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Forfatternes forord 
Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for 
Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten er å synligjøre det store potensialet for 
økt næringsvirksomhet som ligger i Nord-Norge. Det er en mulighetsstudie vi 
presenterer her. Det finnes et imponerende mulighetsrom for langsiktig 
næringsutvikling i landsdelen. Ved å kombinere bruk av naturressurser, 
kompetanse og investeringsvillig kapital er det mulig å akselerere en allerede 
positiv utvikling innenfor en rekke næringer. Rapporten beskriver 
vekstpotensialet for næringslivet i Nord-Norge fram mot 2030, med fokus på tre 
næringer som vi anser å ha det største mulighetsrommet for høy vekst: 
Sjømatnæringen, olje- og gassnæringen og kraftforedlende industri. Rapporten 
skisserer omfanget av ressurser som må på plass for at vekstpotensialet fram mot 
2030 skal nås, i form av kompetent arbeidskraft, kompetent kapital, arealer og 
transport og infrastruktur. 

Sagt med andre ord, rapporten er ikke utelukkende en mulighetsstudie for 
utvalgte næringer, den tar vurderingene ett steg videre ved å trekke opp 
utviklingsforløpet med hensyn til de ressursene som bygger grunnlaget for denne 
typen vekst, både i de næringene vi omtaler og resten av samfunnet i Nord-Norge.  

Rapporten er et resultat av tett interaksjon med styringsgruppen bak Agenda 
Nord-Norge. Gjennom tre workshoper og en rekke styringsgruppemøter våren og 
høsten 2014 har fokuset og innretningen på denne mulighetsstudien blitt lagt. Det 
har vært et tidkrevende og kreativitets-krevende arbeid. Uten verdifulle innspill 
fra Jan-Frode Janson, Trond Skottvold, Rita Lekang, Svein Randa, Ann Kristin 
Edvardsen, Trude Nilsen og Roger Ingebrigtsen ville ikke denne rapporten 
eksistert. Bak rapporten står Leo A. Grünfeld og Magnus U. Gulbrandsen fra Menon 
og Eirik Pedersen, Sissel Ovesen og Erlend Bullvåg fra KunnskapsParken Bodø. I 
tillegg har vi fått innspill og tekstbidrag fra Gisle Solvoll, Christel Elvestad, Bjørn 
Gjellan Nielsen, Endre Iversen, Erik Jakobsen og Kjell Giæver.  

Rapporten er også utgitt i en kortversjon/sammendrag som kan lastes ned fra 
www.agendanordnorge.no. 
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Styringsgruppens forord 
 

Nord-Norge er Norges viktigste spiskammers og skattkammer. Nasjonens 
inntekter og grunnlaget for vår felles velferd vil i økende grad avhenge av høyere 
verdiskaping i nord. Selv om mange bedrifter og næringer i landsdelen leverer 
gode resultater, er potensialet større. Vi må få mer verdi ut av våre ressurser som 
finnes både på land og i sjøen. Derfor har Agenda Nord-Norge fått utarbeidet dette 
mulighetsstudiet 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 temaer. 

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 utviklingstrekkene kan vare en stund, 
men når vi ser 15 år inn i fremtiden 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. 

Mulighetsstudiet, som de forskningsbaserte analysemiljøene Menon og 
Kunnskapsparken Bodø har utarbeidet, viser et stort potensial for økonomisk 
vekst, 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 lokalsamfunn og bedrifter som arbeidstakere har lyst til å komme til. 
Kvaliteten på det vi skaper må være i verdensklasse ettersom det meste vi 
produserer selges på globale markeder med tøff konkurranse. 

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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1. Mulighetsrommet for 
næringsutvikling i Nord-Norge 
 

Det finnes et imponerende mulighetsrom for langsiktig næringsutvikling i Nord-
Norge. Ved å kombinere bruk av naturressurser, kompetanse og investeringsvillig 
kapital er det mulig å akselerere en allerede positiv utvikling innenfor en rekke 
næringer. Det er mulig, for vi har sett det tidligere i andre deler av landet: 
Regioner som Sørlandet og Møre kan vise til en imponerende og ny 
næringsutvikling bare i løpet av en 10-15 års periode. 

Denne rapporten beskriver vekstpotensialet for næringslivet i Nord-Norge 
fram mot 2030, med fokus på tre næringer som vi anser å ha det største 
mulighetsrommet for høy vekst: Sjømatnæringen, olje- og gassnæringen og 
kraftforedlende industri. I tillegg løfter vi fram to næringer som har et stort 
potensial men der usikkerheten er større og rammevilkårene er mer uklare. Vi 
snakker her om biomarint næringsliv for medisinsk ernæringsrettet anvendelse1 
og reiselivsnæringen.  

Det nordnorske næringslivet er mer råvarebasert og eksportdrevet enn resten av 
den norske økonomien. Eksport er derfor en viktig driver for sysselsetting og 
verdiskaping i næringslivet i Nord-Norge. Samtidig er flere av eksportnæringene 
svært kapitalintensive og bruker derfor lite arbeidskraft i forhold til mange andre 
næringer. Til sammen sysselsetter de fire største eksportnæringene i dag 32 000 
personer (sjømat, petroleumsrettet næring, kraftforedlende industri og reiseliv). 
Det utgjør 23 prosent av de ansatte i næringslivet i landsdelen. Det er med andre 
ord viktige næringer for sysselsettingen vi har valgt å fokusere på, selv om de er 
kapitalintensive. 

 

1.1. Hvorfor 2030? 
Vi har valgt 2030 fordi det er 15 år fram i tid. Det er ikke så langt fram at vi tenker 
science fiction. De aller fleste av oss er fortsatt i arbeid i 2030 og mange bedrifter 
har forretningsstrategier som strekker seg så langt fram i tid, ikke minst de 
næringene som hviler på store investeringer og bruk av naturressurser som 
sjømatnæringen, den kraftforedlende industrien og petroleumsnæringen.  

Vi har også valgt 2030 fordi det er langt nok fram til at store strukturelle endringer 
i næringslivet kan finne sted, endringer som overgår det de fleste tenker er mulig. 

                                                             
1 Med biomarint næringsliv mener vi utnyttelse av biomarine ressurser for å utvikle stoffer 
som benyttes til medisinsk behandling og ernæringstilskudd for mennesker. Dersom 
produktene retter seg mot havbruk – faller de inn under det vi betegner som 
sjømatnæringen 
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Vi skriver dette fordi svært få så for seg omfanget av norsk offshore 
leverandørindustri i år 2000. Da «Holden-II-utvalget» skrev om norsk 
konkurranseevne i 2003 ble ikke denne næringen nevnt med ett ord. I dag 
eksporterer den for 130 milliarder kroner og sysselsetter over 200 000 personer. 
Svært få så for seg at lakseeksporten skulle bli større enn eksporten fra hav og 
kystfiske allerede i 2013, og enda færre hadde sett potensialet i vinterturisme i 
arktiske strøk, en næringsgren som vokser med imponerende fart i både Norge, 
Finland og Canada.  

2030 er også valgt fordi regjeringen våren 2014 la fram en omfattende 
kunnskapsinnhenting om verdiskaping i nord, der perspektivet var økonomien 
i Nord-Norge i 2030 og 2050/20162. De nærmere 40 fagrapportene som inngikk i 
kunnskapsinnhentingen la naturlig nok større vekt på utviklingen fram mot 2030 
ettersom det er lettere å forholde seg til en slik tidshorisont enn å se nesten 40 år 
fram i tid. Innhentingen gir oss et solid grunnlag for å foreta 
rimelighetsvurderinger av ulike typer antakelser om framtiden i denne studien. Vi 
har med andre ord et stort materiale å benchmarke vårt mulighetsrom opp mot. 
Når dette er sagt, så er det et problem at kunnskapsinnhentingen ikke ser på den 
kraftforedlende industrien og heller ikke tar for seg ressursbehovet på en full-
dekkende måte. Her har vi med andre ord mindre å benchmarke opp mot, men 
også på dette området finnes det relevant litteratur som peker framover. I vår 
fyldige litteraturliste bakerst i denne rapporten dekker vi et bredt 
kunnskapsgrunnlag som ligger bak våre vurderinger og framtidsperspektiver.  

 

1.2. Om å bre ut mulighetsrommet for Nord-
Norge 
Tanken bak å utarbeide en mulighetsstudie er å ikke la seg begrense av et stort 
antall mulige hindre og beskrankninger i økonomien og samfunnet for øvrig som 
avgrenser synet på vekstmulighetene i Nord-Norge. Det er lett å bli sin egen verste 
fiende når det gjelder å skape muligheter for næringsutvikling i en landsdel. Man 
regulerer, verner, utreder, hensyntar og debatterer i så stor grad at mye av det 
som kan skapes blir utsatt eller henlagt på ubestemt tid. Forskere og økonomer er 
på samme vis gjerne skeptikere som liker å ta høyde for alle mulige typer 
begrensninger. Som samfunnsforskere og samfunnsøkonomer sitter vi i samme 
båt, men denne gangen har vi bestrebet oss på å løfte blikket litt høyere. M-
ulighetsstudier er for ukuelige optimister sier vi som forskere, men faktum er at 
mulighetsanalyser også egner seg godt for de kreative, de med initiativrikdom og 
de med entreprenørskapsånd. En av Norges største seriegründere – teknologen 
Geir Førre – er klippefast i synet på at det ikke er mulig å oppnå internasjonal 
suksess uten å sette seg skyhøye mål. Det er det første og viktigste man må få på 

                                                             
2 Regjeringen (2014): Framtid i nord: Sluttrapport fra Kunnskapsinnhentingen – Verdiskaping i nord, 
Rapport, Nærings- og fiskeridepartementet. 
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plass. Vi ser derfor et stort behov for en mulighetsstudie som slipper opp på alle 
begrensningene. 

Samtidig blir det fort useriøst dersom man lar fantasien løpe fritt med hensyn til 
den økonomiske utviklingen. Det er derfor vi med forskningsbakgrunn ser det som 
utfordrende og spennende å slippe litt løs på de begrensende betraktningene, men 
samtidig ivareta relevans og riktige proporsjoner i framtidsvurderingene. Det er 
en øvelse som krever erfaring og betydelig balanseringsteknikk. Det har vært en 
åpenbar fordel for oss at den nevnte kunnskapsinnhentingen også har hatt som 
mandat å kartlegge slike muligheter uten å skjele for mye til begrensningene man 
måtte støte på.  

Høy vekst i en liten åpen økonomi kan ikke utelukkende hvile på innenlandsk 
etterspørsel, men må basere seg på å forsyne et internasjonalt marked i vekst. Det 
er derfor vi har trukket fram sjømatnæringen, den kraftforedlende industrien, 
olje- og gassnæringen, biomarin næring og reiselivsnæringen som næringer med 
størst potensial. De retter seg alle mot et stort globalt marked og kan vokse dels 
gjennom generell markedsvekst, og dels gjennom å kapre større andeler av 
markedet. Det er dette man gjerne kaller å øke næringens konkurranseevne. Fordi 
veksten må hvile på internasjonale markedstrender er vi nødt til å omtale disse 
trendene når vi beskriver mulighetsrommet. 

 

1.3. Hva med ressursbruk og makroøkonomiske 
effekter? 
Nord-Norge har mange av de ressursene som trengs for å fylle det 
mulighetsrommet vi tegner i denne rapporten; rik tilgang på naturressurser, 
nærmest utømmelige kilder til energi og store uutnyttede arealer. Men kraftig 
langsiktig vekst gir også rom for større lønnsomme investeringer og legger 
grunnlag for flere spennende arbeidsplasser. Det gir rom for en kraftig økning i 
tilflytting av arbeidskraft og investeringer fra andre deler av landet og fra andre 
land. Sagt med andre ord: Det mulighetsrommet som vi tegner opp kan ikke fylles 
utelukkende med egne ressurser, vi trenger også tilførsel av ressurser utenifra. 
Denne rapporten skisserer omfanget av ressurser som må på plass for at 
vekstpotensialet fram mot 2030 skal nås, i form av  

• Kompetent arbeidskraft  

• Kompetent kapital 

• Arealer  

• Transport og infrastruktur 

Sagt med andre ord, rapporten er ikke utelukkende en mulighetsstudie for 
utvalgte næringer, den tar vurderingene ett steg videre ved å trekke opp 
utviklingsforløpet med hensyn til de ressursene som kreves for denne typen vekst, 
både i de næringene vi omtaler og resten av samfunnet i Nord-Norge.  
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Når dette er sagt, så er ikke denne studien å anse som en fullverdig 
ringvirkningsanalyse som beskriver hvordan hele økonomien blir seende ut i 2030 
dersom disse næringene får den veksten som mulighetsrommet tillater. I 
forbindelse med en stor analyse av ulike utviklingsscenarier (Bruvoll med flere, 
2014) har vi utviklet en langsiktig makroøkonomisk modell for Nord-Norge 
(NOREG) der vi studerer hvordan alle deler av økonomien i landsdelen gjensidig 
påvirker hverandre og trekker på hverandres ressurser. I en senere fase av 
Agenda Nord-Norge vil det være svært interessant å kombinere denne 
mulighetsstudien med analyser basert på denne modellen. 
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1.4. Hva gir mulighetsrommet: Kort oppsummert 
Denne mulighetsstudien trekker opp et utviklingsbilde der det er store 
vekstmuligheter for tre næringer. Våre anslag kan høres ambisiøse ut, men 
sammenlignet med tilsvarende næringsutvikling i andre deler av landet og andre 
nasjoner er veksttallene vi presenterer her ikke urimelig store, sett i historisk lys.  

Legges forholdene til rette vil vi kunne oppnå: 

• En kraftig økning av verdiskaping i havbruksnæringen i Nord-Norge:  

o Opp fra 3,3 milliarder kroner i 2013 til 23,6 milliarder i 2030 

 

• En 5-dobling av leverandørindustriens omsetning:  

o Opp fra 4,7 milliarder kroner i 2013 til 25 milliarder i 2030 

 

• Mer enn en dobling av den kraftforedlende industriens omsetning og eksport: 

 

• En sterk økning i reiselivsnæringens eksport, en nærings som allerede kan vise til 

en eksportvekst på 10 prosent 

 

• Et sterkt forskningsbasert biomarint næringsliv som gradvis tar internasjonale 

posisjoner 

 

• 32 000 flere arbeidsplasser og en stor andel av dem med høyere utdanning.  

 

• Ytterligere 300 milliarder kroner i økte investeringer gjennom perioden 2015-

2030: 

o Totale investeringer vil da øke fra 700 milliarder til 1000 milliarder 

kroner 

 

• En økning i arealbehovet for de tre store eksportnæringene i Nord-Norge som i 

liten grad påvirker det totale arealbehovet sett i lys av utnyttingsgraden i resten 

av landet.  

o Det finnes store relevante arealer i landsdelen som kan tas i bruk.  

 

• En transportnæring som må øke fraktkapasiteten markant for å frakte mer enn 

dobbelt så store varevolumer som i dag: 

o Denne økningen gir store inntektsmuligheter men krever også at 

infrastrukturen i landsdelen oppgraderes. 
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2. Kort om kunnskaps-
innhentingen og prognosene 
mot 2030  
 

Bakgrunnen for kunnskapsinnhentingen er Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering 
av forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten. Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord omfatter de tre nordligste 
fylkene (Nordland, Troms og Finnmark), og har et særlig fokus på kystområdene.  

Kunnskapen som er hentet inn av Olje- og energidepartementet (2012) skal kunne 
brukes i en eventuell senere konsekvensutredning etter petroleumsloven. En slik 
konsekvensutredning vil være en del av en åpningsprosess som har til hensikt å 
utrede det faglige grunnlaget for Stortingets beslutning om åpning av et område 
for petroleumsvirksomhet. Kunnskapen skal også kunne brukes i neste 
oppdatering av forvaltningsplan for Barentshavet - Lofoten. 

Målet med kunnskapsinnhentingen knyttet til de andre departementene 
(Regjeringen, 2014) er å synliggjøre mulighetene for økt bærekraftig verdiskaping 
i en ressursrik region og tegne et kunnskapsbasert framtidsbilde av Nord-Norge 
fram mot 2030 og 2050, med særlig vekt på fiskeri, havbruk, nye marine næringer, 
reiseliv, fornybar energi og mineraler.  

I kunnskapsinnhentingen kartlegges status og potensial i de utvalgte sektorene i 
egne sektoranalyser. I tillegg adresseres grunnleggende forutsetninger og 
virkemidler for økt verdiskaping gjennom tverrgående utredninger som 
omhandler bruken av økosystemtjenester, etablering av attraktive lokalsamfunn 
og arbeidsmarkedsregioner, styrking av infrastruktur, kompetanse og innovasjon, 
hvordan kulturminner kan brukes for å fremme verdiskaping, samt særlige 
samiske problemstillinger. For å vurdere samlet verdiskaping utvikles det en 
regionaløkonomisk modell (Bruvoll med flere, 2014). De faglige utredningene ble 
også komplettert med en scenarioprosess hvor en bredt sammensatt gruppe av 
aktører i regionen ble engasjert, noe som resulterte i et sett kvalitative 
framtidsbilder for Nord-Norge i 2030.  

De overgripende problemstillingene i kunnskapsinnhentingen (heretter KI) har 
vært følgende: 

• Hva er potensialet for framtidig verdiskaping i Nord-Norge innen  

o De marine næringene (sjømat)  

o Reiselivet 

o Fornybar energi  

o Mineralnæringen 

o Petroleumsnæringen. 

• Hva betyr dette for framtidig sysselsetting i de nevnte næringene?  
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• Hva trengs av politikk for å utløse dette potensialet for verdiskaping?  

• Hvilke virkemidler er mest effektive for å legge til rette for lønnsom vekst?  

• Hvordan vil Nord-Norge se ut i 2030, med utblikk mot 2050?  

Nedenfor oppsummerer vi kort de forventede utviklingstrekk forskerne har 
beskrevet i KI (Regjeringen, 2014). Tallene i tabellen refererer til status i 2011, 
utvikling fram mot 2030 gitt dagens politikk og dersom alt legges til rette for høy 
vekst. Tabellen presenterer anslag på vekst som er hentet ut fra sektoranalysene. 
Disse anslagene på sysselsetting og verdiskaping tar ikke hensyn til at virkemidler 
rettet mot en næring kan påvirke aktivitetene i andre næringer da næringene 
rivaliserer om hvem som skal få bruke arbeidskraften og kapitalen. I den nederste 
tabellen rapporteres beregnede effekter av ulike typer politikk rettet mot Nord-
Norge, der vi også tar hensyn til slik rivalisering. Disse tallene er hentet fra den 
nye makro-modellen NOREG. 

Tabell 2-1 Oppsummering av anslag på verdiskapingseffekter (faste 2011-priser) og 
sysselsettingseffekter av ulike tiltak i Nord-Norge hentet fra sektorrapportene til 
Kunnskapsinnhentingen – verdiskaping i nord  

 

 Kilde: Regjeringen (2014) 

Analysene fra sektorrapportene viser følgende: 

1) Det er et stort potensial for vekst innen sjømatnæringen og mineralnæringen 

(bergverk), dersom alt legges til rette. Man ser for seg en 4-dobling av 

verdiskapingen i sjømatnæringen og mineralnæringen, men vekstanslagene for 

sjømatnæringen er ikke markant høyere enn det vi har sett for oppdrettsnæringen 

de seneste årene. Det må derfor anses som et nokså moderat anslag. Potensialet 

for sysselsettingsvekst er mer moderat ettersom produktiviteten forventes å øke 

markant fram mot 2030. 

2) Potensialet for vekst i reiselivsnæringen, fornybar energi og annen næring er 

moderat, selv når alt legges til rette. Dette hviler på at forskerne framhever at det 

er betydelige begrensninger i utbyggingsmuligheter og faktisk mulig 

politikkstimulans de neste 15 årene.  

3) Ringvirkningsanalysene knyttet til Olje- og energidepartementets 

kunnskapsinnhenting viser store effekter på lang sikt. Det samme viser 

2011 2030 2030

Status Dagens politikk Alt legges til rette

Syssel-

setting

Verdi-

skaping 

(Mrd. 

kroner)

Syssel-

setting

Verdi-

skaping 

(Mrd. 

kroner)

Årlig vekst i 

verdiskaping

Syssels-

setting

Verdi-

skaping 

(Mrd. 

kroner)

Årlig vekst i 

verdiskaping

Sjømat 11 269            10,3 14 600            21 3,8 % 23 900         45 8,1 %

Reiseliv 11 901            6,2 12 400            8,5 1,7 % 14 000         10,7 2,9 %

Fornybar energi 2 724              6,0 ukjent 10 2,7 % ukjent 10,6 3,0 %

Mineralnæringen 1 205              1,0 1 500              1,9 3,7 % 3 400           4,2 8,1 %

Annen industri 98 093            62,6 106 900         92,8 2,1 % 161 000      143 4,4 %

Sum 125 192          86,0 135 400         134,2 2,4 % 202 300      213,5 4,9 %
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beregninger basert på modellen NOREG, men det er et viktig poeng at erfaringer 

fra andre steder viser at slike ringvirkninger tar lang tid. De er ikke fullt utnyttet i 

2030.  

4) Analysene sier ikke noe eksplisitt om den kraftforedlende industrien. 

5) Ellers viser analysene at nesten all politikk for vekst mot 2030 må kombineres 

med økt innvandring og økt satsing på FoU i landsdelen dersom politikken skal ha 

noen særlig effekt.  

