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Nord-NorgE er Norges viktigste spiskammers og skattkammer. Nasjonens inntekter og grunn-
laget for vår felles velferd vil i økende grad avhenge av høyere verdiskaping i nord. Selv om mange
bedrifter og næringer i landsdelen klarer seg godt, er potensialet mye større. Vi må få mer verdier
ut av fisken vår, kompetansen vår, energien vår og andre ressurser som finnes både på land og i
sjøen. Derfor har Agenda Nord-Norge fått utarbeidet denne mulighetsstudien for noen viktige
næringer i det nordlige Norge. I første omgang har vi valgt å fokusere på sjømat, petroleum og
den kraftforedlende industrien. I framtiden vil vi ta for oss andre næringer og andre tema.

mulighEtsstudiEN, som de forskningsbaserte analysemiljøene Menon og Kunnskapsparken
Bodø har ført i pennen, viser et enormt potensial for økonomisk vekst. Denne publikasjonen er
et sammendrag av en mer fyldig dokumentert rapport som kan lastes ned fra agendanordnorge.no.

i skrivENdE stuNd opplever vi her i Norge-Norge at den økonomiske usikkerheten har økt.
Oljeprisen har falt kraftig, forholdet mellom Russland og vesten er kjølig, og den globale veksten
er ikke like høy som man forventet. Dette preger de eksportrettede næringene. Noen av disse ut-
viklingstrekkene kan vare en stund, men når vi ser 15 år inn i framtiden er det vanskelig å tillegge
mer kortvarige svingninger særlig vekt. Vi må løfte blikket og søke etter de større trekk som preger
næringsutviklingen over tid.

mulighEtENE Er storE, og det er ingen andre enn oss selv som kan gjøre jobben. Vi må
gjøre oss så attraktive at kapital og eiere fra hele verden får lyst til å investere i nord. Vi må skape
lokal samfunn og bedrifter som arbeidstakere har lyst til å komme til. Og kvaliteten på det vi skaper
må være i verdensklasse ettersom det meste vi produserer selges på globale markeder med tøff kon-
kurranse.

mulighEtENE Er hEr. Vi står klar til å ta dem i bruk. Det skal vi klare sammen. Derfor
Agenda Nord-Norge.

ann-kristin Edvardsen, Nho 

rita lekang, lo 

jan-frode janson, sparebank 1 Nord-Norge
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sysselsetting 
i havbruks-

næringen i 2030

Nordland: 
4500

troms:
3350

finnmark:
3350

fram mot 2030 vil verdens etterspørsel etter fisk øke kraftig og i Nord-Norge ligger noen av verdens mest produktive havområder.
Med en forventet dobling av etterspørselen etter oppdrettsfisk gir det et enormt potensial for vekst. Økt etterspørsel gir også muligheter
for bedre lønnsomhet i fiskerinæringen. Dersom det stilles tilstrekkelig med arealer til disposisjon, miljøutfordringene løses og logistikken
forbedres kan Nord-Norge bli verdens hovedleverandør av sjømat i 2030.

Ny tEkNologi løser dagens utfordringer og åpner for nye muligheter. Utviklingen av nye merder vil kunne løse mange av miljø-
problemene næringen har i dag. Integrert multitrofisk akvakultur gir nye næringsmuligheter og mer bærekraftig drift. I tillegg vil
levendelagring av villfanget fisk gi nye muligheter for sesongutjevning og økt lønnsomhet i fiskerinæringen.

fiskE og havbruk iNtEgrErEs: Etterhvert som havbruksnæringen vokser og passerer den nordnorske fiskerinæringen i
volum vil deler av de to næringene også integreres i stadig større grad, spesielt innenfor høykvalitetssegmentet. Tendensene er der allerede
med gjennombrudd i levendelagring av torsk. Stor vekst i havbruksnæringen vil kreve logistikkløsninger og infrastruktur som også fis-
kerinæringen kan nyte godt av. Foredlingsprosesser og merkevarebygging kan også integreres i større grad enn i dag og sørge for en mer
enhetlig produktutvikling av nordnorsk fisk i framtiden.

konsum av matfisk 2008 og 2030. 
kilde: fao 

mulig volumutvikling for havbruksnæringen 
i Nord-Norge (mill. tonn). kilde: siNtEf

2012 2030

sjØmat:sjØmatata :

600%
i verdiskapingsvekst 2012-2030: 
fra 3,2 til 23 milliarder kroner i havbruk

det er i de nordligste

fylkene at det store vekst-

potensialet for havbruk ligger.

