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HERNES 1949





1. F-16 forlater

2. Ny rullebane skal bygges





Flyplassen og byen i dag
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«Sammen skaper vi verdens smarteste 
by, når vi bygger ny flyplass»



Skape aktivitet lokalt, verdier nasjonalt og 
globalt
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Noen av 
forskningsprosjektene 
det jobbes med under 
Smart Bodø:

• Zero Emission

Neighborhoods

• Førerløse busser i 

Bodø

• E-lighthouse – Jobben 

mot en mer 

energieffektiv by



Smart Bodø

Smarte forskningsprosjekt

• Zero Emission Neighborhoods
• E-lighthouse
• NORSULP
• Digital uke – «Fra Bodø til verden» 
• EU prosjekt på førerløs transport

Flere smarte kommunale prosjekt

• Lasermåling i sentrum
• Dronesatsning og dronekonferanse
• Folkehelseuka 2017 – det grønne 

skiftet
• BUA utstyrssentral
• Digitalisering av næringsareal i Salten
• Digitalisering av byggesak
• Digitalisering av flåtestyring 
• Digitalisering av gravemelding
• Nettbrett registrering mot KOMTEK
• Digitalisering av plansak
• Elektronisk samhandling 
• Lifecare mobil pleie
• Elektronisk dørlås
• Elektronisk pasientrom på nettbrett
• RoomMate
• Sensio/velferdsteknologi
• Lifecare eSense
• Pilot for facebook at work
• Nytt rådhus
• Kommune 3.0 
• Skaperstormen
• NAPS – næringsareal portal for Salten
• Knutepunkt Bodø sentrum
• Bærekraftig bylogistikk
• Bærekraftig renovasjon
• CIMEC
• Intercity Nordland
• Prosjekt Housing First 

Nettverk for smarte byer

• The Norwegian EU network on Smart 
Cities and Communities

• Nettverk for smarte byer –
Innovasjon Norge

• Open and Agile Smart Cities – OASC

Smarte kommunale prosjekt

• Programmering på B-skole
• 1:1 med iPad B-trinn Alstad B
• 1:1 med iPad U-trinn Alstad U
• Programmering som valgfag (3 skoler)
• Skyskole Bankgata (1:1) Microsoft 
• Skrive seg til lesing (STL+)
• Lego League 
• Realfagsrom Løpsmark
• Newtonrommet
• Naturskole-prosjekt
• Bruk av teknologi i musikk og 

kunst&Håndverk
• Realfagsatsning i barnehagene
• Helsefremmede barnehager 
• Adaptiv læring
• Amanda og Børre buss (kulturtransport)
• STImuli
• Turkort
• MIND senteret 
• Bratten aktivitetspark
• Bookingsystem – fordeling idrettshaller

Hvordan involvere på en god måte ift morgendagens løsninger?





The Research Centre on Zero Emission 
Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN

Vision
To realize sustainable 
neighbourhoods with zero 
greenhouse gas emissions





Reguleringsregimet

Eiendomsregimet

Markedsregimet

ZEN i den hellige treenighet

Kommune/Fylkeskommune/
Stat

Grunneiere

Utbyggere
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Utbyggeres vilje og 
evne: en 
gjennomføringsrisiko





Men hva skjer på kort sikt?





Takk for oppmerksomheten
nyby.bodo.kommune.no 

å bygge en ny flyplass i dag…Hele fremtidseventyret for den nye byen starter med… 


