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Forord  

I denne rapporten presenteres en analyse av muligheten for industriutviklingen i Oslo kommune.  Dette 

innebærer en gjennomgang av den eksisterende industrinæringen i kommunen og hva som er de positive 

effektene ved industri i en moderne storby.  

Analysen har vært ledet av Jonas Erraia og Leo Grünfeld med Stine Victoria Stakkestad og Maja Albertsen som 

prosjektmedarbeidere. Gjermund Grimsby har vært kvalitetssikrer. 

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-

økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. Vi ble kåret til årets 

konsulentselskap i 2015. 

Vi takker Oslo kommune for et spennende oppdrag. Vi takker også alle intervjuobjekter for gode innspill 

underveis i prosessen. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 
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Sammendrag 

Denne rapporten er en analyse av muligheten for å legge til rette for industriutviklingen i Oslo kommune.  Dette 

innebærer en gjennomgang av den eksisterende industrinæringen i kommunen og hva som er de positive 

effektene ved industri i en moderne by. Videre har vi vurdert fordeler og ulemper ved ulike typer industri og sett 

på Oslos konkurransefortrinn og Oslos barrierer for industrivirksomhet og nyetablering av industri. Til slutt gir vi 

en rekke anbefalinger til Oslo kommune om hvilken type industri man bør satse på, samt ulike virkemidler for 

tilrettelegging av en industriell satsing i byen.  

I det første kapitlet ser vi nærmere på hva som kjennetegner industrien i Oslo. Oslos næringsliv skiller seg 

vesentlig fra resten av norsk næringsliv. Dette kommer klarest til uttrykk ved at en langt større andel av 

arbeidsstyrken arbeider i tjenestenæringen, og kun en liten andel jobber i industrien. Sysselsettingen i industrien 

har gått ned over tid, men nedgangen er ikke like stor som først antatt. Dette knytter seg blant annet til at 

industrinæringen i Oslo er dominert av mange store aktører som kun har hovedkontor med administrative 

stillinger i Oslo, og ikke faktisk produksjon. Det er et klart skille mellom hvor disse typene industribedrifter og de 

mer produserende industribedriftene velger å lokalisere seg innad i Oslo. Hovedkontoraktivitet finnes i stor grad 

vest i Oslo, mens produserende aktiviteter hovedsak utføres i byens østlige deler. Videre ser vi at 

industrinæringens arbeidskraftsproduktivitet i Oslo har økt de siste årene. Dette kan være drevet av teknologisk 

utvikling som styrker produktiviteten generelt i industrien, men det kan også drives av at det er den mest 

produktive industrien som har blitt værende i byen.  

De delene av industrien som det er naturlig å satse på i Oslo må ha en rekke karakteristika. For det første må de 

ikke være til sjenanse for befolkningen som bor der (luft-, vann-, lys- eller lydforurensing) eller beslaglegge for 

store areal. For at industrinæringer skal kunne overleve i Oslo bør produksjonen i tillegg være høyproduktiv (målt 

både som verdiskaping per ansatt og verdiskaping per m2) for å kunne konkurrere med andre næringer i byen 

om ressursene. Produktivitet er grunnlaget for velferd (gjennom lønninger og overskudd) og lønnsomhet sikrer 

bærekraftig utvikling. Basert på disse vurderingene er det særlig farmasøytisk industri og IKT-relatert industri 

som peker seg ut.   

Vi har også identifisert konkurransefortrinn og barrierer for Oslo som vertskommune for industri. Oslo har 

landets høyeste konsentrasjon av forsknings- og utviklingsinstitusjoner, og har den høyest utdannede arbeids-

styrken i landet. Dette bidrar til å gjøre Oslo til et attraktivt lokaliseringsvalg dersom industribedriften er 

kunnskapsrettet og innovasjonstung. I tillegg trekker vi frem at Oslo også har gode transportmuligheter via havn 

og jernbane, samt et stort lokalt marked både når det gjelder å få fatt i innsatsfaktorer (inkludert restverdier til 

gjenvinning) og kunder. Kommunen har også en rekke uttalte ulemper. De viktigste av disse relaterer seg til areal. 

Det er i dag liten tilgang på relevante næringsarealer til industri. I tillegg har prisene i Oslo steget kraftig de siste 

tiårene. Til sist har Oslo den laveste andelen av faglærte med fagbrev i Norge. Dette er en viktig yrkesgruppe i 

industrien. Totalt sett forekommer konkurranseulempene som mer uttalte enn konkurransefortrinnene.  

Ved å se kriteriene for industri i Oslo opp mot hvordan konkurransefortrinnene og barrierene gagner eller hindrer 

industrinæringene, kan vi trekke noen slutninger. Vi ser at industri innenfor kjemisk og farmasøytisk produksjon 

kommer særskilt godt ut. Denne typen produksjon er forbundet med lite utslipp. Behovet for areal varierer, men 

produksjonen som ligger i Oslo i dag krever lite til medium areal. I tillegg er kjemisk og farmasøytisk produksjon 

både mest produktiv og lønnsom av alle typene industri. Disse industrinæringene er også de mest kunnskaps-

rettede og innovasjonstunge. Videre treffer både reparasjon og gjenvinning godt på flere av vurderingskriteriene. 

Dette er viktige næringer med tanke på andre aspekter som positive klimaeffekter ved nærhet til markedet. Det 
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er stor variasjon innad i kategorien nærings- og nytelsesmidler, men den type produksjon som krever mindre 

areal, har lite utslipp og har både høy lønnsomhet og produktivitet er relevant å beholde i byen.  

Basert på de ovennevnte vurderingene av industrien i Oslo har vi utarbeidet en rekke anbefalinger til kommunen 

dersom man ønsker å satse på urban industrialisering:  

1. Utarbeide en strategi med klare satsingsområder. Vi anbefaler at kommunen velger 3-5 deler av 

industrien som man satser på som er i henhold til kriteriene vi har satt for urban industrialisering.  

2. Tilrettelegge for industri tett på FOU-miljøer. For at industrinæringen skal kunne nyte godt av et tett 

samspill med kunnskapsinstitusjonene må det åpnes for at arealer tett opptil disse institusjonene kan 

benyttes av bedrifter med industriell aktivitet, både i form av testanlegg og i form av arealintensiv 

industriproduksjon. 

3. Sikre forankring i hele kommunen. Kommunen bør utarbeide en eventuell urban 

industrialiseringsstrategi på et høyt nivå slik at kommunen arbeider sammen om å tiltrekke seg ny urban 

industri. 

4. Øke fokus på dagens industri. Det er betydelig enklere for kommunen å sikre dagens arbeidsplasser 

enn å skape nye arbeidsplasser. Vi anbefaler derfor at kommunen i høyere grad arbeider med å legge 

til rette for de store etablerte industribedriftene som eksisterer i kommunen i dag.  

5. Møtearena for Oslos industri. Kommunen bør ta initiativ til å etablere en møtearena der 

industribedriftene kan diskutere muligheter og utfordringer ved deres situasjon. Dette kan bidra til at 

man både legger til rette for videre vekst hos eksisterende bedrifter, men også legge grunnlaget for 

videre vekst innen vareproduserende næringer. 

6. Legge til rette for transport og logistikk. Bidra til effektive logistikksystemer og tilgangen på noe 

parkering vil bidra positiv til Oslo som en attraktiv lokasjon for industrietableringer. 

7. Utrede muligheter for prioritering i reguleringen. Undersøke muligheten for å prioritere i reguleringen 

slik at man kan bidra til at spesifikke bedrifter/industrier lokaliserer seg i kommunen.  
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1. Introduksjon 

Nyere forskning innen feltene urban økonomi og geografi viser at allsidighet i næringsstrukturen både har 

betydning for evnen til å stå imot økonomiske kriser, og til å komme seg ut av kriser (se Doran og Fingleton, 

2018)1. Industrivirksomhet bidrar til økt næringsmessig allsidighet i byer som i økende grad preges av 

tjenesteproduksjon. Allsidighet i næringslivet kan bidra til å sikre jobber til folk med ulik kompetanse og 

utdanningsnivåer, og på den måten sørge for mindre sosiale forskjeller mellom byens innbyggere. Dette er især 

relevant for byer der det er stor spredning i kompetanse og ofte større arbeidsledighet. I Cities of making (2020)2 

presenteres en rekke argumenter for en diversifisert og allsidig næringsstruktur med vareproduksjon og lett 

industri lokalisert i byene, herunder å:  

1) Opprettholde en god og sunn økonomi  

2) Stimulere til innovasjon 

3) Begrense klimaendringer  

4) Styrke sosial og økonomisk inkludering  

Det finnes i dag en rekke store byer i Europa og USA som jobber målrettet med å tilrettelegge for, og verne om 

industriproduksjon inne i tettbebyggede byområder. Arbeidet tar mange former. I Chicago er det for eksempel 

innført soner for industriformål, såkalte «planned manufacturing districts».3 City Devs Brüssel – en organisasjon 

som har eksistert i 40 år - jobber med revitalisering av byens distrikter gjennom å utvikle rimelige boliger med 

fellesskapsfasiliteter i kombinasjon med produksjonslokaler. I New York er det et etablert et initiativ -  «Made in 