Basert på disse konklusjonene blir vårt spørsmål som følger: Har disse rapportene 
beskrevet det fulle mulighetsrom som enkelte av næringene står overfor? I de neste 
kapitlene går vi nærmere inn på vekstpotensialet slik vi ser mulighetene framover. 
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3. Sjømat mot 2030: Hvilke 
muligheter har næringen  
 

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 imponerende potensial for vekst i 
næringen. Økt etterspørsel gir også muligheter for bedre lønnsomhet i 
fiskerinæringen. Naturgitte forutsetninger, ledige arealer, kompetanse og 
infrastruktur gir et enormt potensiale for vekst i havbruk i Nord-Norge. Dersom 
det stilles tilstrekkelig med arealer til disposisjon, miljøutfordringene løses og 
logistikken forbedres kan Nord-Norge bli verdens hovedleverandør av sjømat i 
2030. 

3.1. Kunnskapsinnhentingen viser et stort 
potensial for vekst i havbruksnæringen 
Denne gjennomgangen hviler i stor grad på Winther med flere (2013) og Sandberg 
med flere (2012). Sjømatnæringen i Nord-Norge består av fiskeri, havbruk, nye 
marine næringer, fiskeforedling, og leverandørindustri. Disse næringene hadde i 
2011 en samlet verdiskaping på 10,3 milliarder kroner, og det er 
havbruksnæringen som skaper de største verdiene. Oppdrett av laks og ørret i 
Nord-Norge utgjør ca. 34 prosent av den totale produksjonen i Norge. Over 90 
prosent av de 450 000 tonnene som produseres i havbruksnæringen eksporteres, 
og lønnsomheten har vært god men varierende. Samlet sysselsetter den 
nordnorske sjømatnæringen rundt 11 000 ansatte i om lag 3 700 selskaper.  

I perioden 2008-2011 økte verdiskapingen i de marine næringene fra 6,4 
milliarder til 10,3 milliarder kroner, hvilket tilsvarer en realvekst på cirka 52 
prosent. Produktivitetsvekst har imidlertid ikke ført til økt sysselsetting, 
sysselsettingen har holdt seg stabil med tilnærmet nullvekst i samme periode. 
Økningen i verdiskaping i sektoren skyldes primært økning i volum i 
havbruksnæringen og prisnivået. Store prissvingninger gjør at verdiskaping i både 
fiskeri og havbruk kan variere mye fra år til år. 

Potensialet innen marine næringer er stort. Fiskeriet i nord er basert på noen av 
verdens mest produktive havområder. Samtidig drives det oppdrett av laks og 
ørret i stor skala basert på gode arealer og sterk kompetanse i bedriftene. Nye 
arter og biomarin industri representerer muligheter for nye store næringer. Vekst 
i produksjonen av sjømat og sterke selskaper med kompetanse og robust økonomi 
vil også føre til styrket innovasjon og til vekst i de tilhørende 
leverandørnæringene. 
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Kunnskapsinnhentingen vurderer vekstpotensialet i sjømatnæringen ut ifra to 
hovedscenarioer: 

• Dagens rammebetingelser fastholdes 
• Alt legges til rette  

I tillegg er det laget et ekstra scenario for havbruk som innebærer en enda høyere 
vekst basert på FNs organ for mat og landbruk (FAO)s forventninger til 
produksjonsvekst for laks og ørret. 

I tabellen nedenfor oppsummeres det vekstpotensialet kunnskapsinnhentingen 
har identifisert for de ulike scenarioene.  

Tabell 3-1: Framskrivninger fra Kunnskapsinnhentingen 

Kilde: Winter med flere (2013)3 

Sektoranalysen peker på fire sikre drivere og 7 usikre drivere innen de marine 
næringene. Sikre drivkrefter for økt verdiskaping i denne næringen er økt behov 
for mat, økt fokus på helse, økt fokus på bærekraft og økt behov for energi. Blant 
de usikre drivkreftene er offentlige rammebetingelser, tilgang på areal, miljø og 
bærekraft på nasjonalt plan, teknologisk utvikling, klimaendringer, tilgang på 
kompetent arbeidskraft, samt urbanisering og sentralisering. 

3.2. Verden trenger mer fisk fra Nord-Norge 
Verdens befolkning vokser raskt. Samtidig øker også levestandarden for store 
deler av verdens befolkning. Med økt kjøpekraft øker etterspørselen etter 
proteiner, ikke minst fra sjømat. Det er imidlertid begrenset hvor stort uttaket av 
vill fisk kan være uten at det går utover bestandene. Med et av verdens mest 
produktive havområder utenfor kysten kan nordnorsk havbruksnæring være en 
del av løsningen.  

                                                             
3 Det oppgis ikke faktiske tall for verdiskaping i havbruk under scenarioet «Alt legges til rette 2». 
Verdiskapingstallene er derfor beregnet ved å legge til grunn samme verdiskaping per produserte 
tonn som for «Alt legges til rette 1». 

Tonn 

(mill)

Sysselsatte 

(antall)

Verdiskaping 

(mrd)

Tonn 

(mill)

Sysselsettng 

(antall)

Verdiskaping 

(mrd)

Basisscenario 1.14          7 800                 6.7                    1.20          5 900                9.0

Alt legges til rette - - - 1.30          5 000                10.8

Basisscenario 0.45          3 230                 3.3                    0.62          3 800                8.0

Alt legges til rette 1 - - - 1.20          8 500                18.3

Alt legges til rette 2 - - - 1.55          11 000              23.7

Fangst

Havbruk

2011 2030
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Figur 3-1: Globalt konsum av matfisk i 2008 og 2030, millioner tonn 

 

Kilde: FAO 

FNs organ for mat og landbruk (FAO) forventer en økning i verdens konsum av 
matfisk på litt over 35 prosent fra 2008 til 2030 (The State of World Fisheries and 
Aquaculture, FAO 2014). For å unngå overfiske må det meste av konsumveksten 
dekkes av oppdrettsfisk som antas å dobles i volum fram mot 2030. 

Oppdrettsfisk og villfisk er nære substitutter. Økt global produksjon av 
oppdrettsfisk vil derfor etter hvert også kunne påvirke villfiskprisene i større grad 
enn i dag og vi kan få en mer harmonisert prisutvikling i næringen som helhet. 

3.3. Store arealer og rent vann gir enormt 
potensial for vekst 
Tilgang på rent vann i store mengder er mangelvare de fleste steder i verden. I 
Nord-Norge er mengdene nærmest ubegrenset, både innenlands og langs kysten. 
60 prosent av alt sjøareal innenfor den norske grunnlinjen ligger i Nord-Norge. 
Kun 5 promille av dette arealet var utnyttet til akvakultur i 2012. Enorme tilganger 
på ferskvann gir også gode vilkår for produksjon av smolt. Med økt tilgang til 
arealer vil den nordnorske havbruksnæringen vokse kraftig. 

Veletablert infrastruktur og regionalt bosettingsmønster i Nord Norge er også et 
fortrinn i forhold til videre vekst i oppdretts- og fiskerivirksomhet. Vi har en 
veletablert kultur for sjømatproduksjon, som også inkluderer kystnær bosetting 
og kompetansesterke bedrifter og arbeidsplasser i kystkommunene.  

Utnyttelsen av nordnorske sjøarealer til havbruk er lav og selv med en kraftig 
økning i produksjonen vil andelen sjøareal som beslaglegges være marginal. Fra å 
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beslaglegge 5 promille av alt tilgjengelig sjøareal innenfor grunnlinjen i dag vil en 
full utnyttelse av vekstpotensialet i havbruksnæringen øke arealbruken til 15 
promille av alt tilgjengelig areal innenfor grunnlinjen.  

Med kraftig etterspørselsvekst i ryggen og store tilgjengelige arealer er 
vekstpotensialet i den nordnorske havbruksnæringen enormt. 

Figur 3-2: Produksjon av sjømat i Nord-Norge 2012 og 2030 i millioner tonn.  

 

Kilde: Winther med flere (2013) 

For fiskerinæringen begrenses mulighetene for volumvekst av havets 
reproduksjonsevne, men en viss produksjonsvekst kan komme gjennom utnyttelse 
av flere arter enn i dag. Begrenset produksjonsvekst og økt etterspørsel vil 
imidlertid kunne presse prisene opp og legge grunnlaget for en mer lønnsom 
nordnorsk fiskerinæring fram mot 2030.  

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 fiskerinæringen 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. 

3.4. Nye teknologier løser gamle utfordringer og 
gir nye muligheter 
Skal havbruksproduksjonen i Nord-Norge tredobles fram mot 2030 må imidlertid 
miljøutfordringene løses. Ny teknologi er nå i ferd med å utvikles slik at dagens 
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Fangst Havbruk

1.14 
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Fangst Havbruk
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utfordringer kan løses. Samtidig åpner den samme teknologien for nye 
næringsmuligheter både for leverandørindustrien og innad i næringen. 
Utviklingen av nye merder vil kunne løse mange av miljøproblemene 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. Utviklingsaktivitet i 
bedriftene og i samspill mellom bedrifter og FoU-miljøer er kanskje det største 
fortrinnet norsk havbruksnæring har for videre bærekraftig utvikling og vekst. 
Sterke bedrifter med høy kompetanse i eget hus styrker dette samspillet, og det 
jobbes i dag med en rekke tunge utviklingsprosjekter med fokus på det som er 
havbruksnæringens største utfordringer. I tillegg til miljøutfordringer må bedre 
logistikk på plass for å sikre raske leveranser av høy kvalitet. Selv om Nord-Norge 
har de beste forutsetningene for å erobre verdens fiskemarkeder er avstanden til 
markedene stor. Det krever raskere, sikrere og mer strømlinjeformet logistikk ut 
av landsdelen. I tillegg vil et økende behov for fôrressurser skape utfordringer for 
veksten. Løses disse utfordringene ligger veien til verdenstoppen åpen. 

3.5. Potensialet fram mot 2030 
Hvis alt legges til rette for økt produksjon innenfor havbruksnæringen vil verdens 
etterspørsel etter fisk sørge for en enorm verdiskapingsvekst i Nord-Norge. Med 
en årlig vekst i produksjonen, i tråd med FAOs framskrivninger, på 5,6 prosent vil 
verdiskapingen i den nordnorske havbruksnæringen stige fra 3,3 milliarder 
kroner i 2012 til 23,6 milliarder4 i 2030, hvilket tilsvarer en vekst på hele 617 
prosent. Selv om dette er en formidabel vekst innebærer det faktisk en lavere 
veksttakt enn næringen opplevde i perioden 2000-2010. Da hadde nordnorsk 
havbruksnæring en produksjonsvekst på 9,4 prosent. Skulle dagens vekstrate 
opprettholdes vil verdiskapingsveksten nærme seg 1000 prosent fram mot 2030. 
For fiskerinæringen for øvrig vil produksjonsveksten være mer beskjeden, men 
økende etterspørsel og små muligheter for volumvekst globalt gir potensial for 
prispress og økt lønnsomhet. Alt ligger derfor til rette for en nordnorsk 
sjømatnæring i verdenstoppen. 

 

Mer enn 600 prosent økning i verdiskaping i havbruksnæringen i 
Nord-Norge:  

Opp fra 3,3 milliarder i 2013 til 23,6 milliarder i 2030 

 

                                                             
4 Framskrivningene gjelder for hele verdikjeden som også inkluderer andelen av 
leverandørindustrien som leverer til havbruksnæringen. 
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4. Olje- og gassnæringen mot 
2030: Hvilke muligheter har 
næringen? 
 

Petroleumsrettet næringsliv i Nord-Norge er i kraftig vekst. Aktiviteten er særlig 
høy i Hammerfest, Harstad, på Helgeland og i Bodø, men gradvis involveres stadig 
nye regioner i denne næringen. Ifølge KunnskapsParken Bodø (2014c) sysselsetter 
nå leverandørindustrien i Nord-Norge ca. 8 800 personer og nærmere 3000 
årsverk knytter seg til leveranser til olje- og gassnæringen. Ytterligere 1300 
personer jobber i oljeselskapene i Nord-Norge (tall fra SSB).  

4.1. Kort om dagens tilstand 
Tradisjonelt maritimt næringsliv og offshorerettet næringsliv i Norge har siden 
årtusenskiftet gradvis sklidd over i hverandre og 80 prosent av det maritime 
næringslivet som tilbyr shipping, maritime tjenester og utstyrsleveranser er nå 
rettet mot petroleumssektoren. Samlet sett sysselsetter denne næringen 250 000 
personer i Norge, og hver tredje industriarbeidsplass her i landet er direkte 
knyttet opp til olje- og gassnæringen. Samlet eksporterte den norske næringen 
varer og tjenester for 130 milliarder kroner i 2013. Dette er dobbelt så mye som 
sjømatnæringen, og mer enn det dobbelte av den norske metallvare-eksporten. 
Eksporten har økt med 15 prosent hvert år det seneste tiåret (Fjose med flere, 
2010). 

Ifølge rapporten Levert 2013 (KunnskapsParken  Bodø, 2014c) har Nord-Norge 
drøye 200 bedrifter med betydelige leveranser til petroleumsnæringen. De aller 
fleste av disse leverer også varer og tjenester til annen maritim aktivitet. Ut av en 
totalomsetning på ca. 16 milliarder leverte disse bedriftene varer og tjenester for 
4,7 milliarder kroner til petroleumsnæringen.  

15-20 prosent av leveransene går til eksport 

Offshoreleverandørene i Nord-Norge er eksportorientert, men i mindre grad enn 
det vi ser i resten av landet. Ca. 25 prosent (rundt 1,1 milliarder kroner) av det 
som leveres til petroleumsnæringen går til eksport, men denne andelen er i kraftig 
vekst. Generelt er det slik at jo større bedriftene er, jo større er sannsynligheten 
for at de eksporterer, men også de spesialiserte bedriftene i Norge har en tendens 
til å eksportere mer. Slik er det også i Nord-Norge. Ifølge Konjunkturbarometeret 
for Nord-Norge (Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge, 2014) vil veksten i 
eksporten ligge på ca. 10 prosent per år ut 2016.  

Det er viktig å huske på at leverandørnæringen i nord fremstår fortsatt som svak 
og nokså fragmentert, sammenlignet med de maritime klyngene på Møre, i 
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Bergensregionen og på Sørvest-landet. Det finnes få store lokomotiver, og 
næringen er ikke geografisk spredt. Store avstander gjør det vanskelig å etablere 
et regionalt tyngdepunkt. Næringen i nord er bevisst på disse utfordringene, og det 
er i ferd med å vokse fram sterkere klynger, blant annet en nye klynge med senter 
i Hålogaland, Arktisk maritim klynge. Den består av rederier, verft, spesialiserte 
utstyrs- og tjenesteleverandører, samt maritime kunnskapsaktører fra 
universitets- og høyskolemiljøene i Nord-Norge. Petro Arctic, et 
leverandørnettverk for petroleumsrettet aktivitet i nord, har nå over 400 
medlemsbedrifter. Det er slike nettverk som vil bidra til å kompensere for små 
bedrifter og lange avstander og som vil kunne bidra til å sette fart på næringens 
eksport. Her bør man beskrive mer nøyaktig. De viktigste klyngene er 
basemiljøene i Hammerfest og Sandnessjøen, samt industriklyngen Mo 
Industripark. Også i Kirkenes finner vi nå gryende en klynge. 

 

4.2. Kunnskapsinnhentingen om olje- og 
gassproduksjon utenfor Nord-Norge 
Denne gjennomgangen hviler primært på Olje og energidepartementet (2012) som 
oppsummerer rapporter fra Kunnskapsinnhentingen som omhandler utvinning av 
petroleumsressurser og ringvirkninger dette kan få for næringslivet på land for 
øvrig.  

Ifølge Oljedirektoratet (2012b) er potensialet for petroleumsvirksomhet i uåpnede 
deler av havområdene i Nord-Norge stort. Basert på de høyeste ressursanslagene 
er potensialet størst i det nordøstlige Norskehavet med et samlet øvre anslag for 
utvinnbare ressurser på om lag 370 millioner Sm�

	oljeekvivalenter. For 
Barentshavet sørøst og havområdene utenfor Jan Mayen er de øvre 
ressursanslagene på henholdsvis 165 og 180 millioner Sm�

	oljeekvivalenter. 
Dersom nedre ressursanslag legges til grunn ligger anslagene mellom 50-40 
millioner Sm�

	oljeekvivalenter for de tre havområdene. Samlet vil utbygging i alle 
tre områder kunne generere investeringer på mellom 500 og 175 milliarder 
kroner med tilhørende årlige driftskostnader på mellom 9,4 og 6,4 milliarder 
kroner avhengig av hvilke ressursanslag og utbyggingsløsninger som realiseres. 

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet 
Potensialet for petroleumsvirksomhet i de uåpnede delene av det nordøstlige 
Norskehavet beskrives i form av et høyt og et lavt aktivitetsnivå. Et høyt 
aktivitetsbilde viser utbygging til havs i Nordland VI, ilandføring i Troms II og 
Nordland VII, og utbygginger i både Nordland IV og V. Dersom det legges til grunn 
et lavt ressursanslag vil det kun bli utbygging til havs i Nordland VI og et lite 
landanlegg for Troms II.  
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I «høyt aktivitetsnivå» ser en for seg at 
det blir funnet om lag 370 millioner Sm3 
oljeekvivalenter i områdene fordelt på 
240 millioner Sm� olje og 130 milliarder 
Sm

� gass. De totale lete- og 
investeringskostnader i områdene anslås 
å bli på om lag 260 milliarder kroner. I 
det inngår til sammen tre flytende eller 
bunnfaste plattformer i Nordland IV, V og 
VI, mens det i Nordland VII og Troms II er 
en subsea-løsning med ilandføring. Olje-
direktoratet antar årlige driftskostnader 
tilsvarende én milliard kroner i hvert 
utbyggingsområde. Samlede drifts-
kostnader ved åpning av alle områder 
blir altså fire milliarder kroner per år. 

For det lave aktivitetsbilde antas det få, 
men store funn. Til sammen blir det 
funnet om lag 50 millioner Sm� oljeekvivalenter; 30 millioner Sm� olje og 20 
milliarder Sm� gass. De samlede lete- og investeringskostnader anslås til å være på 
om lag 75 milliarder kroner. Det ligger ikke inne drivverdige funn i Nordland IV og 
V. I Nordland VI er det lagt inn en bunnfast plattform og et mindre 
ilandføringsanlegg i enten Senjaregionen eller Midt-Tromsregionen. 
Driftskostnadene i det lave aktivitetsbildet er tilsvarende høyt alternativ: fire 
milliarder. 

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst  
I rapporten «Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet ved Barentshavet sørøst» 
er det gitt anslag for hvordan økt aktivitet i Barentshavet vil kunne påvirke 
aktiviteten på land. I denne studien har man ikke tatt hensyn til tall for lisenser 
m.m. som er knyttet til 23. runde for lisenstildeling (2016).  

Oljedirektoratet har utarbeidet to 
scenarioer for Barentshavet sørøst 
basert på et høyt og et lavt 
ressursanslag. I det høye scenariet er det 
lagt til grunn at det bores tre 
letebrønner per år med funn i hver 
tredje brønn. Samlet anslås det funn på 
165 millioner Sm� oljeekvivalenter 
fordelt på 120 milliarder Sm� gass og 45 
millioner Sm� olje.  

Det første og største oljefunnet antas å 
bli bygget ut i 2023 med en flytende 
produksjonsinnretning. Man bygger da 
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samtidig ut landanlegg, rør for gass og havbunnsløsning for det største gassfunnet 
i nord. Det minste oljefunnet blir besluttet bygget ut i 2028 med en bunnfast 
brønnhodeplattform. De øvrige gassfunnene bygges ut etter hvert som det er ledig 
kapasitet i landanlegget. Oljen transporteres videre med tankskip, mens 
gassfunnene bygges ut med havbunnsløsninger som knyttes opp mot 
plattformene, der gassen behandles før den transporteres i rør til land. De samlede 
lete- og investeringskostnader ved et høyt aktivitetsnivå anslås til om lag 162 
milliarder kroner, pluss 4 milliarder kroner i driftskostnader årlig. 

I «Lavt aktivitetsnivå» blir første letebrønn boret i 2017 og det bores to 
letebrønner per år. De første årene med letevirksomhet antas det at det gjøres 
funn i hver tredje letebrønn. Samlet blir det gjort funn på 45 millioner Sm� 
oljeekvivalenter fordelt på 30 milliarder Sm� gass og 15 millioner Sm�olje.  

I 2025 blir det gjort en beslutning om utbygging basert på gassfunnet i 2017 og 
oljefunnet i 2019. Oljefunnet bygges i 2025 ut med en flytende eller bunnfast 
produksjonsinnretning der oljen stabiliseres på innretningene før den 
transporteres videre med tankskip. De samlede lete- og investeringskostnader 
anslås å bli på om lag 61 milliarder kroner og én milliard kroner i driftskostnader 
årlig.  

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen  
Til tross for at Jan Mayen er stengt for videre utredning har regjeringen inkludert 
området i sin kunnskapsinnhenting. Som for det nordøstlige Norskehavet og 
Barentshavet sørøst er det utarbeidet to scenarier for havområdene ved Jan 
Mayen basert på et høyt og et lavt 
ressursanslag. 

I det høye scenarioet blir første letebrønn 
boret på Jan Mayen-ryggen i 2017 og man 
antar at det blir gjort funn i hver tredje 
brønn. Samlet blir det gjort funn på 180 
millioner Sm� oljeekvivalenter fordelt på 
100 milliarder Sm�gass og 80 millioner 
Sm

�olje. 

