Studietur 22-24. september 2021
Program oppdatert per 21.09.2021

Etter snart to år med pandemi og reiserestriksjoner er det viktig å starte i det
små. Profilgruppa velger derfor å legge årets studietur til NARVIK - byen som for mange i
Midt-Troms framstår som den halvbroren du alltid har visst om, men likevel ikke kjenner.
Det er en kjensgjerning at da vårt eget regionsenter Finnsnes fikk by-status i år 2000, da hadde Narvik allerede vært by
i 100 år. Narvik kan derfor skilte med en rik og identitetsskapende historie som strekker seg fra byggingen av Ofotbanen
og utviklingen som havneby på slutten av 1800-tallet, gjennom byens sentrale rolle under 2. verdenskrig og fram til
dagens Narvik; en by med klare ambisjoner om å bli teknologi- og kommunikasjonshovedstaden i Nord – Norge. Denne
historiereisen har vi som mål å bli bedre kjent med, under vårt besøk i Narvik.
Profilgruppa er sjølsagt også nysgjerrig på hva som skjer i næringslivet i nye Narvik kommune, som blei sammenslått
med Ballangen og nordre del av Tysfjord i 2020. Inntrykket utenifra, er at samarbeidet mellom kommune, kraftselskap
og øvrig næringsliv har vært og er en avgjørende drivkraft for utvikling og tilrettelegging for ny næringsvirksomhet.
Regionen tiltrekker seg nå flere større industrietableringer relatert til det grønne skiftet. Hva ligger bak disse
beslutningene? Hva er attraktiviteten til Narvik? Dette er en svært interessant utvikling for industri- og næringsaktører
i vår egen Midt-Troms region, som i dag har over dobbelt så mange industriarbeidsplasser som Narvikregionen. Her
kan det åpenbart være noe å lære av den litt ukjente halvbroren i sør.
For øvrig vil Profilgruppa prioritere eksotiske opplevelser i Narvik. Vi vil se, høre og gjøre ting vi faktisk ikke kan oppleve
hjemme på Senja eller på Innlandet. Som å kjøre tog og Gondolbane eller spille ishockey. Eller møte folk som sier de
gjerne vil arrangere ett av verdens største vinteridrettsarrangement, som er VM i Alpint. Og det vil de gjøre i Narvik.

ONSDAG 22. SEPTEMBER
08:30
11:00

11:30

Bussavgang Finnsnes
Ankomst Narvik

12:45

Felles buss fra Kunnskapsparken Finnsnes

Dialogmøte (møterom Scandic)

Flytt industrien til energien!
Velkommen til Narvik!
Ordfører Rune Edvardsen ønsker Profilgruppa
velkommen til nye Narvik kommune

Nyfusjonerte Nordkraft har en sentral rolle tilrettelegginga for kraftkrevende industri i Ofoten. Konsernsjef Eirik
Frantzen mener det grønne skiftet gir Norge like store muligheter som olje og gass i sin tid gjorde, og at Nord
Norge har ytterligere fortrinn. Kraftselskapet er langt framme i skoen og har inngått strategiske samarbeid for
etablering av både batterifabrikk, datasentre og hydrogenproduksjon i Narvikområdet. Ambisjonen er å bidra til
at en større del av krafta benyttes til foredling og arbeidsplasser lokalt og regionalt.

12:45

13:00

Vi spaserer 100 meter bort i gata til Furu Gastropub. På kartet ser man også
Narviksenteret, hvor Narvik Krigsmuseum er lokalisert.

13:00

14:30

Lunsj Furu Gastropub
Vi tar lunsjen på Furu Gastropub like oppi gata,
som beskriver seg selv som en gastropub inspirert
av nord og naturen, med en smule innovasjon.
Holder til i helt nyoppussede lokaler i en bygning
som også tidligere har vært en av de mest
populære spisestedene i byen.

14:30

16:00 Besøk på Narvik Krigsmuseum

Narvik Krigsmuseum startet i 1964 som Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum. I dag er museet et moderne
militærhistorisk museum med et utstillingsareal på 2500 kvm. I 2014 overtok stiftelsen
Narviksenteret museumsdrifta og to år senere blei det nye museet åpnet i Narviksenteret, et nybygd
kunnskapssenter i Det 4. hjørnet. Stiftelsen Narviksenteret skal arbeide for å fremme kunnskap om og forståelse
for fred, krigens lover, internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter gjennom forskning, dokumentasjon
og formidling med særlig fokus på krigs- og okkupasjonshistorien i Nordområdene.