NYC» - som støtter opp om lokal produksjon som en egen merkevare.4   

Med industri tenker vi gjerne på store produksjonsenheter som produserer store kvanta med varer, men dette 

bildet er i kraftig endring. ESPON Mista (2021) har nylig utført et større forskningsprosjekt for EU med mål om å 

gi ny innsikt i det komplekse forholdet mellom byen og industrien. Prosjektet viser at industrisektoren har endret 

seg betydelig gjennom de siste tre tiår, ikke minst gjennom «hybridisering», der industrien nærmere seg 

tjenestesektoren langs en rekke dimensjoner. Dette gjelder blant annet for høyteknologisk industri som i økende 

grad tilbyr spesialtilpassede produkter som krever nærhet til kunden. ESPON Mista-studien har utviklet et 

metodisk rammeverk for analyser av urban industri som anvendes i nærmere analyser av syv storbyer i Europa, 

herunder Oslo. Analysene viser hvordan byregioner tilbyr en viktig skala for industri og produksjon. Vår rapport 

kan ses på som en videreføring av dette arbeidet, der vi særlig er opptatt av økonomiske vilkår for 

industrivirksomhet i Oslos urbane områder, parallelt med at man hensyntar miljø, arealbehov og 

transportutfordringer.   

For Oslos del er spørsmålet om industriens betydning for byens utvikling av særlig stor interesse nå og i de 

nærmeste årene. Kommunen har nylig utviklet en Campusstrategi med mål om å knytte kunnskapsproduksjon 

tettere opp til innovasjon og løpende aktivitet i næringslivet og offentlig sektor. Det er pekt ut tre 

innovasjonsdistrikter der man skal fokusere særlig tungt på slike koblinger. Tradisjonelt har industrinæringene 

stått for en stor andel av næringslivets FoU-innsats og et sentralt spørsmål er hvordan industrien på best mulig 

 

1 Doran, J., & Fingleton, B. (2018). US metropolitan area resilience: insights from dynamic spatial panel estimation. 
Environment and Planning A: Economy and Space, 50(1), 111-132. 
2 https://citiesofmaking.com/wp-content/uploads/2020/04/Foundries_20200422.pdf 
3 https://www.architecture.org/news/retrofitting-buildings/5-things-to-know-about-chicagos-planned-
manufacturing-districts/   
4 https://madeinnyc.org/our-impact/ 
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vis kan knytte sin innovasjonsaktivitet til forskningsmiljøene i byen. Oslo kommune reviderer nå også 

kommuneplanens arealdel der man legger de overordnede rammene for hvor byutviklingen i byen skal foregå. I 

dette arbeidet vurderer kommunen rammene for framtidig byutvikling. En grønn by med varierte boligområder, 

et dynamisk næringsliv og minimale klimagassutslipp står sentralt i dette arbeidet. Kommunen har parallelt med 

dette også igangsatt en strategi for forskning og innovasjon der kunnskap, næring og arealplanlegging også står 

sentralt. I dette bildet vokser det frem et økende behov for å integrere byrådets arbeid med næring, byutvikling 

og miljø/samferdsel. Et slikt tett plansamarbeid er særlig viktig der næringsaktiviteten tar mye plass, har behov 

for koblinger til kunnskapsmiljøer og kan utfordre miljøhensyn. Fremtidens industrivirksomhet introduserer 

nettopp slike utfordringer. Det er i dette bildet at den foreliggende rapporten kan bidra til å forenkle plan og 

reguleringsarbeidet i tiden fremover.     

Hva er egentlig industrivirksomhet i en moderne økonomi? 

Tradisjonelt har økonomer skilt økonomien inn i primær, sekundær og tertiær produksjon. Primærsektoren tar 

hånd om håndtering av naturressurser som jordbruk, fiske, jakt og skogbruk. Sekundærsektoren står for 

industriell vareproduksjon, men tertiærsektoren står for all tjenesteproduksjon. Særlig fra 70-tallet har vi sett en 

kraftig dreining av økonomisk aktivitet i retning av at stadig flere ressurser blir flyttet fra primær- og sekundær-

sektorene over til tjenesteproduksjon. Dels handler dette om at produktiviteten har økt dramatisk i de to 

førstnevnte sektorene, men dette mønsteret preges også av at mye av nyere industriproduksjon knyttes tett opp 

til tjenesteproduksjon. Det handler om at tjenester integreres i industriens utviklingsarbeid, og at tjenester tres 

på varene for å montere dem, tilpasse og justere dem, reparere dem og følge opp kundene som kjøper dem. Jo 

rikere og mer teknologisk avanserte land og byer blir, jo større blir tjenesteandelen i vareproduksjonen.       

I en Menon-rapport (2013)5 går vi systematisk gjennom norske industrifortrinn og viser at norsk 

industrikompetanse først og fremst er knyttet til verkstedproduksjon med små og spesialiserte serier og med 

kort vei fra utvikling til produksjon. Det er svært viktig å se urban industrivirksomhet i en slik sammenheng der 

produksjonslinjer ofte inngår i en relativt kompleks verdikjede, hvor ikke minst nærhet til FoU-miljøer står 

sentralt. 

Industrinæringer blir fra et statistisk ståsted definert tydelig gjennom standardiserte inndelinger av næringer 

(NACE eller SN-systemet). Det som fremstilles som industrinæringer i statistikken nedenfor sammenfaller med 

inndeling slik det er definert av SSB og Eurostat. I analysen bruker vi de såkalte SN-kodene6. Vi har imidlertid 

samlet en rekke av disse i litt større kategorier, som kjennetegnes ved likhet på punkter som produktivitet, 

innovasjonsaktivitet, arealeffektivitet og flere andre sentrale faktorer. Disse kategoriene er som følger:  

Type næring Forklaring  

Reparasjon Inkluderer aktører innen reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr. 

Næringskode: 33. 

IKT-relatert produksjon  Inkluderer aktører innen produksjon av datamaskiner og elektroniske og 

optiske produkter og produksjon av elektrisk utstyr. Næringskode 26-27. 

 

5 Jakobsen, Grünfeld og Ulstein (2013): Industrielle muligheter i Norge: Fra produksjons- til verkstedskompetanse. Menon-publikasjon nr. 

5/2013 

6 https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
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Metaller og maskineri Inkluderer aktører innen produksjon av metaller, produksjon av metallvarer, 

unntatt maskiner og utstyr, produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, 

ikke nevnt annet sted, produksjon av motorvogner og tilhengere og 

produksjon av andre transportmidler. Næringskode: 24-25 og 28-30.  

Kjemiske og 

farmasøytiske produkter 

Inkluderer aktører innen produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter og 

produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater. Næringskode: 20-21.  

Annen industri Inkluderer aktører innen produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og 

flettematerialer, unntatt møbler, produksjon av papir og papirvarer, trykking 

og reproduksjon av innspilte opptak, produksjon av kull- og raffinerte 

petroleumsprodukter, produksjon av gummi- og plastprodukter, produksjon 

av andre ikke-metallholdige mineralprodukter og annen industriproduksjon. 

Næringskode: 16-19, 22-23 og 32. 

Forbruksvarer og møbler Inkluderer aktører innen produksjon av møbler, produksjon av tekstiler, 

produksjon av klær og produksjon av lær og lærvarer. Næringskode: 13-15 og 

31.  

Nærings- og 

nytelsesmidler 

Inkluderer aktører innen produksjon av nærings- og nytelsesmidler, 

produksjon av drikkevarer og produksjon av tobakksvarer. Næringskode: 10-

12.  

Gjenvinning  Inkluderer aktører innen innsamling, behandling, disponering og gjenvinning 

av avfall. Næringskode: 38.  

 

I ESPON Mista (2021) sin studie av «produserende aktiviteter» har de i tillegg til tradisjonell industri (NACE F) 

også inkludert aktiviteter som transport og logistikk (NACE H), varedistribusjon og lager (NACE 45 + 46), bygg og 

anlegg (NACE F) og reparasjon (NACE 95). I mange analyser som omhandler dette emnet bruker man en svært 

bred definisjon av industrien, som blant annet inkluderer transport- og logistikktjenester. Vi mener dette er lite 

hensiktsmessig fordi både de positive effekter disse næringer bidrar med, samt virkemidlene som kreves for å få 

dem til å vokse varierer betydelig fra tradisjonell industri. Vi arbeider med en mer tradisjonell definisjon som 

følger:  

«Næringsvirksomhet som består i bearbeidelse av råstoff, samt (masse-)fremstilling av produkter» 

Det er liten grunn til å tro at industrien i fremtiden kommer til å være radikalt forskjellig fra industrien i dag (se 

kapittel 3.5), men det er likevel enkelte deler av industrien som kan og vil utvikle seg i fremtiden slik at de blir 

mer relevant i en urban kontekst. Dette kan blant annet inkludere urbant og vertikalt landbruk, høyteknologisk 

produksjon ved bruk av roboter og 3D-printing, skreddersydd produksjon av eksempelvis kjøretøyer eller 

spesiallagde møbler og tekstiler.  
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Hva er gevinstene ved urban industrialisering?  

