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Forord 

Denne studien er utarbeidet av Menon Economics og DNV GL på vegne av Bergen kommune. Studien belyser 

ulike former for direkte virkninger og ringvirkninger av Sykkel-VM for Bergensregionen. Prosjektet ble 

gjennomført i perioden august til desember 2017. 

Seniorøkonom og Phd-kandidat Rasmus Bøgh Holmen har vært prosjektleder, mens analytiker Lars Stemland 

Eide og seniorøkonom Tori Haukland Løge i Menon Economics har vært prosjektmedarbeider. Alle de tre nevnte 

jobber i Menon Economics. Avdelingsdirektør Anders Magnus Løken i DNV GL har bidratt inn i rapporten som 

arrangementsekspert. Daglig leder, partner og PhD Erik Werner Jakobsen i Menon Economics har vært 

kvalitetssikrer av rapporten. Erik Werner Jakobsen har også vært overordnet prosjektansvarlig. 

Rådgiver Ruth Rørvik i næringsseksjonen Bergen kommune har vært prosjektansvarlig hos oppdragsgiver, mens 

leder av Næringsseksjonen Elin Sjødin Drange har vært overordnet ansvarlig. I tillegg har oppdragsgiver tatt 

initiativ til en referansegruppe for studien bestående av representanter fra Bergen 2017, Bergen 

Arrangementsselskap, Bergen Reiselivslag Hordaland fylkeskommune og Norges Cykleforbund, i tillegg til Bergen 

kommune. Vi takker vår referansegruppe for alle konstruktive innspill og databidrag, som vi mottok under 

studien. 

I forbindelse med deler av datainnsamlingen til analysen har Menon Economics benyttet seg av to 

underleverandører. For det første har studentforeningen Ukekoret Optimum hjulpet med gjennomføring av 

gjesteundersøkelsen tilknyttet studien. Koordinator hos studentforeningen for undersøkelsen har vært korets 

leder, June Osland Melvær. For det andre har Telenor bidratt med telemålinger av antall norske og utenlandske 

tilstedeværende i sentrale strøk i Bergen i dagene under og rundt Sykkel-VM. Natanja Weist og Arturor Amador 

har vært ansvarlige for Telenors leveranse til Menon. I tillegg har Einar Nilssen har bistått oss i intervjuer av 

handelsstanden som engasjementsansatt i Menon. Vi ønsker å takke våre underleverandører for verdifulle 

databidrag til analysen. 

Ringvirkningsanalysens omfang er begrenset av vårt mandat og prosjektets rammer. Vi behandler de største 

direkte effektene og ringvirkningene av Sykkel-VM, men har ikke kunne foretatt et komplett samfunnsregnskap. 

Vårt mandat tilsier at fokus skal være på tilreisende som kommer under Sykkel-VM og handelsstanden.  

Til slutt ønsker vi å takke Bergen kommune for et interessant oppdrag. Utover eventuelle feil som skyldes feil i 

dataene eller opplysninger fra oppdragsgiver er alle eventuelle feil og mangler ved rapporten utreders ansvar. 

 

Rasmus Bøgh Holmen 

Erik Werner Jakobsen 

_____________________ 

Menon Economics 

Desember 2017 
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1. Executive Summary 

Following UCI Road World Championships, a lot of media attention has been paid to the effects of the event on 

business and public budgets. Yet, it is important to keep in mind that the main motivation for hosting major 

sporting events is not the impact on businesses, but rather the joy of the people from the event. In this study, 

we study direct effects and ripple effects of the championships for the Bergen Region. 

The consumer benefits that follow from the event constitutes the largest impact from the championships. Other 

substantial positive effects include ripple effects from more tourism and increased event competency. Large 

negative effects of the championships regard financing of the event and transportation mobility. For the retail 

trade industry in Bergen City Centre, the decline in sales during the event represents a substantial negative 

effect. Yet, this effect is limited when you consider the Bergen Region as a whole over time. In addition, the 

championships had both positive and negative effects on local supply of services and reputations of the host 

and the organizer. The impacts from UCI Road World Championships 2017 are summarized in below. 

Figure 1-1: Overview over effects of UCI Road World Championships 2017 in Bergen 
 

 

UCI Road World Championships 2017 was held in Bergen with suburbia from Saturday September 16th to 

Sunday September 24th. This was the second time the event took place in Norway, after Oslo hosted the event 

in 1993. Bergen was awarded the championship in competition with Melbourne, Bogota and Innsbruck. It was 

competed in ten individual races and trials, in addition to team time trials for both women and men. 

The motivation behind organizing sports events such as the UCI Road World Championships is not about ripple 

effects in the business sector, but the joy of the people from arranging such events. The championships gave 

considerable pleasure both to the audience in the Bergen Region and to cycling enthusiasts who followed the 

event through media. If every spectator under the championships spent two hours at the event, this alone 

corresponds to a value of approximately NOK 350 million in terms of public valuation principles. 

UCI Road World Championships contributed to about 40,000 guest nights beyond normal in the Bergen Region 

during September. Among these, two out of five were foreign. Only two in five stayed at hotels, while one in five 

rented privately. Every eleventh daily stay in relation to the championship took place outside of Bergen. The 

competitions had about 700,000 spectators, while about 51,000 participated at the related cultural events. 
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UCI Road World Championships resulted in an increase in tourism consumption by close to NOK 73 million. 

Increased tourism explains 56 percent of the increase in consumption, while 44 percent were associated with 

additional consumption among visitors who would come anyway. The event induced export revenues of NOK 33 

million for Norway, including NOK 28 million in the Bergen Region. The accommodation industry experienced the 

largest increase in tourist consumption of about NOK 50 million, of which 64 percent were linked to higher prices.  

The increased tourism consumption caused by the championships employs more than 116 people and provides 

a GDP contribution of more than NOK 60 million in Norway. About 80 of the persons employed and NOK 35 

million of the GDP contribution is directly linked to Bergen Region. Note that the effects we have calculated are 

gross effects, in the sense that most employed alternatively would work elsewhere for a somewhat lower salary. 

Retail stores in Bergen City Centre experienced fewer passers and lower interest during the event. The stores 

in the city centre excluding Bergen Storsenter, and grocery and convenience stores, report of losses of roughly 

half of their turnover, equivalent to about NOK 30 million. On the contrary, the shopping malls, Bergen Storsenter 

and Sartor Storsenter, increased their revenues by about 20 million. Throughout a year, Bergen’s inhabitants 

have the same annual salaries and consumption patterns. Accordingly, the losses of the regional retail trade 

industry are expected to be limited over time. More tourism will contribute to higher regional consumption. 

Lower transportation mobility during the championship induced substantial costs in terms of increased 

traveling time, reduced service mobility and lower toll revenues.  If for instance every person employed in 

Bergen City Centre spent five minutes more on journeys to and from work, it corresponds to a time cost of NOK 

10 million. The championships also reduced emission of air pollution. 

During the championships, the best of Bergen was shown to a broader audience displaying top cyclists and 

eager spectators in nice weather and beautiful surroundings. The exposure was substantial with a reach of 

around 520 million viewers and around 4,200 news reports. This will provide positive impulses on future tourism. 

The event also boosted the domestic cycling interest with accompanying health gains and sporting pleasure. 

Both Bergen Region and the Norwegian cycling community have built up event experience, which could 

improve the implementation of future events. Through the Co-operation Center, regional emergency 

preparedness has also been strengthened. The championships have shown the world that Bergen Region is 

capable of hosting major cultural events. While the organizers and the host's reputation have been strengthened 

internationally, there has also been a lot of negative focus on economic challenges domestically. 

Weak Norwegian currency, increased security requirements and low sales and sponsorship revenues resulted 

in a deficit for the event organization, Bergen 2017. Further bankruptcies and increased use of public services 

contributed negatively to public revenues, while increased tax revenues from tourism contributes positively. 

In our study of ripple effects from UCI Road World Championships 2017, we have prepared a number of unique 

datasets, including a guest survey, tele-measurements, as well as interviews with key informants and retail 

traders. We have also adopted a wide range information sources, including event statistics, national consumer 

surveys, scientific papers, statistics on economic key figures, accommodation figures and national accounts. 

Our broad base of information sources has provided us with a solid foundation for estimating and quality 

assuring visitor numbers and revenue figures during the event. In our analysis of industry impulses, we have 

implemented Menon's ripple effect model, ‘ITEM’, which enables to map ripple effects throughout the value 

chains. In addition, we have applied standard economic valuation methodology to estimate the value of leisure. 
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2. Sammendrag 

I etterkant av Sykkel-VM har det blitt viet stor medieoppmerksomhet mot virkninger på næringslivet og offentlige 

budsjetter. Det er likevel viktig å huske på at grunnlaget for å arrangere store idrettsarrangementer som Sykkel-

VM ikke er virkningene på næringslivet, men folkefesten som følger med. I denne studien tar vi for oss direkte 

effekter og ringvirkninger av Sykkel-VM i Bergensregionen. 

Den største effekten av Sykkel-VM er konsumentnytten som følger av arrangementet. Andre betydelige positive 

effekter inkluderer ringvirkninger fra flere tilreisende og hevet arrangementskompetanse. Store negative 

virkninger av Sykkel-VM går på finansering av arrangementet og samferdsel. For handelsstanden i Bergen 

sentrum utgjør omsetningsnedgangen under arrangementet en betydelig negativ effekt- For Bergensregionen 

som en helhet over tid vil imidlertid denne effekten være begrenset. I tillegg hadde Sykkel-VM både positive og 

negative effekter på det lokale tjenestetilbudet og omdømmene til arrangøren og vertskapet. Virkningene av 

Sykkel-VM er oppsummert i Figur 2-1 under. 

Figur 2-1: Oversikt over virkningene av Sykkel-VM 2017 i Bergen 
 

 

Sykkel-VM gikk av stabelen fra lørdag 16. september til søndag 24. september i Bergen med omegn. Dette var 

andre gang Norge arrangementet ble arrangert i Norge, etter at Oslo var vertskap for VM i 1993. Bergen ble 

tildelt Sykkel-VM i konkurranse med Melbourne, Bogota og Innsbruck. Det ble konkurrert i 10 individuelle 

øvelser, i tillegg til lagtempo for både kvinner og menn. 

Bred oppslutningen i folket om å arrangere idrettsarrangementer som Sykkel-VM handler ikke om 

ringvirkninger i næringslivet, men om folkefesten som følger med. Sykkel-VM 2017 ga betydelig glede både for 

tilskuerne i Bergensregionen og sykkelentusiaster som fulgte arrangementet gjennom mediene. Dersom hver 

tilskuer i Sykkel-VM brukte to timer på arrangementet, tilsvarer dette alene en verdi av fritid på rundt 350 

millioner kroner i henhold til offentlige verdsetningsprinsipper. 

