


AURORAL EN DEL AV SMART NARVIK

Smarte byer og lokalsamfunn setter 
innbyggerne i sentrum, og tar i bruk 
ny teknologi, innovative metoder, 
samarbeid og samskaping for å bli 
mer bærekraftige, attraktive, 
produktive og tilpasningsdyktige

- Nasjonalt veikart for smarte og 
bærekraftige byer og lokalsamfunn
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Et prosjekt innenfor EUs store forsknings- og 
utviklingsprogram Horizon 2020

▪ Skal dra nytte av digitale løsninger for å 
gi bedre tjenester og bedre økonomisk 
utvikling i distriktene i Europa

▪ Prosjektbudsjett: 16 millioner Euro

▪ Mål om å skape en investeringsplattform 
med 50 millioner Euro

HVA ER AURORAL?



AURORAL PARTNERS

PARTNERS



PILOTPROSJEKT PÅ REISELIV I HÅLOGALAND



SENTRALE PROBLEMSTILLINGER

• Negativ spiral på utvikling av transporttilbudet 
i regionen og spesielt i distriktene

• Til dels lite utviklede attraksjoner i regionen

• Risiko for ulike typer av konflikter ved et 
økende antall besøkere

• For få innbyggere/besøkere til å benytte 
løsninger som fungerer i byer

Dårlig stedsutvikling og 
forutsetninger for reiselivet

Mål med pilotprosjektet på reiseliv

Øke antallet besøkere til utvalgte 
attraksjoner i regionen gjennom å styrke 
deres eksisterende kvaliteter

Forbedre transportmulighetene til de 
utvalgte attraksjonene for besøkere, slik 
at det finnes reelle alternativer til egen bil

Sørge for at det ikke oppstår ulike typer 
av konflikter (for eksempel slitasje og 
villparkering) når antallet besøkere vokser



UTVALGTE ATTRAKSJONER (TIL Å BEGYNNE MED)

Tore Hunds rike

Rombaksbotn

Narvikfjellet

Beisfjord
minnelund

Reinnesfjellet



DEMONSTRASJONSPROSJEKT – REISELIV OG MOBILITET
TORE HUNDS RIKE

Tore Hunds rike
Tore Hund fra Bjarkøy ledet hæren som tok livet av landets konge, senere kjent som 
Olav den Hellige. Tore Hund hadde gård på Bjarkøy. Rester av naustet ble funnet på 
Bjarkøy i 2019. Vikingskipet som tilhørte den viktigste høvdingen i Hålogaland, ble 
brukt da de tok seg til Stiklestad i år 1030, for å



TIDSLINJE

2021

Start

Første 
referansegruppemøte

2022 2023

Integrering av 
vertikale og 

horisontale verktøy og 
tjenester. 

2024

Overvåkning/Koordinering

Avslutningsstrategi

Implementert og 
tilrettelagt
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Pilotforberedelse

Workshop med 
referansegruppen –
innspill til prosjektet

Infrastruktur er 
tilgjengelig for 

hjemmesiden til 
pilotprosjektet

Første versjon av 
hjemmesiden for 

pilotprosjektet ferdig

Startet 
interoperabilitetstesting

og tilbakemeldings-
prosess

Utvikling/skalering

Produkter og tjenester 
er klar for å brukes

Test av løsning 
sammen med 
sluttbrukere Kjøp av utviklings-

tjenester fra tredjeparts-
leverandører (budsjett 

1,600,000 EUR)

Forberedelse/planlegging Implementering/testing Demonstrasjon
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TAKK!
Kontakt oss:
Prosjektleder: Truls Torblå
Truls@futurum.no

Programleder Smart Narvik: Mikael af Ekenstam
Mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com

WEBSITE AND SOCIAL MEDIA:
www.auroral.eu

Facebook
Instagram
Youtube

LinkedIn
Twitter
Vimeo
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