Beslutning om utbygging av gassfunnet 
tas i 2023 og det bygges ut med flytende 
LNG. I 2026 og i 2029 tas det 
beslutninger om utbygging av 
oljefunnene som bygges ut med flytende 
produksjonsinnretning (FPSO) der 
stabilisert olje bøyelastes. Første 
produksjon starter i 2027. Det høye 
scenarioet innebærer samlede lete- og investeringskostnader på om lag 77 
milliarder kroner og 1,4 milliarder kroner i driftskostnader årlig. 
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I det lave scenarioet blir det kun funnet 40 millioner Sm� olje som blir bygget ut i 
2023. Utbyggingen innebærer en flytende produksjonsinnretning (FPSO) der 
stabilisert olje bøyelastes. Det lave scenarioet innebærer samlede lete- og 
investeringskostnader på om lag 38,5 milliarder kroner og 1,4 milliarder kroner i 
driftskostnader årlig. 

 

4.3. Om ringvirkninger på land fra olje- og 
gassvirksomheten  

4.3.1. Erfaringsstudier om ringvirkninger av petroleumsvirksomhet 
for næringsliv og samfunnet for øvrig  
Nilssen med flere (2012) presiserer at hvor store ringvirkningene av 
petroleumsvirksomhet blir er avhengig av størrelsen og næringssammensetningen 
på lokalsamfunnet som berøres. Et diversifisert næringsliv av en viss størrelse 
med innslag av industrielle basisnæringer legger til rette for store ringvirkninger. 
Hvorvidt det opprettes forsyningsbase eller administrasjonssentre lokalt er av 
stor betydning for lokal etablering av leverandørindustri og andre offshore-
rettede leverandørnæringer. Nærhet til ilandføringsanlegg genererer også 
betydelige ringvirkninger, men da i større grad i form av bedrifter innenfor 
transport, forpleining, catering i tillegg til bygg- og anleggsvirksomhet. Over tid vil 
det også her kunne etableres mer komplekse tjenester, da særlig knyttet til 
tidskritiske leveranser. Ringvirkningene fra offshoreprosjekter under utbygging 
har en annen karakter enn ringvirkninger fra ilandføringsanlegg under utbygging. 
Et ilandføringsanlegg har større innslag av enklere leveranser som passer til lokale 
leverandører. Offshore-leveranser krever erfaring fra offshorevirksomhet og 
kravene til helse, miljø og sikkerhet er strenge. I driftsfasen blir ringvirkningene 
mer like. 

Hvor langt ringvirkningene strekker seg avgjøres i stor grad av avstander og 
infrastruktur i tillegg til hvor integrert det lokale næringslivet er med områdene 
rundt. Lange avstander har for eksempel gjort at ringvirkningene etter 
Snøhvitutbyggingen i all hovedsak har kommet lokalt, i tillegg til at deler av 
leveransene gikk til etablert leverandørindustri på Sør-Vestlandet. 

Erfaringer fra petroleumsvirksomhet i Nord-Norge 
Nilsen med fler (2012) påpeker at store forskjeller mellom de ulike 
petroleumsregionene i Nord-Norge viser at det ikke er gitt at petroleumsaktivitet 
vil gi store lokale ringvirkninger. Hvilken type ringvirkninger som kommer og hva 
slags næringsvirksomhet som vokser fram lokalt varierer også mye mellom de 
ulike regionene. Av de tre eksemplene som er gjennomgått framstår Hammerfest 
som den store vinneren. 

Erfaringer fra Sandnessjøen. Basevirksomheten i Sandnessjøen betjener 
offshoreinstallasjonene på Norne-feltet, Skarv, Skuld, Aasta Hansteen og 
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letevirksomheten i nordlige Norskehavet. Fra regionen er det primært logistikk- 
og forsyningstjenester som leveres til petroleumsnæringen. Nå får man også på 
plass en subseabase. 

Erfaringer fra Harstad. På tross av at Statoil etablerte seg i Harstad i 1985 har 
det vært lite utvikling av leverandørindustri i regionen. Etableringen til Aibel i 
2010 påvirker imidlertid ringvirkningene i en positiv retning. Det samme gjør 
Drift Nord, Drift Aasta Hansteen og virksomheten til andre oljeselskaper. Harstad 
vil også bli viktig når eventuell utbygging av uåpnede deler av Norskehavet og nye 
områder i Barentshavet aktualiseres.  

Erfaringer fra Hammerfestregionen. Utbyggingen av Snøhvit LNG har hatt store 
lokale ringvirkninger for Hammerfestregionen, der en langvarig 
stagnasjonsperiode i næringslivet ble snudd til vekst, tilflytting og endring av 
næringsstrukturen. Lokale og regionale leveranser til utbyggingsfase Snøhvit 
beløpte seg til 2,7 milliarder kroner, hvorav lokalt næringsliv alene stod for 1,8 
milliarder kroner (Konjunkturbarometer Hammerfest). Av anleggsinvesteringene 
utgjorde lokale leveranser på land 4,5 prosent. Driftsfasen av anlegget trekker til 
seg tunge leverandørbedrifter og ny aktivitet med utbygging av Goliat, og nye funn 
har skapt en konsentrasjon av petroleumsrelaterte bedrifter som samlet passerer 
1000 petroleumsarbeidsplasser i 2012.  

 

Økt petroleumsvirksomhet vil gi betydelige ringvirkninger for 
nordnorsk næringsliv 

Økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge antas å gi store virkninger på 
verdiskaping og sysselsetting i det nordnorske næringslivet. En betydelig del av 
den økte aktiviteten vil likevel tilfalle andre deler av økonomien, ettersom mye av 
den eksisterende leverandørindustrien er lokalisert på Sør- og Vestlandet. Hvilke 
utbyggingsløsninger, forsyningsbaser og ilandføringsanlegg som velges vil påvirke 
omfanget av ringvirkningene. Hvor de ulike landanleggene og forsyningsbasene 
plasseres vil også være avgjørende for hvilke deler av fastlandet som vil få de 
største virkningene. For at mest mulig verdiskaping skal forbli i regionen må 
næringslivet være tilpasningsdyktig og sørge for at relevante varer og tjenester 
produseres lokalt. Forskjeller i beregningsmetodikk gjør det vanskelig å vurdere 
hvor store de samlede virkningene vil bli og hvilke havområder som vil generere 
de største effektene. På bakgrunn av rapportene fra Kunnskapsinnhentingen vil 
utbygging av Barentshavet sørøst generere de største regionale effektene, selv om 
potensialet for aktivitet er størst i det nordøstlige Norskehavet. Samlet vil en 
utbygging av uåpnede deler av disse to havområdene kunne gi totale 
sysselsettingsvirkninger på mellom 48-142 tusen ansatte og 
verdiskapingsvirkninger på 60-160 milliarder kroner i regionen avhengig av 
utbyggingsløsninger og hvor store ressurser som finnes. For en potensiell 
petroleumsutbygging av havområdene utenfor Jan Mayen er det kun beregnet 
virkninger for norsk økonomi totalt. 
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Samfunn og næringsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet i 
uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II. 

Fjose med flere (2012) ser på økt petroleumsvirksomhet i det nordøstlige 
Norskehavet og finner at dette vil bidra til store sysselsettings- og 
verdiskapingseffekter i Nord-Norge. En betydelig del av effektene vil likevel tilfalle 
områder utenfor regionen ettersom eksisterende leverandørindustri i andre deler 
av landet vil trekke til seg mye av aktiviteten. Hvor mye som blir igjen lokalt er 
avhengig av om og hvor det etableres forsyningsbaser og ilandføringsanlegg i 
tillegg til det lokale næringslivets kapasitet og struktur. 

Store deler av effektene fra økt petroleumsvirksomhet vil komme i nærheten av 
det stedet som velges som forsyningsbase eller ilandføringssted. Hvor mye 
petroleumsaktivitet som havner i regionen som blir valgt til å huse enten en 
forsyningsbase eller et ilandføringsanlegg, er avhengig av hvilken kapasitet det er 
lokalt for å møte etterspørselen som petroleumsaktiviteten vil gi. I tillegg vil det 
lokale næringslivets evne til å levere de relevante varer og tjenester som 
etterspørres være av stor betydning. Jo større kapasitet, jo nærmere geografisk og 
mer spesialisert det lokale næringslivet er, jo flere kontrakter vil havne regionen. 
Fordelingen mellom lokal og regional effekt er avhengig av geografisk avstand til 
større næringsstrukturer og nærhet til eksisterende leverandørindustri. I tabellen 
nedenfor viser vi de totale sysselsettings- og verdiskapingseffektene for Nord-
Norge som følge av eventuell petroleumsvirksomhet i de uåpnede delene av 
Lofoten, Vesterålen og Senja, for henholdsvis et høyt og et lavt aktivitetsbilde. 

 

Tabell 4-1: Totale sysselsettings- og verdiskapingsgevinster i Nord-Norge som følge av mulig 
petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Norskehavet 

 Høy Lav 

Sysselsetting 37 000 13 000 

Verdiskaping (Milliarder) 55 26 

 

Gjennomsnittlig årlig regional sysselsettingseffekt er på om lag 1 100 ved høyt 
aktivitetsbilde og om lag 400 i lavt aktivitetsbilde. Sysselsettingseffektene er 
sterkest i en driftsfase, som starter rundt 2025. Årlig gjennomsnittlig økning i 
regional verdiskaping er om lag 1,6 milliarder ved høyt aktivitetsbilde og om lag 
800 millioner ved lavt aktivitetsbilde. Petroleumsrelatert virksomhet, herunder 
også leverandørindustri, skiller seg ut ved å ha langt høyere verdiskaping per 
ansatt enn øvrig norsk og nordnorsk næringsvirksomhet, og oppstart av 
aktiviteten vil dermed bidra til at næringslivet i Nord-Norge på marginen blir mer 
produktivt. Ettersom næringslivet stadig blir mer effektivt vil 
sysselsettingseffektene være avtakende over tid. 
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Ringvirkningene vil variere stort mellom de ulike regionene, men variasjonen er 
likevel størst mellom de ulike driftsfasene. I investeringsfasen varierer 
sysselsettings- og verdiskapingseffekten sterkt ettersom hvilken type 
utvinningsløsning som velges. Verdiskapingen per ansatt i driftsfasen er dobbelt 
så høy som verdiskapingen per ansatt i eksisterende næringsliv. Tilførsel av denne 
aktiviteten vil altså markant øke produktivitet og verdiskaping, selv om den 
relative effekten er avhengig av regionens størrelse. 

Petroleumsvirksomhet benytter i økende grad høyt kvalifisert arbeidskraft i sin 
produksjon. Olje- og gassnæringen er den næringen med høyest antall høyere 
utdannede ingeniører ansatt, og andelen med utdannelse på bachelor-, master- 
eller doktorgradsnivå er økende, på bekostning av andelen med fagskole og 
ufaglærte. Oppstart av petroleumsvirksomhet i områdene vil øke behovet for 
spesialisert arbeidskraft og øke spesialiseringsnivået.  

Som følge av økt næringsvirksomhet og tilhørende økt behov for arbeidskraft vil 
petroleumsaktivitet i de aktuelle områdene lede til befolkningsvekst. I enkelte 
tilfeller, slik som i Helgeland, Salten, Tromsøregionen og Harstadregionen, vil dette 
bidra til ytterligere å styrke en relativt sterk befolkningsvekst, mens det i områder 
som Lofoten, Vesterålen og Senja kan bidra til å snu utviklingen fra marginalt 
negativ til marginalt positiv. 

 

 

 

4.3.2. Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst  
 

Pöyry (2012) ser på tilsvarende ringvirkningseffekter på verdiskaping og 
sysselsetting av petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst og anslår at disse 
samlet sett store. Det gjelder både regionalt i Nord-Norge og lokalt i Finnmark. 
Generelt er de beregnede sysselsettings- og verdiskapingsvirkningene langt 
sterkere enn forventet. 

Resultatene viser at et høyt scenario kan gi arbeidsplasser til om lag 6 000 
personer i gjennomsnitt over perioden 2023-2040. Knapt halvparten kommer i 
Finnmark. Det er av mindre betydning om gassen fraktes ut av regionen i rør via et 
landanlegg, eller om det bygges et LNG-anlegg. I det lave scenarioet er de 
tilsvarende sysselsettingstallene vel 2 000 i Nord-Norge og 700 i Finnmark. Hver 
nye sysselsatt bidrar med knapt én million kroner til verdiskaping.  

Tabell 4-2: Totale sysselsettings- og verdiskapingsgevinster i Nord-Norge i perioden 2023-
2040 som følge av mulig petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst.  

 Høy-
LNG 

Høy-
Rør 

Lav 
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Sysselsetting 105 
000 99 000 35 000 

Verdiskaping (Milliarder) 104 99 34 

Kilde: Pöyry 2012 

Mye av underleveransene kommer fra de private tjenesteytende næringene. Her 
finner vi både mange ingeniørbedrifter, utleievirksomhet og forretningsmessige 
tjenester. Industribedrifter, bygge- og anleggsnæringen og kommunene gjennom 
de gebyrbelagte tjenestene vil også oppleve økt aktivitet, særlig dersom det bygges 
landanlegg. Dette innebærer et økt regionalt behov for særlig yrkesfagutdannete 
fra videregående og fagskolene, og da spesielt de med elektrofag, mekaniske fag, 
maskinfag og bygge- og anleggsfag. På bachelornivå øker behovet for ingeniører, 
økonomi- og administrasjonsutdannede og samfunnsvitere. På masternivå er det 
spesielt behovet for sivilingeniører og andre realfagsutdannede som øker. 

Effektene gjennom makroøkonomien forsterker utslagene fra 
ringvirkningsanalysen kraftig. Inntektsveksten som petroleumsvirksomheten 
skaper i regionen i form av økte lønns- og eierinntekter forårsaker økt konsum og 
boliginvesteringer. Videre vil næringslivet som leverer varer og tjenester til 
petroleumsvirksomheten, enten direkte eller indirekte, måtte investere i ny 
produksjonskapasitet. Dessuten viser beregningene at fortrengningsmekanismene 
som skapes som følge av økte lønnskostnader, økt rente og styrket kronekurs, er 
svake. Disse forholdene preges av utviklingen nasjonalt, og der er utslagene av 
petroleumsvirksomheten svært små relativt sett. 

Den økte sysselsettingen petroleumsvirksomheten bringer med seg vil trolig ha 
enda sterkere effekter på antall bosatte i regionen enn den har på sysselsettingen. 
Boligmarkedet kan forventes å få et midlertidig oppsving, men de langsiktige 
konsekvensene på boligprisene blir trolig mindre etter hvert som boligbyggingen 
tar seg opp. 

Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen 
I denne analysen er det kun gjort beregninger for norsk økonomi som helhet og 
ikke for Nord-Norge spesielt. De første årene med leting etter olje og gass vil 
medføre noe økt aktivitet i den norske økonomien, men omtrent halvparten av 
leteaktiviteten vil imidlertid bli utført av utenlandske oljeselskaper som er holdt 
utenfor analysen. Verdiskapingseffektene for norsk økonomi kommer først når 
gassfeltene skal bygges ut med flytende LNG-anlegg i 2023. Verdiskapingen vil 
variere mellom 3 og 6 milliarder kroner fram til slutten av 2040-tallet. Spesielt vil 
utbyggingsfasene av de to oljefeltene og det ene gassfeltet føre til de kraftigste 
ringvirkningene på økonomien, men driften av olje- og gassfeltene vil også gi økt 
aktivitet. De samlede resultatene av beregningene for Norge er presentert i 
tabellen nedenfor. 

Tabell 4-3: Totale verdiskapingsgevinster i Norge i perioden 2023-2032 som følge av  
mulig petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen.  
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 Høy Lavt 

Verdiskaping (Milliarder) 98 55 

Kilde: Pöyry (2012) 

4.4. Potensialet fram mot 2030 
I følge Oljedirektoratet (2012a) vil vi i 2030 kunne se konturene av at olje- og 
gassproduksjonen i Barentshavet og nordlige deler av Norskehavet blir større enn 
i Nordsjøen. I figuren under presenterer vi direktoratets anslag for produksjon 
(omregnet av oss til verdiskaping fra sokkelen, Bruvoll med flere, 2014) for årene 
2010, 2020 og 2030. Det siste året har vi fått ytterligere informasjon om 
ressurspotensialet i Barentshavet. Denne informasjonen er ikke tatt hensyn til her.  

 

 

 

 

Figur 4-1 Verdiskaping (milliarder kroner) fra ulike deler av sokkelen (årene 2010, 2020, 
2030) 

 

Kilde: Oljedirektoratet (2012) og Bruvoll med flere (2014) 
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Erfaringsstudier i regi av departementenes kunnskapsinnhenting viser at lokal 
effekter av olje- og gassvirksomhet på sokkelen er små på kort sikt (5-10 år). Det 
tar tid å utvikle en stor leverandørindustri i en region. 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 7 000 flere hoder bare i Finnmark i tilknytning denne 
industrien.  

Ilandføring? Erfaringsstudiene i kunnskapsinnhentingen viser at hvor store 
verdier som skapes på land er avhengig av at det etableres ilandføringsanlegg og 
flere operasjons- og vedlikeholdssentre i Nord-Norge. Dersom all olje og gass 
skipes utenom landsdelen blir effekten for landsdelen bare en brøkdel av hva vi 
skisserer over. I Petro Foresight 2030 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.  

Rystad Energy og Petro Arctic anslår at en aktiv satsing på olje- og gassproduksjon 
utenfor Nord-Norge over tid vil øke den nordnorske leverandørindustriens 
leveranser fra ca. 8 milliarder i dag til 16 milliarder i 2022. Dette er illustrert i 
figuren under og basert på forventet investeringsomfang knyttet til kjente 
drivverdige forekomster. Hvis man åpner for produksjon utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja anslår vi leveransepotensialet til nærmere 25 milliarder i 
2030. Her legger vi til grunn de anslag som presenteres i kunnskapsinnhentingen 
for ringvirkninger på land (høyt-alternativet). 

Figur 4-2 Prognose for nordnorske leveranser til sokkelen fram til 2022 

Kilde: Rystad Energy (2013) 
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Ifølge Rystad Energy (2013) kan vi stå overfor en tidobling av aktiviteten 
knyttet til Barentshavet og det nordøstlige Norskehavet Nord, sammenlignet med i 
dag (målt i kostnader knyttet til både investeringer og drift). De anslår at 
aktiviteten vil kunne øke fra 30 milliarder i 2012 til 300 milliarder i 2030. Nye 
beregninger i modellen NOREG viser at den totale verdiskapingen i Finnmark øker 
med over 50 prosent i 2050 dersom aktiviteten i Barentshavet øker så kraftig. Da 
står vi overfor et Finnmark der leverandørnæringen i større grad ligner på det vi 
finner i Stavanger-regionen. Over tid vil også spredningseffektene til Nordland og 
Troms kunne bli store. 

Med disse prognosene som bakgrunn finnes det et mulighetsrom for en 5-dobling 
av omsetningen i den landbaserte delen av petroleumsnæringen: Det gir en økning 
fra rundt 5 milliarder i omsetning i dag til 25 milliarder kroner i 2030. 
Mulighetsrommet hviler på den framskrivning av leveranser som Rystad Energy 
har beskrevet i figuren over, samt en åpning av Nordland VI og VII, samt Troms II. 
Dersom investeringer og drift i Norskehavet og Barentshavet 10-dobles, vil 
vekstpotensialet bli enda større, men det tviler vi på og vurderer dette derfor til å 
være utenfor mulighetsrommet. 

Den anslåtte økningen i nordnorske leveranser til sokkelen og eksport tar høyde 
for at leverandørindustrien kaprer en liten men gradvis økende andel av 
totalleveransene til prosjektene i Norskehavet og Barentshavet. 

 

5-dobling av leverandørindustriens omsetning:  

Opp fra 4,7 milliarder i 2013 til 25 milliarder i 2030 

5. Kraftforedlende industri 
mot 2030: Hvilke muligheter 
har næringen? 
1.1 Kort om dagens tilstand 
Den kraftforedlende industrien i Nord-Norge er verdensledende i ren produksjon 
av metaller, kjemiske produkter og andre kraftintensive produkter. Den er svært 
kraftkrevende, internasjonal, stadig mer teknologiintensiv og krever gode 
havneforhold, som nettopp Nord-Norge kan tilby. Brorparten av bedriftene finner 
vi i Nordland der det produseres stål, aluminium, silisium, ferromangan, ulike 
typer bearbeidede metallprodukter, samt kjemisk industri. I dag sysselsetter 
næringen i landsdelen i underkant av 4000 personer og eksporterer for ca. 14 
milliarder kroner (KunnskapsParken Bodø, 2014a). Metall og metallvareindustri 
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står for ca. 5 prosent av verdiskapingen i landsdelen (SSB). Andelen varierer en 
god del fra år til år på grunn av svingninger i prisene på verdensmarkedet.  