Sykkel-VM resulterte i at Bergensregionen hadde rundt 40 000 gjestedøgn i september utover det normale. Av 

disse var to av fem utlendinger. Kun to av fem bodde på hotell, mens en av fem leide privat. Hvert ellevte 

gjestedøgn knyttet til Sykkel-VM fant sted utenfor Bergen. VM-rittene hadde om lag 700 000 tilskuere, mens om 

lag 51 000 deltok på de tilknyttede kulturarrangementene.
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Sykkel-VM førte til at reiselivskonsumet i Bergensregionen økte med rundt 73 millioner kroner utover det 

normale. Av dette var 56 prosent knyttet til at flere reiste til regionen, mens 44 prosent var knyttet til merforbruk 

hos dem som ville reist uansett. Norges eksportinntekter økte med 33 millioner kroner, hvorav 28 millioner 

kroner fant sted i regionen. Overnattingsbransjen hadde det største merkonsumet på rundt 50 millioner kroner, 

hvorav 64 prosent var knyttet til høyere priser. 

De tilreisendes merforbruk i forbindelse med Sykkel-VM sysselsetter 116 personer og gir et BNP-bidrag på over 

60 millioner kroner i Norge. Av dette knyttes rundt 80 av de sysselsatte og 35 millioner kroner av BNP-bidraget 

til Bergensregionen. Merk at effektene vi har beregnet er bruttoeffekter, i den forstand at de fleste sysselsatte 

alternativt ville jobbet andre steder til noe lavere lønn. 

Handelsstanden i Bergen sentrum opplevde mindre gjennomfart og interesse under Sykkel-VM. Butikkene 

utenom Bergen Storsenter og dagligvare- og kioskhandelen opplyser om tap på røflig halvparten av omsetningen, 

hvilket tilsvarer om lag 30 millioner kroner. Bergen Storsenter og Sartor Storsenter opplevde derimot en 

omsetningsøkning på rundt 20 millioner. Bergenserne har samme årslønn og forbruksbehov gjennom året. Over 

tid vil derfor tapet for handelsstanden i hele Bergensregionen trolig være begrenset. Flere tilreisende bidrar 

derimot med merforbruk regionalt. 

Redusert fremkommelighet under Sykkel-VM innebar kostnader i form av økt reisetid, svekket 

tjenestemobiltet og redusert bompengeinngang. Hvis for eksempel de sysselsatte i Bergen sentrum brukte fem 

minutter mer på reisene til og fra jobb, tilsvarer det en tidskostnad på 10 millioner kroner. Sykkel-VM innebar 

for øvrig redusert klimagassutslipp og lokal luftforurensing. 

Bergen fikk vist seg fra sin beste side under Sykkel-VM med toppsyklister og ivrige tilskuere i sol og vakre 

omgivelser. Eksponeringen var betydelig med en rekkevidde til rundt 520 millioner seere og rundt 4 200 

nyhetsoppslag, hvilket vil gi positive impulser på fremtidig turisme. Arrangementet ga også et løft til sykkel-

interessen nasjonalt med tilhørende helsegevinster og idrettsglede. 

Både Bergensregionen og det norske sykkelmiljøet har bygget opp arrangementskompetanse, som vil kunne 

bedre gjennomføring av fremtidige arrangementer. Gjennom Samvirkesenteret har også den regionale 

beredskapskompetansen blitt styrket. Sykkel-VM har vist verden at Bergensregionen makter å være vertskap 

folkefester. Mens arrangørenes og vertskapets omdømme er styrket internasjonalt, har det nasjonalt også vært 

mye negativt fokus rettet mot økonomiske utfordringer. 

Svak norsk krone, økte sikkerhetskrav og sviktende sponsor- og publikumsinntekter ga røde tall for Bergen 

2017. Videre konkurser og økt bruk av offentlige tjenester negativ budsjetteffekter for det offentlige, men økt 

skatteinngang fra reiselivet motvirker dette. 

I ringvirkningsstudien av Sykkel-VM har vi utarbeidet flere unike datasett, inkludert telemålinger for 

publikumstall, en gjesteundersøkelse, og intervjuer med handelsstanden og nøkkelinformanter. Vi har også 

brukt et bredt kildegrunnlag, inkludert nøkkeltallstatistikk, arrangementsdata, nasjonale forbruksundersøkelser, 

forskningsartikler, overnattingsstatistikk og nasjonalregnskapsdata. 

Vårt brede kildegrunnlag har sikret oss et solid grunnlag for å beregne og kvalitetssikre besøkstall og 

omsetningstall under Sykkel-VM. I analysen av impulser på næringslivet har vi tatt i bruk Menons 

ringvirkningsmodell, «ITEM», som muliggjør kartlegging av ringvirkninger i gjennom verdikjedene. I tillegg har vi 

benyttet standard samfunnsøkonomisk verdsettingsmetodikk i verdsettelsen av fritid. 
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3. Arrangementet 

Sykkel-VM gikk av stabelen fra lørdag 16. september til søndag 24. september i Bergen med omegn. 

Dette var andre gang Norge arrangementet ble arrangert i Norge, etter at Oslo var vertskap for VM 

i 1993. Bergen ble tildelt Sykkel-VM i konkurranse med Melbourne, Bogota og Innsbruck. Det ble 

konkurrert i 10 individuelle øvelser, i tillegg til lagtempo for både kvinner og menn.

Historien om Sykkel-VM 

VM i landeveissykling ble arrangert for første gang i 

København i Danmark i 1921. Arrangementet har 

blitt arrangert hvert år siden den gang, med unntak 

av årene 1939 til 1945. Norge arrangerte Sykkel-VM 

for første gang i 1993 i Oslo. Mesterskapet ble blant 

annet gjennombruddet til Lance Armstrong, som 

senere vant Tour de France sju ganger, før han sto 

for en av tidenes største dopingskandaler. Den gang 

besto sykkel-VM av både landeveissykkel og 

banesykling som ble arrangert i Vikingskipet på 

Hamar. Arrangementet Sykkel-VM ble utvidet i 

2012, ved at junior-VM ble inkludert i mesterskapet 

og en reintroduksjon av lagtempo som en VM-

øvelse. 

Veien frem mot Bergen 2017 

Planen om å arrangere Sykkel-VM i Norge ble først 

presentert på en pressekonferanse i Oslo i 

forbindelse med Norges Cykleforbunds (NCF) 

hundreårsjubileum i 2010. I november 2011 valgte 

NCF Bergen som vertskapsby i nasjonal 

nominasjonskamp med finalekandidatene 

Stavanger og Drammen. I februar 2012 offisielt 

vedtok NCF og Bergen bystyre at Bergen skulle søke 

det internasjonale sykkelforbundet (UCI) om å få 

arrangementet. Planen var i utgangpunktet å søke 

om Sykkel-VM i 2016, men Qatar «kuppet» 

mesterskapet ved å betale hele arrangøravgiften på 

10 millioner euro fra egen lomme. Fokus ble flyttet 

til 2017, og i 2014 valgte UCI Bergen som 

vertskapsby i konkurranse med Melbourne, Bogota 

og Innsbruck. 

Selve arrangementet 

Sykkel-VM 2017 i Bergen fant sted i perioden 16. til 

24. september og ble sparket i gang med en 

åpningsseremoni på Torgalmenningen.  Arrangøren 

for arrangementet var Bergen 2017, et 

heleidselskap av NCF. Sykkel-VM ble ikke bare 

arrangert i Bergen, men også i nabokommunene 

Askøy, Fjell og Øygarden, som vist i Figur 3-1 under. 

Figur 3-1: Kart over traséen som ble brukt i herrenes 
eliteritt på finaledagen. Kart: Bergen 2017 

 

Samlet hadde mesterskapet 1 257 påmeldte 

deltakelser, fordelt på 77 nasjoner. Det ble 

konkurrert i tre forskjellige øvelser fordelt på 12 ritt. 

En oversikt over det sportslige arrangementet er 

gitt i Tabell 3-1 under. VM-uken ble startet av de 

nevnte lagtempoøvelsene på søndagen, mens 

første halvdel av VM-uken ble brukt til de 

individuelle tempoøvelsene. Spesielt tempoen i 

eliteklassen for menn med avslutning opp mot 

Fløyen ble en folkefest med høye publikumstall. 

Siste halvdel av VM-uken besto av de individuelle 

landeveisrittene: Mesterskapet ble avsluttet med 

landeveisrittet for elite menn, hvor Peter Sagan ble 

den første i historien til å vinne tre VM-gull på rad. 
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Tabell 3-1: Oversikt over de ulike konkurransene i løpet 
av Sykkel-VM 

Dato Øvelse 

Søndag 17. 

september 

Lagtempo for kvinner 

Lagtempo for menn 

Mandag 18. 

september 

Tempo Menn U23 

Tempo Kvinner Junior 

Tirsdag 19. 

september 

Tempo menn junior 

Tempo kvinner elite 

Onsdag 20. 

september 

Tempo menn elite 

Fredag 22. 

september 

Landeveisritt kvinner junior 

Landeveisritt menn U23 

Lørdag 23. 

september 

Landeveisritt menn junior 

Landeveisritt kvinner elite 

Søndag 24. 

september 

Landeveisritt menn elite 

 

På medaljefronten ble mesterskapet dominert av 

Nederland, som blant annet vant temporittene i 

eliteklassen for både menn og kvinner, i tillegg til 

fellesstarten for kvinner. Italia var landet som tok 

flest medaljer totalt, med syv, hvorav alle kom i 

juniorklassen. Danmark hadde også et særdeles 

godt mesterskap med to gull, ett sølv og en bronse. 

Norge tok ett sølv ved Alexander Kristoff i 

mennenes landeveisritt i eliteklassen. 

Andre satsninger relatert til Sykkel-VM 

Etter at idéen om Sykkel-VM ble lansert i 2010 og i 

kjølvannet av Sykkel-VM har det blitt satset på en 

rekke sykkelarrangementer i Norge. Norske 

sykkelentusiaster har etablert tre årlige etapperitt 

på UCI-nivå for menn, i tillegg til et årlig etapperitt 

på World Tour-nivå for kvinner. Rittene for herrer 

inkluderer Tour of Norway på Østlandet siden 2011, 

Arctic Race of Norway i Nord-Norge siden 2013 og 

Tour de Fjords på Vestlandet siden 2013. Ladies 

Tour of Norway har blitt arrangert siden 2014 og fikk 

i 2017 World Tour-status, som det eneste 

sykkelrittet i Skandinavia. I samme periode har vi 

også sett en topp i antall norske sykkellag på 

kontinentalnivå, som økte fra to i årene før 2010 til 

fem i 2017. Antall norske proffsyklister har også økt 

fra 4 i 2009 til 11 i 2017.  

Figur 3-3: Flere hundre møtte til allsangkveld på 
Torgalmenningen på torsdagen. Foto: Lars Petter 
Larsen/NCF 

 

 

Mens idrettsarrangementet ble gjennomført på 

dagtid, inneholdt Sykkel-VM-uken også et 

omfatende kulturprogram på kveldstid, både i 

Bergen og i de andre arrangørkommunene. I tillegg 

til åpnings- og avslutningsseremeni og daglige talk-

show. Dessuten ble det arrangert en rekke 

utstillinger og konserter, som Legender i gull ved 

Bryggens Museum og Bergensband-konserten med 

Hjerteslag, Razika og Real Ones.   

