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Beskrivning av ärendet 

Yttrande avseende länsstyrelsens remissversion av "Plan för infrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel i Norrbotten" 
Dnr 238/2019 

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram länsvisa planer för infrastruktur för elfordon 
och infrastruktur för förnybara drivmedel. 

Syftet är att främja och samordna en ändamålsenlig utbyggnad av en regional infrastruktur 
för icke fossila drivmedel och därigenom bidra till att målet om en fossiloberoende 
fordonsflotta nås. Planen ska fungera som ett strategiskt underlag för länets kommuner och 
ett stöd i deras arbete med att integrera frågan om infrastruktur för förnybara drivmedel i 
den fysiska planeringen. 

Yttrande har upprättats. Sista svarsclag är 2 september 2019. 

Beslut 

1. Arvidsjaurs kommun lämnar yttrande i enlighet med bilaga. 

Beslutsfattare 

LL 
Sara Lundberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Yttrande avseende länsstvrelsens remissversion av "Plan för infrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel i Norrbotten" 

1. Bakgrund om remissen och länsstyrelsens förslag 

Länsstyrelserna runt om i landet har fått i uppdrag att i dialog med lokala och regionala 
aktörer samt Trafikverket och Energimyndigheten ta fram länsvisa planer för infrastruktur 
för elfordon och förnybara drivmedel. 

Syftet med planerna är att främja och samordna en ändamålsenlig utbyggnad av 
infrastruktur för icke fossila drivmedel i länet och därigenom bidra till att klimatmålen och 
målet om en fossiloberoende fordonsflotta nås. Planen ska fungera som ett strategiskt 
underlag för länets kommuner och ett stöd i deras arbete med att integrera frågan om 
infrastruktur för förnybara drivmedel i den fysiska planeringen. 

Informationen i planen ska kunna nyttjas för att höja kunskapsnivån hos samhällets aktörer 
och planen ska kopplas ihop med aktiviteter som leder till effektivisering av trafikarbetet 
och som stimulerar efterfrågan på förnybara drivmedel. 

Behovet av snabbladdare bedöms med Trafikverkets rapport "Snabbladdare längs större 
vägar" som grund vilket innebär att rekommendationen är att laddpunkter bör placeras med 
max 80 km avstånd från varandra och maximalt 1,5 km från huvudled. Lämpliga 
placeringar kan vara tätorter, småorter, besöksmål, drivmedelsstationer och Trafikverkets 
rastplatser. 

Ett antal insatsområden som länetsaktörer bör arbeta vidare med har tagits fram: 

• förutsättningar för regional produktion och användning av förnybara drivmedel. 

• funktionell upphandling av transporter. 

• utvecklad kollektivtrafik. 

• kommunala områdesbestämmelser och detaljplaner som verktyg för att peka ut mark som 
är lämplig för etablering av ladd- och tankstationer. 

• krav på installation av laddinfrastruktur i samband med markanvisningsavtal och bygglov. 

• informationsinsatser för att öka medvetenheten och kunskapen om förnybara drivmedel. 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

0960-155 00, växel 	 0960-129 40 	 kommun@arvidsjaur.se 	5143-7903 



2. Yttrande från Arvidsjaurs kommun 

Arvidsjaurs kommun anser att det är bra att ta ett större geografiskt grep om hur vi ska 
hantera frågan kring laddinfrastruktur och förnybara drivmedel. Det är samtidigt 
nödvändigt för att skapa goda regionala förutsättningar för vidare hållbar utveckling. 

Kommunen anser att det är viktigt ge bra förutsättningar till utveckling inom hela regionen 
och inte bara delar. Detta belyses bra på sida 8; "Denna plan fokuserar på förnybara 
drivmedel och den infrastruktur som behöver komma på plats för att säkerställa att det 
finns tillgång till en ändamålsenlig drivmedelsinfrastruktur i hela Norrbotten." 

Kollektivtrafiken nämns flertalet gånger och det är ett bra sätt att möjliggöra för mer 
hållbart resande. Kommunen vill påtala vikten av att ha kollektivtrafiklinjer i hela regionen, 
därigenom även inlandet för att möjliggöra detta för de som inte bor längs kusten. 

Rent allmänt behövs en språklig genomgång av dokumentet då antalet fel inom 
meningsuppbyggnad, omkastningar i ordföljd och syftningsfel gör att texten stundvis blir 
svår att följa och gör budskapet luddigt. 

