Ladere til Elbiler

Elbilen er blitt et normalt syn i Bodø, og ønsket er at det skal bli flere på grunn av miljøvennlige hensyn som
ingen utslipp av klimagassen CO2, den er nær lydløs og er svært energieffektiv. Elbilen har mange styrker,
men den har sin begrensing i kjørelengden. For å gjøre det attraktivt å velge elbil, er svakheten kompensert
med flere fordeler som reduserer kostnaden, som blant annet gratis ladding på de fleste offentlige
ladestasjoner.

Men når det er sagt er det viktig å få frem at vi i Bodø kommune har behov for flere semi-hurtigladere og
hurtigladere, og da spesielt innenfor bykjernen. I dag har elbileiere fra bydeler rundt Bodø og
nabokommuner utfordringer med å benytte seg av tilbudene i Bodø sentrum på grunn av dårlig/ingen
utbygging av semihurtig/hurtigladere i sentrum av byen. Noe som igjen fører til mindre besøk hos
handelsstanden fra andre kommunedeler og distrikter rundt Bodø. For enkelte elbileiere i nabokommunene
til Bodø er det omtrent umulig å ta seg en dagstur til Bodø. Skal du f.eks. kjøre fra Saltdal til Bodø for en
dags handling krever dette at du må ha en overnatting med de ladetilbudene vi har å tilby i dag. Samtlige
ladestasjoner som er satt opp av kommunen er av samme kaliber som folk flest har i stua hjemme. Typiske
12amp ladere. Ladere som gir elbilen cirka 10km rekkevidde per time.

Forslag:
Bodø kommune oppgradere dagens ladestasjoner, og setter ikke opp noen nye lade punkter som yter
mindre enn 11kw, og ønskelig at normalen i kommunen blir 22kw ladere vil hele kommunen kunne benytte
seg av elbiler. Noe som igjen bidrar til å hjelpe byens næringsliv, samt øke verdiskapningen i Bodø
sentrum.
I denne forbindelse foreslås det at det blir satt begrensning (max 3 timer) på parkeringstiden på alle
kommunale ladestasjoner. Dette for å forhindre at byens arbeidere okkuperer ladestasjonen gjennom
arbeidsdagen, og ladestasjonene blir forbeholdt byens handlende.

Det er også ønskelig at rådmannen går i møte med fylkeskommune for raskest mulig avklaring i forhold til
om vi kan få en god løsning for hele Nordland fylke, slik at elbileiere kan ferdes i hele fylket med sine
elbiler.

