PROFILGRUPPAS STUDIETUR TIL BODØ
7 – 9 september 2016

I 2016 feirer Bodø by 200-årsjubileum og lanserer samtidig sitt kandidatur som
HOVEDSTAD I NORD. Det ambisiøse målet er at innen 2030 skal innbyggertallet i
byen ha vokst fra dagens 50 000 til 70 000, og det uten kommunesammenslåing.
I inneværende periode bygges og investeres det for over 16 milliarder kroner i
Bodø-samfunnet, blant annet i tilknytning til sykehus og universitet, utbygging av
veier og tuneller, store boligprosjekter, hoteller, bibliotek og konserthus. Stoltheten
til Bodøværingene øker i takt med veksten i næringslivet og omfattende
byutviklingsprosesser som Extreme City Makeover og omdømmeprosjektet Bodø i
Vinden. Tidligere i år ble Bodø kåret til Norges mest attraktive by å bo i. Prosjektet
«Ny by – ny flyplass» og den samlede viljen til å satse på sentrumutvikling avgjorde
juryens valg av vinner.
I næringssammenheng er Saltenregionen ikke så ulik vår egen region, med stort
fokus på industri og eksport. Salten er samlet sett den største næringslivsmotoren i
Nordland fylke og bransjer som bygg og anlegg, IT-næring, havbruk, reiseliv,
transport og kommunikasjon står sentralt. Bodø har som fylkeshovedstad mange
offentlige arbeidsplasser innen forvaltning, helse, utdanning og forsvar, og satser
nå tungt for å bli hele Norges Sikkerhets- og beredskapshovedstad.
Når Profilgruppa besøker Bodø, er det for å ta denne utviklinga nærmere i
øyesyn. Hva skjer egentlig i Bodø? Hva har vært gjort for frambringe den positive
utviklingskraften som byen synes å være fullstappet av? Og ikke minst; hva er
planen videre – hvordan vil Bodø gå fram for å komme enda nærmere sin visjon
om å bli en attraktiv hovedstad for hele landsdelen?

ONSDAG 7. SEPTEMBER
08:00
10:30
11:35
12:25
12:45

Buss fra Kunnskapsparken Finnsnes
Ankomst Tromsø Lufthavn
Avgang Tromsø (rute SK4573)
Ankomst Bodø Lufthavn
Buss fra Bodø Lufthavn

13:00

Besøk og lunsj på Albertmyra Samlokaliseringssenter
Bodø har – som den første i nord
og den andre i landet – bygd en
ny brannstasjon som også huser
felles alarmsentral for alle
nødetatene; politi, brann og AMK.
Albertmyra
Samlokaliseringssenter er et av
mange eksempler på Bodøs
framtidsretta tenking, og en del av satsingen på Bodø som
Sikkerhets- og beredskaps-hovedstad. Her skal vi få et innblikk i
samhandling på tvers av etatene, og hvordan dette kommer
innbyggerne til gode.

15:45

Buss fra Albertmyra Samlokaliseringssenter

16:00

Besøk hos Bodø Energis fjernvarmeselskap BE Varme AS og deres
nye biovarmesentral på Rønvikjordet i Bodø. Høsten 2015 ble
hovedvarmesentralen som skal levere fornybar og miljøvennlig
varme til fjernvarmenettet i Bodø idriftsatt. Den nye sentralen
har fått navnet "Keiseren" da den står foran den kjente og
populære Keiservarden. Varmesentralen vil bruke biobrensel i
form av returflis til oppvarming av fjernvarme. Returflisen leveres
fra regionen og er en overskuddsmasse som tidligere ble fraktet
lengre distanser. For de spesielt interesserte kan det nevnes at
anlegget har en biokjele med 12 MW installert effekt som
produserer varme, og moderne renseteknologi som gir marginale
utslipp. I tillegg har anlegget 10 MW spisslastkjel til kalde dager
og to effektreservekjeler for driftssikkerhet. Full drift av
fjernvarmeanlegget er forventet i 2023 og da vil anlegget
forbrenne 23000 tonn returflis og levere opptil 79 GWH.
Hjemmeside:http://www.bodoenergikonsern.no/?ac_id=207&ac_
parent=1

17.30

Buss fra Rønvikjordet
Innsjekk på Scandic Havet
Vi skal bo på Havet, Bodøs nye
praktbygg, med utsikt i alle
himmelretninger. Hotellet åpnet
sommeren 2014, og er med sine
58,6 meter fordelt på 18 etasjer,
Nord-Norges høyeste bygg.
Hjemmeside:
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bodo/scandic-havet

18:30

1,5 time fritid/avslapping

20:00

Middag på Havneutsikten Restaurant (Scandic Havet)
Vi samles i Havneutsikten
Restaurant i 2.etasje på
Scandic Havet. Det vil bli
servert en bedre middag
med lokale råvarer.
Profilgruppa har invitert
rådmann i Bodø, Rolf Kåre
Jensen til bords.

TORSDAG 8. SEPTEMBER
Miniseminar på Hotell Scandic Havet 09.00 – 13.00: Hva skjer i Bodø?
09:00

Temadel: Bodø i vinden - byutvikling og omdømmeprosesser, samarbeid mellom
offentlig og private aktører, visjoner, strategier og framdriftsplaner, samt
resultater så langt.
 Hvordan snu negative endringer til noe
positivt?
Forsvaret trekker seg sakte ut av byen.
Hvordan jobbet kommunen med å utnytte
situasjonen til noe positivt? Hvordan
responderer næringslivet i dag på disse
endringene?
o Ole Henrik Hjartøy, regiondirektør
NHO Nordland og tidligere ordfører i Bodø.