Sykkel-VM har også bidratt til økt oppmerksomhet 

på sykkel i regionen, både som treningsform og 

fremkomstmiddel. Blant annet deltok 6000 

skolebarn i bergensskolen i programmet Alle barn 

sykler i oppkjøringen til Sykkel-VM, mens 1400 barn 

deltok i sykkelrittet som gikk i VM-løypene fra 

Bryggen til Festplassen på onsdagen i VM-uken.

 

Figur 3-2: På etappen Evenskjer til Setermoen under Arctic 
Race of Norway i 2015. Foto: Ukjent fotograf/NCF 
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4. Konsumentnytte 

Bred oppslutningen i folket om å arrangere idrettsarrangementer som Sykkel-VM handler ikke om 

ringvirkninger i næringslivet, men om folkefesten som følger med. Sykkel-VM 2017 ga betydelig 

glede både for tilskuerne i Bergensregionen og sykkelentusiaster som fulgte arrangementet gjennom 

mediene. Dersom hver tilskuer i Sykkel-VM brukte to timer på arrangementet, tilsvarer dette alene 

en verdi av fritid på rundt 350 millioner kroner i henhold til offentlige verdsetningsprinsipper.

Mange gleder av Sykkel-VM 

Tilskuerne har betydelig glede av Sykkel-VM, enten 

de er tilstede under arrangementet eller følger 

arrangementet på TV. Hver enkeltes nytte vil 

naturligvis variere, ettersom sykkelentusiasmen og 

opplevelsen av stemningen rundt arrangementet 

varierer. En del av brukernytten er reflektert av 

forbruk knyttet til Sykkel-VM. Vi finner eksempler 

på dette i samtlige institusjonelle sektorer. 

Husholdningenes konsumentoverskudd 

Folk er villig til å ta seg fri og reise til Bergen med 

omegn for å se på Sykkel-VM. Samlet opplyser 

Bergen 2017 om at publikumstallene summert over 

alle rittene var om lag 700 000. Dersom hver 

publikumer i hvert ritt brukte to timer på å være 

tilskuer, tilsvarer dette en fritidsverdi på rundt 350 

millioner kroner. Merk at anslaget tar for seg 

alternativkostnaden i form av tapt arbeidstid i tråd 

med offentlige veiledere (Finansdepartementet 

2014 og Direktoratet for økonomistyring 2014). 

Alternativkostnadsmetoden er riktignok ikke egnet 

til å avsløre all betalingsvillighet. På en annen siden 

kan andre motivasjonsfaktorer også være viktig for 

at man er tilskuer enn selve arrangementet, som for 

eksempel at man ønsker å være ute og sammen 

med andre. Like fullt illustrerer tallet at 

konsumentverdien for husholdningene er høy.  

Næringslivets sponsorbidrag 

Mediene betaler store summer for å dekke Sykkel-

VM ved tilstedeværelse og TV-rettigheter. 

Dessverre har vi ikke lyktes med å få tilgang på 

internasjonale medietall. Ifølge Bergen 2017 var det 

innenlandske sponsorbidraget på 32 millioner 

kroner. Videre satset deler av det lokale reiselivet 

og den lokale handelsstanden betydelig på 

arrangementet. Aktører på tvers av næringslivet 

bidrar som sponsorer. På den norske 

hjemmearenaen møtte Sykkel-VM et vanskelig 

sponsormarked som følge av dårlige tider på 

Vestlandet etter oljeprisfallet. Riktignok et det 

internasjonale sponsormarkedet klart størst, men 

her går mye av sponsorpengene til UCI. 

Det offentlige betaler mest 

Det offentliges betalingsvillighet reflekteres av 

tilskuddene og oppfølgingen av arrangementet av 

Bergen kommune, de andre kommunene i 

regionen, Hordaland fylkeskommune og Staten. 

Offentlig sektors satsning på Sykkel-VM er for øvrig 

et forsøk på et speilbilde av befolkningens 

betalingsvillighet ved at politikerne er valgt inn for å 

ivareta befolkningens interesser. I forkant av 

mesterskapet ble det anslått av Bergens Tidende at 

omtrent 70 prosent av kostnadene tilknyttet Sykkel-

VM skulle bli dekket av det offentlige, noe som da 

tilsvarte omtrent 140 millioner kroner (NTB 2017). 

VI har forsøkt å få endelige tall fra Bergen 2017 og 

NCF, men har dessverre ikke lyktes til dette. 

Betalingsvillighet reflektert i frivilligheten 

NCF har brukt betydelige ressurser på arrangement, 

mens folk bidrar som frivillige og med donasjoner. 

Figur 4-1: Folkefesten under VM. Foto: Eivind 
Senneset/Bergen Kommune 
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Samlet la nærmere 2 000 frivillige ned nærmere 

100 000 frivillige arbeidstimer, hvilket tilsvarer 55 

årsverk. Av disse hadde 40 prosent avansert 

arbeidet. Basert på lønnsinntektsstatistikk fra 

Nasjonalregnskapet anslår vi arbeidsinnsatsen til 

Sykkel-VM til å ha en verdi på rundt 40 millioner 

kroner. Da det var klart at Sykkel-VM kom til å gå 

med et betydelig underskudd, ble det samlet 3,5 

millioner kroner til arrangementet i en privat initiert 

Vipps-aksjon. Dette er igjen et uttrykk for publikums 

tilfredshet med arrangementet. 

Uforløst konsumentnytte 

Mye av konsumentnytten knyttet til 

idrettsarrangementer som Sykkel-VM gjenspeiles 

imidlertid ikke i noen form for betaling. Folks 

uforløste betalingsvillighet tilsvarer deres 

nettonytte av arrangementet. Deltakerne i vår 

spørreundersøkelse var gjennomgående positivt 

innstilte både til arrangementet og til Bergen. 

Mange utlendinger oppga at de kom for å se på 

Sykkel-VM, men var positivt overrasket over Bergen 

med omland. De vanligste negative 

tilbakemeldingene kom fra utenlandske turister, 

som klagde over prisnivået og norsk alkoholpolitikk. 

Effekter på den lokale tjenesteytingen 

Under Sykkel-VM får lokalbefolkningen også tilgang 

til et økt tilbud av serveringstjenester, 

kulturarrangementer og arrangementsrelaterte 

handelsvarer. På den annen side fører turismen og 

etterspørsel fra arrangementet til økt trengsel 

innenfor privat persontjenesteyting, så vel som 

offentlige nødtjenester. Staten satt av 36,2 

millioner kroner ekstra til økt politi- og 

terrorberedskap (Hultgreen 2017), mens Helse 

Bergen rapporter at arrangementet kostet 

helseforetak 15 millioner kroner i ekstrabemanning 

(Johansen og Løken 2017). Sykkel—VM bidro også 

til regional blodmangel (Bergens Tidende 2017). 

Bergen kommune avsatte en tilleggsbevilgning på 

45,4 millioner for ekstrakostnader til beredskap og 

driftskontinuitet under mesterskapet. Tilsvarende 

avsetning ble foretatt av fylkeskommunen og de 

andre vertskapskommunene. 

Sykkelinteresse 

Sykkel-VM har løftet sykkelinteressen blant 

nordmenn. Dette bidrar til at flere får glede av 

sykkelsporten, både som tilskuere og som syklister. 

Respons Analyse (2017) finner at 65 prosent av 

bergenserne fulgte med på Sykkel-VM i noen eller 

stor grad. Økt sykkel-interesse vil naturligvis ofte gå 

på bekostning av andre interesser. Videre vil mer 

trening av sykling gi helsegevinster for de som 

begynner å sykle. Som fremkomstmiddel er sykkel 

mer tidseffektiv enn gange og mer miljøvennlig og 

mindre kødannende enn bil. 

 

Figur 4-2: Bryggen i Bergen under Sykkel-VM. Foto: Eivind Senneset/Bergen Kommune 
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5. Besøksanalyse 

Sykkel-VM resulterte i at Bergensregionen hadde rundt 40 000 gjestedøgn i september utover det 

normale. Av disse var to av fem utlendinger. Kun to av fem bodde på hotell, mens en av fem leide 

privat. Hvert ellevte gjestedøgn knyttet til Sykkel-VM fant sted utenfor Bergen. VM-rittene hadde 

om lag 700 000 tilskuere, mens om lag 51 000 deltok på de tilknyttede kulturarrangementene.

Tilskuertall under Sykkel-VM 

Ifølge offisielle besøkstall hadde rittene under 

Sykkel-VM samlet rundt 700 000 tilskuere. I tillegg 

deltok om lag 51 000 på kulturarrangementene. 

Omlag 4,7 prosent av tilskuerne utlendinger bosatt 

i utlandet. 

Netto tilsig av tilreisende til Bergensregionen 

Kun rundt 40 prosent av de som reiste til 

Bergensregionen i tilknytning til Sykkel-VM bodde 

på hotell. Dette gjelder både nordmenn og 

utlendinger. For hotellbransjen tilsvarte dette en 

økning på omtrent 10 prosent fra i fjor når vi tar 

høyde for generell vekst. Samtidig var kapasiteten 

mye høyere, noe som gjør at rombelegget faktisk 

var lavere enn for samme periode i fjor. Mange 

nordmenn valgte videre å besøke venner i Bergen i 

løpet av Sykkel-VM. En oversikt over gjestedøgnene 

knyttet til Sykkel-VM-gjestene er gitt i Figur 5-1 

under. Merk at annen overnatting omfatter telt, fri 

camping, hytter og overnattingsalternativer til sjøs. 

 

Det mest overraskende resultatet er kanskje at hele 

35 prosent av utlendingene valgte leie av 

privatpersoner som overnattingsform. Dette er en 

overnattingsform som har opplevd stor vekst  

de siste årene med fremveksten av blant annet 

Airbnb. I tillegg kan høye hotellprisingen ha bidratt 

til et ytterligere skift i den retningen. Samtidig 

kunne overnattingstallet ved hotell vært enda 

høyere, hadde det ikke vært for at UCI booket 

mange hotellrom i forkant av mesterskapet, som de 

avbestilte to måneder før arrangementet. 

Kommersielle gjestedøgn 

Figur 5-2 under viser våre anslag på tilsiget av 

overnattingsgjester ved hoteller, campingplasser og 

hyttegrender utover normalen, jamfør appendiks B. 

Samle sett ser vi dermed at omtrent 12 600 flere 

nordmenn og 7 800 flere utlendinger bodde på 

hotell eller camping i Bergensregionen enn det man 

ellers ville forventet. Tallene kunne ha vært enda 

høyere, hadde det ikke vært for UCIs overbooking 

og etterfølgende avbestilling av hotellrom. 