Under rubriken "Samhällsplanering och integrering i ftsisk planering" nämns att "En god 
samhällsplanering underlättar möjligheten att välja ett hållbart transport- och/eller 
resebeteende. Samhällsplanering är också det mest långsiktiga området att arbeta med för 
att åstadkomma en omställning", vilket kommunen instämmer i. I insatsområdena som 
nänms i början på dokumentet står "krav på installation av laddinfrastruktur i samband med 
markanvisningsavtal och bygglov" men detta tas inte upp någonstans i själva dokumentet, 
inte heller hur samhällsplaneringen ska förhålla sig till detta. Potential finns att utveckla 
kapitlet om samhällsplanering vidare kring hur planeringen skulle kunna verka för att 
gynna en hållbar utveckling inom regionen. 

Dokumentet belyser problematiken, avstånden och förutsättningarna vi har här i norr på ett 
bra sätt ett par gånger i dokumentet, exempelvis på sida 14: 
"Förutsättningarna att arbeta, leva och bo är olika i olika delar av länet, inte minst på 
grund av skillnader kopplat till tillgänglighet. Karaktäristiskt för hela regionen är att 
avstånd och restider till samhällsservice, utbildning och andra viktiga samhälleliga 
funktioner ofta är långa. 

Detta gör att planeringen av infrastruktur för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur 
behöver följa en i vissa delar annan logik än i Sverige som helhet." 

Detta är en grundläggande del i transportförutsättningarna och trafikarbetet samt därav 
väsentligt att belysa. Det är även positivt att skoteråkningen finns med i statistiken och att 
den bör beaktas vid planering för framtiden och för mer hållbara transporter. 

På sida 28 finns en kartbild men ingen teckningförklaring. Detta gör att kartan blir oläslig 
då betydelsen av de olika fälten inte framgår. 

På sida 30 nänms gränstrakterna och syftas på landsgränsen mot Norge. Det är också 
väsentligt att se över andra regiongränser (ex. mot Västerbotten) för att få rätt sammanhang 
och utveckling i sin helhet. 

Dokumentet belyser vikten av de norska turisterna för kuststäderna. Dessa turister är även 
viktiga för övriga kommuner längs vägen till kusten. En förutsättning för att dessa turister 
ska kunna ta sig till kusten är att laddinfrastrukturen är väl utbyggd i inlandet och det finns 
en bristande beskrivning av detta i dokumentet som borde ses över. Utifrån hur texten är 



skriven (s. 30) kan det likaså för läsaren framstå som att utbyggnad i inlandet inte alls 
eftersträvas, dels på grund av de långa avstånden men även på grund av att det inte finns 
någon service så som mat, fika eller försäljning av drivmedel där. Kommunen är medveten 
om att länstyrelsen känner till att så inte är fallet och texten borde korrigerad därefter. 

På sida 29-30 nämns El 0 och E45 som viktiga vägar med större trafikmängd och 
kommunen vill belysa att även riksväg 95/94 som en mycket viktig vägträcka både 
regionalt och nationellt, där knutpunkten till de andra vägarna ligger i Arvidsjaur. 
Trafikmängden beräknas även öka längs denna väg när Tjernfjellstunneln i Norge öppnar 
till hösten 2019 och möjliggör säkrare och snabbare fårdväg för trafik och varutransporter 
genom fjället. Kommunen vill även lyfta att det i inlandet pågår stora mängder fordonstest 
där alternativa och mer miljömässigt fördelaktiga lösningar testas. Fordonstestindstrin inom 
Arj eplog, Arvidsjaur och Älvsbyn omsätter varje år över en miljard kronor räknat på bara 
fem vintermånader. Utöver dessa månader pågår det även tester året runt. Efterfrågan på 
exempelvis publika laddstolpar (snabbladdare) från bland annat dessa företag är mycket 
stor då elbilar utgör en mycket stor del av nuvarande testindustri och långkörningstesten 
görs på allmänna vägar. Likaså får kommunen regelbundet in förfrågningar kring 
utbyggnaden av laddinfrastrukturen (snabbladdare) i Arvidsjaur och längs riksväg 95/94 
från norska medborgare och företag som i dagsläget är begränsade i sitt resande i Sverige 
på grund av brist på laddstolpar. Behovet av publika snabbladdare är alltså större i inlandet 
än vad som kanske först framgår om man jämför med befmtligt ägande av elbilar. För att 
möjliggöra mer hållbart resande inom hela regionen är det viktigt att inte enbart lägga fokus 
på kuststräckan utan låta hela regionen utvecklas till allas fördel. 

C/49-uk 	V 
.,..,, Sara Lundberg 

Kommunstyrelsens ordforande 
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