Figur 5-1 Utviklingen i verdiskaping og investeringer i kraftforedlende industri i Nord-Norge 

 
Kilde: SSB 

Nærhet til energikilder og naturressurser, i tillegg til høy kompetanse, har vært de 
dominerende lokaliseringsfaktorene i norsk kraftforedlende industri. De største 
selskapene har hovedtyngden av produksjon og inntekter utenfor Norge, og mange 
produksjonsanlegg har blitt lagt ned i Norge i senere år – særlig innen 
treforedlingsindustrien. Likevel er investeringene i realkapital innenfor 
kraftforedlende industri fremdeles store i Norge. Bare i 2012 var det totale 
investeringer på 12,5 milliarder kroner (SSB). Det var likevel ikke nok til å dekke 
«kapitalslitet» i bedriftene. SSB beregnet dette kapitalslitet til 16 milliarder kroner 
samme år. I figuren nedenfor viser vi utviklingen i verdiskaping og investeringer i 
den kraftforedlende industrien fra slutten av 90-tallet til 2011. Nyere tall er ikke å 
oppdrive. 

 

De største aktørene i den kraftforedlende industrien i Nord-Norge i 
dag: 
 
Alcoa Mosjøen, Celsa Armeringsstål, Finnfjord, Elkem avd. Salten Verk, Fesil Rana 
Metall, Glencore Manganese Norway, Yara Glomfjord fabrikker, Finnfjord, Norcem 
Kjøpsvik, Brønnøy Kalk og Rana Gruber Mineral.  
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De kraftforedlende bedriftene i Nord-Norge er svært kostnadseffektive og har 
vært i forkant med ny teknologi, både for å øke resirkuleringen av råstoff, men 
også for å redusere energiforbruk, og skape en renere produksjon. Dette har 
bidratt til at bedriftene i landsdelen i større grad enn andre steder har klart å stå 
av de negative bølgene i kjølvannet av finanskrisen. Landsdelen har eksport av 
store mengder jernmalm og uttak av store mengder mineraler som er nødvendig i 
produksjonsprosessene, i tillegg til import av store kvanta råstoff til de kraft-
foredlende bedriftene. 

Figur 5-2 Norsk eksport av metaller (millioner tonn) 

 

Kilde: SSB 

 

1.2   Forutsetninger for høy vekst framover 

5.1.1. Etterspørselsutviklingen og politiske føringer 
Store deler av industriproduktene fra Nord-Norge eksporteres til andre 
europeiske land, men også til andre verdensdeler. Etterspørselen etter 
industriproduktene påvirkes i stor grad av utviklingen i landene det eksporteres 
til, men påvirkes også av etterspørselsutviklingen i andre verdensdeler. Industrien 
må forholde seg til et internasjonalt marked hvor Kina i dag står for en stor andel 
av etterspørselen etter metaller og mineraler, samtidig som de er storprodusenter 
av både stål og aluminium. Den økonomiske velstandsutviklingen i Kina har en 
enorm betydning, siden landet spiller en viktig rolle både i forhold til etterspørsel, 
forbruk og produksjon. I verdenssammenheng har Kina drevet opp både forbruk 
og produksjon av stål og aluminium de senere årene. Land med stor tilgang til 
gassressurser kan bruke gass som energikilde i den kraftforedlende produksjonen, 
og disse framstår nå som store konkurrenter. Et eksempel er Gulfområdet med 
sine store forekomster av gass og lave miljøkrav i forhold til CO2-utslipp. 
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Etablering i slike områder kan være fristende for internasjonale konsern som 
tenker lønnsomhet foran miljø. En global CO2-avtale med høy pris på utslipp vil 
kunne endre de gassbaserte produksjonsbedriftenes fortrinn. Ny teknologi vil på 
sikt kunne bidra til at gassbaserte produksjonsprosesser blir mer miljøvennlige. 
Gass vil da kunne bli en større konkurrent, men også gi oss nye muligheter i Norge 
siden vi selv har tilgang på store mengder gass 

 

5.1.2. Tilgang på rimelig fornybar energi 
For den kraftforedlende industrien er det spesielt viktig å ha en forutsigbarhet i 
forhold til kraftprisene for å kunne drive. Kraftkostnadene er en avgjørende 
drivkraft både sett i lys av drift og investeringer. Det framtidige prisnivået i det 
norske og det nordiske kraftmarkedet er blant de største usikkerhetsfaktorene når 
man diskuterer næringens videre eksistens i landsdelen. Når eierne og/eller andre 
investorer skal ta beslutninger om hvorvidt det er lønnsomt å drive kraftintensiv 
produksjon i Nord-Norge er kraftprisen kanskje den aller viktigste faktoren. 
Kraftprisene er altså med på å påvirke beslutninger om oppgradering av anlegg 
og/eller investering i nye anlegg i vårt fylke. Dette er ikke unikt for Nordland, men 
gjelder for industrien i hele landet 

Den rike tilgangen til fornybar energi har betydd mye for etableringen av 
industrien i Nord-Norge, og bidratt til etablering av mange arbeidsplasser. 
Utbyggingen av kraftforedlende industri i Norge-Norge har gått parallelt med 
vannkraftutbyggingen. Også i den videre utviklingen av kraftforedlende industri i 
Nord-Norge kan fornybar energi spille en betydelig rolle.  

Analyse og Strategi med flere (2013) har stått for kunnskapsinnhentingens 
sektoranalyse av Fornybar energi i Nord-Norge som omfatter bransjene vannkraft, 
landbasert- og havbasert vindkraft, tidevann og bølgekraft, solenergi og termisk 
energi. Siden transmisjon av elektrisitet og kraftsalg er viktige deler av 
verdikjeden er også disse bransjene inkludert i analysen. Figuren nedenfor viser 
en oversikt over dagens produksjon, prognose for produksjon i 2030 og teoretisk 
potensial for ulike teknologier fram mot 2100. Prognosene for 2030 bygger i stor 
grad på eksisterende rammebetingelser og foreliggende planer fra Statnett, NVE 
og andre. 
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Figur 5-3: Dagens produksjon, prognose for 2030 og anslag for 2100 for ulike 
fornybarressurser i Nord-Norge 

 

Kilde: Analyse og strategi med flere (2013) 

De fleste store vassdrag i Nord-Norge er allerede bygget ut og regulert, noe som 
setter begrensninger i forhold til videre vekst. NVE sine beregninger viser likevel 
at Nordland er et av de fylkene med størst utbyggingspotensial, samtidig som det 
er et av fylkene med de største verneområdene. For å realisere ytterligere vekst i 
vannkraft kreves utvikling av nye former for vannkraftproduksjon og en mer 
effektiv utnyttelse av de eksisterende kraftanleggene.  

Med innføringen av el-sertifikater er det mulig at flere vindprosjekter blir 
lønnsomme. Dermed er det grunn til å tro at en rekke prosjekter som allerede har 
fått konsesjon faktisk blir realisert. For den langsiktige utviklingen vil det 
imidlertid være avgjørende hvor mange nye konsesjoner som tildeles. Hensynet til 
miljø og natur er viktig. Hele Nord-Norge har et stort potensial for 
vindkraftutbygging, men etterspørselen og tilgang til nettkapasitet vil kunne 
utgjøre en begrensning. I forhold til produksjon av energi fra bølgekraft og 
tidevann er dette teknologier som det kan ta flere tiår før vi ser kommersiell 
produksjon av. 

Kunnskapsinnhentingen viser at næringen opplever det som krevende å finne 
egnende arealer for ny utbygging. Tall fra NVE viser at en økende andel 
konsesjonssøknader avvises, blant annet på grunn av arealkonflikter. 
Saksbehandlingstiden hos NVE har vært en stor utfordring.  

Brukerne av fornybar energi i Nord-Norge møter en rekke utfordringer. 
Nettkapasiteten er i dag en stor utfordring i Nord-Norge, og da spesielt i områdene 
nord for Ofoten. Nettkapasiteten er utfordrende i forhold til 
forsyningssikkerheten, men legger også store begrensninger i forhold til økt 
produksjon i kraftforedlende industri. Ny industriutvikling kan øke etterspørselen 
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etter kraft, som igjen vil kreve bedre forsyningssikkerhet og større kapasitet på 
nettet. I årene fram til 2020 skal Statnett investere opp mot 15 milliarder kroner i 
nettutbyggingen i Nord-Norge. Et bedre kraftnett som også integrerer landdelen 
tettere med det nordiske kraftmarkedet vil gi et større potensial for 
konkurransedyktige kraftpriser for denne næringen.  

Om lag en tredjedel av vannkraften benyttes i dag innenfor kraftintensiv industri. 
Utviklingen innenfor industrien har stor betydning for etterspørselen etter 
fornybar energi i landsdelen. Det knyttes spenning til mulighetene for 
elektrifisering av sokkelen, og hvordan en eventuell utbygging av mineralsektoren 
i Nord-Norge kan øke etterspørselen etter fornybar energi.  

5.1.3. Tilgang på mineraler og malmer 
Den kraftforedlende industrien utnytter de store forekomstene av malmer og 
mineraler i landsdelen. Nord-Norge utgjør et tyngdepunkt i norsk produksjon av 
malmer og industrimineraler. Kunnskapsinnhentingens sektoranalyse av 
mineralnæringen (Vista Analyse og Sweco, 2013, samt NGU, 2012a) viser en 
sysselsetting på 1 284 personer i Nord-Norge i 2011, en omsetning på omlag 2,6 
milliarder kroner og en verdiskaping på 1,1 milliarder kroner. Nord-Norge står i 
dag for halvdelen av uttak av mineraler fra Norge. Det er påvist en rekke 
forekomster i Nord-Norge som ansees som store selv i en internasjonal 
sammenheng. Næringen er på frammarsj og sysselsettingen er doblet på 6 år. 
Potensial for økt uttak av en rekke mineraler foreligger, og er betinget av at de 
nødvendige konsesjoner gis og at det gis rammebetingelser som er attraktive nok 
til at det utløser investeringer. Det er et stort potensiale innenfor 
industrimineraler spesielt inne kvarts og dolomitt, økt uttak av jernmalm, flere 
nye uttak av kobber, økt produksjon av grafitt, uttak av zink og videreforedling av 
jernmalm som eksporteres over Narvik Havn.  

Basert på en skjønnsmessig vurdering av eksisterende ressursgrunnlag antar 
forfatterne av analysen at eksisterende virksomheter vil doble sin omsetning og 
verdiskaping i 2030. I maksalternativet, som forutsetter nye/ sterkere 
virkemidler, anslås det at verdiskapingen fra uttak av malmer vil kunne øke fra 
dagens 600 mill. kroner til hhv. 1,38 og 2,8 milliarder i 2030 og 2050. For 
industrimineraler er tilsvarende anslag en økning fra dagens 300 mill. kroner til 
hhv. 2,3 og 3,2 milliarder. Maksalternativene forutsetter ny virksomhet på kjente 
ressurser. 

5.1.4. Tilgang på relevante og produktive arealer 
For å lykkes med vekst innenfor kraftforedlende industri må landsdelen ta 
utgangspunkt i de stedene/arealene der det er størst potensial for å skape vekst og 
ny industri. En satsing rundt den eksisterende industrien på Helgeland, i Salten og 
i Sør-Troms bør prioriteres. Steder med stort potensial for ny industri som ikke 
har slik i dag er Narvik (gassbasert jernproduksjon), Hammerfestregionen 
(gassbasert aluminiumsproduksjon), Kirkenes (gass- eller elektrisk basert 
jernproduksjon) og videreforedling av kobbermalm i Hammerfestregionen. 
Betydelige ledige energiressurser på Helgeland kan forholdsvis raskt omgjøres i ny 
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industri. Den neste utfordringen er å gjøre det attraktivt for kapitaleierne å 
investere i Nord-Norge. Muligheten for å inngå langsiktige kraftavtaler vil være det 
viktigste virkemiddelet for å sikre langvarig og høy aktivitet. Tilgang til 
infrastruktur egnet for industrireising og med avklarte miljøkrav bidrar også 
sterkt til økt attraktivitet. En satsing på økt industriell kompetanse i landsdelen vil 
også bidra til langsiktig attraktive rammebetingelser for store investeringer. 

5.1.5. Tilgang til produksjonskompetanse 
Prosessene i denne industrien er automatiserte, og krever derfor evnen til å 
videreutvikle og forbedre produksjonsprosesser5. Norge har sterke vitenskapelige 
fagmiljøer knyttet til materialteknologi, metallurgi og kjemi, blant annet ved Sintef, 
NTNU, IFE, UiO og CMR og i Narvik (Norut/høyskolen). Det er nære koblinger 
mellom disse aktørene og store industriselskaper. Den vitenskapelige 
kompetansen er viktigere for produkt- og prosessutvikling enn for utførelsen av 
produksjonsprosessene. I utviklingen av nye prosesser og renere produkter er det 
ikke sjelden at forskerne jobber systematisk inne i industrihallene sammen med 
operatørene og ingeniørene i selskapet. Det samme gjelder for 
verkstedskompetansen i industribedriftenes forsknings- og utviklingsenheter.  

Om lag 55 prosent av sysselsatte innenfor den kraftforedlende industrien arbeider 
innenfor naturvitenskapelige fagfelt, håndverk eller tekniske fag. 38 prosent 
arbeider med andre fagfelt, mens ca. 5 prosent arbeider med økonomiske og 
administrative oppgaver. Figur 6-5 viser at det på landsbasis er litt flere som 
arbeider med økonomiske og administrative fag innenfor den kraftforedlende 
industrien, mens det på landsbasis er færre sysselsatte innen naturvitenskapelig, 
håndverk og tekniske fag enn i Nordland. Dette kan forklares med at de fleste av 
de store selskapene har hovedkontor i andre fylker. Det altså færre administrativt 
ansatte innenfor denne sektoren i Nordland enn for landet samlet. 

Kraftforedlende industri møter mange av de samme utfordringene som store deler 
av annet næringsliv i forhold til rekruttering av fagarbeidere og sivilingeniører. 

Figur 5-4 Utvikling i behov for sivilingeniører, ingeniører og operatører (2012-2014). Vektet 
med sysselsetting 

                                                             
5 Ifølge Eramet er det denne typen kompetanse som nå gjør at bedriften velger å investere betydelige 
beløp i titan-produksjonen i Tyssedal. Etter å ha investert 1,3 milliarder kroner i ny 
produksjonsteknologi gjennom perioden 1999-2011, primært innen manganlegeringer, har Eramet 
nå et sterkere fokus på titan. På manganproduksjon finnes det ikke like unik utviklingskompetanse 
her i Norge, og framtidig satsing på denne produksjonen må i større grad ses i lys av outside-in 
perspektivene der markedsvekst i Asia spiller en helt sentral rolle (Jakobsen med flere, 2013). 
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Kilde: Norsk Industri Konjunkturrapport 2014 

 

Ifølge Norsk Industri oppleves ikke arbeidsmarkedet for fagarbeidere i 2014 som 
stramt, siden 55 prosent av bedriftene i deres undersøkelse i forbindelse med 
Konjunkturrapporten viser at det er god tilgjengelighet på fagarbeidere. 

5.1.6. Produktivitet 
Aktiv forskning for å øke produktiviteten vil kunne påvirke bedriftenes evne til å 
drive lønnsomt. Forskningsprogrammer og FoU-støtteordninger har stor 
betydning for bedriftene både i forhold til utvikling av nye/ forbedrede 
produksjonsprosesser, energisparing, gjenvinning og andre miljøtiltak.  

5.2.  Potensialet fram mot 2030 
Verdens befolkning øker raskt, og behovet for de viktige metallene og 
kjemiproduktene som produseres i Nord-Norge øker. Betydningen øker også fordi 
eksisterende ressurser i andre deler av verden gradvis tar slutt. Det er tilgangen 
på stabil, ren og rimelig kraft, rent og kaldt vann og personell med riktig 
kompetanse som gir grunnlag for den kraftforedlende industrien. I tabellen under 
presenterer vi globale langsiktige prognoser for konsum av metaller, basert på en 
detaljrik prognosemodell. Vi har plukket ut metaller som er relevante for Nord-
Norge. Veksten antas å være særlig høy for mangan og lavest for aluminium. 
Veksten 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.  

Tabell 5-1 Anslag på globalt konsum av metaller mot 2030 (millioner tonn) 



 
 

Nord-Norge i verdensklasse  38 

   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) 

Fremtidig potensial for produsentene i Nord-Norge henger nært sammen med 
tilgangen på energi. Energiproduksjonen fra vannkraft øker med mer enn 30 
prosent gjennom etablering av småkraft og nye større vannkraftanlegg. De store 
gassressursene som tas opp utenfor Helgeland og Hammerfest er ikke tatt i bruk 
som energikilde i kraftforedlende industri. Et nytt effektivt linjenett som dekker 
Nord-Norge er påbegynt, noe som i kombinasjon med økt transportkapasitet gjør 
etablering av nye kraftforedlende bedrifter mulig. Landsdelens kraftforedlende 
bedrifter er langt fremme i innføring av ny teknologi for energiøkonomisering. 
NGU har estimert industrimineraler og malmer i Nord-Norge med en verdi på mer 
enn 1500 milliarder.  

Med dette som bakgrunn anbefaler en rekke rapporter utvikling av nye 
kraftforedlende bedrifter. De viktigste produktene som anbefales er produksjon av 
jern fra malmforekomster i Nord-Norge, videreforedling av svensk jernmalm, 
produksjon av råvarer til solcelleindustrien, økt produksjon av aluminium, økning 
i den silisiumbaserte produksjonen, og petrokjemisk produksjon. 

Framtidspotensialet for kraftforedlende industri tilsier at økt krafttilgang, ledig 
kraft fra eksisterende bedrifters enøk, bruk av gass i produksjonen, og muligheter 
for større import av kraft fra finske atomkraftverk muliggjør en dobling av 
produksjonsvolumene fra Nord-Norge. En framtidig utbygging av vindkraft og 
større linjekapasitet til det nordlige Skandinavia, samt raskt økende uttak av 
mineraler i Sverige og i Norge, vil ytterligere øke potensialet for vekst. 
Kombinasjonen av kompetanse, energi, mineralressurser, havner og relativ 
nærhet til europeiske markeder ventes å øke attraktiviteten av å utføre slik 
produksjon i landsdelen sammenlignet med land der energiproduksjonen er 
basert på mindre miljøvennlige energikilder.  

Kombinasjonen av gass, elkraft og mineraler har betydelig potensial for industriell 
utvikling. En rekke studier avdekker store muligheter for bruk av naturgass i 
kombinasjon med mineraler i landsdelen. Gassco har også identifisert interessante 

løsninger for industriell bruk av norsk gass: Ammoniakk-produksjon, direktereduksjon 

av jernmalm, metallsmelting og produksjon av metanol. Det åpner seg med andre ord 

nye muligheter framover.  

Dobling av den kraftforedlende industriens omsetning og 
eksport:  
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Opp fra 14 milliarder i 2013 til 30 milliarder i 2030 

 

Det er grunn til å forvente at etablerte industriselskaper vil investere i 
oppgradering og vedlikehold av eksisterende produksjonsanlegg. Det kan også 
tenkes at det vil bli investert i helt nye virksomheter, som Ironman, men vi tror det 
vil høre med til sjeldenhetene. Det har tradisjonelt vært få ventureinvesteringer i 
kraftforedlende industri. Det skyldes dels at markedene er sykliske, at 
investeringsbehovet er stort og at skaleringspotensialet begrenses av 
kapitalinvesteringene. Vi tror ikke at antall ventureinvesteringer vil øke i årene 
framover. 

 

 

Faktaboks: 

Nærmere om framtidige næringsmuligheter ved industriell bruk 
av gass 

Utredningen «Industriell bruk av gass fra det nordøstlige Norskehavet» 6 drøfter 
alternative anvendelsesområder for industriell bruk av gass fra det nordøstlige 
Norskehavet. Mulighetene og forutsetningene om bruk av naturgass i industriell 
sammenheng drøftes for to ressursutfall (høyt og lavt) for petroleumsvirksomhet. 
Produksjonsprofilene som ligger som grunnlag for utredningen er utarbeidet av 
OD. Gassco påpeker at for begge scenariene er det kun industri basert på tørrgass 
som er aktuelt i forhold til industriell bruk av gass. For å få tilstrekkelig 
volumgrunnlag for våtgassbasert industri er det behov for store gassreserver med 
høyt etaninnhold, og siden volumet i det aktuelle området er ikke stort nok til å 
kunne forsvare tilstrekkelige gassleveranser i 20 år for industrien er dette ikke 
aktuelt. 

I det høye aktivitetsbildet beskrives fire anvendelsesområder for tørrgass ved 
ilandføring av naturgass. Direktereduksjon av jernmalm (DRI) ved bruk av 
naturgass kan være et anvendelsesområde. Utfordringen blir å finne interesserte 
investorer, samt usikkerhet tilknyttet krav om fjerning og deponering av CO2. DRI 
som anvendelsesområde vil ikke kunne utnytte hele forventningsprofilet på hele 
70 milliarder Sm3 fra Nordland VII og Troms II, da det er volum for leveranser til 
hele 6 DRI-anlegg over 24 år. Produksjon av metanol kan også være et aktuelt 
anvendelsesområde. I Norge finnes det i dag et anlegg på Tjeldbergodden som 
dekker 20 prosent av Europas behov. Metanol benyttes blant annet i 
treforedlingsindustri og som tilsetning til drivstoff. Metanol kan være en aktuell 
bruksform, men ikke som eneste bruksområdet til det store ressursgrunnlaget 
som finnes. Det tredje forslaget til bruk av naturgassen er til produksjon av 
ammoniakk. Ammoniakk inngår hovedsakelig i produksjon av kunstgjødsel. Et 

                                                             
6 Industriell bruk av gass fra det nordøstlige Norskehavet av Gassco 
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stort ammoniakkanlegg vil kunne ta rundt en tredjedel av ressursene i området. 
Det siste foreslåtte anvendelsesområdet er til bruk innen 
metallsmelteverksindustri. Alcoa har en ide om å etablere en aluminiumsmelter i 
regionen med innestengt gass som energikilde. Et metallsmelteverk i regionen kan 
ha komparativt fordel som følge av lave omgivelsestemperaturen, som gir høy 
virkningsgrad, samt at det er tilgang på kompetent arbeidskraft for denne type 
industri i regionen. Den høye virkningsgraden vil gi lavere CO2-utslipp 
sammenlignet med andre anlegg basert på naturgass utenfor Norge. Det antas at et 
metallsmelteranlegg vil kunne benytte om lag 25 prosent av gassproduksjonen i 
dette høyressurs-scenariet. Samlet kan de foreslåtte anvendelsesalternativene ta 
unna potensialet på 70 milliarder Sm3 over en periode på ca. 25 år. En forutsetning 
for at ressursene skal kunne realiseres er at utbyggerne sikres avsetning av 
ressursene og trygge økonomiske utvinnbare reserver gjennom realistiske 
inntektskilder. Gassco konkluderer med at det er vanskelig å se for seg at alle 
mulighetene realiseres og at en eksportløsning blir unødvendig. 