Både byer og bedrifter kan ha fordeler av at industri er lokalisert i byene. I rapporter, bøker og annen diskurs om 

urban industrialisering argumenteres det på flere plan for hvorfor industrien og byene kan nyte godt av 

hverandre. I dette delkapittelet oppsummerer noen av de viktigste argumentene. Disse bygger i stor grad på 

følgende to spørsmål:  

• Hvorfor industrien trenger byen?  

• Hvorfor trenger byen industri?  

 

Hvorfor industrien trenger byen  

Grunnene til at industrien har nytte av å lokalisere seg i byer er mange og varierte. Det som gjelder for én 

industrinæring, trenger ikke å gjelde for en annen. 

Nærhet til forsknings-, utviklings- og innovasjonsmiljøer (FoUI) er én viktig grunn til at industrien har nytte av å 

lokalisere seg i byen. Disse miljøene er oftest plassert i byer, i nær kobling til utdanningsinstitusjoner og 

kunnskapsrike tjenestebedrifter som befinner seg der. Industri og produksjonsbedrifter kan ha stor nytte av å 

være tett koblet på slike miljøer fordi de bidrar med høyt utdannet arbeidskraft og innovasjonsimpulser. Dette 

er særlig viktig i deler av industrien som er avhengig av å være i teknologi og kunnskapsfronten, som hviler mye 

forskning og utvikling, slik som helseindustri og IKT. I tillegg kan nærhet til slike miljøer gagne videreutvikling av 

produkter og prosesser i klassiske industribedrifter, noe som gjør at hovedkontorer i slike bedrifter fortsatt ligger 

i byene, selv etter at selve produksjonen er flyttet ut av byen.  

Teknologiintensive oppstartsbedrifter springer ofte ut av forskningsmiljøer og store bedrifter. Disse finner vi 

gjerne på steder med mange høyt utdannede personer, som er et typisk kjennetegn ved byene. Disse nye 

virksomhetene ønsker ofte å teste ut og produsere i  mindre skale der de er lokalisert. Da er tilgangen til 

piloteringsmuligheter, testbeds og demonstrasjonsmiljøer helt avgjørende for at det kan vokse (Ferm & Jones, 

2016). Ved å dele utstyr og fasiliteter kan man redusere kostnader og risiko i produksjon som er i startgropen. I 

større byregioner finner man gjerne potensial for slike delingsfortrinn.  

Dagens industri er preget av høy grad av automatisering, og benytter seg ofte av avansert teknologi. 

Industribedrifter har behov for arbeidskraft med høy kompetanse for å videreutvikle og opprettholde slik 

produksjon (Ferm & Jones, 2016). Det kan for eksempel være i form av personer med programmeringsutdannelse 

som kan kode maskiner eller programmer, eller forskere med høy kompetanse på kjemisk, medisinsk eller annen 

vitenskap. Disse personene er det større sannsynlighet for å rekruttere i byene. Høyt utdannet arbeidskraft 

trekker ofte mot urbane strøk av flere grunner: tilknytning til studiested, relevante jobber, forskningsmiljøer 

innen deres fagfelt, tilgang på nettverk e.l. Til forskjell har distriktene ofte dårlig tilgang på arbeidskraft med høy 

kompetanse, og det er stor konkurranse om de som finnes. 

En annen grunn til at industrien ønsker å lokalisere seg i byer er lokal merkevare. Det å være i en by og assosiere 

seg med denne byen kan være et sterkt virkemiddel, og spiller på lojalitet blant konsumenter. Dette kan 

potensielt også finne sted på en mindre plass, men bare i en storby kan kundebasen være stor nok til å utgjøre 

et signifikant marked. Også ansatte kan ha sterk tilknytning til storbyen, og ønske å jobbe et sted med sterk 

bykultur. Lokalisering kan være en aktiv del av en bedrifts identitet, og derfor også de ansatte og kundenes 

identitet. 
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Nærhet til service- og vedlikeholdsbedrifter er en annen grunn til at industribedrifter kan ha nytte av å lokalisere 

seg i byen. Nærhet til slike bedrifter kan sikre raskere leveranser til kunder, og mer tilpasset produksjon i forhold 

til behovet som kundene måtte ha (Ferm & Jones, 2016). En produsent av bildeler vil kunne ha fordeler av å 

lokalisere seg nært bilservicebedrifter, og vil kunne svare raskere på etterspurte deler, noe som vil kunne møte 

forventningene til kundene som ikke er villige til å vente. Et slikt konkurransefortrinn kan være en grunn til å 

velge å legge produksjonen i byen, hvor mange slike servicebedrifter befinner seg.  

Ved å være lokalisert i byene er man tettere på store deler av markedet, og kan respondere raskere på 

etterspørselsendringer. For mindre bedrifter i kategorien nisjeproduksjon eller tilpasset produksjon er det 

avgjørende å være nært på markedet og konsumentene, og størrelsen på markedet avhenger i stor grad av 

innbyggertall for slike bedrifter. I tillegg gjør denne nærheten at man reduserer transportkostnader, både ved å 

være nært havn eller jernbaneknutepunkt, og ved at store deler av kundebasen er geografisk nært.  

Hvorfor byen trenger industri  

De som bor i byer har mange mål man ønsker å oppnå. Eksempler på dette er høy og stabil sysselsetting, høy 

økonomisk vekst, fordeling av goder og velferd, reduksjon av klimagassutslipp, og mangfold og inkludering. 

Tilstedeværelse av industri kan påvirke disse målene.  

Industrien trekkes fram som en viktig sektor for økonomisk utvikling og stabilitet i urbane sentrum, både som en 

trigger for produktivitet og innovasjon (Fedeli, et al., 2021). Her trekker man frem Industrien som en produktiv 

næring, som også har høy arbeidsintensitet. Industrien har også ringvirkninger, og er en viktig kilde til 

sysselsetting og verdiskaping ellers i byen, ettersom de ansatte bruker sin lønn i nærområdet, og at bedriftene 

kjøper tjenester som for eksempel rengjøring, regnskapsføring, eiendomsforvaltning og catering. Slik kan 

industrien være en kilde til økonomisk vekst i byer, og bidra til en selvforsterkende positiv sirkel.  

Det kan også være et mål for byen å sikre økonomisk og sosial inkludering (Cities of making, 2020). Byer har en 

tendens til å tiltrekke seg høyt utdannede mennesker, mye på grunn av at arbeidsplasser for personer med høy 

kompetanse ofte ligger i byer. Et for ensidig arbeidsmarked i byene kan føre til at man presser personer med kort 

utdannelse og/eller med lav lønn ut av byene, noe som man ikke ønsker å gjøre i et inkluderende og 

mangfoldsorientert samfunn. Industri har ofte arbeidsplasser for både høyt og lavt utdannede mennesker. 

samfunnet har interesse av å fremme innovasjon og utvikling, og industrien kan spille en viktig rolle innen 

anvendt forskning og innovasjon. Produksjonsbedrifter sto i 2018 for over 60 prosent av total FoU i både EU og i 

Norge (Fedeli, et al., 2021). Nærhet mellom FoU og industri kan bidra til økt produktivitet, nye produkter og 

tjenester, og med innovativ drift, for eksempel med tanke på utslippseffektiv drift og sirkulær økonomi. Dette 

gagner byen både gjennom å løse samfunnsproblemer vi står overfor, samt å lede til økonomisk vekst. 