 

Figur 5-2:  Netto tilsig av utenlandsk og norske turister 
som benytter kommersiell overnattingsform 

Figur 5-1: Ekstra gjestedøgn i Bergensregion som 
følge av Sykkel-VM 
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Besøkstall under telemålinger 

Vi har også gjennomført en analyse av antall 

personer som har oppholdt seg i Bergens sentrum 

gjennom VM-uka, ved hjelp av teledata fra Telenor. 

Telenor har gjennomført daglige målinger av antall 

mobiltelefoner i sentrum i løpet av Sykkel-VM, i 

tillegg til i ukene før og etter Sykkel-VM. Målingene 

før og etter Sykkel-VM er benyttet som 

referansepunkter, markert ved stiplede linjer i Figur 

5-3 nedenfor. 

Figur 5-3: Antall nordmenn og utlendinger som har 
oppholdt seg i Bergen sentrum gjennom Sykkel-VM, 
sammenlignet med ukene før og etter 

 

Blant nordmenn ser vi at Sykkel-VM hadde størst 

tiltrekkingseffekt i finalehelgen, hvor nærmere 

80 000 flere nordmenn oppholdt seg i sentrum på 

avslutningsdagen, sammenlignet med helgene før 

og etter. I tillegg ser vi et netto tilsig i helgen før 

Sykkel-VM. Onsdagen som besto av tempo for 

menn i eliteklassen var også en bra besøksdag med 

folkefest opp mot Fløyen. 

For utlendinger var det primært en effekt i 

finalehelgen, med opp mot 5 000 flere utlendinger i 

sentrum. Det er ingen tydelige tegn til netto tilsig i 

den første helgen og i løpet av ukedagene. 

Havnestatistikken til Bergen havn bekreftet at det 

tilsynelatende lave tilsiget av utlendinger skyldes 

færre cruiseanløp til Bergen i forhold til uken før.  

Utenlandske besøkende 

Majoriteten av de utenlandske tilreisende kom fra 

Vest-Europa. Høyt på listen var land med særlig stor 

sykkelinteresse, som Nederland, Tyskland og Belgia. 

Videre har man også sterk representasjon fra Sør-

Europa, og da spesielt Italia og Spania. Også gjester 

fra resten av Nord-Europa tok turen for å overvære 

mesterskapet. En oversikt er gitt i Figur 5-4 under.  

Bergen og resten av Bergensregionen 

Mesteparten av den addisjonelle økningen i antall 

tilreisende traff Bergen kommune, med nærmere 

36 000 ekstra turister. Resten av Bergensregionen 

fikk i overkant av 3 000 ekstra turister som følge av 

mesterskapet. Mens Bergen hadde størst økning 

blant nordmenn, var de fleste tilreisende til resten 

av Bergensregionen, hvilket i stor grad skyldes 

camping- og hyttegrendenes plassering. 

Figur 5-5: Sykkel-VMs utenlandske og norske turister, 
fordelt på Bergen og resten av Bergensregionen 

 

Figur 5-4: Sykkel-VMs utenlandske tilreisende, 
fordelt etter opphavsregion 



  

   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 4  R A P P O R T  

 Oslo 
 

6. Reiselivsforbruk 

Sykkel-VM førte til at reiselivskonsumet i Bergensregionen økte med rundt 73 millioner kroner 

utover det normale. Av dette var 56 prosent knyttet til at flere reiste til regionen, mens 44 prosent 

var knyttet til merforbruk hos dem som ville reist uansett. Norges eksportinntekter økte med 33 

millioner kroner, hvorav 28 millioner kroner fant sted i regionen. Overnattingsbransjen hadde det 

største merkonsumet på rundt 50 millioner kroner, hvorav 64 prosent var knyttet til høyere priser.  

Forbruket til VM-turister og VM-yrkesreisende 

Figur 6-1 viser det estimerte merforbruket for 

turister og yrkesreisende under Sykkel-VM i 

Bergensregionen. Vi har delt forbruket i to ulike 

kategorier, hvor mørke farger indikerer forbruk 

knyttet til turister som kommer for å se Sykkel-VM, 

mens lyse farger indikerer merforbruket til turister 

som ville vært i Bergen uavhengig av Sykkel-VM. 

Samlet har tilreisende som kommer for å se Sykkel-

VM lagt igjen rundt 40,6 millioner kroner i 

Bergensregionen. Størsteparten av dette er knyttet 

til overnatting, hvor de ekstra tilreisende la igjen 

nærmere 17,9 millioner kroner. Merk at inntektene 

fra overnattingene ikke bare omfatter hotellene, 

men også camping og hyttegrend, utleie og annen 

overnatting mot betaling. Av omsetningen i 

hotellbransjen ble mellom 3,1 og 3,2 millioner 

kroner ført tilbake til Bergen 2017 etter avtale med 

arrangøren. Omsetningen i innen servering økte 

med 13,6 millioner som følge av flere tilreisende. 

Sykkel-VM-besøkende brukte en relativ lav andel av 

forbruket sitt på transport og opplevelser, 

sammenliknet med andre besøkende i Norge, med 

samlet forbruk på kun 3,2 millioner kroner.  

Andre tilreisendes merforbruk 

Sykkel-VM bidro til et merforbruk for de tilreisende 

som ville vært i Bergen uavhengig av mesterskapet 

gjennom hele september på rundt 32,5 millioner 

kroner. Størsteparten av dette merforbruket 

skyldtes at hotellprisene i Bergen denne måneden i 

gjennomsnitt lå over 170 kroner eller 24,4 prosent 

over normalen. Dette førte til en meromsetning for 

hoteller i Bergensregionen på om lag 32,3 millioner 

kroner. De tilreisende som ikke hovedsakelig var i 

Bergen for å følge Sykkel-VM hadde også et 

merforbruk på andre forbrukskategorier i 

forbindelse med mesterskapet, men dette anslås til 

rundt 600 000 kroner. 

Figur 6-1: Turistenes merforbruk i Bergen i forbindelse med Sykkel-VM 
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Forbruk til VM-besøkende i resten av landet  

Flere av tilreisende som kom til Bergen for å besøke 

Sykkel-VM benyttet muligheten til å også reise litt 

rundt i resten av Norge, mens andre hadde 

overnattinger utenfor Bergensregionen som en del 

av reisen til Sykkel-VM. Pengene som disse turistene 

la igjen i Norge utenfor Bergensregionen er også å 

regne som turistforbruk med rot i Sykkel-VM. Det 

totale turistforbruk utenfor Bergensregionen som 

kan spores tilbake til Sykkel-VM er i på 6,7 millioner 

kroner, som vist i Figur 6-3 nedenfor. Nærmere tre 

millioner av dette var knyttet til transport i 

forbindelse med reisen til Sykkel-VM. I tillegg ble 

det lagt igjen rundt 2 millioner i forbindelse med 

overnatting og omtrent 1,3 millioner kroner i 

forbindelse med servering. 

 

Størrelsene på ulike gjesters forbruk 

I Figur 6-4 tar vi for oss forbruket for ulike typer 

tilreisende i Bergensregionen og i resten av landet. 

Hotellgjestene var flest i antall og hadde høyest 

døgnforbruk. Samlet sto de for 79 prosent av 

forbruket knyttet til Sykkel-VM i Bergensregionen. 

Hotellgjestene var også de som la igjen mest i resten 

av landet med 58 prosent av Sykkel-VM-forbruket 

utenfor Bergensregionen. Videre sto private 

korttidsleie, privat besøk og camping og hyttegrend 

for henholdsvis 10, 8 og 3 prosent av totalforbruket. 

Utlendingene sto for 41 prosent av det samlede 

turistkonsumet. Eksportinntektene til 

Bergensregionen og resten av landet ved 

utenlandske Sykkel-VM-gjester var på henholdsvis 

28 millioner kroner og 4,5 millioner kroner. 

 

 

Figur 6-2: Bilde av det norske landslaget under fellesstarten for menn elite. Foto: Eivind Senneset/Bergen Kommune. 

Figur 6-3: Reiselivsforbruket utenfor Bergensregionen i 
forbindelse med Sykkel-VM 

Figur 6-4: Forbruket for ulike typer tilreisende i 
Bergenregionen og i resten av landet 
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7. Verdikjedeimpulser 

De tilreisendes merforbruk i forbindelse med Sykkel-VM sysselsetter 116 personer og gir et BNP-

bidrag på over 60 millioner kroner i Norge. Av dette knyttes rundt 80 av de sysselsatte og 35 millioner 

kroner av BNP-bidraget til Bergensregionen. Merk at effektene vi har beregnet er bruttoeffekter, i 

den forstand at de fleste sysselsatte alternativt ville jobbet andre steder til noe lavere lønn.

Samlet sysselsettingseffekt 

Reiselivsforbruket knyttet til Sykkel-VM sysselsetter 

tilsvarende 116 personer nasjonalt i 2017. Av disse 

kan 46 personer direkte knyttet til forbruket fra de 

tilreisende som var i Bergensregionen for å se 

Sykkel-VM og 36 personer til merforbruket fra de 

øvrige tilreisende. Sju sysselsatte er forbundet med 

forbruket i resten av landet, mens 27 sysselsatte 

knyttes til aktivitet i reiselivs- og handelsbedriftenes 

underleverandører, jamfør Figur 7-1 under. 

Mål for verdiskaping 

Standardmålet for verdiskaping er bruttoprodukt. 

Bruttoproduktet er definert som differansen 

mellom omsetning og produktinnsats. Det tilsvarer 

også avlønningen til arbeidskraften og kapitalen ved 

lønnskostnader og bruttodriftsresultat. Strengt tatt 

er bruttoprodukt et internt verdiskapingsmål, siden 

det kun tar hensyn til intern avlønning. «Brutto» 

henviser til at man ikke har justert bort kapitalslitet 

på grunn av usikre kapitalslittall. Nasjonalt summer 

alle bruttoproduktene i en økonomi seg opp til 

bruttonasjonalprodukt. Bruttoproduktet i en enhet 

kan derfor ses på som enhetens BNP-bidrag. 

Samlet verdiskapingseffekt 

Den samlede verdiskapingseffekten av 

reiselivskonsumet forbundet med Sykkel-VM er på 

64 millioner kroner, jamfør Figur 7-1. Det samlede 

reiselivsforbruket var på 80 millioner kroner, men 

13 millioner kroner av disse er import og 3 millioner 

kroner er knyttet til produktskatter- og subsidier. Av 

verdiskapingen er 19,4 millioner kroner direkte 

knyttet til forbruket til Sykkel-VMs besøkende i 

Bergensregionen, mens 15,4 millioner kroner er 

direkte knyttet til andre besøkgruppers merforbruk. 

De direkte verdiskapingseffektene av Sykkel-VMs 

besøkende i resten av landet var på tre millioner 

kroner. I tillegg skapte reiselivsforbruket under 

Sykkel-VM 25,7 millioner i indirekte verdiskaping i 

reiselivs- og handelsbedriftenes underleverandører 

i flere ledd. 