Thomas Lorck, analysesjef,

Arctic Securities

framtidens havbruk vil

handle om innovasjon 

og kompetanse. med en lang

kystlinje kan ikke framtidens 

betydning av havbruk for 

Nord-Norge vektlegges nok.

Tarald Sivertsen, styreleder, NCE Aquaculture



agENda Nord-NorgE 2014 7agENda Nord-NorgE 20146

oljE og gass:

5-dobLiNg
omsetningsvekst 2012-2030: 
fra 4,4 til 25 milliarder kroner

verdiskaping fra ulike deler av sokkelen 
(mrd. kr). kilde: oljedirektoratet og menon

leveranser fra nordnorske aktører til olje- og gass-
næringens virksomhet (mrd. kr). kilde: rystad Energy 
og petro arctic

pEtrolEumsrEttEt NæriNgsliv i Nord-NorgE Er i kraftig vEkst. Aktiviteten er særlig høy i Hammerfest,
Harstad, på Helgeland og i Bodø. Leverandørindustrien i Nord-Norge sysselsetter nå cirka 8800 personer og 2800 av disse
jobber direkte opp mot leveranser til sokkelen. Ytterligere 1350 personer jobber i oljeselskapene.

potENsialEt framovEr: Ifølge Oljedirektoratet vil vi i 2030 kunne se konturene av at olje- og gassproduksjonen i
Barentshavet og nordlige deler av Norskehavet blir større enn i Nordsjøen. Rystad Energy (Petro Foresight) anslår at en aktiv
satsning på olje- og gassproduksjon utenfor Nord-Norge over tid vil øke den nordnorske leverandørindustriens leveranser til
16 milliarder kroner i 2022. Hvis man åpner for produksjon utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja anslår vi leveransepotensialet
til nærmere 25 milliarder i 2030.

EffEktEr på laNd: Erfaringsstudier i regi av departementenes kunnskapsinnhenting viser at lokale effekter av olje- og
gassvirksomhet på sokkelen er små på kort sikt (5-10 år). Det tar tid å utvikle en stor leverandørindustri. Men på lengre sikt
kan effektene bli store. I kunnskapsinnhentingen viser modellberegninger at verdiskapingen i Finnmark øker med over 50
prosent i 2050 dersom produksjonen i Barentshavet følger den utviklingen som Oljedirektoratet skisserer. Da kreves det 
7000 flere hoder bare i Finnmark i tilknytning denne industrien.

ilaNdfØriNg? Erfaringsstudiene viser at hvor store verdier som skapes på land er avhengig av at det etableres ilandførings-
anlegg og flere operasjons- og vedlikeholdssentere i Nord-Norge. Dersom all olje og gass skipes utenom landsdelen blir
effekten for landsdelen betydelig lavere enn hva vi skisserer over. I Rystad Energys scenario ser man for seg 8 nye landanlegg
i landsdelen. Dette sikrer at 25 prosent av leveransene til sokkelen utenfor landsdelen kommer fra Nord-Norge.

iNtErNasjoNalE lEvEraNsEr fra Nord-NorgE: Med en kraftig økning av nordnorske leveranser til sokkelen vil
vi se framveksten av en større og mer konkurransedyktig leverandørindustri i landsdelen. Som resten av industrien vil den i
økende grad levere til utlandet. I dag selges cirka 50 prosent av alle norske varer og tjenester i leverandørindustrien til utlandet,
og samlet eksporteres det for over 100 milliarder kroner. Det meste av dette selges fra bedrifter i Sør-Norge, men gradvis vil
vi se at Nord-Norge også preger eksporttallene.  

mot slutten av 2030-tallet har barentshavet 

og Norskehavet Nord overtatt Nordsjøens

sentrale rolle i norsk økonomi. det gir muligheter

for omfattende leveranser fra nordnorsk leveran-

dørindustri både nasjonalt og internasjonalt.