Byen og samfunnet for øvrig kan ha nytte av at industri velger å samlokalisere seg i byen, da å samle aktører tett 

øker sjansen for å dra nytte av restverdier fra økonomisk aktivitet, for eksempel avfall og spillvarme. Varme fra 

én bedrifts produksjon kan brukes til å varme bygg nært denne bedriften. I byer er det allerede mange aktører 

som er etablert, og det er større sjanser for å dra nytte av restverdier. Dette, kombinert med nærhet til forskning 

og høye innbyggertall, gjør at man har høy kompetanse og utviklingsmuligheter, samt mange restverdier å ta av, 

både fra innbyggere og annen industri. Dette bidrar til målet om sirkulær økonomi, og mål om mer bærekraftig 

konsum og produksjon. En annen miljøgevinst av å plassere industri i byen er reduserte klimagassutslipp som 

følge av kortere transportvei for ansatte og om mulig for varer som produseres, da store deler av markedet 

befinner seg i byen. 
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2. Industrien i Oslo 

I dette kapitlet ser vi nærmere på hva som kjennetegner industrien i Oslo. Oslos næringsliv skiller seg vesentlig 

fra resten av norsk næringsliv. Dette kommer klarest til uttrykk ved at en langt større andel av arbeidsstyrken 

arbeider i tjenestenæringen, og kun en liten andel jobber i tradisjonell industri. Sysselsettingen i industrien 

har gått ned over tid, men nedgangen er ikke like stor som først antatt. Dette knytter seg blant annet til at 

industrinæringen i Oslo er dominert av mange store aktører som kun har hovedkontor med administrative 

stillinger i byen, og ikke faktisk produksjon. Vi finner et tydelig skille mellom hvor hovedkontorfunksjoner er 

lokalisert og hvor de mer produserende industribedriftene velger å lokalisere seg innad i Oslo. Hoved-

kontoraktivitet finnes i stor grad i sentrum og vest i Oslo, mens produserende aktiviteter finnes i hovedsak i 

byens østlige deler. Videre ser vi at industrinæringens arbeidskraftsproduktivitet i Oslo har økt de siste årene. 

Dette kan være drevet av en teknologisk utvikling som har økt produktiviteten generelt i industrien, men kan 

også reflektere at det er den mest produktive industrien som har blitt værende i byen. 

Næringsstruktur og industri i Oslo 

I dette kapittelet fokuserer vi på industrien og næringslivet i Oslo kommune. Det er ikke nødvendigvis naturlig å 

strekke grensene for slike næringsanalyser langs kommunegrensene, men Oslo kommune har som geografisk 

region noen egenskaper som gjør kommunen interessant som selvstendig. Det handler i hovedsak om byens 

arealtetthet med hensyn til befolkning og bebyggelse. I slutten av dette kapittelet foretar vi så noen 

sammenligninger med omkringliggende kommuner.    

Figuren under viser antall sysselsatte i Oslo fordelt på hovednæringer. Den oransje søylen viser ansatte i 

tradisjonell industri, mens de blå søylene viser andre næringer. Fra grafen ser vi at rundt 15 000 av de omtrent 

500 000 sysselsatte i Oslo arbeider i industrien, dette tilsvarer 3 prosent av den totale sysselsettingen i Oslo. Til 

sammenlikning er det tilsvarende tallet på landsbasis 8 prosent. 
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Figur 1: Antall ansatte i Oslo fordelt på næringer i 1 000 ansatte i 2020. Oransje søyle er industri, blå søyler er andre 
næringer.7 Kilde: SSB 

 

Den relativt lave andelen industri i Oslo er i tråd med bildet som ble tegnet i TØI og Menons rapport fra 2016 

(TØI , 2016). Her ble det vist at Osloregionen har en lav andel industri og annen kapitalintensiv produksjon, 

herunder fornybar næring og bygg og anlegg. Ser vi på utviklingen over tid finner vi ikke overraskende at nivået 

på industrisysselsetting er betydelig lavere i dag enn for 25 år siden, hvor det var over 20 000 ansatte i Oslo. 

Utviklingen siden 1995 er vist i figuren under.  

 

7 Industri inkluderer næringskode 10-33 (tradisjonell industri) og 38 (avfallshåndtering). 
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Figur 2: Ansatte i industrien i Oslo. Indeksert med basisår 1996. Kilde: SSB og Menon Economics 

 

Grafen over, med utviklingen i sysselsettingen over tid, inkluderer alle som jobber i bedrifter som er kategorisert 

som industribedrifter, både produserende og ikke-produserende aktører. Det vil si at den eksempelvis inneholder 

de ansatte på Hydros hovedkvarter i Oslo. Industrien i Oslo er dominert av mange store aktører som kun har 

hovedkontor med administrative stillinger i Oslo, og ikke faktisk produksjon, dette gjelder for eksempel store 

aktører som Hydro, Mills og Tine. Vi anslår at nedgangen i industrien siden 1996 har vært bremset av nettopp 

denne typen industri. Selv om flere store industriaktører har flyttet produksjon ut, har mange fortsatt beholdt 

hovedkontor med administrasjonen i byen. Det er også viktig å påpeke at de største omstillingene skjedde helt 

tilbake på 1970-tallet. Da var det blant annet mange industriaktører i Oslo og Norge som ble utkonkurrert av 

andre større produksjonsselskap på globalt nivå. I senere år har det vært trender som automatisering og typiske 

barrierer i byen som høye leiepriser og tilgang på næringsareal og vekstmuligheter (dette er nærmere beskrevet 

i kapittel 4.2) som i større grad har påvirket sysselsettingen innenfor industri i Oslo. Ser vi kun på utviklingen til 

de produserende industribedriftene som er aktive i dag, har de hatt en relativt stabil positiv utvikling i 

sysselsetting over tid.  

Figur 3 viser verdiskaping per ansatt over tid (en god indikator for økonomisk produktivitet), og vi ser at det har 

vært en økning siden 2004 på 120 prosent. Det betyr at hver ansatt i industrien i Oslo produserer mer enn dobbelt 

så mye i dag sammenliknet med for 16 år siden. Dette kan begrunnes med teknologiutvikling som har økt 

effektiviteten, samt at det muligens er den mest produktive næringen som har blitt værende i Oslo. Ser vi kun på 

utviklingen til de produserende industribedriftene som er aktive i dag, har disse hatt en noenlunde lik 

produktivitetsvekst sammenliknet med all industri. Dette betyr at den høye veksten i noen grad har vært drevet 

av at den produserende delen av industrien som har blitt værende i Oslo er høy-produktive industrier 

(farmasøytisk industri m.m.).  
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Figur 3: Produktivitet (verdiskaping per ansatt) i all industri i Oslo. Indeksert med basisår 2004. Kilde: Menon Economics 

 

I resten av dette kapitlet ønsker vi å skille mellom bedrifter i industrinæringen som faktisk produserer noe i Oslo 

og de bedriftene som ikke har produksjon i byen. Vi har tatt en gjennomgang av bedriftene med over 30 ansatte 

som har lokasjon i Oslo og undersøkt om de har faktisk produserende aktivitet i Oslo. Vi fjernet de bedriftene 

som ikke har produksjon i Oslo8. Grafen under viser antall ansatte i Oslo etter type industri, skravert område viser 

ansatte i industri som er ikke-produserende, blå indikerer ansatte i produserende industri. Det kommer tydelig 

frem at det er en relativt lav andel av faktisk produksjon som skjer i Oslo. Samlet er det om lag rundt 51 prosent, 

eller 7 350, av de ansatte som jobber i bedrifter som tilhører industrinæringen som driver med faktisk 

produksjon.  

 

8 Vi har i hovedsak ikke tatt en gjennomgang av bedriftene med under 30 ansatte. Dette utgjør 78 prosent av alle 
industribedrifter med avdeling i Oslo. Av bedrifter som driver med produksjon av brød og ferske konditorvarer har vi 
kun beholdt de som selger videre til andre butikker og spisesteder (e.g. Bakehuset, Mesterbakeren og Kaffebakeriet).  
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Figur 4: Ansatte etter type industri i 2020. Skravert område viser ansatte i industri som er ikke-produserende, blå er 
produserende industri. Kilde: Menon Economics 

 

De største produserende enkeltnæringene i Oslo er nærings- og nytelsesmiddelindustrien med rundt 2 500 

ansatte, samt reparasjon med 1 400 ansatte og helseindustrien og kjemisk industri (kjemikalier og kjemiske 

produkter/farmasøytiske råvarer og preparater) med rundt 1 100 ansatte. Annen industri inkluderer blant annet 

produksjon av trelast og trykking og reproduksjon av innspilte opptak og består av opp mot 900 ansatte. 

Reparasjon består utelukkende av produserende aktivitet og sysselsetter rundt 1400 ansatte. Gjenvinning har 

rundt 600 ansatte. Industri innenfor metaller og maskineri, IKT-relatert og forbruksvarer og møbler har til 

sammen litt over 1 000 ansatte i faktisk produserende industri i Oslo. Dette er vist i figuren under. 

Figur 5: Ansatte etter type næring (produserende industri) i 2020. Kilde: Menon Economics 

 

Et sentralt trekk ved industribedriftene man finner i Oslo er at de gradvis glir i retning av å drive FoU og 

produktutvikling og i mindre grad større serieproduksjon. Innen kjemiske og farmasøytiske produkter finner vi 

eksempelvis aktører som Norsk medisinsk syklotronsenter AS, GE Healthcare og Polypure AS som har produksjon 
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i byen, men som i all hovedsak driver spesialisert produksjon og utvikling. Innen nærings- og nytelsesmidler har 

vi noen store aktører som Mondelez/Freia, og flere mindre aktører som Sagene Bryggeri og Oslo Brewing 

Company AS. I tillegg er det store aktører innenfor gjenvinning som Norsk Gjenvinning og Franzefoss Gjenvinning.  