Bransjefordeling av direkte sysselsettingseffekter 

Figur 7- viser hvordan de direkte 

sysselsettingseffektene fordeler seg på de ulike 

Figur 7-1: Totale sysselsettings- og verdiskapingseffekter 
av Sykkel-VM 

Figur 7-2: Direkte sysselsettingseffekter knyttet til det 
addisjonale reiselivsforbruket under Sykkel-VM 
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bransjer. Overnattingsbransjen har fått den største 

effekten med 57 ekstra sysselsatte gjennom året, 

mens serveringsbransjen også opplevde en 

betydelig effekt med nesten 17 sysselsatte. 

Innenfor detaljhandel er ni personer sysselsatt som 

følge av de tilreisendes estimerte forbruk. Det må 

spesifiseres at vi her ser på den positive effekten av 

de tilreisendes forbruk og har ikke beregnet inn 

effektene av at lokalbefolkningen hadde et annet 

forbruksmønster i denne perioden. Vi vil komme 

tilbake i kapittel 8 om handelsstanden. 

Bransjefordeling av direkte verdiskapingseffekter 

Figur 7-3 under viser hvordan de direkte 

verdiskapingseffektene fordeler seg over bransjer. 

Ikke overraskende skjer også størsteparten av 

verdiskapingen i overnattingsbransjen, som hadde 

en ekstra verdiskaping på 24,5 millioner kroner på 

grunn av Sykkel-VM. Som vi tidligere har sett skyldes 

mesteparten av dette både høyere hotellpriser og 

flere tilreisende. Videre har de tilreisendes forbruk 

ført til økt verdiskaping i serveringsbransjen på 7,1 

millioner kroner, mens transportbransjen fikk en 

økt verdiskaping på 1,5 millioner kroner.   

Geografisk spredning av verdikjedeimpulsene 

De tilreisende genererer ikke bare ringvirkninger 

hos reiselivs- og handelsbedriftene de kjøper varer 

og tjenester av, men også hos disse bedriftenes 

underleverandører i flere ledd. Denne aktiviteten 

genererer både indirekte sysselsetting og 

verdiskaping. Underleverandørene langt oppover i 

verdikjeden med tilhørende ringvirkninger er i 

hovedsak spredt i tråd med den nasjonale 

fordelingen av økonomisk aktivitet. Reiselivs- og 

handelsbedriftenes direkte underleverandører er 

derimot i større grad konsentrert i og nærheten av 

Bergensregionen. 

I Figur 7-4 under har vi vist hvordan leveransene til 

reiselivs- og handelsbedriftene i Bergensregionen 

sprer seg utover landsdeler. Vi ser at den aller 

største delen av disse kjøpene blir gjort fra regionale 

bedrifter og leverandører ved at 18 millioner kroner 

kjøpes fra bedrifter i Hordaland. Dette tilsvarer over 

halvparten av kjøpene. Leverandørene på Østlandet 

leverte varer og tjenester for 6,5 millioner kroner. 

Videre ser vi at leverandørene på Vestlandet 

utenom Hordaland sto for leveranser på 5,5 

millioner kroner. Dette er relativt høyt tatt i 

betraktning at BNP-bidraget til Østlandet er om lag 

tre ganger så høyt som Vestlandet utenom 

Hordaland. Leveransene fra leverandører i de andre 

landsdelene anslås til 2,1 millioner kroner til 

sammen. 

Fortrenging 

Merk at det her er snakk om bruttoeffekter på 

sysselsetting, fordi mange av de sysselsatte 

alternativt ville jobbet andre steder; dog med lavere 

gjennomsnittslønn. Nettoeffekten av 

reiselivsforbruket blir mindre jo lenger man beveger 

seg ut i verdikjeden, som følge av stadig flere 

alternative ressursanvendelser. 

Figur 7-3: Direkte verdiskapingseffekter knyttet til det 
addisjonale reiselivsforbruket under Sykkel-VM 

Figur 7-4: Geografisk fordeling av turistnæringens i Bergens 
kjøp fra underleverandører i Norge 
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8. Handelsstanden 

Handelsstanden i Bergen sentrum opplevde mindre gjennomfart og interesse under Sykkel-VM. 

Butikkene utenom Bergen Storsenter og dagligvare- og kioskhandelen opplyser om tap på røflig 

halvparten av omsetningen, hvilket tilsvarer om lag 30 millioner kroner. Bergen Storsenter og Sartor 

Storsenter opplevde derimot en omsetningsøkning på rundt 20 millioner. Bergenserne har samme 

årslønn og forbruksbehov gjennom året. Over tid vil derfor tapet for handelsstanden i hele 

Bergensregionen trolig være begrenset. Flere tilreisende bidrar derimot med merforbruk regionalt. 

Kortsiktige virkninger i Bergen sentrum 

I sin dekning av Sykkel-VM har flere medier 

rapportert om sviktende omsetning innenfor 

handelsstanden i Bergen sentrum under 

arrangementet. Dette er i tråd med våre funn i vår 

intervjurunde med handelsstanden i regionen og 

økonomiske nøkkeltall for handelsstanden, jamfør 

appendikser A og B. Mange butikker opplevde å bli 

innesperret og ha mindre gjennomfart på grunn av 

trafikkomlegginger. Jevnt over var det også mindre 

interesse for å gå inn i butikkene. 

Butikker i Bergen sentrum melder om 

omsetningssvikt innen detaljisthandelen under 

Sykkel-VM. De rapporterer om alt fra en svak 

gevinst til et omsetningsfall helt opp mot hundre 

prosent. Noen unntak er butikker i Bergen 

Storsenter, turistbutikker, bakerier, kiosker og 

sykkelbutikker. Innen dagligvarer ble større 

butikkene med kunder utenfor nærområdet 

rammet. Flere butikker hadde også svak omsetning 

i shoppingsentrene Galleriet og Xhibition, til tross 

for sentral beliggenhet like ved Torgalmenningen. 

En rekke frittstående butikker satset på Sykkel-VM i 

form av Sykkel-VM-effekter, markedsføring, lengre 

åpningstider, nattåpent og søndagsåpent. En del 

butikker mottok pålegg fra kommunen om 

ekstrabetaling for å fortsatt ha salgsbord stående 

ute. Basert på vår informasjonsinnsamling anslår vi 

det samlede tapet til sentrumsbutikkene utenom 

Bergen Storsenter og dagligvare- og kioskhandelen 

til røflig femti prosent av deres normalomsetning.  

Dette tilsvarer et omsetningstap på rundt 30 

millioner kroner. Merk at Bergen sentrum her er 

definert som Bergenhus bydel utenom Sandviken. 

Vår informasjonsinnsamling tyder på tilsvarende 

effekter på utsalgsteder for persontjenester 

utenom handel og servering, men vi har ikke 

foretatt en bred kartlegging for disse tjenestene. 

Eksempler på slike persontjenester er frisører, 

kroppspleiesalonger, skreddere, låsesmeder, 

reparatører av teknisk utstyr og utleietjenester. 

Også agentur- og engroshandelen ble rammet av 

svekket fremkommelighet. 

Bergen Storsenter var den store vinneren i 

handelsstanden i Bergen sentrum. Suksessen 

skyldes en kombinasjon av trafikkomlegging og 

satsninger på Sykkel-VM. Satsningene omfattet 

storskjermer, nattåpent, og massiv markedsføring i 

form av postere og stands tilknyttet butikkene, samt 

ekstern markedsføring. Bergen Storsenter melder 

om en omsetningsøkning på rundt ti millioner 

kroner under arrangementet. Samtidig besøkte om 

lag 570 000 under arrangementet, hvilket er 

nærmere 70 prosent mer enn normalt. 

Figur 8-1: Utvikling i besøkstallene til Bergen Storsenter 
under Sykkel-VM 
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Kortsiktige virkninger utenfor Bergen sentrum 

Selv om Bergen sentrum er mindre tilgjengelig, 

slutter bergensere og andre hordalendinger neppe 

å handle av den grunn. Dette gjelder både om de 

ønsker å dra på impulsshopping eller er på utkikk 

etter konkrete handelsvarer. Det taler for at man 

må forvente at deler av omsetningstapet i Bergen 

sentrum vil kompenseres av økt handel i andre deler 

av Bergensregionen. På en annen side bidrar Sykkel-

VM til å trekke folk inn mot Bergen sentrum og 

løypene, og bort ifra butikker, jo mindre de befinner 

seg langs løypene eller stiller med storskjerm. Dette 

taler for et samlet omsetningsfall. 

Butikkene i kjøpesentrene andre steder i Bergen 

kommune enn sentrum forteller at Sykkel-VM 

hadde ingen omsetningseffekt, eller eventuelt en 

svak positiv eller negativ omsetningseffekt. De 

fleste av disse butikkene satset ikke på Sykkel-VM 

alene, men noen av kjøpesentrene satset litt. 

På innenriksavdelingen på Bergen lufthavn Flesland 

hadde Sykkel-VM ingen eller en svak negativ 

omsetningseffekt. Antall tilreisende økte svakt, men 

forretningsreisende var byttet ut med turister som 

legger igjen mindre penger. Enkelte butikker hadde 

imidlertid økt bemanningen, mens Avinor hadde 

satt opp Sykkel-VM-effekter i transitthallene og 

enkelte av butikkene. På utenlandsavdelingen var 

omsetningseffekten derimot svak positiv som følge 

av flere tilreisende. Finalesøndagen og påfølgende 

ukestart ga en liten handelsoppsving på Flesland. 

For handelsstanden i de tre andre 

vertskapskommunene – Askøy, Fjell og Øygarden –  

var Sykkel-VM jevnt over en suksess. Sartor 

Storsenter på Straume i Fjell kommune hadde 

anslagsvis ti millioner kroner høyere omsetning enn 

normalen. Kombinasjonen av VM-løyper forbi 

senteret, stengte veier til Bergen i finalehelgen og 

stor satsning på Sykkel-VM bidro til storbesøk fra 

lokalbefolkningen. Senteret satset på storskjermer, 

servering og reklame både på senteret og i Bergen 

sentrum. Tilsvarende hadde Kleppestø Senter i 

Askøy en omsetning på anslagsvis en million kroner 

utover normalen. 

Langsiktige virkninger for Bergen Regionen 

Selv om handelsstanden i Bergen Regionen kan ha 

tapt omsetningskroner i løpet av Sykkel-VM, er det 

grunn til å tro at tapet vil tas igjen over tid. Her kan 

man trekke paralleller til argumentasjonen for 

hvorfor søndagsåpne butikker kun i mindre grad vil 

påvirke omsetningen innen detaljisthandel. 

Bergenserne har like mye å rutte med og har det 

samme forbruksmønstrene i løpet av et år, selv om 

de handler mindre én enkelt uke. Det er liten grunn 

til å tro at bergernes konsumandel over tid skulle 

endre seg vesentlig over tid som følge av Sykkel-VM. 

Jo mindre de handler mer utenfor Bergensregionen, 

vil altså omsetningen tas igjen lokalt, og det meste 

innenfor handelsstanden. Dette betyr naturligvis 

ikke at butikkene i Bergen sentrum vil ta igjen det 

tapte. Samtidig er det grunn til å tro at det er Bergen 

sentrum som vil ha størst utbytte av de langsiktige 

turisteffektene av Sykkel-VM. 