I det lave aktivitetsbildet er det de samme anvendelsesområdene som foreslås, 
men det totale ressursgrunnlaget er lavere. Et moderne DRI anlegg vil kunne ta 
rundt 50 prosent av ressursgrunnlaget dersom produksjonstiden utvides til 20 år. 
Et moderne metanolanlegg sammen med en DRI/HBI prosess vil kunne benytte 
hele det forventede ressursgrunnlaget i en periode på 25 år. Et stort 
ammoniakkanlegg kan benytte hele ressursgrunnlaget over en periode under 15 
år, noe som sannsynligvis blir en for kort tidshorisont for denne type industri. Et 
moderne aluminiumsanlegg har et gassbehov som tilsvarer all gassproduksjonen i 
dette scenarioet i 30 år, forutsatt at gassproduksjonen han strekkes til et så langt 
perspektiv. 

Siden det ikke er etablert infrastruktur i regionen for å bringe gassen til markedet 
vil utviklingen av gassressursene framstå som krevende. Den store distansen til de 
etablerte markedene med tilhørende kostnader gir muligheter for industriell 
anvendelse av gassen. Lokalt bruk av gassen i industri kan gi en prisfordel, 
forutsatt at det ikke blir behov for annen gasstransportløsning.  

Utredningen «Industriell bruk av gass fra Barentshavet sørøst»7 drøfter 
alternative anvendelsesområder for industriell bruk av gass fra Barentshavet 
sørøst. Mulighetene og forutsetningene om bruk av naturgass i industriell 
sammenheng drøftes for to ressursutfall (høyt og lavt) for petroleumsvirksomhet i 
det aktuelle området. Produksjonsprofilene som ligger som grunnlag for 
utredningen er utarbeidet av OD.  

I det høye aktivitetsbildet legges til grunn totale gassfunn på 120 milliarder Sm3 i 
perioden 2017-2022, hvor gassen blir ilandført til mottaksanlegg i Finnmark med 
en kapasitet på 5 milliarder Sm3 som settes i drift i 2027. Utbyggingen av 
gassressursene tilpasses kapasiteten på landanlegget slik at det blir en forholdsvis 
jevn utnyttelse i 25 til 30 år. Videre eksport av naturgassen går via rørledning eller 
konvertering til LNG. Det lave aktivitetsbildet omfatter ett oljefelt og ett gassfelt 
                                                             
7 Industriell bruk av gass fra Barentshavet sørøst av Gassco 
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med 30 milliarder Sm3 gass. Produksjonsstart er 2029. I dette scenarioet sendes 
gassen ved hjelp av CNG på skip, i tillegg til det antas at gassen kan føres til land 
for industriell bruk i regionen. 

Tilsvarende som i scenarioene for bruk av gass fra det nordøstlige Norskehavet er 
det de samme fire anvendelsesmetoder som belyses. Etablering av et moderne 
DRI-jernverk vil kunne benytte 10 prosent av de tilgjengelige ressursene. Et DRI-
basert jernverk kan være et alternativ ved ilandføring av naturgass i regionen til 
industrielt formål, men ikke som eneste brukeren. Metanolproduksjon er også en 
alternativ bruksform, men heller ikke denne anvendelsen kan stå som eneste 
bruker. Det tredje alternativet er å bygge et stort ammoniakkanlegg, som kan 
utnytte en tredjedel av volumet i dette scenarioet. Etablering av et 
metallsmelteverk vil kunne benytte ca. 15 prosent av gassproduksjonen i dette 
scenariet. Til sammen vil en etablering av alle de fire foreslåtte anleggene kunne 
benytte 80 prosent av produksjonskapasiteten. Det er en forutsetning at det finnes 
betydelige mengder gass for at dette scenariet skal kunne realiseres. Gassco mener 
det er lite sannsynlig at man klarer å benytte all gassen til industrielle formål og på 
den måten unngå eksport som krever større infrastruktur. I dette scenariet synes 
det derfor sannsynlig at det etableres en gasstransportløsning ut av regionen til 
det etablerte markedet. 

I det lave aktivitetsbildet for Barentshavet sørøst vil det ikke være tilstrekkelig 
produksjonskapasitet for langsiktig industriell virksomhet uten at 
produksjonsraten reduseres til rundt 1 milliarder Sm3 pr år, som gir ressurser til 
virksomhet i 30 år. Hver enkelt av anvendelsesområdene kan da være aktuelle 
avtakere av eventuell ilandført gass. I dette lave aktivitetsbildet er en framtidig 
ilandføring til bruk i industri avhengig av at det kan etableres industri som kan 
matche produksjonskapasiteten både med hensyn til kvalitet, kapasitet og 
tidsperspektiv.  
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6. To næringer med store 
men usikre muligheter  
I denne mulighetsstudien har vi fokusert på tre næringer som har et tydelig 
potensial for kraftig eksportvekst. Denne fokuseringen kan bidra til å tilsløre 
andre næringer som også har et potensial for å bli verdensledende innen gitte 
nisjer. Vår vurdering av reiselivsnæringen og næringen for utnyttelse av 
biomarine ressurser for medisinsk ernæringsrettet bruk er at disse har et 
betydelig potensial for å bli verdensledende innen spesialiserte segmenter, men i 
førstnevnte næring er det vanskelig å oppnå høy vekst, mens usikkerheten er stor i 
sistnevnte.  

6.1. Reiseliv 
Globalt vokser reiselivsnæringen jevnt og trutt med 4-5 prosent per år, som følge 
av økt kjøpekraft og framveksten av nye industrialiserte land.  Nord-Norge 
forventes å ta sin andel av denne veksten, men framover må næringen i nord 
kunne tilby unike og spesialiserte produkter til et kjøpesterkt utenlandsk 
publikum dersom landsdelen skal kunne vise til vekst som oversiger den globale 
markedsveksten.  

6.1.1. Kort om status i dag  
Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende reiselivsnæringer. 
Sektoranalysen av reiselivsnæringen i Nord-Norge avdekket at næringen i 2011 
hadde en omsetning på 14,4 milliarder kroner, en verdiskaping på 6,2 milliarder 
kroner og at næringen sysselsatte 11 901 personer.  Av de fem bransjene som 
inngår i næringen (transport, overnatting, servering, opplevelser og formidling) er 
det transport (verdiskaping 3,6 milliarder kroner) og overnatting (verdiskaping 
1,05 milliarder kroner) som utgjør de aller største bransjene i næringen. De tre 
andre bransjene som inngikk i kartleggingen var servering, opplevelser og 
formidling.  

Samlet er den nordnorske reiselivseksporten på over 3,2 milliarder kroner i dag, 
og med 86 prosent av de utenlandske gjestedøgnene i plassert i sommerhalvåret, 
er utlendinger på sommerferie i Nord-Norge en svært viktig inntektskilde for 
næringen. Men nordnorsk reiselivsnæring har vært i en omstillingsprosess de 
senere årene. Parallelt med en oppblomstring av nordlysturisme om vinteren, har 
den tradisjonelle rundreiseturismen på sommerhalvåret har vært på retur.  
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Figur 6-1 a) Utvikling i den totale verdiskaping indeksert med 2005 som basisår, (t.v.) og b) 
utvikling i verdiskaping per ansatt målt i tusen kroner (t.h.) målt i faste konsumpriser8 i 
Nord-Norge fordelt på reiselivsbransjer.  

 

Kilde: Menon 

Som figuren over viser har verdiskapingsveksten vært klart sterkest innen 
opplevelsesbransjen i Nord-Norge, med en 80 prosents vekst fra 2005 til 2011. 
Opplevelsesbransjen er en variert bransje bestående av museer, teatre, festivaler, 
guider og andre opplevelsesprodusenter. Det har både vært en sterk vekst i 
etterspørselen etter opplevelsesturisme de senere år, samtidig som det har vært 
vekst i offentlige tilskudd gjennom de rødgrønne kulturløft i samme periode. I 
tillegg har nordlysturismen og Hurtigrutens vintervekst bidratt til den gode 
veksten innen opplevelser. Bransjen har også hatt en positiv utvikling nasjonalt. 
Overnatting, transport og servering har på sin side hatt en verdiskapingsvekst fra i 
overkant av 25 prosent til i underkant av 20 prosent. Det har vært en 20 prosents 
reduksjon i verdiskapingen innen formidlingsbransjen, noe som i stor grad skyldes 
at internett har gjort mye tjenestene til denne bransjen overflødig.   

Utviklingen i verdiskaping per ansatt har vært innen transport, altså har 
produktiviteten blitt bedret. Ellers gar det vært svak positiv produktivitetsvekst i 
løpende prisen over perioden 2005 – 2011 sett under ett. 

6.1.2. Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge 
Menon og Nordlandsforskning utarbeidet Sektoranalysen av reiselivsnæringen i 
Nord-Norge for daværende Nærings- og handelsdepartementet i 2013. Hensikten 
med rapportens var å øke kunnskapene om reiselivsnæringen i regionen, utrede 
mulighetene for økt verdiskaping, identifiserte hindringer for utvikling, og 
identifiserte tiltak for vekst i reiselivsnæringen fram mot 2030. Det ble også gjort 

                                                             
8 I vår analyse har vi enkeltdeflatert med basis i konsumprisindeksen på årsbasis for å 
hindre støy fra inflasjon. Vi har valgt å måle i fastpriser med 2011 som basisår for 
deflateringen. 
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en framskrivning av verdiskaping og sysselsetting fram mot 2030, 2050 og 2100 
med og uten tiltak.  

Nåsituasjonen i reiselivsnæringen.  
Reiselivssektoren består av bedrifter som leverer tjenester innenfor overnatting, 
servering, transport, opplevelser og formidling. Disse bransjene hadde i 2011 en 
samlet omsetning på 14,4 milliarder kroner i Nord-Norge. Den desidert største 
bransjen er transport, som i 2011 sto for 56 prosent av omsetningen. 

Overnatting sto for 18 prosent, servering for 13, opplevelser for 8 og formidling 
for 5 prosent. Verdiskapingen i nordnorsk reiseliv var i 2011 6,2 milliarder kroner. 
Gjennomsnittlig verdiskaping per sysselsatt for reiselivet under ett var knappe 
520 000 kroner i 2011. Verdiskapingen fordeler seg mellom de ulike bransjene på 
tilsvarende måte som for omsetningen. 

Moderat vekst i senere år.  
Veksten i verdiskaping i Nord-Norge var på 19 prosent fra 2005 til 2011, som er 
noe lavere enn for reiselivet i hele landet, hvor veksten var 27 prosent i samme 
periode. I 2011 var 11 900 personer sysselsatt i reiselivet i Nord-Norge9 mot 
knappe 14 100 i 2005. Nedgangen forklares først og fremst med effektivisering. 
Det var transportbransjen som opplevde den største nedgangen med 30 prosent, 
mens sysselsettingen i opplevelsesbransjen økte med 38 prosent. 
Reiselivsnæringen er mest omfattende i Nordland, med en verdiskaping på 3,2 
milliarder kroner i 2011. I Troms var verdiskapingen 2,1 milliarder, mens i 
Finnmark var reiselivsnæringens verdiskaping på 866 millioner kroner i 2011. 
Forskjellene i omfang kan delvis forklares av at de største transportselskapene 
hadde hovedkontor i Nordland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-2  Verdiskaping i tusen kroner innen reiselivsnæringen i Nord-Norge i 2012. 
Rapporteringspliktige bedrifter.  

                                                             
9 Tallene er hentet fra Menons regnskapsdatabase som får tall fra Soliditet. 
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Kilde: Menon/Soliditet 

 

Reiselivsnæringen i Nord-Norge har flere store utfordringer. 
Reiselivsnæringen er svært spredt, og er i stor grad lokalisert utenfor byene. 
Distriktsreiselivets utfordring er at man lever av et konkurranseutsatt, 
sesongbetont marked, i motsetning til reiselivet i byene som i stor grad lever av 
lokalbefolkning og yrkesreisende med aktivitet året rundt. Næringen er 
fragmentert med mange små og finansielt svake selskaper. Den fragmenterte 
næringsstrukturen fører til at bedriftene har begrensede ressurser til 
investeringer, produktutvikling og markedsutvikling. Tilgjengelighet en også en 
viktig flaskehals for reiselivet i Nord-Norge. Nord-Norge ligger langt fra 
markedene, og fly er derfor det foretrukne transportmiddelet for turistene. God 
infrastruktur for luftfart er en vesentlig forutsetning for økt verdiskaping i 
reiselivsnæringen. 

Reiselivsnæringen har potensiale for vekst på tross av utfordringene. 
Generell befolkningsvekst og globalisering i form av økt kommunikasjon, økt 
handel og kulturell utveksling vil bidra økt global turisme. Det er rimelig sikkert at 
man vil oppleve global økonomisk vekst i årene som kommer, selv om det er 
stagnasjon i Norges viktigste markeder i dag. Tall fra UNWTO viser at veksten i 
internasjonal turisme vil fortsette å vokse, og det nordnorske reiselivsproduktet 
har svært høy attraksjonskraft i internasjonal sammenheng, og bør kunne ta sin 
del av denne veksten. Samtidig er det vanskelig å forutsi hvordan faktorer som 
klimaendringer, volatile drivstoffpriser og teknologisk utvikling vil påvirke 
utviklingen av reiselivsnæringen i Nord-Norge.  

Framskrivning gir vekst i verdiskaping, mens sysselsettingen holder seg på 
dagens nivå. For å framskrive en referansebane for reiselivssatsingen mot år 
2030, legger Menon til grunn de samme forutsetninger om nasjonal økonomisk 
utvikling som Statistisk sentralbyrå har benyttet i Perspektivmeldingen. Man antar 
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at verdiskapingsveksten blir på 38 prosent fram til 2030, men at veksten kommer i 
form av en generell arbeidsproduktivitetsforbedring på 1,8 prosent i året. 
Sysselsettingen vil dermed holde seg stabil på dagens nivå. 

Fem tiltak som vil skape vekst. Forfatterne foreslår fem konkrete tiltak for å øke 
verdiskapingen innen reiselivsnæringen i Nord-Norge; utbygging av flyplasser på 
Helgeland og i Lofoten, opprettelse av et charterfond for stimulere flygninger til 
landsdelen, styrke og effektivisere organiseringen av reisemålsselskapene og lage 
ordninger for å tiltrekke utenlandske bedrifter til landsdelen. En sterk politisk 
satsning vil ifølge modellberegningene kunne føre til en verdiskapingsvekst på 36 
prosent for reiselivsnæringen i Nord-Norge i 2030, i tillegg til 
verdiskapingsveksten på 38 prosent i referansebanen. Veksten i verdiskaping vil 
da gi om lag 14 prosent høyere sysselsetting i 2030 (ca. 1600 sysselsatte). 

Den langsiktige makro- og realøkonomiske modellen (NOREG) viser at en økt 
satsing på reiselivsnæringen bidrar til å øke næringens verdiskaping i fylkene i 
Nord-Norge med en marginal vekst på mellom 4 og 10 prosent i 2030 og mellom 
1,4 og 4 prosent i 2060, sett opp mot referansebanen. Økningen i BNP som følge av 
reiselivssatsingen blir helt marginal, som et resultat av at reiselivssatsingen gir 
store fortrengningseffekter. 

6.1.3. Nord-Norges konkurranseevne avhenger av 
opplevelsesinnholdet og tilgjengelighet 
Verdiskapingspotensialet til nordnorsk reiselivsnæring avhenger av flere ulike 
momenter. Nordnorsk reiselivsnæring og andre landsdelers og lands 
reiselivsnæringer påvirkes av den underliggende veksten i reiselivsmarkedene, og 
som nevnt har det vært god vekst i globalt reiselivsforbruk i tråd med global 
økonomisk vekst, noe som betyr at den globale reiselivskaken vokser. For at Nord-
Norge skal realisere verdiskapingspotensialet som følger av at kaken vokser, må 
reiselivsnæringen være konkurransedyktig i forhold til andre landsdeler og 
utlandet, og da må den først og fremst konkurrere på innhold, tilgjengelighet og 
pris relativt til konkurrentene. 

Nordnorsk natur og kultur er unik, mens næringen har en del 
utfordringer 

Man kan dele innholdet i det nordnorske reiselivsproduktet inn i underkategoriene 
gitte natur- og kulturgoder på den ene siden og det kommersielle tilbudet på den 
andre siden. Når det gjelder natur- og kulturgodene kan det med rette hevdes at 
Nord-Norges største konkurransefortrinn er den arktiske naturen, dyrelivet, 
midnattsol, nordlys, i tillegg til kyst- og kulturhistorien. Den nordnorske naturen, 
og også til dels kulturen, er unik i verdenssammenheng og har i seg selv potensiale 
til å tiltrekke svært mange turister til landsdelen.  

Når det gjelder den kommersielle innholdsproduksjonen opplever næringen flere 
store utfordringer.10 Reiselivsnæringen består av bedrifter som er 

                                                             
10 Med det kommersielle innholdstilbudet i Nord-Norge menes produktet næringen selger til turistene, og som 
leveres av hele reiselivsnæringen, fra transportører, til hoteller og restauranter, til museer og guider. 
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komplementære innenfor en geografisk avgrensning fordi de tilbyr ulike typer 
tjenester den reisende etterspør. For eksempel påvirkes hotellene i et område av 
at transportører bringer turistene til stedet, at guider og museer kan tilby 
turistene ulike opplevelser og turisten kan nyte god mat og drikke på restauranter 
og cafeer i nærheten. Jo flere reiselivsbedrifter det finner jo bedre blir tilbudet til 
den reisende. Det kommersielle reiselivsproduktet mindre plasser i Nord-Norge er 
lite variert, siden landsdelen er langstrakt og tynt befolket og at antall 
reiselivsbedrifter ofte er lite lokalt. Reiselivsbedriftene er gjensidig avhengige av 
hverandre og har på den ene siden ha nytte av å gå sammen om enkelte 
fellesløsninger, men på den andre siden er gevinstene ved koordinering og 
samarbeid vanskelig å realisere, fordi det er store transaksjonskostnader 
forbundet med koordinering. I Nord-Norge gjør geografisk avstand 
koordineringskostnadene enda større enn i andre deler landet.  

Reiselivsnæringen i Nord-Norge har, i likhet med næringen i resten av landet, 
problemer med å tilegne seg kompetent kapital og arbeidskraft. Reiselivsnæringen 
består av mange mindre og finansielt svakere bedrifter som har vanskeligere for 
lån og annen finansiering. I tillegg sliter reiselivsnæringen, som arbeidsintensiv 
eksportnæring, med et dobbelt lønnspress. Den internasjonale konkurransen 
medfører at bedriftene må holde lønnsnivået så lavt som mulig, mens et lavt 
lønnsnivå nasjonalt sett innebærer at reiselivsnæringen taper konkurransen om 
kompetent arbeidskraft i Norge. 

Store deler av Nord-Norge trenger bedre tilgjengelighet til markedene 
Reisendes valg av reisemål er avhengig av tilgjengelighet, både i form av fysisk 
tilgjengelighet og informasjon om, og markedsføring av, landsdelen.  

For at turister skal ha tilgang 
til å oppleve 
reiselivsproduktenes innhold 
er tilgjengelighet av aller 
største viktighet. Den fysiske 
tilgjengeligheten til det 
nordnorske 
reiselivsproduktet er relativt 
dårlig i forhold til de store 
markedene i Norge og 
internasjonalt, og mangel på 
stamruteflyplass er en stor 
utfordring for flere av 
regionene i Nord-Norge. 
Nord-Norge er, på bakgrunn 
av lange avstander, den 
landsdelen i Norge som i 
størst grad er av er avhengig 
av luftfart. Både for reiser til/fra landsdelen og innen landsdelen er andel 
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flytransport høyere enn i noen andre landsdeler og tall fra Avinor viser at 
flyandelen på reiser mellom Nord-Norge og Østlandet ligger på 90-98 % avhengig 
av reisestrekning. Nord-Norge har i dag to nasjonale lufthavner, fem regionale 
lufthavner og tjue lokale lufthavner, hvorav alle eies og drives av Avinor og i 
enkelte tilfeller av Forsvaret. Elleve av Avinors atten operative anbudsruter ligger 
i Nord-Norge.   