16:00

17:00

Innsjekk Scandic Narvik

Scandic Narvik er byens mest moderne hotell og ett av Nord-Norges høyeste bygg. Den arkitektoniske formen
som rager over 16 etasjer gir hotellet en fantastisk utsikt over sentrum, Ofotfjorden og de omkringliggende
fjellene. Scandic Narvik

16:00

17:00

Vi sjekker inn og spaserer deretter 500 meter til Quality Hotel Grand Royal.

17:00

19:00

Dialogmøte (møterom Quality Hotel Grand Royal)

Hva skjer i Narvik??

Hva skjer i næringslivet i Narvik? Hva slags spennende ideer, prosesser, prosjekter, satsinger eller strategier er
næringslivet i Narvik seriøst interessert og engasjert i? Og hvordan står det til med naboskapet – kjennskap,
samarbeidsklima og mulighetsrommet ut mot nærings- og samfunnslivet i andre regioner? Kjenner Narvik Senja
like lite som Senja kjenner Narvik? Er Harstad og Narvik bestevenner eller bitre fiender? For å bli litt klokere får
Profilgruppa inside information fra et knippe meiningssterke Narvikinger:
•
•

Erik Plener, mannen bak den spinnville ideen om å legge VM Alpint til Narvik i 2027
Elling Berntsen, banksjefen i Narvik som nylig bestemte seg for å låne meir penger til Senjaværinger

19:00

Middag på Linken Restaurant & Bar

Kvelden avsluttes i spektakulære omgivelser på taket av Quality Hotel Grand Royal hvor vi finner Linken
Restaurant og Bar. Her vil vi bli servert fine dining med garantert fantastiske smaksopplevelser inspirert av
arktisk og samisk matkultur. Kvelden blir lang og hyggelig.

Av smittevernmessige hensyn vil vi sterkt
anmode reisedeltagerne om å holde seg til
egen gruppe og ikke skaffe seg
nærkontakter utenfor eget reisefølge.
Dette gjør det uaktuelt å springe på byen og
besøke ulike utesteder, utenfor programmet
og utenfor hotellet.

Bruk hotellets egen bar – Tøtta Bar

TORSDAG 23. SEPTEMBER
06:30

10:00

Frokost

09:30
10:00
Midt-Troms – næringsliv og godstransport (møterom Scandic)
Presentasjon ved Profilgruppas styre. Valgfritt for Profilgruppas øvrige deltagere

10:00

12:00

Dialogmøte (møterom Scandic)

Narvik som kommunikasjonssenter i Nord-Norge

Hva er det som har gjort Narvik attraktiv for nye, store og spennende industrietableringer? God tilgangen på grønn
energi? Tilrettelegging av næringsarealer? Relevante kunnskapsmiljøer? Og ikke minst; hvor utslagsgivende er
transportnæringa med Narviks unike muligheter og infrastruktur innen transport, logistikk og kommunikasjon? Hva
inngår egentlig i strategien som skal gjøre Narvik til teknologi- og kommunikasjonssenter for hele Nord-Norge, og
hvilke muligheter gir dette for Midt-Troms? Det blir rom for å snakke om både Ofotbanen, Nord-Norgebanen,
godstransport langs vei, nye løsninger for økt sjøtransport, havneutvikling, cruisetrafikk, landstrøm, industri og
energibehov, flyfrakt og framtidas godstransport til og fra en av landsdelens største industri- og eksportregioner.

• Narvik Havn KF
Ragnar Krogstad, Narvik Havn
• Næringsetablering og arealutvikling
Eirik Djupvik, Narvikgården

• Togtransport øst-vest og Cruise Narvik
Grete Parker, Narvik Havn
• Flyfrakt fra Evenes
Stig Winter, Perishable Center Nord

• Nærskipsfart
Stig Nerdal, Transportutvikling

• Narvikterminalen og Ofotbanen
Thor Brækkan, Bane Nor

• KVU Nord-Norge og Nord-Norgebanen
Linda Lien, Profilgruppa

12:00
12:15

12:15

Kort pause for å kle seg om til tur
Bussavgang fra Scandic Narvik, til Narvik Havn

12:20

13:00

Befaring/besøk ved Narvik Havn og Narvikterminalen

13:00

14:00

Lunsj på Jernbanekafeen
Jernbanekaféen har en helt spesiell
plass i lokalbefolkningens bevissthet, og
er en viktig del av den lokale Narvikidentiteten. Kafeen blei i 2019 re-åpnet
som Arctic Train Cafe med ambisjon om
å være en levende kontaktflate mellom
lokale innbyggere og turister.