Arvid Jensen, styreleder, Petro Arctic
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kraftforEdlENdE iNdustri

25 MiLLiArdEr
kroner i økt eksport i 2030

kraftforEdlENdE iNdustri i Nord-Norge har fokus på
produksjon og videreforedling av metaller og mineraler. Den er
stadig mer teknologiintensiv og krever lett tilgang på råvarer og
gode havneforhold, noe nettopp Nord-Norge kan tilby. Bror -
parten av bedriftene finner vi i Nordland der det produseres stål,
aluminium, silisium, ferromangan, kunstgjødsel og ulike typer
bearbeidede metallprodukter. I dag sysselsetter næringen i lands-
delen cirka 3700 personer og eksporterer for cirka 14 milliarder
kroner. Ved en kraftig satsning kan dagens volumer mer enn
dobles og øke eksportinntektene til nærmere 35 milliarder kroner
i 2030. 

hØy global vEkst framovEr: Anslag for globalt kon-
sum av metaller viser vekst på cirka100 prosent fra 2010 til 2030.
Dette kommer som en følge av industrialisering i land som Kina,
Brasil, India og Indonesia. Nord-Norge kan øke markedsandelen
betydelig innen flere typer metaller, gjennom å produsere mer
kostnadseffektivt. 

god tilgaNg på råstoffEr: NGU har estimert uut-
nyttede industrimineraler og malmer i Nord-Norge med en verdi
på mer enn 1500 milliarder kroner. Mineralene danner grunnlag
for mye av produksjonsøkningen som kan komme fram mot
2030. Nærhet til råstoffene gir en klar kostnadsfordel.

tilgaNg på rimElig kraft: Et stort potensial for mer
rimelig fornybar kraft gjør satsningen på denne industrien inter-
essant. Et bedre integrert nordisk kraftmarked forventes å drive
prisene nedover, og økt satsning på fornybar energiproduksjon i
landsdelen vil støtte opp under denne trenden. Gassco har også
identifisert interessante løsninger for industriell bruk av norsk
gass: Amoniakk-produksjon, direktereduksjon av jernmalm, me -
tall smelting og produksjon av metanol. Det åpner seg med andre
ord nye muligheter framover.  

Norsk eksport av metaller (mill. tonn)
kilde: ssb

kraftforedlende industri  i Nord-Norge: investeringer 
og verdiskaping (mrd. kroner). kilde: ssb 

globalt konsum av metaller (mill. tonn)

2010 2030 VEkST

jern/stål 750 1600 113 %

aluminium 22 38 73 %

silisium 1,2 2,5 108 %

mangan 13 33 154 %

kilde: kohmei halada, masanori shimada and kiyoshi ijima (2008): 

forecasting of the Consumption of metals up to 2050, materials 

transactions, vol. 49, No. 3 pp. 402-410

i dag er norsk kraftforedlende

industri verdensledende på

miljø, råvareutbytte og energi-

effektivitet. Norge har meget gode

forutsetninger for «nyindustriali -

sering» og Nord-Norge vil være et

opplagt framtidig etableringssted for

siste generasjon produksjonsteknologi fordi vi har 

industritradisjonene, kraft og betydelige mineral-

forekomster. det handler bare om bestemmelse! 