Oslo lufthavn Gardemoen, men også til en viss grad Bergen lufthavn Flesland og 
Trondheim lufthavn Værnes, er de viktigste innfallsårene for reiselivet til Nord-
Norge. Tromsø lufthavn Langnes har flyruter til det svenske markedene ved Luleå 
og Stockholm, og England med London og Manchester. Men sett bort i fra de større 
lufthavnene i Tromsø og Bodø er tilgjengeligheten til landsdelen lav. Blant annet 
mangler viktige reiselivsregioner som Lofoten og Helgeland større flyplasser og 
sliter med lav tilgjengelighet, noe som gjør at man taper i konkurransen om 
tidsfølsomme segmenter som for eksempel kurs- og konferansegjester og 
helgereisende. Avinor melder at det jobbes med å få etablert nye og større 
lufthavner i Mo i Rana, Lofoten og Hammerfest. Når Hålogalandsbrua står ferdig i 
2017 vil flyplassen i Narvik (Framnes) legges ned. 

Når det gjelder produksjon av fellesgoder som informasjon om og markedsføring 
av Nord-Norge lider reiselivsnæringen av at den er fragmentert og geografisk 
spredt. For å samle kompetansen og midlene på et sted, ble landsdelsselskapet 
NordNorsk Reiseliv ble etablert i 2010. Selskapets overordnede mål er å etablere 
og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, 
markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til 
beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser.11 I 2011 brukte 
NordNorsk Reiseliv 27,5 millioner kroner på markedsføring av Nord-Norge som 
destinasjon. Offentlig finansiert profilmarkedsføring for Nord-Norge retter opp et 
fellesgodeproblem, ved at mange aktører nyter godt av markedsføringen, som få 
har privat insentiv til å bruke penger på. Å skape bevissthet om det nordnorske 
reiselivsproduktet i inn- og utland er svært viktig for å realisere nordnorsk 
reiselivsnærings fremtidige verdiskapingspotensial. 

 

Figur 6-3   Prisnivå i ulike næringer målt opp mot gjennomsnittet i EU 

                                                             
11 Jf. vedtektene til selskapet 
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Kilde: Menon 

 

 

 

Det nordnorske reiselivsproduktet har et høyt prisnivå 
Reisendes valg av reisemål er også svært avhengig av pris. Prisnivået på 
nordnorske reiselivsprodukter er, som for norsk reiseliv generelt, høyere enn 
prisnivået på reiselivsprodukter i andre land i Europa. Reiselivsnæringen i Nord-
Norge har, som næringen i resten av landet, problemer med å holde 
lønnskostnadenes andel av omsetningen nede, og samtidig klare å tiltrekke seg 
arbeidskraft og kompetanse. I tillegg gjør tilgjengeligheten til nordnorsk reiseliv at 
transportprisene til er høyere enn i andre deler av landet, særlig til de mindre 
flyplassene og mindre sentrale delene av landsdelen. I en situasjon der prisnivået 
er svært høyt i forhold til konkurrentene er det på sikt viktig at reiselivsbedriftene 
klarer å oppnå høyere produktivtetsvekst enn lønnsveksten, og slik øker evnen til 
å konkurrere på pris og samtidig mer lønnsomme bedrifter. Lønnsomme bedrifter 
har videre større mulighetsrom til å innovere produktene og 
produksjonsprosessene.  
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6.1.4. Potensialet frem mot 2030 
Både Nord-Norges prisnivå og høye lønnskostnader taler mot en raskt voksende 
næring i årene fram mot 2030. Skal man vinne markedsandeler internasjonalt må 
man derfor ty til innovasjon, bedre tilgjengeligheten og bedre den internasjonale 
markedsføringen. Sektoranalysen foreslår følgende tiltak for å få vekst i 
verdiskapingen: Utbygging av flyplasser, charterfond Nord-Norge, sterkere 
produkt-markedskoblinger, effektivisering av reisemålsselskapene, samt 
kompetanseheving gjennom at det blir flere profesjonelle reiselivsaktører. 
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6.2. Biomarin helse 
Forskningsinstitusjonene og et økende antall bedrifter i Nord-Norge har rettet sin 
aktivitet inn mot å utnytte biomarine ressurser for anvendelse innen feltet 
menneskehelse. Slike biomarine ressurser har vi lang tradisjon for å benytte til 
ernæring og oppdrett, men potensialet i medisinsk bruk er stort sett uutnyttet. 
Ettersom havet inneholder et enormt diversifisert biomateriale, retter nå den 
farmasøytiske industrien seg i økende grad mot miljøer som arbeider med slike 
ressurser. I Tromsø har man over lang tid bygget opp et slikt miljø og sakte men 
sikkert ser man konturene av en industri som bygger på denne anvendelsen av 
biomarine ressurser.  

Solid global vekst i helserettet næringsliv mot 2030 
Det globale markedet for helseprodukter har de siste 10 årene vokst med ca. 7 
prosent i året. Når den internasjonale Life Science-næringen vokser vil den søke 
etter stadig nye ingredienser som kan danne grunnlag for nye helsefremmende 
preparater og produkter. 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 produkter. Men usikkerheten om 
framtiden er stor i denne næringen. 

Nord-Norge har kommet kort så langt 
I Norge er omfanget av rene bioteknologibedrifter beskjedent. Om lag 1000 
bedrifter i Norge fokuserer på bioteknologi rettet mot menneskehelse, men bare 
noen få har klart å vokse seg store. Hundre av disse finnes i Nord-Norge, mens 
knappe 50 har hovedkontor i landsdelen. Samtidig satses det nå tungt på forskning 
innen marin bioteknologi i Nord-Norge, med tyngdepunkt i Tromsø. Etableringen 
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 satsing som på sikt kan gi store eksportinntekter til landsdelen.  

Store overraskelser kan komme 
Så langt har satsingen kastet lite av seg i form av lønnsom næringsvirksomhet i 
Nord-Norge, men det kan komme store overraskelser, eksempelvis i selskaper som 
Lytix, Orthogenics og Prophylix Pharma. 

Eksempler på suksesser finnes 
I Norge har vi gode eksempler på sterke lokale biomarin klynger som skaper store 
verdier. Et eksempel er den marine ingrediens-klyngen i Ålesund/Møre. 
Bedriftene i klyngen representerer et bredt spekter av relaterte aktører, som 
inkluderer alt fra forskningsinstitusjoner, industriforetak, fiskebåtrederier og 
utstyrsleverandører. Det er også et tydelig innslag av utenlandske aktører i 
klyngen. Disse bedriftene skapte verdier for 1,8 milliarder kroner og over 400 
arbeidsplasser i 2012. Veien dit for bedriftene i Nord-Norge er ikke lang.  
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7. Tilførsel av ressurser 
Så langt har vi fokusert på å bre ut mulighetsrommet for næringsutvikling i de tre 
næringene med det tydeligste potensialet for høy eksportvekst framover. En vekst 
av den form vi har beskrevet i kapittel 3, 4 og 5 vil nødvendigvis åpne for 
muligheter i andre næringer, men samtidig kreve tilgang på ressurser for at 
produksjonen skal kunne økes. I dette kapittelet ser vi nærmere på fire sentrale 
ressurser som vil spille en avgjørende rolle for om mulighetsrommet kan fylles i 
2030. Disse fire ressursene er: Arbeidskraft og kompetanse, arealer, infrastruktur 
og transport og sist men ikke minst; tilgang på kapital. Vi starter med 
arbeidskraften. 

 

7.1. Arbeidskraft og kompetanse mot 2030 
 

7.1.1. Kort om status i dag 
 

De fire største eksportnæringene i Nord-Norge (sjømat, kraftforedlende industri, 
offshore/maritim og reiseliv) sysselsetter i dag i overkant av 32 000 personer. 3 
300 av disse jobber i havbruksnæringen i dag, mens 3 700 er ansatt i den 
kraftforedlende industrien, 8 700 er sysselsatt i leverandørindustrien og ca. 
12 000 i reiselivsnæringen. Hele 23 prosent av de sysselsatte i næringslivet i Nord-
Norge jobber i de fire store eksportnæringene. Ser vi på alle sysselsatte i 
landsdelen (offentlig sektor inkludert) står disse for en andel på 14 prosent av 
totalt antall sysselsatte i regionen. Denne andelen ligger over den tilsvarende 
andelen for resten av landet. 

De siste fem årene har sysselsettingen i de nordnorske eksportnæringen vokst 
med samme fart som sysselsettingen i landsdelen generelt. I den nordnorske 
mineralnæringen med fokus på gruvedrift har sysselsettingsveksten vært sterk 
med nesten en dobling i perioden 2008 til 2013. Offshore leverandørindustri har 
også opplevd en klar vekst de siste tre årene etter en liten nedgang fra 2008 til 
2010. Nye tall viser imidlertid en lavere vekst i 2013 enn det som var forventet. I 
sjømatnæringen og den kraftforedlende industrien har derimot sysselsettingen 
falt siden 2008. I sjømatnæringen er dette i hovedsak en konsekvens av økt 
produktivitet innen fiskeri og at næringen er i ferd med å bli mer kapitalintensiv. I 
den kraftforedlende industrien har det også vært en produktivitetsvekst, men her 
bærer utviklingen også preg av de harde tidene verdensøkonomien har opplevd 
etter finanskrisen. 
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Figur 7-1: Næringenes andel av arbeidsplasser i Nord-Norge 

  

Kilde: SSB og Menon 

 

7.1.2. Kunnskapsinnhentingen om kompetanse i Nord-Norge 
 

Utredningen fra kunnskapsinnhentingen (Damvad med flere, 2013) dekker alle 
næringer i Nord-Norge, men har et spesielt fokus på marine næringer og reiseliv. 
Analysen viser at nordnorsk næringsliv står overfor særskilte 
kompetanseutfordringer. For det første vokser arbeidstilbudet mindre enn i 
resten av landet. For det andre er kompetansenivået generelt lavere i Nord-Norge 
enn i resten av landet, og for det tredje får nordnorske virksomheter mindre 
tilgang til nye, høyt utdannede arbeidstakere enn i resten av landet. 

Lavt utdanningsnivå blant ansatte i det private i nord. Befolkningen i Nord-
Norge har kun noe lavere formell utdannelse enn i resten av landet generelt sett, 
men innen privat sektor er forskjellene mellom arbeidskraftens utdanningsnivå i 
Nord-Norge, relativt til resten, større. I private nordnorske virksomheter har 16,3 
prosent av arbeidstakerne høyere utdannelse, mens tilsvarende tall i resten av 
Norge er 25,4 prosent. Næringslivet i Nord-Norge synes likevel å være i ferd med å 
lukke igjen gapet. Andelen ansatte i det private med utdanning på masternivå har 
økt med 63 prosent i Nord-Norge fra 2000 til 2010, mens økningen har vært på 54 
prosent for resten av landet. Tilsvarende har andelen med PhD økt med hele 124 
prosent i nord mot 72 prosent i resten av landet. 

Overrislingseffekt fra Universitetet i Tromsø. Når man sammenligner innad i 
Nord-Norge viser statistikken at det er størst andel innbyggere med høyere 
utdanning i Troms, deretter følger Finnmark, mens Nordland har lavest andel med 
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høyere utdanning. Andelen ansatte med doktorgrad i privat sektor er for øvrig 
markant høyere i Troms, sammenlignet med Finnmark og Nordland. Forskjellen 
kan tyde på at det er en «overføringseffekt» av høyt utdannede fra Universitetet i 
Tromsø til privat sektor i Troms.  

Næringslivet taper kampen om arbeidskraften. Demografiske endringer og 
forventet vekst i flere næringer i Nord-Norge tilsier at det vil bli et stort behov for 
arbeidskraft i næringslivet i årene som kommer. Likevel har sysselsettingsveksten 
i offentlig sektor vært høyere enn i privat sektor i Nord-Norge; antall sysselsatte 
innenfor offentlig sektor har steget med 12 prosent fra 2000 til 2010, mens antall 
sysselsatte i privat sektor økte med kun 4 prosent i samme periode. Nyansatte 
med høyere utdanning søker seg også oftere til offentlig sektor enn privat sektor i 
Nord-Norge. I 2010 ble 66 prosent av de masterutdannede arbeidstagerne som 
skiftet jobb til en stilling i Nord-Norge ansatt i offentlig sektor. Se også figuren 
under.  

Figur 7-2 Fordeling av nyansatte bachelor- og masterutdannede mellom privat og offentlig 
sektor i Nor-Norge og resten av Norge i 2012 

 

Kilde: SSB og DAMVAD (2013) 

 

7.1.3. Satsing på FoU og utdanning utvider mulighetsrommet 
 

FoU, Kompetanse og utdanning blir en stadig viktigere faktor i en mer globalisert 
verden med økende konkurranse. For at et høykostland som Norge skal være 
konkurransedyktig er det behov for spesialisering som krever høy kompetanse. 
Dette vil også gjelde for Nord-Norge. I en nordnorsk økonomi preget av knapphet 
på arbeidskraft vil økt produktivitet som følge av FoU og utdanning være en 
løsning for fortsatt vekst i verdiskapingen.  



 
 

Nord-Norge i verdensklasse  55 

Selv om både økt FoU og flere med høyere utdannelse vil gi produktivitetseffekter 
viser makroberegninger at satsing på økt utdanning vil gi størst effekt. Grunnen til 
dette er at satsingen på utdanning vil gi større vekst i offentlige tjenester som også 
genererer verdiskaping. Makroberegningene tar imidlertid ikke høyde for at det er 
et stort underskudd av fagarbeidere i Nord-Norge. En bredere satsing på 
utdanning som også gjelder denne gruppen arbeidstakere vil derfor kunne være 
enda mer fruktbart for landsdelen. Beregninger av tiltakspakker rettet mot FoU og 
forskning i kombinasjon med andre mer næringsrettede tiltak viser at økt 
produktivitet som følge av satsing på kompetanse kan redusere 
fortrengingseffektene av andre virkemidler. Dette er viktig lærdom ikke minst for 
Nord-Norge som har en knappere tilgang til arbeidskraft enn resten av landet. 

For at en satsing skal komme Nord-Norge til gode er det imidlertid nødvendig å 
sørge for at aktiviteten skjer her og ikke trekker studenter og forskning til større 
miljøer i andre deler av landet. Studenter er ofte mer tilbøyelig til å søke jobb nær 
utdanningsinstitusjonen de går på, spesielt hvis de har en lokal tilknytning fra før. 
Det blir derfor viktig å sørge for at utdanningstilbudet i nord holder høy kvalitet 
slik at flere nordnorske studenter velger å bli i regionen både under og etter 
utdannelsen.  

Figur 7-3 Årlig antall årlige nye studieplasser ved universiteter og høyskoler i Nord-Norge 

 

Kilde: Kunnskapsdepartementet og egne beregninger basert på NOREG-modellen 

Økt FoU og satsing på utdanning er generelle tiltak som gir positive effekter på 
tvers av næringene og gir liten grad av fortrengning siden effekten først og fremst 
kommer gjennom økt produktivitet. Å innrette en slik politikk mot en region kan 
imidlertid være utfordrende. Det er liten grunn til å tro at mindre 
utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer i nord vil kunne konkurrere med 
større miljøer i andre deler av landet på et bredt spekter av områder. En økt 
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satsing på mer spesialiserte enheter i nær tilknytning til næringsområder der 
Nord-Norge har særskilte kompetansefortrinn og naturressurser kan derimot 
være mer fruktbart. Samarbeid med større utdanningsinstitusjoner kan også være 
en løsning som sørger for konkurransedyktig nivå på undervisningen.  

7.1.4. Potensiell vekst i sysselsetting fram mot 2030 
 

Dersom mulighetsrommet utnyttes fullt ut i de tre næringene vil det skapes nye 
arbeidsplasser og betydelig større behov for kompetanse. Dersom vi legger til 
grunn en produktivitetsvekst for arbeidstakerne på 1 prosent per år, vil 
aktivitetsøkningen i disse tre næringene skape 32 000 nye arbeidsplasser i Nord-
Norge 

Havbruksnæringen skaper 8 000 nye arbeidsplasser med 1 500 arbeidsplasser for 
høyt utdannede. Disse tallene hviler i stor grad på forventet vekst i 
utdanningsgrad og produktivitetsvekst som er rapportert i sektorrapporten for 
kunnskapsinnhentingen.  

Petroleumssektoren skaper 6 000 nye arbeidsplasser og 3 000 av disse vil gå til 
personer med høyere utdanning. Her har vi lagt til grunn at sysselsettingen vokser 
proporsjonalt med omsetningen, justert for produktivitetsveksten. 
Utdanningsgraden er basert på framskrivning av utdanningsgraden i hele 
befolkningen.  

I den kraftforedlende industrien vil det skapes 4 000 arbeidsplasser der 800 er for 
personer med høyere utdanning. Her har vi benyttet utdanningsgraden i næringen 
i Nord-Norge slik den er rapportert til KunnskapsParken Bodø i særskilte 
utkjøringer av data fra SSB. 

Nye jobber i en næring skaper også nye jobber i lokalsamfunnene rundt. 
Ringvirkninger av vekstnæringenes utvikling vil skape arbeidsplasser for 14 000 
med 6 300 arbeidsplasser for høyt utdannede. 

Figur 7-44 Antall sysselsatte i Nord-Norge med normal framskrivning og med hele 
mulighetsrommet utnyttet 
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Kilde: SSB og egne beregninger 

Mye av kompetansen må komme utenifra. Med dagens utvikling vil ikke Norge 
utdanne nok ingeniører og mennesker med realfaglig kompetanse fram mot 2030. 
Med høy vekst og mange nye arbeidsplasser vil Nord-Norge fortsette å tiltrekke 
seg kompetanse utenifra. I tillegg vil nye muligheter i det nordnorske arbeidslivet 
gjøre universiteter og høyskoler i nord mer attraktive. Dette forutsetter at det 
framtidige utdanningstilbudet i nord i større grad enn i dag samsvarer med 
næringslivets behov for kompetanse. Lykkes landsdelen med dette vil 
selvforsyningsgraden av kompetent arbeidskraft i Nord-Norge kunne øke kraftig.  

Nærmere om forutsetningene for beregningene av hvor arbeidskraften kommer 
fra skal inn her 

Figur 7-5 Hvor kommer den nye arbeidskraften fra? 
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Kilde: SSB og anslag fra Menon  
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7.2. Kapital og investeringer mot 2030 
Den kraftige veksten i aktivitet i de tre næringene vil kreve omfattende 
investeringer: Våre beregninger viser at næringslivet må doble investeringene, 
med til sammen 200 milliarder kroner fram mot 2030. I tillegg vil det offentlige 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.  

7.2.1. Potensialet for investeringer from mot 2030 
 

I figuren under beskriver vi hvordan investeringsuniverset vil se ut gjennom 
perioden 2015-2030, med og uten en kraftig satsing på de tre næringene sjømat, 
petroleum og kraftforedlende industri. I perioden 1997-2011 (14 år) ble det 
investert totalt 410 milliarder kroner i Nord-Norge (jf. Fylkesvis 
nasjonalregnskap). 130 milliarder ble investert i næringslivet, mens det 
resterende ble investert i offentlig sektor og i bolig.  

Dersom vi framskriver investeringsaktiviteten med en tilsvarende vekst som man 
hadde i perioden 1997-2011, vil Nord-Norge investere 700 milliarder kroner totalt 
gjennom perioden 2015-2030. Våre anslag viser at en full utnyttelse av 
mulighetsrommet til de nevnte næringene vil kunne løfte investeringsaktiviteten 
gjennom perioden med ytterligere 300 milliarder. Da står vi overfor 1000 
milliarder kroner i investeringer i landsdelen de neste 15 årene. 

Figur 7-6 Investeringer i Nord-Norge fram mot 2030  

 

Kilde: SSB og egne beregninger/framskrivninger 
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Næringslivet i Nord-Norge kan ikke bli verdensledende uten kapital til 
investeringer. Det potensial som ligger i akvakultur, kraftforedlende industri og 
petroleum vil gi mulighet for en dobling av investeringsaktiviteten i næringslivet i 
Nord-Norge fram mot 2030. Vi snakker om ytterligere 200 milliarder kroner i 
investeringer i næringslivet over disse årene. I tabellen under oppsummerer vi 
beregningene av økt investeringsaktivitet som følge av at mulighetsrommet 
utnyttes fullt ut. Sjømatnæringen vil utføre ytterligere investeringer for 20 
milliarder, den kraftforedlende industrien vil utføre investeringsprosjekter for 30 
milliarder i tillegg til det man skulle forvente normalt, mens offshore 
leverandørene og olje- og gass-sektoren må gjennomføre investeringer på land for 
ca. 50 milliarder i tillegg. Utover disse investeringene vil resten av næringslivet i 
Nord-Norge også måtte investere for å kunne tilby flere varer og tjenester til de 
næringene vi har omtalt. Dette gjelder ikke minst energiprodusentene, 
transportbedriftene, bygg- og anleggssektoren, verftene og varehandelen. Et 
moderat 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. 

 Tabell 6-1 Økt investeringsaktivitet (2015-2030) som følge av at mulighetsrommet utnyttes 
fullt ut 

 

I tillegg til dette vil en kraftig økning i aktiviteten i næringslivet skape behov for 
investeringer som det offentlige og husholdningene står for. Vi snakker om 
investering i boliger, infrastruktur og bygg for offentlige 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. 
Det er naturlig å forvente at det offentlige ikke kan fullt ut matche økningen i 
næringslivets investeringer med økninger i offentlige investeringer, men at 
husholdningene og det offentlige samlet vil kunne øke investeringene med om lag 
100 milliarder kroner i samme periode. Vi snakker her med andre ord om 
ringvirkninger som delvis knytter seg til økte investeringer i bolig når 
sysselsettingen øker, og økte investeringer over offentlige budsjetter. 