I Oslo er det totalt rundt 320 bedrifter kategorisert som industri som driver med produserende aktiviteter. Av 

disse industribedriftene er om lag 90 prosent kategorisert som små bedrifter, det vil si bedrifter med færre enn 

50 årsverk.9 Grafen under viser sysselsatte totalt i produserende industri i Oslo per type næring med grå søyler 

og de som er ansatte i små bedrifter i blå.  

Figur 6: Antall ansatte etter størrelse10 og næring i Oslo (produserende industri) i 2020. Kilde: Menon Economics 

 

Vi ser av grafen at totalt er det kun omtrent 36 prosent av de sysselsatte i produserende industri i Oslo som 

jobber i små bedrifter. Det vil si at de 31 bedriftene som er kategorisert som medium eller store bedrifter står 

for omtrent 64 prosent av sysselsettingen, 4 705 av de ansatte. Dette mønsteret utspiller seg spesielt tydelig i 

produksjonen av kjemiske og farmasøytiske produkter, der de fire største aktørene står for 89 prosent av 

sysselsettingen.  

Figuren under viser i hvilken bydel de ansatte innenfor produserende og ikke-produserende industri jobber.  

 

9 https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/statsstotteregelverket/  
10 Definisjon av små bedrifter baserer seg på foretakets ansatte uavhengig av antallet av ansatte i Oslo. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nærings- og
nytelsesmidler

Reparasjon Kjemiske og
farmasøytiske

produkter

Annen industri Gjenvinning Metaller og
maskineri

IKT-relatert
produksjon

Forbruksvarer
og møbler

A
n

ta
ll 

an
sa

tt
e

SMB antall ansatte Totalt antall ansatte

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/statsstotteregelverket/


17 
 

Figur 7: Antall ansatte innenfor produserende og ikke-produserende industri per bydel i Oslo i 2020. Kilde: Menon 
Economics 

 

Det er flest ansatte innenfor produserende industribedrifter på Bjerke og Alna, samt Sagene og gamle Oslo. Dette 

er områder som er litt utenfor sentrumskjernen der det er billigere leiepriser og mer tilrettelagt for industri-

produksjon. Ser vi på antall ansatte innenfor ikke-produserende industri er disse lokalisert i mer sentrumsnære 

områder med høyere leiepriser og en hovedvekt av kontorlokaler, slik som Ullern. 

Industriarbeidsplasser i Oslos omegn 

Å studere utviklingen i industriproduksjon i urbane områder er komplisert fordi det ikke er gitt hvor de 

geografiske grensene for et urbant område skal trekkes. I ESPON Mista (2021) rettes hovedsakelig fokuset mot 

såkalte «metropolitian areas» som dekker storbyer med deres omegn. I prosjektets omtale av Oslo har man 

derfor fokusert på Oslo og Akershus. I omtaler av næringsutvikling i Oslo-regionen får man fort inntrykk av at 

plasskrevende industriproduksjon gradvis flyttes ut fra Oslo til omkringliggende kommuner. Samtidig tilsier 

befolkningsgrunnlaget at man ikke ønsker å etablere aktivitet alt for langt unna byen. I denne sammenheng har 

vi sett det som formålstjenlig å sammenligne utviklingen i industriarbeidsplasser i kommuner som ligger nært 

opp til Oslo og kommuner som ligger noe lenger unna. Vi har definert dette som indre og ytre ring av kommuner 

der 

Indre ring består av:  

Nordre Follo, Frogn, Nesodden, Bærum, Asker, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum 

Ytre ring består av:  

Drammen, Ringerike, Vestby, Ås, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Lier.  
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Figur 8: Sysselsetting i industrinæringen i Oslo og Viken (indre og ytre ring) i 2008 og 2020. Kilde: SSB 

 

Figur 9: Antall bedrifter med mer enn 100 ansatte i industrinæringen i Oslo og Viken (indre og ytre ring) i 2008 og 2020. 
Kilde: SSB 

 

Her er det flere interessante observasjoner. Vi ser at antall industriarbeidsplasser fordeler seg nokså likt mellom 

Oslo, og de to ringene. Fallet i antall arbeidsplasser i områdene utenfor Oslo har vært større enn fallet i Oslo, 

men dette har nok i alle hovedsak med at hovedkontorfunksjoner har blitt værende i Oslo. Det er likevel en viktig 

observasjon at man i denne 12-års perioden har sett et relativet dramatisk fall i antall industriarbeidsplasser i 

randsonen rundt Oslo. Fallet har faktisk vært størst i indre ring, nettopp der man skulle forvente at 

industribedrifter lokaliserer seg for å utnytte nærhet til Oslo sentrum og lavere arealpriser.  Vi har også opplevd 

et fall i antall industribedrifter rundt Oslo, noe som indikerer at denne utviklingen ikke bare handler om 

effektivisering i eksisterende bedrifter, men også en konsolidering og omstrukturering av næring.  
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3. Vurdering av sektorer til urbane industrier 

I dette kapitlet ser vi nærmere på hvilke typer produksjon og lett industri som egner seg for urban 

industrialisering. Industrien må kjennetegnes ved at det ikke skal være til sjenanse for befolkningen som bor 

der (luft-, vann-, lys- eller lydforurensing) eller beslaglegge for store areal. For at industrien skal kunne overleve 

på lang sikt og ikke bli skviset ut av andre typer næring må produksjonen i tillegg være mer produktiv og 

lønnsom enn andre aktører i byen.  

Ved å legge alle disse kriteriene til grunn ser vi at industri innenfor kjemisk og farmasøytisk produksjon 

kommer særskilt godt ut. Denne typen produksjon er forbundet med lite utslipp og areal varierer, men 

produksjonen som er lagt til byen i dag krever lite til medium areal. I tillegg er kjemisk og farmasøytisk 

produksjon både mest produktiv og lønnsom av alle typene industri. Videre treffer både reparasjon og 

gjenvinning godt på flere av vurderingskriteriene og er viktige næringer med tanke på andre aspekter som 

positive klimaeffekter ved nærhet til markedet. Det er stor variasjon innad i kategorien nærings- og nytelses-

midler, men den type produksjon som krever mindre areal, har lite utslipp og har både høy lønnsomhet og 

produktivitet er relevant å beholde i byen. Det samme gjelder for IKT-relatert produksjon som i stor grad 

oppfyller kriteriene til urban industrialisering godt.  

Oversikt over ulike typer av industri og deres egnethet til urban produksjon 

De delene av industrien som det er naturlig å satse på i byen bør oppfylle en rekke kriterier. For det første må de 

ikke være til sjenanse for befolkningen som bor der11 (de må blant annet ha lav utslippsintensitet) eller 

beslaglegge for store areal. For at industrinæringer skal kunne overleve i Oslo bør produksjonen i tillegg være 

høyproduktiv (målt som verdiskaping per ansatt) for å kunne konkurrere med andre næringer i byen om 

ressursene. Produktivitet er grunnlaget for velferd (gjennom lønninger og overskudd) og lønnsomhet sikrer 

bærekraftig utvikling. Tabellen under oppsummerer kriteriene som må være på plass, samt hvordan de ulike 

industrinæringene scorer på dette. Resten av dette kapitlet tar for seg alle kriteriene.  

Tabell 1: Sektorers utslippsintensitet, arealkrav, produktivitet og lønnsomhet 

Type næring 
Utslipps-

intensitet 
Arealkrav 

Produktivitet 

(kNOK/ansatt) 

Lønnsomhet 

(EBITDA) 

Reparasjon 1,9 Lite 840 2 % 

IKT-relatert produksjon 0,6 Lite - medium 1 074 5 % 

Metaller og maskineri 87,2 Høyt 935 2 % 

Kjemiske og farmasøytiske 

produkter12 

44,4 - 105 

 

Lite - medium 1 957 

 

14 % 

 

11 Dette betyr imidlertid ikke at man ikke kan ha eksempelvis støyende bedrifter i Oslo. Disse må imidlertid trolig 
lokaliseres i ytre delen av kommuner for ikke å være til gene for befolkningen.  
12 Utslippsintensiteten for næringstypen «Kjemiske og farmasøytiske produkter» viser Menons estimerte utslipps-
intensitet for farmasøytisk industri som nedre del av intervallet, og for kjemisk industri som øvre del av intervallet.  
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Annen industri 84,5 Lite - høyt 828 4 % 

Forbruksvarer og møbler 1,4 Lite - høyt 717 7 % 

Nærings- og nytelsesmidler 11 Lite - høyt 879 4 % 

Gjenvinning 13  Medium - høyt  923 3 % 

 

 

3.1. Utslippsintensitet  

Oslo har i dag store CO2-utslipp årlig, særlig knyttet til veitrafikk. Veitrafikk har også utslipp knyttet til partikkel-

utslipp og svevestøv, som er helseskadelig for de mange innbyggerne i kommunen. Utslipp som kommer fra 

eksisterende industri er i dag små relativt til utslipp fra andre kilder, men kommunen har ambisiøse mål om kutt 

 

13 Utslippsintensiteten for gjenvinning er ikke listet, da næringskode 38 inkluderer avfallsforbrenning, som generelt har 
svært høye utslipp. Øvrig gjenvinning har derimot generelt lave utslipp. 