«Det som er bra for min region er bra for min
bedrift»
Alternativ avkastning med økt næringsaktivitet
og verdiskaping i Bodøregionen gjennom
samarbeid, og som pådriver for regionen.
http://www.brus.bodo.no/
o Odd Emil Ingebrigtsen, Bodøregionens
Utviklingsselskap (BRUS)



Bodø som sikkerhets- og beredskapshovedstad.
Prosjektet, som er en del av Bodøs visjon fram
mot 2030, skal gjennom målrettet
samhandling gjøre byen til et
kompetansesenter for sikkerhet og beredskap.
o Bror Myrvang, prosjektleder Bodø
kommune



«Ny by – ny flyplass».
1.august i år ble driften av Bodø Lufthavn underlagt
Avinor. Hva skjer når Forsvaret trekker seg ut fra
flyplassen? Hvordan utvikle byen med nye tilgjengelige
arealer?
http://nyby.bodo.kommune.no/
o Daniel Bjarmann Simonsen, prosjektleder Bodø
kommune

13:15

Lunsj på Bryggerikaia
Bryggerikaia er et velkjent spisested i Bodø, med et
kjøkken av ypperste klasse. Der bruker de kortreiste
råvarer som grunnlag for spenstige smaksopplevelser,
med både lokalt og internasjonalt tilsnitt. Gamle Bodø
Aktiebryggeri holdt til i lokalene, som befinner seg
midt mellom byliv og hav ved innseilinga til Bodø.

14:30

Besøk på Hovedredningssentralen Nord-Norge
Det tar seg dårlig ut å besøke Norges sikkerhetog beredskapshovedstad, uten å besøke
Hovedredningssentralen i Nord-Norge. HRS er
lokalisert i nye lokaler på kaikanten i Bodø.
Herfra styres søk- og redningsaksjoner nord for
den 65.breddegrad, som HRS har det
overordnede operative ansvaret for.

16:30

Bedriftsbesøk hos Polar Quality
Polar Quality AS ble etablert i 2002 når en gruppe laks- og ørretprodusenter gikk
sammen og finansierte et eksportselskap. I begynnelsen var handelen sporadisk,
men fra 2003 handlet selskapet kontinuerlig og hadde 2 ansatte. Selskapet har
vokst gradvis og har nå 8 ansatte lokalisert i Bodø sentrum.
Selskapet, som er et datterselskap av Salten Aqua, omsatte for nærmere 900 mill
kroner i 2015.

Hjemmeside: http://www.polarquality.no/Hjem
17.30

Besøk og omvisning på Stormen Konserthus
Kulturbyen Bodø kan skryte på seg mange
kjente og kjære kulturpersonligheter, fra
Halvdan Sivertsen til Kråkesølv. I 2014 fikk
byen sin kulturelle kraftstasjon og nye
storstue; Stormen Konserthus og Bibliotek.
Dette er en møteplass og smeltedigel for
bodøværinger og besøkende. En
formidlingsarena for kunst og kultur av
ypperste klasse, til nytte og glede for
landsdelens befolkning.
Hjemmeside: http://stormen.no

18:30

1,5 time fritid/avslapning

20:00

Middag med gjester på Restaurant Nyt
Guttene Håkon, Petter, Bjørnar og Per står bak
restaurantkonseptet Nyt - som med sin
entusiasme for det nordnorske landskapet og
dets råvarer ønsker å gi oss et uforglemmelig
måltid.

FREDAG 9. SEPTEMBER
10:00

Buss fra Hotel Scandic Havet

10:15

Besøk og omvisning på Norsk
Luftfartsmuseum
Siste dag i Bodø blir en luftig dag, fylt med
historiske tilbakeblikk og framtidsrettet
teknologi. Første stopp er Norsk
Luftfartsmuseum. I en bygning formet
som en gigantisk propell ligger 10 000 m2
med norsk luftfartshistorie, både sivil og
militær.
Hjemmeside: http://luftfartsmuseum.no/

11.45

Lunsj på Café Gidsken
Kafeen er oppkalt etter den norske flypioneeren og forretningskvinnen Gidsken
Nilsine Jakobsen. Hun var en av de første nordmenn som forsøkte å
kommersialisere norsk luftfart ved å etablere et eget flyselskap. Hennes fly
«Måsen» er gjenskapt som en kopi og finnes på Luftfartsmuseet.

12.45

Besøk på Newton Flight Academy
Andre stopp for dagen er det nyåpnede
Newton Flight Academy. Her finner man
tre flysimulatorer for den avanserte
amatør (ikke bare lek og moro altså!).
Dette akademiet er en del av First
Scandinavia sitt Newton-konsept, med
mål om å gi flest mulig barn og unge gode
lærings- og mestringsopplevelser med
naturfag, matematikk og teknologi. I dag
finnes det 25 Newton-rom på landsbasis, der det ene ligger i Kunnskapsparken på
Finnsnes.
Hjemmeside: http://luftfartsmuseum.no/newton-flight-academy/

15.15
16.05

Avgang Bodø (rute SK4566)
Ankomst Tromsø

16.30
19.00

Buss fra Tromsø Lufthavn
Ankomst Kunnskapsparken Finnsnes