Turistkonsumet på 6,3 millioner kroner i varekjøp 

under Sykkel-VM er en ren eksportinntekt for 

handelsstanden i Bergensregionen. Det samme vil 

gjelde for eventuelt turistkonsum knyttet til 

fremtidig tilreisende som kommer på grunn av 

markedsføringen Sykkel-VM har gitt for regionen. 

Til tross for svake omsetningstall under Sykkel-VM 

stiller flere butikker i Bergen sentrum seg positive til 

arrangementet på grunn av atmosfæren og har tro 

på positive virkninger på fremtidig turisme. Andre 

aktører er mer negative eller avventende med tanke 

på fremtidige positive virkninger på 

turiststrømmene og skulle helst vært Sykkel-VM 

foruten. Bergen Storsenter håper på sin side at 

Sykkel-VM har bidratt til positiv markedsføring både 

av senteret og regionen. 

Handelsstanden utenfor Bergen sentrum tror jevnt 

over at de langsiktige virkningene av Sykkel-VM er 

begrensede, men håper på flere tilreisende. 

Kjøpesentrene som har satset på Sykkel-VM håper 

også på at arrangementet vil ha en positiv 

markedsføringseffekt.



  

   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 0  R A P P O R T  

Menon Economics AS, Sørkedalsveien 0 B, 0369 Oslo 

9. Samferdsel 

Redusert fremkommelighet under Sykkel-VM innebar kostnader i form av økt reisetid, svekket 

tjenestemobiltet og redusert bompengeinngang. Hvis for eksempel de sysselsatte i Bergen sentrum 

brukte fem minutter mer på reisene til og fra jobb, tilsvarer det en tidskostnad på 10 millioner 

kroner. Sykkel-VM innebar for øvrig redusert klimagassutslipp og lokal luftforurensing.

Direkte transportkostnader 

Sykkel-VM bidro til å redusere fremkommeligheten 

Bergensregionen, særlig i Bergen sentrum. Dette 

førte til økt reisetid og dermed økte reisekostnader 

for lokalbefolkningen og tilreisende, både i 

yrkessammenheng og på fritiden.  Respons Analyse 

(2017) finner at 43 prosent av befolkningen ble 

veldig eller noe påvirket av trafikkomleggingene. 

Andel stiger til om lag femti prosent for yrkesaktive. 

Bosatte i Bergenhus og Årstad ble mest berørt. I 

næringslivet ble logistikknæringen og 

handelsstanden særlig rammet. Mange valgte å la 

bilen stå og gå, sykle eller ta kollektivt isteden. I 

tillegg måtte bilister jevnt over gå lenger fra stedet 

de parkerte og kollektiv-brukerne gå lenger fra 

holdeplassene. I enkelte tilfeller unnlot folk å reise. 

Dersom de sysselsatte i Bergenhus utenom 

Sandviken i gjennomsnitt brukte fem minutter 

ekstra reisende til og fra jobb i Sykkel-VM-uken, 

innebærer det en reisetidskostnad på rundt ti 

millioner kroner i henhold til offentlige 

verdsettingsmetoder for reisetid (Direktorat for 

økonomistyring og Østli, Halse og Ramjerdi 2012). I 

tillegg kommer reisetidskostnader tilknyttet andre 

reisende som fritidsreisende, studenter, 

gjennomreisende og utreisende fra Sentrum. 

Svekket mobilitet i tjenestetilbudet 

Under Sykkel-VM ble mobiliteten i tjenestetilbudet 

lokalt svekket utover transportsektoren. Spesielt 

gjaldt dette for offentlige tjenester som ambulanse, 

hjemmehjelp og renovasjon. Bergen kommune påla 

åtti hjemmehjelpere å ta ut ferie (Ferguson 2017). 

Tapte bompenger 

Sykkel-VM førte til en nedgang i bompenger og 

dermed redusert brukerbidrag til investeringer i 

samferdsel i regionen. Bergen Bompengeselskap 

melder om et tap på rundt åtte millioner kroner og 

en trafikknedgang på 40 prosent (Knudsen 2017). 

Reduserte miljøutslipp 

Redusert bilkjøring innebærer lavere miljøutslipp. 

Redusert bruk av bensin- og dieselbiler som følge av 

Sykkel-VM reduserer til en viss grad både globale 

utslipp ved karbondioksid og lokale utslipp ved 

nitrogenoksider, svoveloksider og svevestøv. 

Sykkel-VM bidrar også til økt flytrafikk med 

tilhørende utslipp av klimagasser. I prinsippet er 

luftfartssektoren i EØS-området kvoteregulert, men 

i dag er det for mange kvoter tilgjengelige til at 

sektorens klimautslipp holdes stabile. Den norske 

flyavgiften kompenserer delvis for utslippene. 

Samferdselsinvesteringer 

Sykkel-VM har ledet til betydelig investeringer og 

tilretteleggingskostnader i vei- og 

sykkelinfrastruktur i Bergensregionen. En del av 

løsningene har vært provisoriske med begrenset 

nytte utover Sykkel-VM. Det er også eksempler på 

at midlertidige tilretteleggingstiltak for Sykkel-VM 

medfører kostnader når veiinfrastrukturen skal 

tilbakeføres til opprinnelig stand. 

Sykkel-VM kan ha ført til en viss sentralisering av 

regionale midler til samferdsel i retning Bergen. 

Faglitteraturen viser at økt regional integrasjon kan 

løfte produktiviteten i næringslivet, særlig i 

tettbebodde områder (Holmen 2017). På en annen 

side vil sentralisering av investeringene gå utover 

distriktspolitiske hensyn. Fylkesfordelingen av 

veibevilgningene er normalt relativt stabile over tid. 

På den annen side opplyser Bergen kommune om at 

regionen har fått større samferdselsbevilgninger på 

grunn av arrangementet enn den ellers ville ha fått. 
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10. Regionomdømme 

Bergen fikk vist seg fra sin beste side under Sykkel-VM med toppsyklister og ivrige tilskuere i sol og 

vakre omgivelser. Eksponeringen var betydelig med en rekkevidde til rundt 520 millioner seere og 

rundt 4 200 nyhetsoppslag, hvilket vil gi positive impulser på fremtidig turisme. Arrangementet ga 

også et løft til sykkel-interessen nasjonalt med tilhørende helsegevinster og idrettsglede.

Markedsføring overfor tilreisende 

I vår spørreundersøkelse spurte vi turistene i hvilken 

grad Sykkel-VM har bidratt til at de vil ønske å reise 

tilbake til Bergen eller anbefale Bergen som 

reiselivsdestinasjon til venner og bekjente, 

presentert i Figur 10-1. Vi ser at godt over 

halvparten av respondentene svarte at Sykkel-VM 

var svært viktig eller moderat viktig for at de vil 

ønske å komme tilbake til Bergen ved en senere 

anledning. Tilsvarende svarte over 65 prosent at de 

som følge av Sykkel-VM vil ønske å anbefale Bergen 

som reiselivsdestinasjon til venner og bekjente.  

Sykkel-VMs markedsføring 

Bergensregionen opplevde massiv eksponering i 

konvensjonelle og sosiale medier i løpet av sykkel-

VM. I etterkant ble slått fast at mesterskapet var det 

mest sette noen gang.  Ifølge Sponsor Insight (2017) 

hadde Sykkel-VM en rekkevidde på 521,4 millioner 

seere og oppnådde 4 183 nyhetsoppslag. Tidligere 

sponsorsjef i DNB, Jacob Lund, anslår 

markedsføringsverdien av Sykkel-VM til rundt én 

milliard kroner (Svendsen og Raunholm 2017). 

Sponsor Insight (2017) anslår at eksponeringen 

Fløyen fikk under Sykkel-VM har en markedsverdi 

på 1,7 millioner kroner for turistattraksjonen alene. 

På sosiale medier benyttet flere aktører seg av 

muligheten under Sykkel-VM til å markedsføre seg 

selv og Bergensregionen. Blant annet hadde Bergen 

kommune sine Facebook-innlegg en total 

rekkevidde på nærmere 400 000 brukere i 

september, mens Bergens Reiselivlag nådde ut til 

over 500 000 brukere. Sykkel-VM påvirker også 

markedsføringen av Bergensregionen på kort sikt, 

hvilket nødvendigvis flytter fokus fra andre sider 

ved regionen. 

Fremtidige turiststrømmer 

Sykkel-VM innebærer at langt flere potensielle 

turister blir oppmerksom på Bergensregionen, slik 

at man må kunne forvente positive impulser på 

fremtidig turisme. Overnattingskapasiteten har 

også økt betydelig fra tidligere år. Samtidig viser 

erfaringer fra tidligere arrangementer at man ikke 

bør overvurdere en slik effekt (se for eksempel 

Teigland 1999 og Fourie og Santana-Gallego 2011). 

Til en viss grad kan også nye flyruter fra Flesland til 

andre europeiske byer ses i sammenheng med 

Sykkel-VM.  Nye forbindelser inkluderer Billund, 

Göteborg, Hamburg, Helsinki, Madrid og München. 

Kulturell styrking 

Idrettsarrangementer bidrar til en fellesskapsfølelse 

og stolthet over egne utøvere og arrangementet. 

Styrking av kulturell fellesidentitet er positivt, så 

lenge det ikke går på bekostning av relasjonen til 

andre. Det faktum at de fleste av de ledende 

utøverne kom fra andre nasjoner får publikum til å 

heie på andre lands utøvere. Samtidig kommer 

mange i kontakt med publikum fra andre nasjoner. 

Figur 10-1: De tilreisendes ønske om å komme tilbake 
til Bergenregionen og om å anbefale regionen til andre 
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11. Vertskapsattraktivitet- og kompetanse 

Både Bergensregionen og det norske sykkelmiljøet har bygget opp arrangementskompetanse, som 

vil kunne bedre gjennomføring av fremtidige arrangementer. Gjennom Samvirkesenteret har også 

den regionale beredskapskompetansen blitt styrket. Sykkel-VM har vist verden at Bergensregionen 

makter å være vertskap folkefester. Mens arrangørenes og vertskapets omdømme er styrket 

internasjonalt, har det nasjonalt også vært mye negativt fokus rettet mot økonomiske utfordringer.

Vertskaps- og arrangementsomdømme 

Sykkel-VM har påvirkning for arrangørenes og 

vertskapets omdømme, herunder Bergen 2017, 

NCF, UCI, kommunene i Bergensregionen og 

Hordaland fylkeskommune. Oppmerksomhet mot 

et velorganisert mesterskap, positive 

publikumsopplevelser og andre positive virkninger 

av Sykkel-VM bidrar til å bedre arrangørenes og 

vertskapets omdømme. Fokus på undervurderingen 

av de finansielle utfordringene, organisatoriske 

feilgrep, utfordringer med fremkommelighet, dyre 

krav fra UCI og andre former for negativ 

oppmerksomhet bidrar derimot til svekket 

omdømmet til arrangørene og til en viss grad 

vertskapet. Mens det internasjonale omdømme er 

styrket, er fokuset på negative virkninger først og 

fremst er et nasjonalt fenomen. Det er imidlertid 

grunn til ikke å overvurdere omdømmevirkningen 

av Sykkel-VM, særlig for kommunale myndigheter 

som er mye i mediene i alle tilfelle. 