Hvordan håndterer vi ønsket om et grønt og bærekraftig næringsliv 

Oslo kommune har et uttalt mål om at næringslivet skal bli grønnere og mer bærekraftig. Dette er i tråd 

med kommunens overordnede mål om å kutte 95 prosent av direkte utslipp før 2030. Bærekraft og 

lavutslipp må derfor også forventes å stå sentralt i en eventuell urban industrialiseringsstrategi også skal 

ha dette for øye. Sagt veldig grovt er det to måter en by eller region isolert sett kan kutte utslipp på: man 

kan påvirke eksisterende eller nye bedrifter til å bli mer klimavennlige gjennom ny teknologi, økt 

sirkularitet eller andre tiltak. Den andre metoden er ved å legge til rette for utslippslette næringer som 

eksempelvis kunnskapstjenester og tjenestenæringer. Mens den første alltid vil bidra til lavere nasjonale 

og globale utslipp, vil den andre tilgangen i all hovedsak flytte utslipp fra regionen til andre plasser, og 

således vil globale utslipp være uendret.  

Denne avveiingen er særlig relevant for industrien i Oslo som alltid har høyere utslipp enn de næringer 

som ellers dominerer Oslos næringsliv, nemlig personlig tjenesteyting og kunnskapstjenester. Om man 

utelukkende er interessert i å bringe ned de direkte utslipp i Oslo, er det enkleste å ikke legge til rette for 

industri i det hele tatt (med unntak av gjenvinning). Vi antar imidlertid at Oslo kommunes mål om å 

nedbringe egne utslipp i siste ende kommer fra et ønske om å nedbringe globale utslipp, noe som betyr 

at målet må være å tiltrekke seg nødvendig industri som er så klimavennlig som mulig. Dette kan best 

gjøres gjennom tiltak som eksempelvis de som Oslo kommune allerede har vedtatt i sin «Klimastrategi for 

Oslo mot 2030».  

Basert på dette velger vi å ikke ekskludere noen deler av industrien for mulige satsingsområder for 

kommunens urbane industrialiseringsstrategi. I stedet inkluderer vi utslippsintensitet i de ulike delene av 

industrien på lik linje med andre kriterier som produktivitet og arealeffektivitet.  
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i klimagassutslipp, og bør derfor være oppmerksom på utslippsintensitet og potensialet for utslippskutt i industri 

de velger å prioritere i byen. 

Utslippsintensiteten er et mål på hvor mye utslipp en næring har sett i forhold til sitt bruttoprodukt14. SSB 

beregner utslippsintensiteten i ulike næringer ved å dele klimautslipp, målt i tonn CO2-ekvivalenter (CO2e), på 

næringens bruttoprodukt15. 

Vi har hentet inn data på klimagassutslipp i CO2e og bruttoprodukt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra alle 

industrinæringer og kombinert disse for de industrinæringene som er i samme type næring. Samlet klimagass-

utslipp for alle næringer i hver gruppe delt på samlet bruttoprodukt i de samme næringene gir oss utslipps-

intensiteten for hver type næring. 

Figuren nedenfor illustrerer utslippsintensiteten til de ulike typene industrinæring, samt gjennomsnittlig utslipps-

intensitet i alle næringer i Norge og for alle industrinæringer. Som en gruppe har industri en høyere utslipps-

intensitet enn andre typiske næringer som befinner seg i byer, med unntak av transport. Industri har også en 

høyere utslippsintensitet enn norske næringer i gjennomsnitt, men det er store variasjoner mellom typer 

industri, både mellom og innad i næringer. 

Tabell 2: Tonn utslipp per mill. kroner bruttoprodukt i ulike typer industrinæringer, og i alle næringer samlet. Kilde: SSB 

 

* Estimerte tall. Kilde: Menon Economics 

Oljeraffinering, kjemiske og farmasøytiske produkter er den industrinæringen som har høyest utslippsintensitet, 

eller med andre ord høyest forventet utslipp per mill. kr bruttoprodukt. Dette er en gruppering som SSB har satt 

opp for nasjonalregnskapet, men som i utslippsøyemed ikke blir veldig informativ. Hvis vi sammenligner med 

 

14 Bidrag til BNP 
15 Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2015-priser (mill. kr). 
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utslipp etter kilde16, som ikke perfekt gjengir utslipp fra næringen, kan vi si noe om hvor de tre næringene ligger 

i forhold til den samlede utslippsintensiteten på 175 tonn CO2e /mill. kr.  

Oljeraffinering har et svært høyt utslipp, estimert til 1300 tonn CO2e /mill. kr, og utslippsintensiteten i denne 

næringen drar den samlede utslippsintensiteten tydelig opp. Kjemisk industri (eks. farmasøytisk) har en estimert 

utslippsintensitet på 105 tonn CO2e /mill. kr, som er noe lavere enn den samlede intensiteten. Farmasøytisk 

industri har mye lavere utslipp enn de to andre, og har en estimert utslippsintensitet på om lag  

44 tonn CO2e /mill. kr., som er lavere enn både Metaller og maskineri og Annen industri, men fortsatt lavere enn 

utslippsintensitet for snittet i industrien. I tillegg bør man notere seg at det er store forskjeller innad i disse 

næringer, og enkelte bedrifter innen farmasøytisk har nesten ingen utslipp.  

Næringstypen Metaller og maskineri har et spesielt stort spenn i utslippsintensiteten i de underliggende 

næringene. Produksjon av metaller har den høyeste utslippsintensiteten av alle industrinæringer, på 430 tonn 

CO2e /mill. kr, mens produksjon av maskiner, metallvarer og motorvogner generelt har lav utslippsintensitet, på 

rundt 1,5 tonn CO2e/mill. kr. Annen industri har også et stort spenn, der produksjon av andre ikke-metallholdige 

mineralprodukter har en utslippsintensitet på hele 188 tonn CO2e/mill. kr, mens produksjon av gummi- og 

plastprodukter kun har en utslippsintensitet på 6 tonn CO2e/mill. kr. De andre typene næring har om lag lik 

utslippsintensitet innad i grupperingen. Det er med andre ord visse næringer innen disse næringskategoriene 

som har lavere utslippsintensitet enn gjennomsnittet for alle næringer i Norge, og som derfor vil kunne være 

aktuelle for Oslo. 

Gjenvinning17 har generelt lave utslipp, utover eventuelle utslipp fra transport og anleggsmaskiner som eventuelt 

måtte være i bruk i forbindelse med forflytning og håndtering av avfallet som skal gjenvinnes. Dette avhenger av 

hvilket avfall det er snakk om, og hvilken type gjenvinning det er snakk om. Variasjonen er stor. Det er derfor 

ikke mulig å sette en utslippsfaktor på denne typen næring, men vi kan generelt si at gjenvinning har lave utslipp, 

og er positivt for klima. Målet med gjenvinning er i mange tilfeller å unngå utslipp fra ny produksjon.  

3.2. Arealkrav 

Oslo har mange fordeler, deriblant høy kompetanse, høy mobilitet og mye kapital, men en viktig knapphet er 

tilgjengelige arealer for næringsbygg. Det ledige arealet er betydelig mindre enn noe annet sted i landet, se kap. 

3.3 om barrierer til urban industrialisering i Oslo. Denne situasjonen tilsier at industri som krever mindre areal 

alt annet likt bør prioriteres. Det betyr at antallet av ansatte og/eller verdiskapingen per km2 må være høy.  

Det finnes lite oppdatert data på hvor arealkrevende ulike typer næringer og industri er. Vi har derfor gjort en 

overordnet kartlegging av størrelse på produksjonslokaler til noen utvalgte bedrifter innenfor hver type industri-

næring. Basert på dette har vi satt opp intervaller på hvor arealkrevende ulike typer industri er i gjennomsnitt. 

Figuren under viser krav til areal etter type næring i intervaller.  

 

16 SSB tabell 08940: Klimagasser, etter utslippskilde, energiprodukt og komponent 1990-2020 
17 Eks. avfallsforbrenning. 
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Figur 10: Arealkrav etter type næring (intervaller). Kilde: Menon Economics18 

 

Av figuren ser vi at det er stor grad av variasjon i krav til areal i alle næringene. Reparasjon krever i gjennomsnitt 

minst areal. Kjemiske og farmasøytiske produkter og IKT-relatert krever alt fra lite til over medium areal. 

