PORJUS

Mötesplats Porjus
I samhället Porjus – vattenkraftens vagga med elkraftproduktion
sedan tidigt 1900-tal – finns goda förutsättningar för lyckade konferenser, utbildningsarrangemang, träningsläger eller små exklusiva
sammankomster i en avstressande omgivning.
Lokaler av varierande storlek, en tekniskt och kulturhistorisk
intressant miljö samt ett brett aktivitets- och serviceutbud bidrar till
både kvalitet och resultat. Det lokala näringslivet står redo för att göra
sitt yttersta för att sammankomstens syfte ska uppnås.
Porjus gamla kraftverk – I den anrika byggnaden från 1910 inryms bland
annat en sporthall med plats för hundratals personer, lämplig för vitt skilda
aktiviteter, exempelvis nationella och internationella arrangemang, idrottsliga
evenemang och banketter med underhållning och dans.

LaponiaPorten – Porjus nya samlingslokal med modern teknisk utrustning
kommer att stå klar hösten 2006. De funktioner som planeras i huset är
konferens, bio, information och utställningar.

Porjus – centrum för världsunika
fullskaleexperiment inom vattenkraften
Porjus gamla kraftstation, med de två
världsunika forsknings- och utbildningsaggregaten U8 och U9, är centrum för en världsledande forskning
för att effektivisera vattenkraften.
Utnyttjandet av vattenkraften har
till följd av avregleringen och förnyelsebara energikällor förändrats, vattenkraftsaggregaten stoppas och startas
mer frekvent. Luleå tekniska universitet genomför fullskaleexperiment
inom forskningsområden som rotordynamik, turbin, lager och generator. Det gör det möjligt att mäta hur aggregatets olika delar påverkas
och beter sig under drift, start och stopp – en forskning som nationell
och internationell vattenkraftbransch följer med stort intresse.
Det inledande projektet är på tre år med start 2006, men sannolikt
kommer forskningen att pågå i minst tio år framöver. Avsikten är att
erbjuda projektet möten, konferenser och arrangemang i fullskalemiljö
i det fina kraftverket i Porjus. Förhoppningen är också att arbetstillfällen lokalt kan bli aktuella om projektet faller väl ut.
Forskningsprojektet finansieras av EU:s strukturfonder Mål 1 samt av en rad intressenter;
Vattenfall, Swedpower, Alstom, General Electric, landstinget, statens bostadsomvandling, länsstyrelsen, Jokkmokks kommun, Luleå tekniska universitet med flera.

Hydro Power University är samlingsnamnet för utbildning och forskning inom
vattenkraft. Målet är att säkra kompetens för
utveckling av vattenkraften som ett uthålligt och
miljöanpassat energisystem
Utbildningen ges:
• på gymnasienivå (Bokenskolan,
Jokkmokk),
• som vidareutbildning vid Vattenfall Training
Centre (VTC) i Jokkmokk,
• som universitetsutbildning; civil och högskoleutbildning vid Luleå tekniska universitet,
• som International Master Program vid Luleå
tekniska universitet och Uppsala universitet.
Forskningen fokuseras på turbinteknik, dammsäkerhet, rotordynamik, drift och underhåll. De
världsunika fullskaliga turbinerna U8 och U9
i Porjus användes flitigt vid laborationer inom
Hydro Power University.

Gamla kontrollrummet, historisk miljö med
marmorpaneler för exempelvis trevligt mingel
under lättsammare former.
Rallarkojan – rustik och genuin rallarmiljö
för mindre grupper, lämpligt vid måltider och
samkväm.
Porjus Expo – film- och föreläsningssal, lämplig för upp till 40 personer.

Linas Café – färgstark inramning för matupplevelser och mindre sammankomster.
Del av sporthallen festligt dukad för 240 middagsgäster.

Hotell Porjus har konferensrum för cirka 20 personer, fullständig service och boende.

Aktivt och sportigt i Porjus
Avskildhet i en förstklassig sportanläggning och en rad idrottsmöjligheter utomhus ger teamet chans att fokusera och utvecklas. Konkurrenskraftiga priser gör Porjus till ett bra val för både träningsläger,
teamträning och incentive för personal eller kunder. Trivsamma
kringarrangemang och möjligheter att prova på andra aktiviteter och
sportformer inspirerar och belönar.
Sporthallen inrymmer:
• fem badmintonbanor
• tennisbana
• basket
• styrketräning
• bastu
• välutrustad skyttehall

Dessutom finns:
• jaktskyttebana
• skytteanläggning för gevär och pistol
• golfbana, 9 hål
• elljusspår
• slalombacke
• vandrings- och skoterleder
• jakt och fiske

I Porjus finns även lediga industri- och bostadslokaler med bredband.
Mer information finns på www.sbo.se

Aktiviteter för ett gi
En rad olika arrangemang under olika årstider gör Porjus
extra värt ett besök. Fallens Dag i juli med det mäktiga
vattenspillet förbi Porjusdammen, det fascinerande norrskenet i den arktiska vinternatten, Jokkmokks marknad i
februari och den av många efterlängtade skotersäsongen
under vårvintern är några exempel.

Maten är halva födan, lyder ett lokalt uttryck. I Porjus kittlas aptiten av lappländska specialiteter som fjällröding och helstekt ren
men kan också överraskas av internationell buffé eller thaimat.

ivande möte i Porjus
Aktivitetstips!
• Flyg helikopter från Porjus över Sarekmassivet.
Konferera i Porjus, ät middag i Björkudden eller i
Stora Sjöfallet!
• Nya och gamla kraftverket – visningar.
• Flugfiske, trollingfiske, ripjakt, skoterutflykter.
• Samiska kulturupplevelser.
• Arctic Color Galleri, foto och norrskensupplevelser.
JOKKMOKK – I centralorten finns mycket som är värt
ett besök. Jokkmokks Tenn med sin hantverksmässiga produktion av bruks- och prydnadsföremål i tenn och silver;
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum med intressanta
utställningar om fjällvärld, nybyggar- och samekultur;
Jokkmokks Stencenter som omvandlar traktens geologiska
material till fantastiska smycken och nyttosaker.
JUKKASJÄRVI – Icehotel finns inom räckhåll!
Gällivare – 50 km norr om Porjus har flygplats, kommersiell service och sjukhus
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