Arrangementskompetanse 

Selv om en del ting kunne vært gjort annerledes 

under Sykkel-VM i Bergen, er det liten tvil om at 

arrangørene og vertskapet har tatt lærdom av hva 

som ble gjort riktig og hva som kunne ha blitt gjort 

bedre. Denne erfaringskompetansen vil kunne være 

verdifull ved avholdelsen av fremtidige kultur- og 

idrettsarrangementer, om den tas i bruk. Store 

idrettsarrangementer er også viktig for å oppdatere 

og vedlikeholde kunnskapsbasen i frivilligheten.  

Lokale myndigheter, næringslivet og frivilligheten i 

vertskapskommunene har tilegnet seg kompetanse 

og bygget relasjoner som vil være verdifulle ved 

avholdelsen av fremtidige store arrangementer. 

Kompetansehevingen og institusjonsutviklingen er 

også overførbar til andre områder. 

Samvirkeprosjektet innen samfunnssikkerhet og 

beredskap er et godt eksempel på dette. Prosjektet 

blir ledet av Bergen kommune med over førti 

offentlige og private beredskapsaktører involvert. 

Prosjektet har satt en ny nasjonal standard for 

beredskapen under store arrangementer og vil også 

ha positiv betydning for fremtidig beredskapsevne. 

Omprioritering i andre arrangementsplaner 

Avholdelsen av Sykkel-VM i Bergen og 

søknadsprosessen frem mot å få Sykkel-VM til 

Norge har også påvirket avholdelsen av andre 

arrangementer. I kjølevannet av søknaden om 

Sykkel-VM til Bergen har det dukket opp fire norske 

etapperitt; Tour of Norway i 2011, Arctic Race og 

Tour des Fjords I 2013, og Ladies Tour of Norway I 

2014. Disse arrangementene medfører turisme, 

yrkestrafikk og Norgesreklame, skjønt rittene også 

har en kostnadsside og kunne ha blitt arrangert 

uavhengig av Sykkel-VM. Videre har Bergen hatt 

betydelig yrkesturisme relatert til Sykkel-VM i 

forkant av mesterskapet. I tillegg har mye penger 

blitt brukt på VM-søknadene både i Bergen og i de 

tapende søknandsbyene, Drammen og Stavanger. 

Sykkel-VM har også påvirket arrangementshøsten i 

Bergens, både for næringslivet og kulturlivet. Noen 

arrangementer har blitt flyttet til Bergen på grunn 

av Sykkel-VM, mens andre arrangementer har blitt 

flyttet til andre tidspunkt, andre regioner eller blitt 

avlyst. Kulturarrangementene som gikk under 

Sykkel-VM hadde synergier med mesterskapet ved 

det ble skapt en mer helhetlig pakke. Det er 

vanskelig å fastslå hvorvidt samfunnseffekten 

relatert til omprioritering i andre 

arrangementsplaner er positiv eller negativ.
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12. Finansiering 

Svak norsk krone, økte sikkerhetskrav og sviktende sponsor- og publikumsinntekter ga røde tall for 

Bergen 2017. Videre konkurser og økt bruk av offentlige tjenester negativ budsjetteffekter for det 

offentlige, men økt skatteinngang fra reiselivet motvirker dette.

Røde tall for Bergen 2017 

Til tross for at Sykkel-VM i Bergen ble en folkefest 

bidro en del feilskjær og uheldige omstendigheter til 

røde resultattall for arrangementet rundt 55 

millioner kroner. Det er naturligvis lett å være 

etterpåklok, og arrangørene selv er nok blant de 

første til å erkjenne at enkelte ting kunne vært gjort 

annerledes. Generelt er det også krevende å få 

positiv økonomi i gratisarrangementer som Sykkel-

VM. Søknadsprosessen for å få Sykkel-VM omfatter 

også et element av skjønnhetskonkurranse, der 

potensielle vertskapsbyer strekker seg langt for å 

tilfredsstille UCI. I tillegg til kostbare krav krevde UCI 

70 millioner kroner. Kravet var kjent på forhånd 

med noe usikkerhetsmonn, men svak krone bidro til 

at beløpet ble høyere enn forutsett. 

Bergen 2017 trodde at det besatt den nødvendige 

arrangørerfaringen fra Ski-VM i Oslo og tidligere 

Sykkel-VM. Et av de største tapene var knyttet til 

manglende billett- og serveringssalg i VIP-områdene 

til event-selskapet Possibility. Mens man hadde 

håpet på salg av VIP-billetter til privatpersoner og 

næringsliv, foretrakk publikum heller å stå gratis 

langs løypene og «delta i folkefesten». I tillegg bidro 

været til at satsningen ikke ble noe suksess.  Økte 

sikkerhetskrav utgjorde også en betydelig kostnad, 

både for handelsstanden i Bergen sentrum og 

Bergen 2017. Videre har oljekrisen redusert 

sponsormarkedets potensial. Dessuten hadde flere 

av VM-ritene få eller ingen allment kjente utøvere. 

Sykkel-VM har lagt beslag på offentlige midler 

Sykkel-VM har kostet betydelig summer for det 

offentlig på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt 

nivå. Disse midlene kunne alternativt bli brukt på 

andre samfunnsnyttige formål. Generelt innebærer 

økt bruk av skattekroner en effektivitetskostnad i 

skattesystemet. Finansdepartementet (2014) anslår 

effektivitetskostnaden til tjue prosent av effekten 

på offentlige budsjetter. Kostnaden følger av at 

bruken av offentlige midler fortrenger alternative 

skattereduksjoner eller velferdsgoder som 

befolkningen ønsker, på kort eller lang sikt. 

Tilsvarende bidro økt bruk av offentlige tjenester 

som politioppbud og helsetjenester negativt til 

offentlig budsjetter, skjønt en del av dette har blitt 

fakturert Bergen 2017. På en annen side økte 

skatteinngangen fra reiselivet og handel relatert til 

de tilreisende under arrangementet. Den 

lokalforankrede handelsnæringen og det øvrige 

persontjenestetilbudet i Bergen sentrum som ikke 

knytter seg til reiselivet hadde imidlertid en 

betydelig nedgang i inntekter og dermed 

skatteinngang. Like fullt vil det bortfalte forbruket 

langt på vei tas igjen andre steder og på senere 

tidspunkt, slik at effekten på skatteinngangen ikke 

blir tilsvarende. Tapt skatteinngang knyttet til 

konkurser innebærer like fullt et inntektstap for det 

offentlige. Flere av de langsiktige effektene av 

Sykkel-VM vil påvirke skatteinngangen og dermed 

effektiviteten i skattesystemet. Spesielt vil Sykkel-

VMs impulser på fremtidig turisme virke positivt. 

Finansieringskostnader i privat sektor 

Sykkel-VM har også kostet betydelige summer for 

private aktører. Disse midlene og den frivillige 

innsatsen nedlagt i arrangementet kunne 

alternativt bli brukt på andre samfunnsnyttige 

formål. Bergen 2017 styrer mot store underskudd 

og har ført til utsettelser av leverandørbetalingene. 

I verste fall kan NCF gå konkurs og en del av Sykkel-

VMs leverandører bli dratt med i dragsuget. Flere 

leverandørbedrifter vil i så fall også bære et tap på 

sine fordringer til arrangementet. 
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A. Appendiks: Datagrunnlag 

I ringvirkningsstudien av Sykkel-VM har vi utarbeidet flere unike datasett, inkludert telemålinger for 

publikumstall, en gjesteundersøkelse, og intervjuer med handelsstanden og nøkkelinformanter. Vi 

har også brukt et bredt kildegrunnlag, inkludert nøkkeltallstatistikk, arrangementsdata, nasjonale 

forbruksundersøkelser, forskningsartikler, overnattingsstatistikk og nasjonalregnskapsdata. 

Økonomiske nøkkeltall 

I kartleggingen av lokale forhold for reiselivet og 

handelsstanden har vi tatt i bruk Foretaksregisteret 

i Brønnøysund, som dekker om lag 95 prosent av 

næringslivet. I tilfeller der et foretak har flere 

virksomheter, er foretakets nøkkeltall fordelt i tråd 

med sysselsettingsfordelingen. For detaljhandelen 

har vi også benyttet oss av den virkedagsjusterte 

detaljomsetningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå 

på bransjenivå. Vi har gjennom prosjektperioden 

flere ganger forsøkt å få regnskapsinformasjon for 

arrangementet fra Bergen 2017, uten å lykkes. 

Telemålinger 

I perioden 9. september til 1. oktober hyrte vi inn 

Telenor til å foreta besøksmålinger klokken fire hver 

dag innenfor området Sandviken-Damsgård-Minde-

Årstad, som omfatter Bergen sentrum og omheng. 

Målingene skilte mellom nordmenn og utlendinger. 

Intervjurunde med handelsstanden 

Vi har foretatt tjue intervjuer med detaljisthandelen 

i Bergensregionen, jamfør vår intervjuguide i Tabell 

A-1 under. Intervjuene ble gjennomført fysisk, over 

telefon og på mail når informantene var opptatt i 

butikk. Intervjuobjektene omfattet kjøpesentre og 

spesialforretninger med ulik bransjetilhørighet og 

av ulik størrelse i vertskapskommunene. Bergen 

Sentrum valgte ikke å stille til intervju. 

Tabell A-1: Semistrukturert intervjuguide for vår 
intervjuguide av handelsstanden i Bergensregionen.  

1. Kortsiktig omsetningseffekt 

2. Kortsiktig kostnadseffekt/driftseffekt 

3. Satsning på sykkel-VM 

4. Effekt på antall besøkende (flere turister, mindre 

gjennomfart) 

5. Effekt på type besøkende 

6. Tanker om effekten på resten av handelsnæringen 

7. Tanker om langsiktig omsetningseffekt (flere tilreisende, 

forflytting av konsum over tid) 

8. Langsiktig kostnadseffekt/driftseffekt 

Innspill til rapporten 

Gjennom prosjektet har vi mottatt data og innspill 

fra prosjektets referansegruppe bestående av 

Bergen 2017, Bergen kommune, Bergen 

Arrangementsselskap, Bergen Reiselivslag, 

Hordaland fylkeskommune og Norges 

Cykleforbund. I tillegg har vi mottatt informasjon fra 

Bergen Havn, Fløyen, NHO Vestlandet og UCI. 

Vitenskapelige studier 

Vi har fulgt Finansdepartement (2017) og 

Direktoratet for økonomistyring (2017) sine 

standarder for samfunnsøkonomisk verdsetting av 

tidsbruk. Vi har referert til relevante vitenskapelige 

studier om verdsetting, arrangementers effekter på 

fremtidig turisme og investeringer i samferdsel. 