Arve Ulriksen, administrerende direktør,

Mo industripark AS

jern og stål          andre metaller
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impoNErENdE EksportvEkst: Globalt er reiseliv en av verdens raskest voksende næringer.
Nye studier av reiselivsnæringen i Nord-Norge viser en omsetning på 14,4 milliarder kroner i 2011,
og at næringen sysselsatte 11901 personer. Samlet er den nordnorske reiselivseksporten nå på 3,2
milliarder kroner, med 86 prosent av de utenlandske gjestedøgnene i sommerhalvåret. De siste årene
har næringen kunnet vise til en eksportvekst på hele 10 prosent.  

fokus på uNikE produktEr: Hvis aktørene i Nord-Norge klarer å beholde sin andel av
denne globale veksten, blir denne næringen svært viktig for landsdelen i 2030. Skal dette skje må
næringen kunne tilby unike og spesialiserte produkter til et kjøpesterkt utenlandsk publikum. De
siste årene har reiselivet vært i en omstillingsprosess. Parallelt med oppblomstring av nordlysturisme
om vinteren, har den tradisjonelle rundreiseturismen på sommerhalvåret slitt med svak etterspørsel.
Både Nord-Norges prisnivå og høye lønnskostnader taler mot en raskt voksende næring i årene fram
mot 2030. Skal man opprettholde, og til og med vinne markedsandeler internasjonalt, må man
derfor ty til innovasjon og bedre internasjonal markedsføring. Ikke minst handler dette om å skape
nærhet til de store og voksende markedene, gjennom å korte ned reisetiden. 

tilgjENgElighEt Er Et problEm: Gardermoen er den viktigste inngangsporten til rei-
selivet i Nord-Norge. Sett bort i fra de større lufthavnene i Tromsø og Bodø er tilgjengeligheten til
landsdelen fra utlandet dårlig. Viktige reiselivsregioner som Lofoten og Helgeland mangler større
flyplasser og sliter med lav tilgjengelighet. Da taper man fort i konkurransen om tidsfølsomme turist -
segmenter som kurs- og konferansegjester og helgereisende. 

firE tiltak for Økt vErdiskapiNg: I regjeringens kunnskapsinnhenting for økt ver-
diskaping i Nord-Norge foreslås det fire konkrete tiltak for å øke verdiskapingen innen reiselivs-
næringen i Nord-Norge; utbygging av flyplasser på Helgeland og i Lofoten, opprettelse av et charter fond
for å stimulere flygninger til landsdelen, styrke og effektivisere organiseringen av reisemålsselskapene
og lage ordninger for å tiltrekke utenlandske bedrifter til landsdelen. 

profEsjoNalisEriNg trENgs: Det gis tydelige signaler om at det må satses på en profe-
sjonalisering av næringen i nord. Det trengs flere store aktører som kan fronte produktene i store
markeder. Å skape bevissthet om det nordnorske reiselivsproduktet i inn- og utland er viktig for å
realisere nordnorsk reiselivsnærings framtidige verdiskapingspotensial. Mulighetene er store, men
resultatene ligger først og framst i hendene på landsdelens egne reiselivsaktører.

dEt globalE markEdEt for helseprodukter har de siste 10 årene vokst med cirka sju
prosent i året. Når den internasjonale Life Science-næringen vokser vil den søke etter stadig
nye ingredienser som kan danne grunnlag for nye helseframmende prepa rater og produk ter.
Det finnes et enormt mangfold av stoffer i havet som ennå ikke er studert, og det er her FoU-
miljøene i Nord-Norge nå leter. Finner man de rette ingrediensene kan den biomarine
næringen fort få en sentral posisjon i nordnorsk næringsliv basert på verdensledende pro -
dukter. Men usikkerheten om framtiden er stor i denne næringen.

myE forskNiNg på mariN biotEkNologi: I Norge er omfanget av rene biotek-
nologibedrifter beskjedent. Om lag 1000 bedrifter i Norge fokuserer på bioteknologi rettet
mot menneskehelse, men bare noen få har klart å vokse seg store. 100 av disse finnes 
i Nord- Norge, men knappe 50 har hovedkontor i landsdelen. Samtidig satses det nå tungt
på forskning innen marin bioteknologi i Nord-Norge, med tyngdepunkt i Tromsø. Etable -
ringen av Arena-klyngen Biotech North, Barents Biocentre Lab, Nasjonalt anlegg for marin
bioprosessering, MabCent (senter for forskningsdrevet innovasjon), Laboratoriet Marbio ved
UiT og den nasjonale marine biobanken Marbank vitner om en tung satsning som på sikt
kan gi store eksportinntekter til landsdelen. 

storE ovErraskElsEr kaN kommE: Så langt har satsningen kastet lite av seg i form
av lønnsom næringsvirksomhet i Nord-Norge, men det kan komme store overraskelser, eks -
empelvis i selskaper som Lytix, Orthogenics og Prophylix Pharma.

