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Eiendomsgrense

Sak med omforent forslag om deling av eiendommene legges frem for 

Bystyret i desember



«Sammen  skaper vi nye smarte Bodø –
en grønn framtidsby i verdensklasse



Smart Bodø programmet har så langt handlet 

mest om Bodø kommune

• Prosjektet sikret finansiering med 

dedikert prosjektleder i øk plan 2019-

2022

• Bylab Bodø oppfinansiert med egen 

stilling kommende 4 årsperiode

• I 2019 – 2022 har Smart Bodø 

programmet endelig 

investeringsmidler, 5 mill hvert år

• Prosjektporteføljen vokser jevnt og 

trutt, programmet består nå av et 50 

tallsprosjekter

• Hvilke synlige innbyggerrettede initiativ 

skal vi satse på i 2019?





BAKGRUNN:
Samferdselsdepartementet lanserte en konkurranse om: 

«Smartere transport i 
Norge»

Smartere transport skal fremme:
✓ Kreative grønne mobilitetstjenester
✓ Bygget på ny og smart teknologi
og skal være en del av det grønne skifte

Bare fylkeskommuner kunne delta i konkurransen
✓ I Nordland ble søknaden fremmet i samarbeid med Bodø 

kommune, Avinor og Telenor
✓ Gruppen vant «hovedpremien» på 50 millioner av en pott 

på 100 millioner



Vi skal teste ut mobilitetsløsninger for den nye 

bydelen – i den eksisterende byen

Prosjektet i Bodø har fire mål:

– redusere klimagassutslipp

– tilby en sømløs reiseopplevelse gjennom 

bedre informasjon om transportmuligheter

– øke bruken av gang-, sykkel- og 

kollektivtransport

– gjennom åpne data/statistikk skal prosjektet  

legge til rette for økt lokal og regional 

innovasjon



Samfunnsoppdragene….

Skap varige kunnskapsbaserte arbeidsplasser

Sørg for befolkningsvekst

Investering i kunnskap og kompetanse
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Pågående digitaliseringsinitiativ

Smart Helse

• LifeCare eRom

• Ny velferdsplattform

• Mulighetsstudie helsehus

• Medisinsk avstandsoppfølging

Smart Oppvekst
• iPad i skolen

• Programmering i skolen

• Bratten/FLL/Newtonrommet

• Ny rammeplan for barnehagen

med digitalt perspektiv 

• Barnehageopptak, svar i ALTINN

Forskningsløp

• Zero Emission Neighborhoods

• E-lighthouse

• Førerløs transport

Smart Byutvikling

• IOT plattform

• Smarte bygg

• Digitalisering byggesak

• Digitalisering gravemelding

• Digitalisering av planprosessen

Smart jobbing/samhandling
• Robotisering (BOB på regnskap

• Arbeidsprosesskartlegging

• O365 som samhandlingsarena

• Rådhusprosjektet

• Ny portalløsning - @Work

• Citizenlab

• Post inn/post ut

Digital-

isering

Smart

Bodø
Rammer

• Digitaliseringsstrategi

• Metodikk

• Digitaliseringsplattform

Nettverk

• OASC – Open & Agile Smart Cities

• Innovasjon Norge – Nettverk for smarte byer

• The Norwegian EU network on Smart Cities & Communities





TIM – vår digitale framtid