Forbruksvarer og møbler og nærings- og nytelsesmidler kan kreve alt fra lite areal, ved for eksempel mikro-

bryggerier, til mye areal, ved Mondelez, og har størst spenn av alle næringene.  

Dersom vi antar at mulighetsrommet for urban produksjon spenner fra lite til medium areal, så kan alle 

næringene, utenom metall og maskineri, være relevante. Dette betyr samtidig at alle næringer utenom 

reparasjon har deler av produksjonen som er for stor for urban produksjon. Det store spennet for de ulike 

næringer kan ha to mulige forklaringer. Først kan det være en indikasjon på at man kan starte urbant og deretter 

må flytte ut når man har behov for større produksjonslokaler. Et eksempel her er når et bryggeri starter opp som 

et mikrobryggeri, men går over til storskala produksjon etter hvert som salget øker. På denne måten kan man se 

på spennet som en slags tidsdimensjon der man starter til venstre og beveger seg til høye etter hvert som man 

ekspanderer. Den store variasjonen kan også indikere at det er et spenn av ulike typer produksjon i alle 

næringene, og urban produksjon er kun relevant i visse deler av næringen. Et eksempel her er ulike deler av den 

kjemiske og farmasøytiske produksjonen med Norsk medisinsk syklotronsenter som krever komparativt sett lite 

areal og bedrifter som GE Healthcare som krever større produksjonslokaler. Her ville spennet ikke være en 

tidsdimensjon, men i stedet vise ulike sub-sektorer eller typer av produksjonsteknologi innen hovednæringene.  

3.3. Produktivitet og lønnsomhet 

Selv om Oslo har høyere arbeidsledighet enn resten av Norge er det likevel lav ledighet i byen. Det betyr at nye 

arbeidsplasser i byen i noen grad vil «stjele» arbeidskraft fra andre næringer. Dersom næringene man satser på 

har lav verdiskaping per ansatt, vil dette føre til lavere verdiskaping i Oslo. Verdiskaping er grunnlaget for velferd, 

 

18 Annen industri er en samlekategori og vil kreve alt fra lavt til høyt, den er dermed ikke inkludert i figuren.  
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og en bør derfor være forsiktig med næringer som har lav verdiskaping. Her er det imidlertid viktig å se hele 

verdikjeden i sammenheng. Eksempelvis kan det være varereparasjon eller logistikktjenester som er nødvendig 

for å kunne sørge for sirkulære verdikjeder i andre produktive næringer.  

Vi undersøker derfor hvilke typer industri som har høy produktivitet i Norge for å vurdere hva som kan være 

relevant å satse videre på i Oslo. Verdiskaping per sysselsatt (en god indikator for økonomisk produktivitet) er 

betydelig høyere i helseindustrien og kjemisk industri enn i andre industrinæringer hvis vi ser på gjennomsnittet. 

Den er nesten dobbelt så produktiv sammenliknet med andreplassen, IKT-relatert produksjon.  

Figur 11: Verdiskaping per ansatt etter type næring i Norge (median og vektet gjennomsnitt).19 Kilde: Menon Economics 

 

Ser vi på medianstørrelsen for arbeidskraftsproduktiviteten ser vi at den stort sett er noe lavere for alle 

næringene enn ved bruk av gjennomsnittet. Dette gir en indikasjon på at det er noen bedrifter som trekker opp 

snittet med svært høye positive verdier for produktivitet. Dette er spesielt gjeldende for kjemiske og farma-

søytiske produkter der noen bedrifter står for store deler av verdiskapingen per ansatt og trekker gjennomsnittet 

opp. Medianen for næringen er 1 080 000 NOK per ansatt, mens vi ser av figuren over at gjennomsnittet er 

omtrent 1 960 000 NOK. Dersom vi sammenlikner det med gjennomsnittet for all næring i Oslo, ser vi at det kun 

er denne delen av industri som er høyere.  

Når vi har fokus på produktivitet er det fordi et av hovedmålene med næringspolitikk er å øke verdiskapingen. 

Dette fordi det er verdiskaping som legger grunnlag for velferd gjennom konsum og beskatning. Verdiskaping per 

ansatt er særlig viktig i et land som Norge der arbeidsledigheten er veldig lav: det er vanskelig å øke verdi-

skapingen ved å få flere i jobb, så man må øke verdiskapingen per ansatt for de som allerede er i jobb. I Oslo er 

det imidlertid i større grad mangel på areal til næringsliv enn på arbeidskraft. Derfor hadde en særskilt god 

indikator på type industri som man bør satse på i Oslo vært verdiskaping per kvadratmeter. Da vi ikke har god 

data på arealbruk, er dette dessverre ikke mulig å måle. Vi vet likevel at de fleste næringer i Oslo kommune er 

 

19 Data for verdiskaping og antall ansatte er gjennomsnitt av 2018 og 2019.  
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mer arealeffektive per ansatt enn industrien. Når de også er mer produktive kan vi konkludere at verdiskapingen 

per kvadratmeter i Oslos næringsliv er betydelig høyere enn i industrien.  

Dersom en næring ikke er lønnsom, eller forventes å bli det på relativt kort sikt, er det lite attraktiv å satse på 

næringen. Forventet fremtidig lønnsomhet er den viktigste faktor for attraktivitet til privat kapital. Er næringen 

ikke lønnsom vil ikke produksjon opprettholdes, noe som vil føre til økt arbeidsledighet. Driftsmargin er en god 

indikator for en bransjes lønnsomhet. Et positivt delkriterie er at næringen forventes å vokse i årene som 

kommer.  

For å undersøke hvilke typer næring innen industri som det kan være lønnsomt å satse på i Oslo, ser vi på hvilken 

type industri som er mest lønnsom (driftsresultat som andel av omsetning) på landsbasis både i form av 

gjennomsnitt og median. Når vi ser på gjennomsnittet så er det mye større variasjon blant næringene enn det er 

ved bruk av median. Vi ser at for industrien i Norge er det kjemiske og farmasøytiske produkter som har høyest 

lønnsomhet, de har en gjennomsnittlig driftsmargin på 14 prosent. Denne typen næring er langt mer lønnsom 

enn forbruksvarer og møbler og IKT-relatert produksjon som kun har en gjennomsnittlig lønnsomhet på 5-7 

prosent. Ser vi derimot på medianstørrelsen til kjemiske og farmasøytiske produkter er medianlønnsomheten på 

5 prosent, noen som igjen indikerer at det er noen ekstra lønnsomme bedrifter som trekker opp gjennomsnittet 

i næringen. Det samme gjelder forbruksvarer og møbler, IKT-relatert produksjon og nærings- og nytelsesmidler. 

For annen industri, reparasjon, og metaller og maskineri er det virksomheter med lave verdier som trekker 

gjennomsnittet ned og gir en høyere median enn gjennomsnitt. Sammenliknet med gjennomsnittet for lønn-

somhet for alle næringer i Oslo som er på 9 prosent, så er det kun produksjon av kjemiske og farmasøytiske 

produkter som er mer lønnsom.  

Figur 12: Lønnsomhet etter type næring i Norge (median og vektet gjennomsnitt).20 Kilde: Menon Economics  

 

 

 

20 Data for omsetning og driftsresultat er gjennomsnitt av 2018 og 2019. 
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Det er viktig å peke på at selv om en næring har lav lønnsomhet eller er lite produktiv kan en næring godt være 

attraktiv. Et eksempel kan være gjennvinning som har en viktig funksjon, både med tanke på å servicere det store 

marked i hovedstaden og med tanke på behovet for å bringe ned klimagassutslipp.  

3.4. Andre samfunnseffekter 

I tillegg til at urban industri bør være produktiv, lønnsom, ha lave arealkrav og ha lite utslipp, bør man se på andre 

positive og negative samfunnseffekter ved ulike sektorer. I det følgende går vi gjennom en rekke andre 

potensielle positive effekter ved urban produksjon. Vi vurderer for hver av disse effekter om det er noen 

industrier som skiller seg positivt ut. Dette vil bidra til å øke attraktiviteten av disse sektorer som satsingsområder 

for Oslo kommune. 

Byattraktivitet  

Nærhet til lokale bedrifter, som for eksempel bryggerier, bakerier eller nisjeproduksjon som lokalt møbelverksted 

eller liknende, kan til en viss grad øke byens attraktivitet. Det kan ha en positiv påvirkning på innbyggerne 

gjennom å styrke byens identitet og profilering, samt at det kan oppleves som positivt å ha visse type aktører i 

nærområdet. Dette er i tråd med effekten av merkevare som er nevnt i kapittel 1. Denne formen for by-

attraktivitet vil i større grad være gjeldende for industrinæringer innenfor nærings- og nytelsesmidler, samt 

møbler, og mindre for næringer som farmasøytisk og kjemisk industri og metaller og maskineri.  

