hele eller deler av denne kostnaden kan for øvrig legges på turistene som antas å ha høyere 

betalingsvillighet for miljøvennlige alternativer ettersom det er en forventning at løsningene på 

Svalbard har lavt fotavtrykk. I praksis vil dette kunne fungere gjennom at lokalbefolkningen får 

rabatterte priser gjennom et «svalbardkort». Dermed skjermes lokalbefolkningen for kostnaden og 

turistene får et miljøpåslag i pris. En økt kostnad kan også forsvares og muligens delvis dekkes 

gjennom at Longyearbyen vil fungere som et testsamfunn for nye transportløsninger, f.eks. ved bruk 

av autonome kjøretøy og bilbatterier som kan balansere nettet. Neste steg for å avklare om dette er 

gjennomførbart vil være å undersøke betalingsviljen turistene har for miljøvennlige alternativer, 

samt utrede hvorvidt en slik løsning er realistisk med tanke på tilgjengelig teknologi, pris og evt. 

finansiell støtte. 

‘Future of the arctic fjords’ – konkurranse om det mest spektakulære pilotprosjektet for transport 

av turister på opplevelsesturer. Ideen er inspirert av liknende konsepter som er lansert i 

Nærøyfjorden (Future of the Fjords og Vision of the Fjords). Mange turister ønsker en unik 

opplevelse og velger gjerne det som er minst forurensende dersom dette er en del av den totale 

markedsføringspakken. Fartøyet må være utslippsfritt og gi en opplevelse av å være nært på 

naturen, kanskje gjennom mulighet for å observere det marine livet under båten. Fartøyet vil kunne 

spille en rolle i opplæringen rundt marint arktisk økosystem og hvor utsatt dette er for menneskelig 

påvirkning. Båten kan også være en plattform for å teste ut ny teknologi. Studenter innen design og 

skipsteknologi kan utfordres til å designe fartøyet.  

Nye retningslinjer for Svalbards Miljøvernfond – utforske mulighetene for at miljøvernfondet kan 

brukes til mer enn å finansiere kun det første prosjektet innen et nytt felt, men også finansiere 

vellykkede prosjekter selv om de ikke er banebrytende innen sitt område.  

Master- og doktorgradsavhandlinger - kan brukes til å utføre grunnarbeidet for flere av ideene. 

Spesielt nyttig vil dette være for kartleggingen av fraktlogistikk. UNIS ønsker å se på muligheten for å 

lage oppsett for relevante temaer allerede i høst. 

  

https://www.ship-technology.com/projects/future-of-the-fjords-sightseeing-vessel/
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Veien videre 
 

Svalbard står i en unik posisjon til å drive frem klimavennlige løsninger som også kan gagne 

lokalbefolkningen og eksporteres til andre lokasjoner, men for at løsningene på Svalbard skal bli 

ledende innenfor dette feltet er vi avhengig av å drive arbeidet fremover i et større tempo. På 

workshopen ble det vist stort engasjement for å gjøre nettopp det, og det fremkom mange gode 

ideer for hvordan vi kan realisere visjonen om et nullutslippssamfunn. Vi i koalisjonen ønsker å jobbe 

sammen med både lokale og eksterne aktører for å utvikle disse ideene videre og bygge på det store 

engasjementet, slik at vi sammen kan realisere konkrete prosjekter på veien mot et utslippsfritt 

Svalbard. 

Ønsker du å bidra til den videre prosessen eller er interessert i mer informasjon om koalisjonen, 
vennligst ta kontakt: 
 
Zero: 
Jenny Skagestad 
Rådgiver, transport og storby 
E: jenny.skagestad@zero.no 
T: +47 926 10 995 
 
WWF: 
Karoline Andaur 
Nestleder 
E: kandaur@wwf.no 
T: +47 928 19 464 
 
Xynteo: 
Simen Randby 
Rådgiver 
E: sir@xynteo.com 
T: +47 95 80 36 12

 

 

Longyearbyen (Foto: Snøhetta) 
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Deltakere

Annlaug Kjelstad Longyearbyen lokalstyre Enhetsleder plan og utvikling 

Arild Olsen Longyearbyen lokalstyre Leder (Ap) 

Arnstein Eknes DNV GL Segment Director - OSV & Special Ships 

Bjørn Thorud Multiconsult Seniorrådgiver, Dr.Ing. 

Cathrine Barth Circular Norway/Norsk Sirkulærøkonomi Co-founder og strategisk leder 

Dag Ivar Brekke Nordic Zoning AS Daglig leder 

Einar Gert Neslein Norconsult Project Manager, LNG Storage & Thermal Power 

Eirik Berger Longyearbyen lokalstyre Nestleder (V) 

Ellen Fagerslett Longyearbyen lokalstyre Plan og utvikling 

Eva Britt Kornfeldt Visit Svalbard AS Manager Svalbard Cruise Network 

Frank Jaegtnes Elektroforeningen Adm.dir. 

Guttorm Hansen Telenor Svalbard Administrerende direktør 

Harald Ellingsen The University Centre in Svalbard (UNIS) Managing Director 

Hege Sagplass Posten Norge Seniorrådgiver 

Hege Walør Fagertun Longyearbyen lokalstyre Administrasjonssjef 

Hilde Fålun Strøm Hurtigruten Svalbard Produktsjef 
Jan Myhre Longyearbyen lokalstyre Eiendomssjef 

Jenny Kosberg Skagestad ZERO Rådgiver transport og lokale klimatiltak 

Johannes Drægni Telenor Svalbard Prosjektleder 

Jørn Henriksen Hurtigruten Head of Polar Operations and Environment 

Karl-Eric Melander Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Eiendomsforvalter 

Karoline Bælum Svalbard Science Forum (SSF) Seniorrådgiver 

Kirstin Lillevåg Mobakken Longyearbyen lokalstyre Næringsrådgiver 

Kyrre Sundseth SINTEF Industri Bærekraftig energiteknologi 

Margrete N. S. Keyser Svalbard Science Forum (SSF) Seniorrådgiver 

Marianne Ertsaas LNS Spitsbergen AS Eiendomssjef 

Marius Larsen LNS Spitsbergen AS Avdelingsleder bygg 

Olaf Ervik Bring Cargo Svalbard Daglig leder, Internasjonal logistikk 

Øyvind Endresen DNV GL Technology Leader 

Pål Berg Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Forretningsutvikler 

Peter J. Brugmans Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard 

Avdelingsdirektør 

Rasmus Bøckman Longyearbyen lokalstyre Leder fjernvarme 

Robert Nilsen Longyearbyen lokalstyre Leder av teknisk utvalg 

Ronny Brunvoll Visit Svalbard AS Reiselivssjef / General Manager 

Rune Moen Svalbard Buss og Taxi AS, og Svalbard 
Busservice AS 

Daglig leder 

Silje M. Hagen Svalbard Turn Prosjektleder 

Simen Randby Xynteo Rådgiver 

Stian Rugtvedt Longyearbyen lokalstyre Plan og utvikling 

Sveinung Lystrup Thesen Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Eiendomssjef, og Daglig leder, Store Norske 
Boliger AS 

Terje Aunevik Svalbard Næringsforening/Pole Position Leder/daglig leder 

Tine Hegli Snøhetta Senior Architect 

Tomas H. Tronstad Hyon Managing Director 

Trine Krystad Visit Svalbard AS Prosjektleder 

Trond Haug Multiconsult 
Prosjekt- og prosjekteringsleder Svalbard, Bygg 
& Eiendom Nord 
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