 

7.2.2. Nærmere om beregningene av økte investeringer 
 

Prosessindustri 30 Mrd

Sjømat 20 Mrd

Petroleum 50 Mrd

Ringvirkninger i resten av næringslivet 100 Mrd

Totalt 200 Mrd
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I sjømatnæringen investeres det i dag for ca. 350 millioner per år i landsdelen, 
bare i akvakultur (tall fra SSB). Med en vekst på 4,5 prosent per år skal dette opp 
til 800 millioner i 2030. Ser vi historisk på det, så er dette en lav vekst. I 
gjennomsnitt har investeringene vokst med 23 prosent per år både hvis vi ser på 
de siste 10 årene og hvis vi ser på de siste 30 årene. Vi tror ikke at veksten skal 
fortsette på dette nivået, selv med vår seksdobling av produksjonsvolumene, men 
hvis vi antar at det kreves en årlig investeringsvekst som er tre ganger så høy som 
utviklingen uten satsing, så vil denne næringen måtte øke investeringene med ca. 
20 milliarder i Nord-Norge samlet sett fram mot 2030. 

I petroleumsnæringen tar vi utgangspunkt i investeringsanslag for LoVeSe-
utbyggingen som ble levert av Oljedirektoratet. De anslo investeringsbehovet til 
ca. 60 milliarder knyttet til landanlegg og ilandføring/rør. Dette var i det mest 
aktive scenariet. I det lave scenariet står vi overfor investeringer på ca. 1/3 av 
dette. Vi har lagt oss på 50 milliarder som et konservativt estimat for 
landinvesteringer for både Barentshavet og det nordøstlige Norskehavet fram mot 
2030.  

For den kraftforedlende industrien ser vi historisk at investeringene følger 
verdiskapingen nokså tett, med noen års lead (ligger foran). Industrien har 
investert om lag 1-2 milliarder kroner per år de siste årene. Skal verdiskapingen 
opp til 3 ganger dette nivået, må også investeringene følge proporsjonalt. Da får vi 
et behov for tilleggsinvesteringer på ca. 30 milliarder kroner over hele perioden. 

Hvis investeringsveksten i Nord-Norge fortsetter med samme fart framover som 
etter årtusenskiftet (2,7 prosent), skal landsdelen investere over 800 milliarder 
kroner i økonomien fram til 2030. Her baserer vi oss på tall for investeringer fra 
SSB. 250 milliarder skal investeres i næringslivet, selv uten den økte satsingen vi 
skisserer.  

Kort fortalt sier dette oss at investeringene i næringslivet vil måtte øke med 75 
prosent dersom vi skal få til den veksten som vi mener er mulig innen sjømat, olje 
og gass og kraftforedlende industri med fornybarsatsing.  

Hvor mye er 200 milliarder? 

200 milliarder er mye for næringslivet, men norsk økonomi er vant med store 
investeringsløft. Bare på Utsira-høyden i Nordsjøen planlegger nå staten å 
investere 120 milliarder for å utvikle oljefeltet, og erfaringene tilsier at slike 
prosjekter blir langt større over tid.  

Gjennom de siste 15 årene har investeringene i Rogaland økt med knappe 2 
prosent raskere fart enn i Nord-Norge. Over 15 år innebærer dette at 
investeringene blir 30 prosent høyere. Totalt sett vil Nord-Norge investere 170 
milliarder mer dersom man får samme investeringsvekst som Rogaland. Det skal 
ikke så mye til.  

Sagt med andre ord: Vårt skisserte investeringsløft er på ingen måte umulig.  
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7.2.3. Hvor skal kapitalen komme fra? 
Regionens banker og eiere har ikke så mye kapital. For å utløse mulighetene må 
det bli attraktivt å investere for investorer i næringslivet i resten av landet og i 
utlandet. Det er kanskje særlig de utenlandske investorene og eierne som vil 
trekke lasset. For å kunne finansiere investeringer i infrastruktur og offentlige 
bygg må også staten vise interesse.  

Det er lite utenlandsk eierskap i nordnorsk næringsliv. Andelen er det halve av hva 
vi finner i Norge totalt (14 prosent mot 28 prosent). Med kraftig vekst innen 
akvakultur, kraftforedlende industri og offshore leverandørindustri må landsdelen 
hvile mer på utenlandsk kapital. Engelske eieres overtakelse av Hurtigruten er et 
godt eksempel på at utenlandske eiere finner interesse for næringsvirksomhet i 
Nord-Norge. Det er ofte i møtet mellom lokale og internasjonale investorer og 
banker at verdier skapes. 

Gjeldsgraden i næringslivet i Nord-Norge er høyere enn i resten av landet. I 
utgangspunktet skulle man da forvente at man i mindre grad kan hvile på bank-
finansiering, men de næringene som vi anser som potensielt verdensledende, vil 
kunne operere med en høy gjeldsgrad fordi lønnsomheten er høy. Det er derfor 
grunn til å forvente at bankene vil ønske å stille med betydelige kredittvolumer for 
denne typen ekspansjon i næringslivet. 

 

Figur 7-7 Gjeldsgrad i næringslivet (Nord-Norge og Norge, 2012) 

 

Kilde: SSB 
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Nærmere om lokal/regional kapital 
Regionale eiermiljøer preges gjerne av noen få store private eiere med interesse i å 
utvikle regionalt forretningsliv. I Nord-Norge ser dette bildet litt annerledes ut enn 
i resten av landet. Blant de aller største eierne i regionen, målt i verdiskaping, 
sysselsetting og antall selskaper, finner vi norske personer som alle har hovedsete 
utenfor regionen. Men under disse på listen finner vi et betydelig antall regionale 
private eiere som viser tydelig evne og interesse i å investere regionalt, også 
utenfor sjømatnæringen. Eiere som Harald Inge Berg, Bjørn Johansen, Nilsen-
familien, Forbergskog-familien, Wintervoll, Einar Jørgensen, Line Ellingsen og 
Sverre Utvåg er gode eksempler på private aktører med store eierporteføljer og 
tydelig vilje til å investere i ny og innovativ næringsvirksomhet. Forbergskogs 
seneste bidrag til at Torghatten sikret både nasjonal og regional forankring av 
Widerøe er et godt eksempel på slikt eierskap. Å aktivere denne typen eiere i ny 
virksomhet er avgjørende for framtidig næringsvirksomhet regionalt.  

Det å ha beslutningsmyndighet innad i landsdelen kan være viktig, ettersom lokale 
hovedkontor og eiere da kan fatte beslutninger som styrer næringsutviklingen i 
regionen. For å vurdere graden av regional kontroll i de ulike næringene i Nord-
Norge har vi benyttet to indikatorer. Vi har sett på antall konsern med mer enn 50 
millioner kroner i verdiskaping og hovedkontor i Nord-Norge, og andelen av 
næringenes totalkapital som blir kontrollert fra Nord-Norge. I bygg- og 
anleggsnæringen finner vi 23 hovedkontorer med mer enn 50 millioner kroner i 
verdiskaping i nord, mens fornybar energi og sjømat har henholdsvis 15 og 13 
millioner kroner. I offshorenæringen er det kun to hovedkontorer. I IT, tele og 
media er det til sammen kun ett hovedkontor hvor konsernet har mer enn 50 
millioner kroner i verdiskaping. 

Figur 7-8: Antall konsern med mer enn 50 millioner kroner i omsetning og hovedkontor i 
Nord-Norge (2011) 

 

Kilde: Menon/Soliditet 
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Den andre underindikatoren viser hvor stor andel av kapitalen i næringene som er 
eid av personer, bedrifter eller offentlige aktører i landsdelen.  

Over 90 prosent av bygg- og anleggsbransjen kontrolleres av lokale krefter. Som 
grafen under viser er det store forskjeller mellom andelen av totalkapitalen som 
styres fra nord i de ulike næringene. Det tilsvarende tallet for finans, offshore og 
tele og media er under 30 prosent. Disse kunnskapsnæringene er gjerne filialer av 
nasjonale selskap som Telenor, Statoil, DNV eller DNB. Det betyr også at det er 
spesielt viktig å beholde de store nordnorske aktørene innen kunnskapsnæringer 
som i dag har hovedkontor i landsdelen.  

Figur 7-9: Andel av næringens totalkapital som eies av aktører i Nord-Norge (2011). Kilde: 
Menon Business Economics 
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7.3. Transport og infrastruktur mot 2030 
Mulighetene for økt produksjon av sjømat, metaller, mineraler samt leveranser til 
olje- og gassektoren er store. Også reiselivsnæringen har en klar målsetting om å 
få flere turister til å besøke Nord-Norge. Uansett næring er tilgjengelighet en viktig 
forutsetning for fullt ut å kunne realisere den økte verdiskapingen som 
aktivitetsøkningen kan gi. Økt aktivitet gir store muligheter for 
transportnæringen, men mulighetene blir begrenset dersom ikke infrastrukturen 
utbedres. 

Nord-Norge ligger langt unna sentrale markeder både nasjonalt og internasjonalt, 
og i tillegg er det flere utfordringer knyttet til transportløsninger og 
transporttilbud internt i landsdelen. Tilgjengelighet innen og til/fra landsdelen 
handler blant annet om kvaliteten på fysisk infrastruktur knyttet til luft-, veg-, 
bane- og sjøtransport, om utnyttelsen av denne transportinfrastrukturen.  

7.3.1. Kort om status for transport og infrastruktur i dag 
 

Transportnæringen sysselsetter nesten 6 prosent av alle ansatte i Nord-Norge 
(SSBs registerbaserte sysselsetting, 2013). Til sammen jobber det nærmere 14 000 
personer i næringen fordelt på 772 bedrifter samt en rekke avdelingskontorer til 
selskaper med hovedkontor utenfor regionen. Om lag 11 prosent av landets 
transportarbeidere jobber i landsdelen. Nord-Norge er med andre ord en 
transportintensiv landsdel. 

Ifølge Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge (2014 vår) er det 400 
bedrifter i landsdelen som tilbyr landtransporttjenester, 140 tilbyr innenriks 
sjøtransport, mens 200 selskaper fokuserer på logistikk, megling og lagring av 
varer. Logistikk-bransjen spiller en helt sentral rolle i transportsystemet fordi de 
organiserer transporten og fletter tjenestene sammen i det man gjerne kaller 
intermodale systemer der varer flyttes over fra en transportform til en annen. 

Figur 7-10 Antall ansatte i transportsektoren fordelt på fylke 
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Kilde: Menon og Brønnøysundregistrene 

Av all vareproduksjon i Nord-Norge blir nesten 2/3 sendt ut av landsdelen. Nord-
Norge i dag er med andre ord helt avhengig av å selge varer og tjenester utenfor 
det regionale markedet. I 2013 ble det fraktet varer for over 80 milliarder kroner 
ut av Nord-Norge. 35 milliarder av disse ble sendt ut av landet mens resten (ca. 45 
milliarder kroner) gikk til bedrifter, husholdninger og andre i resten av Norge.12 
Transporten ut av landet (målt i verdi) handler i stor grad om frakt av sjømat (50 
prosent), metaller, malm og mineraler (40 prosent), men det fraktes også i økende 
grad ut bearbeidede industriprodukter (10 prosent).  

Figur 7-11 Transportverdier på varer i milliarder kroner 

 

                                                             
12 Disse tallene er basert på fylkesvise varestrømmatriser fra TØI/SSB og beregnede vare- og 
tjenestestrømmer i den regionale modulen til makromodellen NOREG. 
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Kilde: SSB og Menon 

 

Viktige transportruter og knutepunkter i Nord-Norge 
Logistikk-knutepunktene er navene for utviklingen av effektive transportsystemer 
i landsdelen. Godstransport betegnes som «intermodal» når godset sendes i en 
container eller et kjøretøy (semitrailer) og det er minimum to transportmidler 
involvert, og det ikke skjer noen behandling av selve godset ved bytte av 
transportmiddel.  

Med et slikt utgangspunkt har vi to intermodale transportsystemer i Nord-Norge i 
2013. Den ene er knyttet opp mot Dovrebanen og Nordlandsbanen fra Oslo til 
Fauske eller Bodø og videre transport med bil eller båt. Den andre er knyttet til 
Ofotbanen og de togtilbudene som er etablert mellom Oslo og Narvik via det 
svenske jernbanenettet. Til/fra Narvik drives togene av CargoNet (ARE), Green 
Cargo (NRE/DB Schenker) og SJ/Den Svenske Statsbanen ved Norrlandståg 
(vognlast). Foruten malmtransporten mellom Kiruna og Narvik (Ofotbanen) og 
mellom Ørtfjell og Mo i Rana (Nordlandsbanen) domineres transportene på begge 
banene av fisk sørover og forbruksvarer nordover. 

Det er imidlertid betydelig godsfrakt utenom disse transportsystemene, 
eksempelvis med Hurtigruta samt med kystgodsruter og fraktefartøy. I tillegg 
fraktes mye gods på veg, også over lange avstander. Disse transportene defineres 
normalt ikke som intermodale selv om ulike transportmidler er involvert. Den 
viktigste transportkorridoren på veg i Nord-Norge er E6, men også 
mellomriksvegene til Finland og Sverige er sentrale både som korridorer mot øst, 
men også for gods i transitt som skal fra nord til sør i Norge eller motsatt vei. 
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Jernbanen står for en betydelig transport nordover av stykkgods og importerte 
konsumvarer fra Oslo og andre regionale knutepunkt rundt Oslofjorden. 
Jernbanen er mest konkurransedyktig på stykkgods og større partier over lengre 
anstander, mens lastebil dominerer transporter opp til 300 km. Sjøfrakt har 
generelt størst markedsandel for bulkfrakt over lange avstander i tillegg til at det 
skjer transport av stykkgods langs norskekysten, men slike transporter har i liten 
grad vært utviklet innenfor en sammenhengende dør-til-dør logistikk.  

Et godt flytransporttilbud er på grunn av avstandene viktig både for fritids- og 
arbeidsbetingede reiser, og innbyggerne i Nord-Norge reiser mest med fly i hele 
Norge. De tre største lufthavnene i Nord-Norge målt i antall passasjerer er Tromsø, 
Bodø og Harstad/Narvik lufthavn (Evenes). Når det gjelder passasjerstrømmer så 
er det direkterutene mellom stamflyplassene i landsdelen og Oslo som har klart 
flest passasjerer, men Trondheim er også en viktig destinasjon. Internt i 
landsdelen er Bodø–Tromsø og Hammerfest–Tromsø sentrale ruter, foruten de 
rutene som mater passasjerer inn til navene Bodø og Tromsø.  

Flyfrakt innen Norge utføres av Widerøe, SAS og Norwegian. I tillegg benytter 
Posten egne fly. Når det gjelder eksport er en vesentlig del fersk fisk (80-
85 prosent av varevolumet). Fisken kjøres da til lufthavnene i Oslo (OSL), Luleå, 
Helsingfors eller Stockholm der fisken sendes videre med fly. Andre varer er 
reservedeler til skip og offshoreinstallasjoner, øvrige hasteleveranser til 
offshoreindustrien, og medisinske prøver og materiell/utstyr. Muligheter for 
flyfrakt er en viktig forutsetning for næringsvirksomhet ved at avstandsulemper til 
markedene reduseres. Dette åpner for å drive næringsvirksomhet i Nord-Norge 
som ellers ikke ville vært mulig. 

Transport av sjømat 
Norge er verdens største produsent av laks og ørret. Over halvparten av den 
globale produksjonen foregår fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Stort sett all 
produksjon eksporteres. I 2013 ble det eksportert 1,1 million tonn laks og ørret til 
en verdi av 42,2 milliarder kroner. 94 prosent av eksporten var ferske produkter. 
Omlag 1/3 av produksjonen skjer i Nord-Norge. Landsdelen har videre 38 prosent 
av antall oppdrettslokasjoner og nesten halvparten av antall lakseslakterier. 

Stort sett all fisk som eksporteres fra Nord-Norge er hel fisk, enten fersk eller 
frosset. Både fersk og frossen fisk transporteres primært med trailer til markeder 
øst og vest i Europa. Den ferske eksporten fra Nord-Norge medfører at 350 
vogntog ukentlig kjører ut av landsdelen eller til en innenlandsk havne-, jernbane-, 
eller flyterminal med fisken. I tillegg skal disse vogntogene kjøre inn til slakteriet 
for å hente fisken, og fiskeeksporten genererer også en god del transporter knyttet 
til frakt av kasser og paller. En betydelig del av fisken sendes med tog fra Narvik 
(Ofotbanen og transitt via Sverige til Oslo). Denne fisken kommer primært fra 
Lofoten/Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark. Togtransporten fra Narvik er derfor 
med på å avlaste vegnettet i både Norge (E6) og Sverige (E4 og E45).  
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Transport av metaller og mineraler 
I følge SSBs statistikk for godstransport fraktes over 80 prosent av alle metaller og 
mineraler – både råvarer og mer bearbeidede produkter – ut av landet på båt. 
Lastebiltransporten tar seg av nærmere 15 prosent av eksporten, mens tog 
betjener knappe 1 prosent. I Nord-Norge skipes det ut store volumer fra 
spesialiserte havner. I følge SSBs havnestatistikk står Narvik for nærmere 50 
prosent av all norsk båteksport av malm, stein og grus. Tromsø har blitt en svært 
viktig havn for sjøfrakt av fisk. Nærmere 50 prosent av all sjømat som fraktes på 
båt innenlands fra større havner, blir losset i Tromsø. Havnene i Mo i Rana og 
Mosjøen står for en stor andel av all frakt til utlandet av bearbeidede mineraler og 
i Hammerfest foregår det også mye utskiping av mineraler. 

Offshoreleveransene ut av landsdelen 

Offshore leverandørindustri betjener i dag hovedsakelig petroleumsaktiviteten 
utenfor kysten i Nord-Norge. Men over tid endrer dette seg. Denne næringen er 
mer avhengig av rask og tilpasset logistikk enn andre næringer i Nord. Det stiller 
særlig krav til effektiv flyfrakt og rask transport på vei. 

 

7.3.2. Utfordringer mot 2030 
 

Vegnettet  
Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på både riks- og fylkesvegene i Nord-
Norge. Dette sammen med stedvis smal vegbredde og dårlig kurvatur gir 
fremkommelighetsproblemer og betydelige merkostnader for godstransportene. 
At det er mange ferjesamband i landsdelen (spesielt i Nordland) gir ekstra 
utfordringer for næringslivet. En generell utfordring for ferjedriften i landsdelen 
er at flere av ferjene begynner å bli gamle. I tillegg er sentrale samband stengt om 
natten, noe som kompliserer og fordyrer produksjonslogistikken i flere 
sjømatbedrifter. Innsettingen av gassdrevne ferjer i Vestfjordbassenget har 
dessuten gitt betydelige regularitetsproblemer i 2014. 

I 2030 forventes E6 å ha fått en standardheving som forbedrer fremkom-
meligheten nord/sør i landsdelen, men Tysfjorden i Nordland må fortsatt krysses 
med ferje. Ferjemateriellet i landsdelen har imidlertid fått en standardheving. 
Mellomriksvegene Rv 77 i Nordland og E8 i Troms er utbedret, og Bodø og 
Hammerfest har fått raskere tilknytning til E6. E10 mellom Vesterålen og Evenes 
er også innkortet. På tross av enkelte utbedringstiltak på fylkesvegene og 
rassikringstiltak flere steder i landsdelen er det nok ennå mye som gjenstår før 
riks- og fylkesvegnettet har en standard som oppfattes som god av vegbrukerne.  

Farleder og havner  
Hovedleden i Nord-Norge går for det meste i lukkede farvann med flere 
passeringer gjennom trange sund i syd, men i åpent farvann fra Honningsvåg og 
rundt Varangerhalvøya. Trafikken langs kysten er sammensatt og dominert av 
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transporter til/fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet og Barentshavet samt 
malmtrafikk fra Narvik. Malm- og petroleumstrafikken er ventet å øke framover. 
Da fartøyene som trafikkerer leden blir stadig større, kreves det økt dybde i en 
større bredde for at fartøyene skal kunne manøvrere trygt i trange farvann. Det er 
ni stamnetthavner i Nord-Norge. Stamnetthavnen i Tromsø er utpekt som særlig 
viktig for utviklingen av effektiv og sikker sjøtransport av personer og gods. 
Arealtilgang, dybde, ankringsforhold og veiatkomst representerer utfordringer for 
flere av havnene. 

I 2030 vil det sannsynligvis ha blitt gjennomført utdypinger og delvis 
breddeutvidelser i flere farleder i landsdelen, slik at sikkerheten i skipsledene er 
bedret og innseilingsforholdene til mange av fiskerihavnene gjort lettere. For 
stamnetthavnene er innseilingene utdypet og gjort sikrere i de havnene der 
innseilingsforholdene er for dårlige i dag. 

