
Vel møtt til åpning av ladestasjon i Aldersund, den første 
ladestasjon for el-bil i kommunen, Lurøy blir dermed satt på 
ladekartet.  
 
Overgangen til elbil og en langt grønnere transportmåte er i sterk 
utvikling i Norge. Mens det i 2015 gikk 73 000 elbiler på Norske 
veier var antallet steget til 347 000 elbiler i 2020. Dette utgjør 12 % 
av personbilstanden i Norge ved utgangen av 2020.  Av disse 
befinner bare 7 200 seg i Nordland fylke. Enda færre når vi 
kommer til fylket nord for oss. 
 
For å få til en god overgang hvor bilistene velger elbil fremfor de 
tradisjonelle bensin og dieselbilene er man avhengig av et godt 
utviklet ladetilbud som lar bilistene velge elbil uten for mange 
utfordringer.  Distriktene og Nord-Norge har de lengste 
avstandene. Det er langt mellom ladestasjonene når man kommer 
ut av regionssentrene.  
 
Manglende ladestasjoner gjør det utfordrende når innbyggerne i 
Nordland skal velge biltype.  Det byr på samme utfordring når 
bilturistene planlegger reiserute for å besøke den fantastiske 
kysten vår. Statistikken viser at andel elbilturister øker. 
 
Kystriksveien mellom Sandnessjøen og Bodø har manglet 
ladetilbud, fram til i dag.  
 
Arbeidet med å realisere ladestasjonen har tatt tid, og innebærer 
store kostnader. Gjennom et spleiselag mellom Merkur, Lurøy 
kommune og Aldersund handel, har det vært mulig å få prosjektet 
i havn.  
 
Ladestasjonen er montert av Elektro Helgeland, fra Sleneset. 
 
For Lurøy kommune har det vært viktig å bidra inn til det grønne 
skiftet. Derfor var det enkelt for kommunestyret å vedta at 



kommunen skulle bidra med midler til å få på plass en ladestasjon 
i Lurøy. 
 
Jeg vil også trekke fram dugnaden som ligger bak dette 
prosjektet, og ikke minst utholdenheten. Lurøy trenger ildsjeler. Vi 
trenger folk som er engasjerte, og som gjennomfører prosjekt 
som dette, og som gjør at våre innbyggere og reisende langs 
kystriksveien kan få dette tilbudet.  
  
Lurøy kommune ønsker å være en tilrettelegger for at våre 
innbyggere kan velge grønn transport. Vi ønsker at besøkende 
som har valgt grønn transport, skal finne infrastrukturen de 
trenger hos oss. 
  
Derfor er det hyggelig å kunne åpne den første ladestasjonen i 
Lurøy. 