EksEmplEr på suksEssEr fiNNEs: I Norge har vi gode eksempler på sterke lokale
biomarine klynger som skaper store verdier. Et eksempel er den marine ingrediens-klyngen i
Ålesund og Møre. Bedriftene i klyngen representerer et bredt spekter av relaterte aktører, alt
fra forskningsinstitusjoner, industriforetak, fiskebåtrederier og utstyrsleverandører. Det er
også et tydelig innslag av utenlandske aktører i klyngen. Disse bedrift ene skapte verdier for
1,8 milliarder kroner og over 400 arbeidsplasser i 2012. Veien dit for bedriftene i Nord-Norge
er ikke lang. 

rEisEliv

biomariN
Solid global 

vekst i helse-

rettet nærings-

 liv mot 2030

kraftig vekst 

i nordnorsk 

reiseliv er 

mulig, men

krevende 



NæriNg: ArEALbEhoV frAM MoT 2030: 

havbruk 47 km2

oljE og gass 8 km2

kraftforEdlENdE iNdustri 15 km2
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Nord-Norge resten av landet

landareal

land- og sjøarealer i Norge. kilde ssb

sjøareal innenfor 
grunnlinjen

Økt vEkst i NæriNgslivEt krEvEr litE arEalEr: Dersom det fulle vekstpotensialet realiseres
vil arealbehovet øke. Havbruksnæringen anslår at dagens arealbruk tillater 5 prosent årlig vekst. En mange -
dobling av produksjonsvolumet vil kreve at kystkommunene foretar større strategiske løft for å planlegge
nye områder til havbruk. De senere årene har vi imidlertid sett økende skepsis i en del kommuner mot å
legge til rette for havbruk. 

små mEN koNfliktfyltE arEalEr: Selv en kraftig utbygging av kraftnettet krever marginalt med
arealer og kraftforedlende industri legger heller ikke beslag på store arealer. I de aktuelle områdene for økt
industrivirksomhet konkurrerer derimot næringer og interesser ofte om de samme arealene. Selv en beskjeden
økning i arealbruken kan derfor bringe fram store konflikter. Eksempelvis er fornybarproduksjon og mineral-
uttak på kollisjonskurs med reindriftsnæringen og landbruk. Hvis nordnorsk næringsliv skal nå verdens-
toppen må likevel kompromisser inngås og den overflod av arealer som finnes i nord utnyttes bedre.

andelen av totale arealer brukt til næringsvirksomhet.
kilde: ssb

andel av totale arealer i Nord-Norge og resten 
av landet 2013. kilde: ssb

beregnet andel av totale sjøarealer som blir benyttet
til havbruk. kilde: ssb og menon

98%
storE arEalEr tilgjENgElig: En tredjedel av Norges samlede landareal finnes i Nord-Norge,
men mindre enn to prosent av dette arealet er utnyttet eller bebygget i dag. I resten av landet er ut-
nyttelsesgraden fire ganger så høy. Jordbruk beslaglegger de største landområdene, etterfulgt av infra-
struktur og boliger. Næringsvirksomhet beslaglegger kun en promille av det samlede landarealet. For
sjøarealer er Nord-Norges andel hele 60 prosent og utnyttelsesgraden enda lavere. Arealtilgangen er
med andre ord rik. 

myE av NorgEs arEalEr liggEr i Nord-NorgE: 

Figuren nedenfor viser fordelingen av landareal og sjøareal mellom
Nord-Norge og resten av landet.

uutnyttet areal
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kompEtaNsE og utdaNNiNg:

antall sysselsatte i Nord-Norge.
kilde: ssb og menon

hvor kommer den nye arbeidskraften i Nord-Norge
fra? kilde: ssb og menon

antall studieplasser ved høyskoler og univer siteter 
i Nord-Norge. kilde: kunnskapsdepartementet 
og menon