Figur A-1: Telenor utførte daglige målinger av opphold i 
Bergen sentrum med omheng. Kart: Bergen 2017 
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Nasjonale forbruksundersøkelser 

Vi har kvalitetssikret forbrukstallene fra vår 

gjesteundersøkelse med å bearbeide forbrukstall 

fra nasjonale forbruksundersøkelser utført av 

Epinion (2016a og 2016b) og Transportøkonomisk 

institutt (Farstad og Dybedal (2010a, 2010b og 2011 

og Farstad, Rideng og Mata 2011). 

Arrangementsstatistikk 

Bergen 2017 har spilt inn statistikk på tilskuerne, 

deltakere, den frivillige arbeidsinnsatsen og enkelte 

av arrangementets inntektskilder. Videre har vi 

innhentet noe offentlig budsjettinformasjon og 

henvist til relevante tallmateriale fra medieoppslag. 

Innen sosiale medier har vi mottatt statistikk fra 

Bergen kommune og Bergen Reiselivslag. Vi har ikke 

lykkes med å få mediestatistikk fra UCI, men har fått 

tilgang til Sponsor Insight (2017) sine analyser om 

temaet. Vi har henvist til analyser av Respons 

Analyse (2017) om lokalbefolkningens 

forhåndsforventninger og endrede reisemønstre 

under arrangementet. 

Besøksstatistikk 

Vi har brukt statistikk på losjiinntekter kommersielle 

gjestedøgn og fra Statistisk sentralbyrå, bearbeidet 

av Statistikknett. Merk at Bergensregionen her er 

definert som Nordhordland og Midthordland. I 

tillegg har vi tatt for oss besøksstatistikk fra Avinor, 

Bergen Havn og Bergen Storsenter. 

Nasjonalregnskapsdata 

Menons ringvirkningsmodell «ITEM» bygger på en 

rekke kilder, der Statistisk sentralbyrås 

næringsfordelte nasjonalregnskap og kryssløp for 

handel mellom næringer og sektorer er de viktigste. 

Gjesteundersøkelse under Sykkel-VM 

Under Sykkel-VM foretok Menon og Ukekoret 

Optimum en gjesteundersøkelse. Intervjuene er 

foretatt i Bergen sentrum og på Fløyen under VM-

løpene 17., 20., 22., og 24. september. Gjennom 

undersøkelsen har vi kartlagt karakteristika ved de 

tilreisende, herunder nøkkelinformasjon om 

reisefølget, reisemotivasjon, forbruk, reisemønstre 

og opplevelser av oppholdet. Samlet intervjuet vi 

510 personer fordelt over 210 intervju, som igjen 

representerte over 2 000 gjestedøgn, hvorav over 

80 prosent var utlendinger. Spørreskjemaet for 

undersøkelsen er gjengitt i Tabell A‑3 under. 

Tabell A-2: Spørreskjema for vår gjesteundersøkelse 
under Sykkel-VM 

1. Antallet i reisefølget som undersøkelsen gjelder for (svar i 
antall, maks seks personer):  

2. Alder på reisefølge som undersøkelsen gjelder for (alder 
per person): 

3. Kjønn på reisefølge som undersøkelsen gjelder for (antall 
menn og antall kvinner): 

4. Type besøk (enten yrke eller ferie): 

5. Hvilket land/hvilket fylke i Norge kommer du fra? (navn på 
land eller fylke): 

6. Hvordan bor du? Velg et alternativ; alternativ e og f må 
spesifiseres: a) Hotell, b) campingområde med tilknyttede 
hyttegrender, c) besøk hos venner, d) dagstur (ingen 
overnatting og ikke fra regionen), e) leie hos private 
(AirBnB, Finn, nettsider for husbytte osv.) eller f) Annet 
besøk med overnatting (Coach Surfing, ideelle turisthytter, 
telt osv.) 

7. Hvor mange dager skal du være i Bergensregionen 
(Bergen, Askøy, Øygarden og Fjell) i løpet av reisen? (antall 
dager) 

8. Hvor mange dager skal du være andre steder i Norge i 
løpet av reisen? (antall dager) 

9. Hvor viktig var Sykkel-VM for tidspunktet for din reise 
til Bergen? Velg et av alternativ: a) Svært viktig, b) 
moderat viktig, c) litt viktig eller d) helt uviktig. 

10. Hvor viktig var Sykkel-VM for at du reiste til Bergen i det 
hele tatt? Velg et av alternativ: a) Svært viktig, b) 
moderat viktig, c) litt viktig eller d) helt uviktig. 

11. Hvor mye penger har du brukt på følgende varer og 
tjenester på en arrangementsdag? a) Overnatting, b) 
servering, c) opplevelser (f. eks. andre kultur- og 
idrettsarrangement, sightseeing etc.), d) transport, e) 
utgifter til reiseoperatør (dersom på pakkereise), f) andre 
varekjøp (for eksempel suvenirer eller dagligvarer) eller g) 
andre tjenestekjøp (for eksempel mobilbruk eller 
helsetjenester) 

12. Hvor stor prosentandel av disse utgiftene er knyttet til selve 
Sykkel-VM-arrangementet? Velg et alternativ: a) 
Overnatting, b) servering, c) opplevelser (f. eks. andre 
kultur- og idrettsarrangement, sightseeing etc.), d) 
transport, e) Utgifter til reiseoperatør (dersom på 
pakkereise), f) andre varekjøp (for eksempel suvenirer eller 
dagligvarer) eller g) andre tjenestekjøp (for 
eksempel mobilbruk eller helsetjenester) 

13. Hvor mye penger har du brukt på følgende varer og 
tjenester på en dag i løpet av denne reisen utenom Sykkel-
VM? Velg et alternativ: a) Overnatting, b) servering, c) 
opplevelser (f. eks. andre kultur- og idrettsarrangement, 
sightseeing etc.), d) transport, e) utgifter til reiseoperatør 
(dersom på pakkereise), f) andre varekjøp (for 
eksempel suvenirer eller dagligvarer) eller g) andre 
tjenestekjøp (for eksempel mobilbruk eller helsetjenester) 

14. Hvor viktig er besøket i Bergen under Sykkel-VM for at vil 
komme tilbake til Bergensregionen? Velg et av alternativ: a) 
Svært viktig, b) moderat viktig, c) litt viktig eller d) helt 
uviktig. 

15. I hvilken grad har besøket i Bergen under Sykkel-VM bidratt 
til at du vil anbefale Bergen til venner og familie? Velg et av 
alternativ: a) Svært viktig, b) moderat viktig, c) litt viktig 
eller d) helt uviktig. 

16. Andre kommentarer til arrangøren (åpent) 
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B. Appendiks: Metodikk 

Vårt brede kildegrunnlag har sikret oss et solid grunnlag for å beregne og kvalitetssikre besøkstall og 

omsetningstall under Sykkel-VM. I analysen av impulser på næringslivet har vi tatt i bruk Menons 

ringvirkningsmodell, «ITEM», som muliggjør kartlegging av ringvirkninger i gjennom verdikjedene.  I 

tillegg har vi benyttet standard samfunnsøkonomisk verdsettingsmetodikk i verdsettelsen av fritid.

Besøkstall 

Med basis i gjestedøgnstatistikk fra Statistikknett og 

Statistisk sentralbyrå har vi estimert besøkstall til 

Bergensregionen som skyldes Sykkel-VM. Vi har 

beregnet økningen for ulike nasjonaliteter og 

kommersielle overnattingsformer i og utenfor 

Bergen fra september 2016, normalisert for 

årsvekst. Ikke-kommersielle gjestedøgn er anslått 

basert på forholdstall mot kommersielle gjestedøgn 

fra gjesteundersøkelsen. Dataene er justert og 

kvalitetssikret med teledata fra Telenor og 

besøkstall fra Bergen Reiselivslag og Bergen 2017. 

Forbruk 

På grunnlag av vår gjesteundersøkelse under 

Sykkel-VM har vi kartlagt forbruksmønstrene til de 

tilreisende. Disse er gjennomgått og kvalitetssikret 

med basis i mer generelle gjesteundersøkelser 

utført av Epinion og Transportøkonomisk institutt. 

For kommersiell overnatting har vi estimert 

losjiinntektene ved hjelp av losjistatistikk fra 

Statistikknett og Bergen Reiselivslag. Vi har også 

estimert merforbruket til turistene som ville besøkt 

Bergen uavhengig av Sykkel-VM, både ved hjelp av 

vår egen gjesteundersøkelse og losjistatistikk. 

Verdikjedeimpulser 

I analysen av ringvirkninger gjennom verdikjeden 

har vi benyttet Menons ringvirkningsmodell «Den 

internasjonale totaleffektmodellen», forkortet 

«ITEM» (se Holmen, Flatland og Seeberg 2015). 

Modellen utnytter Statistisk sentralbyrås 

kryssløpsmatriser for innenlandsk handel mellom 

næringer og institusjonelle sektorer til å nøste seg 

oppover i verdikjeden. For å beregne sysselsettings- 

og verdiskapingseffekter benytter vi næringsvise 

forholdstall mellom omsetning, verdiskaping og 

sysselsetting. Vi har tilpasset nøkkeltallene til lokale 

forhold ved hjelp av Foretaksregisteret i 

Brønnøysund og Menons foretakspopulasjon for 

reiselivet. Vi har anslått spredningen av 

leverandørimpulser over fylker basert på nærhet og 

næringstyngde med ITEMs regionale modul. Den er 

avledet fra Menons regionaløkonomiske modell, 

Noreg (se Bruvoll mfl. 2013). 

Handelsstanden 

For å kunne kvantifisere omsetningsimpulser fra 

Sykkel-VM på handelsstanden har vi samlet inn 

informasjon om arrangementets omsetningseffekt i 

og utenfor Bergen sentrum. Foretaksregistrene til 

Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene gir 

god oversikt over den regionale handelsstanden 

Kombinert med Statistisk sentralbyrås månedlig 

virkedagsjustert omsetningsstatistikk for ulike deler 

av detaljhandelen har vi kunnet anslått 

normalomsetning og effekter av Sykkel-VM. 

Verdsettingsmetodikk 

I studien har vi ved flere ganger verdsatt tidsbruk i 

tråd med Finansdepartementet (2014) og 

Direktoratet for økonomistyring (2014). Vår 

verdsetting av fritidstimer under Sykkel-VM er 

basert på nettolønnen befolkningen alternativt 

kunne oppnådd. Vår verdsetting av frivillige 

arbeidsbidrag er basert på personellets alternative 

lønnskostnader ved lønnet arbeid. I begge tilfeller 

har regnet ut grunnlagstallene ved hjelp av 

Nasjonalregnskapsstatistikk og statistikk på 

personinntekt. For å beregne verdien av reisetid har 

vi benyttet oss av et betalingsvillighetsstudier utført 

av Østli, Halse og Ramjerdi (2012). 
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