14:00

18:30

Tog til Katterat, vandre Rallarveien og båttur i Rombaksfjorden

Profilgruppa satser på kinderegget blant flotte opplevelsesturer i Narvikområdet. Utflukten starter med en togtur
på Norges nordligste jernbane, fortsetter 6,5 kilometer nedover på Rallarveien til fots og avsluttes med båttransport
tilbake til Narvik. Underveis får vi lære mer om det nesten umulige jernbaneprosjektet Ofotbanen var og den
dramatiske kampen om Narvik under andre verdenskrig.
Denne turen er overkommelig for alle, og man trenger ikke være spesielt trent. Gåturen fra Katterat til Rombaksbotn
er enkel å gå, og vi skal ta oss god tid og ha det artig underveis.

19:30
29:45

Transport fra Scandic Narvik
Ankomst Narvikfjellet og avgang Gondolbane

19:45

Narvikfjellet Gondolbane

Narvikfjellet er et unikt anlegg for naturopplevelser, vinter- og sommeraktiviteter, urbant lokalisert med Narvik by
ved fjellfoten. Skiheisene kan ta deg mer enn 1000 moh og utsikten fra toppen av Narvikfjellet er spektakulær.
Narvikfjellet har en egen Gondolbane som går parallelt med skiheisen, og tar deg 656 moh til Øvre Fjellstasjon.
Gondolbanen var Nord-Europas første gondolbane da den sto ferdig i 1957. Dagens gondolbane i Narvikfjellet er
imidlertid ny fra 2019. Narvikfjellet

20:00

Middag i Fjellheisrestauranten
Fjellheisrestauranten er selve
hjertet
i
Narvikfjellet.
Kveldens middag inntas her,
med panoramautsikt over
byen, havna, fjorden og de
majestetiske fjellene som
omringer byen.

22:30
22:45

Gondolbane ned fra Narvikfjellet
Transport tilbake til hotellet

Aktuelle
telefonnummer
o Linda: 951 08 738
o Jan Fredrik: 901 73 092
Narvik Taxi: 454 00 191
Sentrum: 982 14 520
Maxi: 909 09 191

VIKTIG! VIKTIG!
PROFILGRUPPAS REGLER FOR FOTOGRAFERING OG
POSTING AV BILDER OG TEKST PÅ SOSIALE MEDIER:

1. Ikke ta bilder av noen medreisende uten å spørre først!
2. Ikke legg ut/distribuer bilder eller tekst uten å få tillatelse fra de
som figurerer på bildene eller nevnes i teksten!
3. Husk at når du poster bilder eller innlegg på sosiale medier, og
kobler disse til Profilgruppa/Profilgruppas studietur til Narvik, så
skal alle virksomheter og bedrifter i Profilgruppa kunne stå inne for
det du publiserer.

FREDAG 24. SEPTEMBER
06:30
10:00

10:30

10:00
10:30

12:00

Frokost
Vi sjekker ut, tar med oss bagasjen og spaserer 900 m bort til Nordkraft Arena

Nordkraft Arena – bedriftsarrangement

Historien om en ishall – hvordan fikk man det til? Og hva har etableringen betydd for Narvik, både for hockeyklubben,
for andre aktiviteter på is og for regionen generelt? Profilgruppa møter daglig leder Kjell Rognsås, som ser fram til
å dele historikken med oss. Og for å virkelig skjønne hva det betyr å ha en ishall i byen, så må Profilgruppa sjølsagt
få prøve seg på isen…

Det tok 18 år og 42 millioner kroner før Nordlands første ishall – Nordkraft Arena - blei åpnet i Narvik i 2010. Tromsø
Ishall var tatt i bruk tidligere samme år og fortsatt er det bare to ishaller i Nord- Norge. Nordkraft Arena er en
1 800 kvm stor ishall med plass til 1 400 tilskuere. Den er hjemmebane for Narvik Ishockeyklubb, og skal ha is sju
måneder i året. Resten av året brukes hallen til utstillinger og konserter. Anlegget ble bygget av eiendomsselskapet
Narvikgården AS, som er heleid av Narvik kommune. Navnerettighetene til bygget er solgt til
kraftselskapet Nordkraft.

12:00
14:30

Bussavgang fra Nordkraft Arena
Ankomst Finnsnes

