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Hvorfor etablering av 

BRUS? 

Ønsker økt verdiskaping i regionen basert på lokale 

ressurser og styrker 

 

Ny By-Ny Flyplass er en lokal ressurs 

Ytterligere styrke regionen er et knutepunkt 

  



Hvem eier BRUS? 



 

 

I erkjennelsen av at det som er bra for min region også er bra for min 

bedrift ønsker aksjonærene i BRUS å arbeide for å styrke Bodøregionen 

BRUS skal: 

 

• Arbeide for økt næringsaktivitet og verdiskaping i Bodøregionen 

 

• Være en pådriver og katalysator for samarbeid mellom politikk og 

næringsliv  

 

• Posisjonert for å gi innspill i politiske prosesser relevant for vårt oppdrag 

om økt verdiskaping 

 

• Være et tydelig og sterkt talerør for næringslivet i regionen 

 

• Vise handlekraft for å få til endringer 

 

 

 



ÅR 2013: BRUS-SAK NR 1 

NY RULLEBANE 



En «umulig sak» 

Splittet lokal politikk 

I Salten kultur og forståelse for samarbeid – i hvert fall om store 
saker. Stå sammen! 

 
«ingenting er umulig»….. 





Stå samlet og samarbeid 

= «alt er mulig» 



Ringvirkninger 





Nærheten til Bodø og ny flyplass er kanskje Fauskes 

største fortrinn? 

-store næringsarealer/ energi  

-nært flyplass/Universitet 

+ FIBER 



E6 Sørfold – overskuddsmasser  

og næringsarealer på Fauskemyra 

 

Ny logistikkterminal Fauske 



Ringvirkninger/ muligheter NY Flyplass 

Droner/Ny teknologi/Grønt skifte/FN 



Fokusområde 2: Infrastruktur 

Fordi: God infrastruktur er grunnleggende for å få til 

økt næringsaktivitet i regionen. 

BRUS skal styrke Bodøregionen ved å arbeide for: 

• Realisering av Ny by - ny flyplass  

• Være aktiv innspiller i prosess om ny storkommune i 

regionen (økt verdiskaping) 

• støtte ny infrastruktur som bidrar til en tettere BOA langs 

Saltenfjorden og bedre tilpasset hurtigbåttilbud 

• Styrke Fauske som energi og logistikkHUB 

• bedre bybane med flere vogner 

• høyhastighetsfibernett til alle husstander og bedrifter i  

    regionen 

• Sikre fullfinansiering av tunell i Tjernfjellet 

• tilrettelegging av nye næringsarealer  

• Støtte ny logistikkterminal på Fauske  

• Forlengelse av jernbanen sjøveis fra Bodø med                                                                                          

batteridrevet fartøy 

• Forlengelse av Kystriksveien til Steigen 

• Saltfjellet Nord 



Vi må samarbeide – stå 

sammen 

«Tettere» region 

Forbedring av logistikk 

Valgmuligheter for folk og næringsliv 

Nært samarbeid politikk og næringsliv 

 