Kryssingsspor og fjernstyrt avvikling av togtrafikken  
Det er to viktige jernbaneforbindelser i Nord-Norge; Nordlandsbanen med ende-
punkt i Bodø og Ofotbanen med endepunkt i Narvik. CargoNet er alene som 
operatør av «containertog» på Nordlandsbanen. Både Nordlandsbanen og 
Ofotbanen er enkeltsporet med lang avstand mellom kryssingssporene, noe som 
begrenser banenes kapasitet og punktlighet. Ofotbanen har fjernstyrt 
trafikkavvikling (CTC/ATC), noe som øker kapasiteten på banen og gir sikrere 
togavvikling. ATC-systemet er ikke på plass på Nordlandsbanen, slik at allerede 
ferdig bygde kryssingsspor ikke kan tas i bruk. ATC-systemet som benyttes i Norge 
er imidlertid foreldet, og Jernbaneverket arbeider med å erstatte dette systemet 
med en ny felles europeisk standard, ERTMS. 

Dersom mulighetene er utnyttet fullt i 2030 må Nordlandsbanen ha fjernstyrt 
trafikkavvikling (ERTMS) og lengre kryssingsspor, slik at kapasiteten er økt. 
Ofotbanen bør også ha fått flere og lengre kryssingsspor og dermed økt kapasitet. 
Dobbeltspor på Ofotbanen er neppe på plass. 

 

Containerbåt  
I oktober 2013 ble containerbåten MS Tege tatt ut av drift. Den intermodale 
transportløsningen som siden 1984 har kombinert jernbane- og containerbasert 
sjøfrakt på strekningen Oslo-Bodø-Tromsø (med forlengelse til Alta) er dermed 
ikke operativ. Dette har økt godstransporten på veg til/fra Fauske. Samlasterne og 
deres største kunder ønsker at en også i framtiden skal ha effektive intermodale 
transportopplegg via Nordlandsbanen og Ofotbanen både for å øke fleksibiliteten i 
valg av transportløsning samt for å redusere sårbarheten ved eksempelvis ras, 
flom og vinterstrekninger.  

Det forventes at vi i 2030 har hatt en containerbåt i drift i flere år og at 
Nordnorgelinjen (Oslo-Bodø-Tromsø-Alta) er etablert som et effektivt intermodalt 
transportalternativ for både nordgående og sørgående varestrømmer. 
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Lufthavnene  
I Nord-Norge er det 27 lufthavner, 13 i Nordland, 3 i Troms og 11 i Finnmark. Over 
halvparten av Norges lufthavner ligger i Nord-Norge. Avinor har flere utfordringer 
knyttet til driften av sine lufthavner. Nye myndighetskrav, etterslep på 
oppgraderinger av lufthavnene, samt forventet trafikkvekst medfører et betydelig 
investeringsbehov. Dash-8 100/200 med 39 seter har begrenset levetid og 
forventes utfaset i perioden 2025-2030. Pr. i dag finnes det ikke flytyper med mer 
enn 19 seter som kan operere på 800-900 m lange rullebaner. Av disse, og mer 
markeds-/etterspørselsmessige årsaker, er dagens flyplasstruktur moden for 
endringer.  

Flere av flyplassene kan ikke utvides fysisk. En del flyplasser kan utvides uten at 
dette gir noen operativ eller markedsmessig effekt. Flyplassene i Sandnessjøen, 
Leknes, Stokmarknes og Vadsø kan imidlertid utvides med god 
operativ/markedsmessig effekt. Det jobbes med å få etablert nye og større 
lufthavner i Mo i Rana, Lofoten og Hammerfest. Når Hålogalandsbrua står ferdig i 
2017 vil flyplassen i Narvik (Framnes) legges ned. 

Når vi skriver 2030 er det sannsynlig at det er bygget nye lufthavner på nordre 
Helgeland, i Lofoten og ved Hammerfest. Da vil dagens lufthavner i Mo i Rana, 
Mosjøen, Svolvær, Leknes og Hammerfest være lagt ned.  

For næringsvirksomheten, spesielt langs kysten, er det viktig at lufttransporten 
fungerer godt. I så henseende er flyrutetilbudet i landsdelen av spesiell stor 
viktighet (men også hurtigbåttilbudet langs kysten har stor næringsmessig 
betydning). Således er det viktig for næringslivets rammebetingelser at Staten ved 
Samferdselsdepartementet viderefører sine kjøp av flyruter på det regionale 
flyrutenettet samt at fylkeskommunene gjør det samme for sentrale 
hurtigbåtruter. Det er ingen signaler som indikerer at omfanget av statlige kjøp av 
flyruter vil reduseres framover, men utfasingen av Dash 8-flyene, sammen med en 
forventet endring i flyplasstrukturen, gjør at flyrutetilbudet vil se noe annerledes 
ut i 2030 enn i dag. Hva gjelder hurtigbåttilbudet er dette under press på grunn av 
omleggingen av inntektssystemet til kommunene og fylkeskommunene, der det 
ser ut som at spesielt Nordland kan komme dårlig ut.  

 

 

 

Effekten av bedre infrastruktur på lang sikt 

NOREG - Den langsiktige makro- og regional-økonomiske modellen viser blant 
annet effekter av økte infrastrukturinvesteringer. Modellen viser at når reisetiden 
blir kortere så påvirker dette handelen mellom fylker. Infrastrukturtiltak påvirker 
også størrelsen og robustheten i arbeidsmarkeds-regionene. Redusert pendletid 
gir tilgang på mer arbeidskraft. Modellen viser at en infrastrukturinvestering på 3 
milliarder kroner gir betydelige effekter i landsdelen. Verdiskapingen ligger 2-3 
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prosent høyere i 2030, og 4-5 prosent høyere i 2060. Effekten vises blant annet i 
en betydelig økning i verdiskapingen i bygg- og anleggsnæringen i landsdelen (ca. 
4 prosent høyere enn i referansebanen). Det er denne næringen som leverer det 
meste av innsatsen til infrastrukturen. Videre er det en økning i verdiskapingen i 
reiselivsnæringen i samme omfang. 

I takt med at verdien av eksporten fra Nord Norge vokser raskt, øker kravene til 
effektiv transportinfrastruktur. Næringslivet er avhengig av å redusere 
avstandsulempene mest mulig, og sikre raskest mulig framføring av varer. Spesielt 
tidskritiske er transporter innenfor fiskeeksporten, matvarer, post og 
pakketransport, utstyr og varer til oljenæringen og passasjertransport. Uten 
fornyelse og effektivisering av både veinett, industrihavner og flyplasser risikerer 
Nord-Norge at regioner med bedre tilgjengelighet og lavere transportkostnader 
blir foretrukket på tross av god tilgang til ressurser. Bedre infrastruktur vil gi en 
vinn-vinn situasjon ved at landsdelens verdiskaping i transportsektoren øker, og 
næringslivet oppnår store gevinster i form av raskere transport, stabil kvalitet, 
raskere personreiser, og lavere effektivitetstap som følge av lange transportveier. 
Satsing på bedre infrastruktur utløser høyt potensiale for økt verdiskaping og gjør 
det lettere for flere bransjer innen næringsmidler og industri å opprettholde 
markedsposisjon og vokse videre. 

 

7.3.3. Potensialet for transportvekst mot 2030 
 

Når mulighetene i Nord-Norge utnyttes fullt ut vil behovet for frakt for eksport av 
sjømat 6-dobles sammenlignet med i dag. Eksporten av metaller og materialer skal 
opp med 140 prosent og leveransene fra offshore leverandørindustri vil også øke 
kraftig. Med økt økonomisk aktivitet blir også behovet for lokal transport større. 
Dersom infrastrukturen skal klare dette, må utfordringene som vi har skissert 
ovenfor møtes med tiltak. I dag står lokal transport for mellom 70 og 80 prosent av 
lastebiltransporten. En mer effektiv infrastruktur for den lokale befraktningen må 
derfor også komme høyt på agendaen. 
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Figur 7-12 Transport fra Nord-Norge i dag og i 2030 (verdi på varer i milliarder kroner) 

 

Kilde: SSB, TØI og Menon (beregninger fra NOREG-modellen) 

 

7.4. Arealbruk mot 2030 
En råvarebasert økonomi er avhengig av tilgang til arealer for å nyttiggjøre seg 
naturressursene. Dette gjelder for Norge generelt og Nord-Norge spesielt. En felles 
forutsetning for økt verdiskaping i Nord-Norge er derfor økt tilgjengeliggjøring av 
arealer. 

En tredjedel av Norges samlede landareal finnes i Nord-Norge, og mindre enn to 
prosent av dette arealet er utnyttet til bolig, næring og infrastruktur i dag. I resten 
av landet er utnyttelsesgraden fire ganger så høy. Jordbruk beslaglegger de største 
landområdene etterfulgt av infrastruktur og boliger. Næringsvirksomhet beslag-
legger ca. én promille av det samlede landarealet i landsdelen. For sjøarealer er 
Nord-Norges andel av nasjonale arealer hele 60 prosent, og den relative 
utnyttelsesgraden enda lavere sammenlignet med resten av landet. Arealtilgangen 
er med andre ord rik i Nord-Norge. Figuren nedenfor viser fordelingen av 
landareal og sjøareal mellom Nord-Norge og resten av landet. 
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Figur 7-13: Arealer i Nord-Norge og resten av landet 

 

Kilde: SSB/SINTEF/Norut/Havforskningsinstituttet 

Av landarealene i Nord-Norge er over 98 prosent mer eller mindre urørte 
naturområder og nær 15 prosent av arealet i landsdelen er vernet. En stor andel 
av de ubenyttede arealene er urørt natur, og bare en liten andel av dette egner seg 
til næringsvirksomhet og infrastruktur. Men uansett hvilke type arealer det er 
snakk om, må konklusjonen være at det finnes mye av det i Nord-Norge, 
sammenlignet med resten av Norge og andre land i Europa.  

Arealbruken i Nord-Norge beslaglegger i dag under to prosent av det samlede 
landarealet i landsdelen. Jordbruk beslaglegger de største landområdene etterfulgt 
av infrastruktur og boliger. Næringsvirksomhet beslaglegger kun én promille av 
det samlede landarealet. Sjøarealet som beslaglegges er enda mindre.  

I figuren nedenfor viser vi hvor mye av samlet areal som beslaglegges av 
forskjellig menneskelig aktivitet i Nord-Norge og landet for øvrig. 
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Figur 7-14: Arealbruk i Nord-Norge og resten av landet (2013) som andel av totalt tilgjengelig 
areal.  

 

Kilde: SSB/SINTEF/Norut/Havforskningsinstituttet 

Som vi ser av figuren utnyttes langt mindre av det tilgjengelige arealet i Nord-
Norge enn i resten av landet for alle kategorier av arealbruk. Det er en 
overraskende lav utnyttelsesgrad for næringsaktivitet og i havbruk. 

7.4.1. Kunnskapsinnhentingen om arealbruk, konflikter og muligheter 
 

Kunnskapsinnhentingen har ikke utarbeidet en egen rapport som dekker alle 
typer arealbehov. Vi har derfor gått gjennom de ulike næringsrapportene og 
tverrgående analysene for å identifisere hva innhentingen har skrevet om 
arealbruk og arealbehov. 

1.2.1.1 Havbruk 
Sett over tid har tilgangen på nye arealer til havbruk vært et tilbakevendende tema 
i diskusjonen om næringens langsiktige utviklingsmuligheter. I 2012 legger 
havbruksnæringens lokaliteter beslag på noen få promille av de 45 864 
kvadratkilometerne med sjøareal som befinner seg innenfor grunnlinja i de tre 
nordligste fylkene. Det er viktig å påpeke at det ikke nødvendigvis er «mengden» 
areal, men heller arealenes og havmiljøets egnethet med hensyn til 
resipientkapasitet, eksponering, strøm- og temperaturforhold som er avgjørende 
for produksjon per arealenhet. 

En annen viktig faktor er hvor effektivt det belagte arealet utnyttes, og her ligger 
Nord-Norge langt etter resten av landet. Mens gjennomsnittlig solgt mengde fisk i 
Norge i 2009 var 12,3 tonn per kvadratkilometer, var den samme gjennomsnittlige 
mengden 6,7 tonn i Nord-Norge. Nord-Norge har altså store sjøarealer tilgjengelig 
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for havbruk, samtidig som landsdelen ser ut til å ha et stort potensial for å øke 
arealeffektiviteten. 

Bruk og beslaglegning av arealer er en viktig faktor i vurderingen av 
miljøpåvirkningen fra fiskeri- og havbruksnæringen. Teoretisk sett vil en kunne 
øke produksjonen betraktelig med anlegg plassert tettere, eller med større anlegg, 
men dette krever at problemer som rømming av fisk og spredning av smitte løses. 

1.2.1.2 Fornybar energi og mineraler 
For sektorene fornybar energi og mineralnæring utgjør arealutfordringene i Nord-
Norge en betydelig begrensning. Det vil bli stadig mer krevende a finne egnede 
arealer hvor aktivitetene ikke kommer i konflikt med andre næringer som reiseliv, 
reindrift og fiskeri eller andre interesser som naturvern og friluftsliv. Ifølge 
sektoranalysen for fornybar energi er det en økende andel av konsesjonssøknader 
som avvises, blant annet på grunn av potensielle arealkonflikter. Potensialet for 
økt produksjon av fornybar energi i landsdelen er imidlertid stort. For eksempel 
ligger 46 prosent av det tilgjengelige arealet i Norge med vindstyrke over 8 meter 
per sekund i Finnmark øst for Lakselv. Samtidig er landbasert vindkraft en svært 
arealintensiv form for energiproduksjon. En tenkt utbygging av de 500 000 GWh 
som utgjør det teoretiske potensialet for Finnmark vil kreve 76 prosent av fylkets 
samlede areal. Norges produksjon i dag er på 125 000 GWh. Nord-Norge har store 
deler av Norges havareal, og dermed store muligheter for slik utbygging. Samtidig 
finnes flere av de i dag mest egnede arealene for havvindutbygging i områder 
langs kysten hvor det kan oppstå interessekonflikter med både andre næringer og 
naturverdier. 

Nord-Norges mineraler ligger fortsatt under bakken, som følge av arealkonflikter, 
manglende entreprenørskapsånd og utstrakt folkelig skepsis til en virksomhet 
som kan forstyrre og ødelegge naturen. Dette gjelder spesielt for gruvedrift, hvor 
arealbehov og deponering av avgangsmasser er særlig aktuelt. Arealkonfliktene 
kan være knyttet til naturmiljøer i form av påvirkning av inngrepsfrie 
naturområder (INON), reduksjon av utmarksområder som brukes til friluftsliv og 
effekter på naturmangfold. Konfliktene kan også gjelde tilgang til arealer for annet 
næringsliv, herunder reindrift, landbruk, fiskeri og havbruk (gjelder spesielt 
sjødeponier) og reiseliv. Andre areal- og/eller energikrevende næringer, som en 
del industri, bygg og anlegg og transport, vil kunne ha samme effekter på natur og 
miljø som beskrevet ovenfor for fornybar energi og mineralnæringen. 

Det er relevant å se nærmere på hvordan planleggingsinstituttet med 
innsigelsesrett fungerer når det gjelder å finne gode løsninger på 
arealutfordringer og interessekonflikter. NIBR (2014) viser til at regionale aktører 
trekker fram den lange tidsbruken i slike planprosesser som et problem. Dersom 
planprosesser tar uhensiktsmessig lang tid kan det bidra til redusert 
forutsigbarhet og til å hemme næringsutvikling. Samtidig er det viktig at de som 
blir berørt av et tiltak har tilstrekkelig tid til å sette seg inn i planen mv. Regionale 
myndigheter peker derfor på behovet for en felles møteplass der de ulike aktørene 
i planleggingsprosessen kan møtes for a legge fram ulike synspunkter og 
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meninger, i stedet for nåværende og mer tidkrevende praksis hvor planen går fra 
instans til instans. Det er altså ikke mulighetene for innsigelser eller ulike 
synspunkter på en plan man vil begrense, men man ønsker at utviklingsplaner kan 
ta kortere tid enn de gjør i dag. 

7.4.2. Potensialet for arealbruk mot 2030 
 

Vekst i havbruksnæringen er avhengig av at kystnære arealer stilles til disposisjon. 
Økt petroleumsvirksomhet trenger tilgang til de delene av sokkelen der 
ressursene ligger. Skal fornybarproduksjonen øke må nye vassdrag legges i rør, 
kabler strekkes og arealer stilles tilgjengelig for vindmøller. Mindre arealkrevende 
næringer som industri og uttak av mineraler er også avhengig av at egnede arealer 
stilles til disposisjon. Selv tverrgående satsinger som bedre infrastruktur trenger 
arealer om det så er til vei, bane, flyplasser eller havner. Behovet er stort om enn 
noe forskjellig i alle de tre nordligste fylkene. Det er viktig å merke seg at de 
næringene som anses som verdensledende også er ansett som relativt 
arealintensive. Likevel er arealtilgangen i Nord-Norge så stor at selv en full 
utnyttelse av det potensialet vi skisserer i denne mulighetsstudien vil kunne 
oppnås uten å ta i bruk en markant større andel av relevante arealer.  

1.2.1.3 Nærmere om havbruk 
Hvis det fulle potensialet i havbruksnæringen realiseres øker arealbehovet med 47 
kvadratkilometer. Dette er beregnet ut ifra en antagelse om at den nordnorske 
havbruksnæringen blir ti prosent mer arealeffektiv i 2030. I figuren under viser vi 
andelen av totalt tilgjengelig areal innenfor grunnlinjen den nordnorske 
havbruksnæringen vil beslaglegge i 2020 dersom det fulle potensialet utnyttes 
sammenliknet med hva som ble beslaglagt i 2012.  
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Figur 7-15: Beregnet andel av totale sjøareal som blir benyttet til havbruk 

  

Kilde: Menon/SINTEF/Norut/Havforskningsinstituttet 

Det anslås at dagens havbruksarealer vil være tilstrekkelig til en årlig 
produksjonsvekst på 5 prosent. Vekst utover dette vil kreve at et betydelig antall 
nye egnede arealer måtte gjøres tilgjengelig for havbruksnæringen allerede innen 
en 5-årsperiode.  

Skal ambisjonene om mangedobling av produksjonsvolumet realiseres, vil 
kystkommunene måtte foreta et større strategisk løft for å planlegge nye 
velegnede områder til akvakultur. De senere årene har det imidlertid vokst fram 
en økende skepsis og motstand i en del kommuner mot å legge til rette for 
havbruk. Dette henger særlig sammen med næringens utfordringer knyttet til 
lakselus og rømming, og til brukskonflikter mellom havbruk og andre 
interessenter i kystsonen som blant annet fiskeri, reiseliv og fritidsinteresser. 
Kystkommunene sitter med nøkkelen til havbruksnæringens arealtilgang. Å få på 
plass tiltak som kan gi næringen økt lokal legitimitet og som fremmer kommunal 
planlegging og tilrettelegging for havbruksnæringen vil derfor være avgjørende. 

1.2.1.4 Nærmere om annen næringsvirksomhet 
Den kraftforedlende industrien vil på sin side kunne trenge rundt 15 
kvadratkilometer basert på en grov antagelse om at arealbruken øker med rundt 
50 prosent. Leverandørindustrien legger i liten grad beslag på arealer bortsett fra 
ilandføringsanlegg. Vi ser for oss til sammen 8 nye anlegg dersom det fulle 
potensialet utnyttes. Tar vi så utgangspunkt i at anleggene får samme størrelse 
som Polarbase i Hammerfest som beslaglegger om lag 0,5 km2 blir det samlede 
behovet i størrelsesorden 4 kvadratkilometer. Hvis vi i tillegg antar at 
arealbehovet til tilknyttede næringer øker med like mye blir samlet arealbehov 8 
kvadratkilometer som utgjør drøye 10 prosent av arealet som i dag anvendes til 
industri, kontor og kai/havn. Dette indikerer at vår eksempelberegning nok kraftig 
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overdriver arealbehovet for denne næringen. I figuren under viser vi andelen av 
totalt areal næringslivet beslagla i Nord-Norge og resten av landet i 2012 og hva 
næringslivet i vil beslaglegge i 2030 dersom det fulle potensialet i Nord-Norge 
realiseres.  

Figur 7-16 Andelen av totalt areal brukt til næringsvirksomhet.  

 

Kilde: SSB og egne beregninger 

Som figurene viser vil selv en kraftig økning i arealbehovet for de tre store 
eksportnæringene i Nord-Norge knapt nok slå ut på den samlede andelen arealer 
næringslivet vil bruke i 2030.  

I tillegg til direkte behov for arealer vil økt næringsvirksomhet også ha behov for, 
og kunne nyte godt av andre former for arealbruk. Bedre transport og 
kommunikasjonsmuligheter kan knytte arbeidsmarkedsregioner tettere sammen 
og øke produktiviteten for hele næringslivet. Utbygging av nettkapasitet og økt 
produksjon av fornybar energi kan gi bedre vekstvilkår for kraftkrevende industri 
eller eksporteres direkte til Europa. Det er også sannsynlig at økt 
petroleumsvirksomhet i nord blir etterfulgt av krav om elektrifisering, noe som 
også krever økt overføringskapasitet og produksjon av strøm. Utvinning av 
petroleumsressurser og metaller gir grobunn for industrivirksomhet.  

Teknologisk utvikling kan også redusere arealbrukens innvirkning på miljøet. 
Lukkede merder vil redusere faren for rømming og lakselusepidemier. Stadig 
strengere krav til sikkerhet reduserer også risikoen ved petroleums- og 
mineralutvinning. Vannkraftproduksjonen kan økes gjennom å ruste opp 
eksisterende anlegg med mer effektive turbiner. Skulle det det skje et 
gjennombrudd for offshore vind kan også sjenerende vindmølleparker flyttes på 
havet.  
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