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2011 = 27500 bodensare 



2031 = 38000 bodensare 





Masterplan 2031 

Näringslivet och kommunen har 
tillsammans identifierat de fem viktigaste 
områdena för Masterplan 2031.  
 
Det är sektorer som ska föra Boden 
framåt och säkerställa att kommande 
samhällsutveckling är långsiktigt hållbar 
ur både ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv. 



Mål – och visionsarbete 

Genom aktivt mål- och visionsarbete hos 
entreprenörerna inom respektive sektor 
skapas samsyn kring var näringslivet vill 
att samhället ska sträva. 
 
Dessa resultat processas sedan med 
kommun och berörda parter för att i god 
tid förbereda kommande utveckling. 



Vad innebär det för dig? 

• Utvecklingsstöd för processer som 
stödjer Masterplanens syften och mål 

• Mycket smidigare behandling av 
ärenden vid framtida expansion och 
exploatering enligt de framtagna målen 
och visionerna. 

• Nya affärsmöjligheter  och nätverkande 
• Akademiskt stöd 

 
 



Verktyg för utveckling 

Verktyg för utveckling finns inom varje 
sektor för samverkansprojekt mellan: 
• Deltagande entreprenörer 
• Bodens kommun 
• Länsstyrelsen 
• Universitet 
• Handelskammaren 
• Hushållningssällskapet 
• LRF 
• Swedish Lapland mfl 



Besöksnäringen, Centrum & Handel 

• Utveckling av 
destinationsorganisation, 
marknadsföring 

• Utveckling av central besöks-
anläggning, kvalificerad personal och 
arrangörer 

• Utveckling av centrumkärnan och 
handelsområden 

• Infrastrukturutveckling med lokaler 
och markanläggningar mm 



 



Hästcentrum 

• FoU Testanläggning för rehabilitering 
• Etablering av ett Utbildningscentrum 
• Testytor och anläggningar byggda på 

FoU för framtagning av nya 
energifoderprodukter 

• Infrastrukturutveckling med 
hästgårdar, lokaler och 
markanläggningar mm 



 



NWI - North Waste Infrastructure 

• FoU Testanläggning bränslemixar och 
emissionslösningar 

• FoU Testanläggningar bränsle- och 
näringspellets 

• FoU Testanläggningar förvärmnings- 
och biomasseprojekt 

• FoU Tester inom biogasproduktion 
• Infrastrukturutveckling med lokaler 

och markanläggningar mm 



 



ECO Industries 

• Studier och samverkanslösningar på 
industriområden för främjande av 
lokal underentreprenad 

• Testanläggningar 
• Samarbete med Italien/Verona 
• Samarbete med Kina/Lanzhou 
• Samarbete med andra 

utvecklingsområden 
• Infrastrukturutveckling med lokaler 

och markanläggningar mm 



Ekologiska lokaler och byggande 

• Behovsanalyser 
• Testanläggningar och utveckling av 

lågenergilokaler och hus 
• Byggnationer som inkluderar 

återvunnet nytt byggnadsmaterial 
• Infrastrukturutveckling med lokaler 

och markanläggningar mm 
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