32000
nye arbeidsplasser

i dag Er i 237000 personer sysselsatte i Nord-Norge. 3300 av disse er knyttet til havbruksnæringen, mens 4000
er ansatt i kraftforedlende industri og 8800 er sysselsatt i leverandørindustrien.

utNyttEs potENsialEt i disse næringene fullt ut skapes nye arbeidsplasser og behov for kompetanse. Innen
2030 vil havbruksnæringen skape 8000 nye arbeidsplasser med 1500 arbeidsplasser for høyt utdannede. Petroleums-
sektoren genererer 6000 nye arbeidsplasser og 3000 av disse vil gå til personer med høyere utdanning. I kraftforedlende
industri vil det skapes 4000 arbeidsplasser der 800 er for personer med høyere utdanning.

riNgvirkNiNgEr: Nye jobber i en næring genererer også nye jobber i lokalsamfunnene rundt. Ringvirkninger av
vekstnæringenes utvikling vil skape arbeidsplasser for 14000 mennesker med 6300 arbeidsplasser for høyt utdannede.

myE av kompEtaNsEN må kommE utENifra:

Med dagens utvikling vil ikke Norge utdanne nok ingeniører og
mennesker med realfaglig kompetanse fram mot 2030 selv. Med
høy vekst og mange nye arbeidsplasser vil Nord-Norge fortsette å
tiltrekke seg kompetanse uten fra. I tillegg vil nye muligheter i det
nordnorske arbeidslivet gjøre universiteter og høyskoler i nord mer
attraktive. Dette forut setter at det fram tidige utdanningstilbudet
i nord i større grad enn i dag samsvarer med næringslivets behov
for kompetanse. Lykkes lands delen med dette vil selvforsynings-
graden av kompetent arbeidskraft i Nord-Norge kunne øke kraftig.
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av all varEproduksjoN i Nord-NorgE blir NEstEN 2/3 sENdt ut av laNdsdElEN. Ifølge beregninger i
NOREG-modellen ble det fraktet varer ut av Nord-Norge for over 80 milliarder kroner i 2013. 35 milliarder ble sendt ut av landet
mens resten ble sendt til andre deler av landet. Transporten ut av landet handler i stor grad om frakt av sjømat (50 prosent av verdiene)
og metaller, malm og mineraler (40 prosent), men det fraktes også i økende grad ut bearbeidede industriprodukter (10 prosent). 

fokus på EffEktivE traNsportkNutEpuNktEr. Effektiv transport i Nord-Norge krever gode intermodale knutepunkter,
der varer blir flyttet over fra en transportform til en annen. Når volumene øker må disse rustes kraftig opp. Vi har to intermodale
systemer i Nord-Norge. Den ene består av Dovrebanen og Nordlandsbanen til Fauske eller Bodø og videre transport med bil eller båt.
Den andre består av Ofotbanen og de tog tilbud ene som er etablert mellom Oslo og Narvik. I tillegg er det betydelig godsfrakt utenom
disse transport systemene, eksempelvis med Hurtigruta samt med kystgodsruter og fraktefartøy. Det fraktes også mye gods på veiene,
også over lange avstander på E6. 

traNsport:

STor økNiNg
i transportbehovet i 2030

transport fra Nord-Norge (verdi på varer i mrd.
kroner). kilde: ssb, tØi og menon (beregninger fra
NorEg-modellen)

transportverdier på varer (mrd. kroner).
kilde: ssb og menon

stort vEkstpotENsial for traNsportØrENE. Når mulighetene i Nord-Norge utnyttes fullt ut vil behovet for frakt for
eksport av sjømat seksdobles sammenlignet med i dag. Eksporten av metaller og materialer skal opp med 140 prosent og leveransene
fra offshore leverandørindustri vil også øke kraftig. Dette gir transportørene store muligheter til å vokse. Dersom infrastrukturen skal
klare dette, må togforbindelsene utbedres og mulighetene for flyfrakt bedres markant. Med økt økonomisk aktivitet vil også behovet for
lokal transport bli større. I dag står lokal transport for mellom 70 og 80 prosent av lastebiltransporten. Bedre veier for den lokale og
regionale befraktningen må derfor også komme høyt på agendaen.



200 milliardEr mEr i iNvEstEriNgEr i NæriNgs  livEt: Satsningen på sjømat, kraftforedlende industri og petro leum som
vi har beskrevet gir kraftige investeringseffekter. Næringslivet i Nord-Norge kan ikke bli verdensledende uten kapital til investeringer.
Satsningen vil føre til en dobling av investeringsaktiviteten i næringslivet i Nord-Norge fram mot 2030. Næringslivet vil investere ytter-
ligere 200 milliarder kroner fram mot 2030. I tillegg vil det offent lige og husholdningssektoren få behov for høyere investeringer. Kapital
vil strømme til landsdelen fra både regionale, utenlandske og offentlige investorer. Bankene vil også ta en sentral rolle dersom mulighetene
utnyttes fullt ut. 

hvor kommEr iNvEstEriNgENE? Sjømatnæringen vil utføre investeringer for 20 milliarder, kraftforedlende industri vil utføre
investeringsprosjekter for 30 milliarder, mens offshore leverandørene og olje- og gass-sektoren må gjennomføre investeringer på land
for cirka 50 milliarder. I tillegg til disse investeringene vil resten av næringslivet i Nord-Norge også måtte investere for å kunne tilby
varer og tjenester til de næringene vi har omtalt. Dette gjelder ikke minst kraftprodusentene, transportbedriftene, bygg- og anleggs-
sektoren, verftene og varehandelen. Et mode rat anslag på slike ringvirkninger er at investeringene blir like store utenfor de tre næringene
som innenfor. Da blir det samlede tallet for næringslivets økte investeringer fram mot 2030 på 200 milliarder kroner.

i tillEgg til dEttE vil en kraftig økning i aktiviteten i næringslivet skape behov for investeringer som det offentlige og hushold-
ningene står for. Vi snakker om investering i boliger, infrastruktur og bygg for offentlig tjenestetilbud som skoler, universiteter, sykehus
og pleie av eldre. Slike investeringer utgjør 2/3 av alle investeringer i fastlandsøkonomien her i landsdelen. Hvor store disse investeringene
kan bli avhenger i stor grad av størrelsen på offentlige budsjetter. Et anslag på 100 milliarder er moderat. 
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1000
milliarder i investeringer 
i Nord-Norge fram til 2030

Samlet behov for økte 

investeringer fram mot 2030:

Milliarder Nok:

kraftforedlende industri 30

sjømat 20

petroleum 50

ringvirkninger i resten av næringslivet 100

Totalt 200

200 milliarder er mye for næringslivet, men norsk
økonomi er vant med store investeringsløft. ta
følgende eksempler:

Eksempel: Milliarder Nok:

utsirahøyden med johan sverdrup 120 ++

fergefri E39 (totale investeringer) 150

Nasjonal transportplan (2014-23) 273

investeringer i Nord-Norge fram mot 2030 (mrd. kroner).
kilde: ssb og menon

Et nordnorsk næringsliv i verdens-

klasse vil tiltrekke seg kompetent

kapital. både lokale, nasjonale og uten-

landske investorer vil vise interesse. 

tegnene ser vi allerede.

Jan-frode Janson, konsernsjef,

Sparebank 1 Nord-Norge

kapital:

hva visEr figurEN? I perioden fra 1997 til 2011 (14 år)
ble det investert totalt 410 milliarder kroner i Nord-Norge. 130
milliarder ble investert i næringslivet, mens det resterende ble
investert i offentlig sektor og i bolig. Framskriver vi investerings-
aktiviteten med en tilsvarende vekst, vil Nord-Norge investere
700 milliarder kroner totalt gjennom perioden 2015-2030.
Våre anslag viser at en tung satsning på næringsutvikling i de
nevnte sektorene vil kunne løfte investeringsaktiviteten gjen-
nom perioden med ytterligere 300 milliarder. Da står vi over-
for 1000 milliarder kroner i investeringer i landsdelen de neste
15 årene.
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