Arbeidsplasser til en større del av befolkningen  

Som allerede nevnt i kapittel 1, blir ofte behovet for arbeidsplasser til en bredere del av befolkningen i byene 

nevnt som en viktig effekt av urban industrialisering. Det er imidlertid forskjell på komposisjonen av utdannings-

nivået til de ansatte i de ulike deler av industrien.  

Figur 13: Utdanningsnivå etter type industrinæring for Norge i 2019. Kilde: Microdata  
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Som vi ser fra figuren, er det betydelige forskjeller i hvilken utdanning de ansatte i delene av industrien har. Mens 

IKT-relatert produksjon og produksjon av kjemiske og farmasøytiske produkter i stor utstrekning utføres av høyt 

utdannede personer, er det komparativt flere med lav utdanning innen produksjon av næringsmidler, forbruks-

varer og særlig innen gjenvinning. Det betyr at dersom man ønsker en industri som skal bidra til et allsidig og 

inkluderende arbeidsmarked, bør man se til disse sektorene.  

Positive klimaeffekter fra nærhet til markedet 

I kapittel 1 pekte vi på at urban produksjon kan ha positive klimaeffekter på grunn av kortere transportvei for 

varene som produseres gjennom blant annet nærhet til kundebasen og markedet. Samtidig vet vi at en stor andel 

av de varene som blir produsert i byen ikke blir solgt direkte til kundene, men går via lager andre steder i landet 

for deretter å bli levert til byene der det produseres og resten av landet. Dette gjelder for de fleste næringene, 

og spesielt nærings- og nytelsesmidler. I tillegg er det flere av industribedriftene som i stor grad eksporterer mye 

av det de produserer, dette gjelder for eksempel helsenæringen.  

Derimot kan industrinæringene som bygger opp under begrepet sirkulærøkonomi ha positiv effekt på klima ved 

å ligge i byen. For reparasjonsnæringen er nærhet til markedet et viktig argument da kundene gjerne vil ha kort 

avstand til sykkel- og bilverksted og liknende og det er en stor kundebase i byene. Dette kan ha positiv påvirkning 

på miljøet gjennom redusert transportvei, samt at flere tar i bruk slike reparasjonstjenester fordi de er lett 

tilgjengelig fremfor å for eksempel kjøpe nytt. Det samme gjelder gjenvinning gjennom å dra nytte av restverdier 

og andre innsatsfaktorer som man har stor tilgang på i byene for å produsere nye produkter, materialer eller 

stoffer. De positive klimaeffektene kommer både gjennom redusert transportvei for avfallet og at når slik industri 

ligger lett tilgjengelig for innbyggerne i byene så er det det lettere å drive med god avfallshåndtering og mer kan 

gjenvinnes.  

Bidrag til å skape innovasjonssystemer 

Industribedrifter overlever ikke internasjonal konkurranse uten å drive kontinuerlig nyskaping. Særlig de 

teknologitunge industribedriftene er derfor helt avhengig av enten egen FoU-innsats eller tette koblinger til FoU-

miljøer utenfor bedriften. Gjennom de senere tiår har vi sett at en stadig større andel av industrikonsernene 

velger å organisere FoU-aktiviteten utenfor bedriftens vegger for lettere å fange opp og hekte seg på vitale 

innovasjonsmiljøer i større byer og tett opptil universitetsmiljøene.  I slike miljøer eller innovasjonsdistrikter vil 

man typisk forvente å finne  

• Biologisk produksjon, f.eks. antistoffer, koblede molekyler, etc. som brukes til forskning, diagnostisk 

eller terapeutisk.  

• Celleterapeutisk produksjon – denne vil følge den samme argumentasjonen som for biologisk 

produksjon, men her blir nærheten til pasienter langt viktigere. For mange av prosessene bringer man 

pasienten inn i produksjonsprosessen og vil være avhengig av kort og sikker transport.  

• Persontilpasset medisin – vil omfatte mange ulike typer produkter og prosesser. Mange av analysene 

som gjøres vil kunne være langdistanse servicer. Men selve sammenstillingen, og håndteringen av 

pasientprøver og data, vil ligge lokalt. Dette kan jo ses som en forlengelse av dagens patologiske 

laboratorier, som alltid ligger tilknyttet de større sykehusmiljøene.  

• Medisinsk Devices – Mange av innovasjonene vil trolig være mindre apparater og teknologier som 

avhjelper hverdagen i samfunnet.   

• Nanoteknologi – er igjen et eksempel på prosesser som krever nærhet til avansert kunnskap, og ofte 

forskningsinstitutt tilgang, mens selve produksjonen ikke er veldig plasskrevende eller logistikkrevende.   



28 
 

• Software og IT - vil først og fremst drive sin innovasjon gjennom krevende kundeoppdrag og tverrfaglig 

integrering. Man vil derfor vente en høyere innovasjonstakt med økt nærhet og interaksjon mellom 

miljøene. 

I figuren under ser vi nettopp at industri med fokus på farmasi og IT er de mest FoU-intensive industrinæringen 

som da også har mye å hente gjennom tette koblinger til rike FoU-miljøer i byområder. 

Figur 14: FoU-kostnader per sysselsatt (i tusen NOK) gruppert etter næring.21 Kilde: SSB 202022 

 

3.5. Fremtidens industribedrifter 

I den foregående delen av dette kapittelet har vi skrevet om delene av industrien som de eksisterer i dag. Det 

betyr at vi implisitt i anbefalingene om hvilken type industri man bør satse på, antar at industrien i fremtiden 

kommer til å ligne på industrien i dag. Det er flere grunner til å tro at dette er tilfellet. For det første har det 

historisk vært lite av dynamikken og innovasjonen i industrien som har ført til enklere urban produksjon. For det 

andre har ingen i våre intervjuer trukket frem utvikling av teknologier som viktige faktorer for urban 

industrialisering i fremtiden. For det tredje er industrien sett generelt karakterisert ved tiltakende stordrifts-

fordeler. Det betyr at jo større man klarer å bygge, jo mer lønnsom vil aktiviteten bli. Dette tilsier at det også i 

fremtiden vil bli vanskelig å drive effektiv masseproduksjon i byen. Mange peker på at automatisering og industri 

4.0 kan bidra til å legge grunnlaget for en oppgang i urban industri. Dette er en delvis problematisk antakelse. 

Målet med automatisering er i første omgang å bringe ned kostnaden til arbeidskraft og ikke arealkravene. 

Automatisert produksjon krever store kapitalkostnader og dette vil isolert tilsi at man vil være avhengig av 

stordriftsfordeler for å kunne finansiere sine investeringer.  

Likevel er det enkelte deler av industrien som kan og vil utvikle seg i fremtiden slik at de blir mer relevant i en 

urban kontekst. Disse inkluderer blant annet:  

 

21 Noe annerledes gruppering enn tidligere grunnet SSB sin inndeling av næringskodene. Annen industri inkluderer nå 
også kjemisk industri. Farmasøytisk produksjon er alene, mens gjenvinning nå inkluderer vannforsyning, håndtering av 
avløpsvann og miljørydding og -rensing.  
22 SSB Tabell 08536: Sysselsatte, etter næring (SN2007), statistikkvariabel, år og region og SSB 07963: Kostnader til 
egenutført FoU-aktivitet i næringslivet (mill. kr), etter næring (SN2007), statistikkvariabel og år 
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• Urbant og vertikalt landbruk  

• Høyteknologisk produksjon ved bruk av roboter og 3D-printing 

• Skreddersydd produksjon av eksempelvis kjøretøyer 

• Spesiallagde møbler og tekstiler, eksempelvis med on-demand produksjon 

Nylig publisert forskning23 peker på konkrete eksempler på moderne produksjonsfabrikker i urbane strøk. Disse 

inkluderer blant annet produksjon av briller ved bruk av resirkulert plast, spesialdesignede og -modifiserte 

kjøretøyer, samt urban møbelproduksjon basert på åpen design. Urban produksjon innen slike næringer 

fasiliteres og akselereres av plassbesparende teknologi, tilgangen på kompetanse og nærheten til kreative 

innovasjonsmiljøer. Selv om byen på den måten kan fungere som et laboratorium for utvikling av nye 

produksjonsmetoder og ny teknologi, vurderer vi det likevel som usannsynlig at man får til en betydelig 

oppskalering av slik industri fordi dette vil kreve oppskalering på arealer som i dag ikke er tilgjengelige i Oslo (se 

avsnitt 4.2). Mangelen på skaleringsmuligheter er i seg selv ikke noe problem, men betyr at slik industriaktivitet 

bare i liten grad vil utløse de fordeler man har identifisert med urban industrialisering24.  

 

 

 

 

23 Herrmann, Jurasheck, Burggräf, & Kara, 2020 
24 Les mer om disse i avsnitt 0. 
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4. Konkurransefortrinn og barrierer 

I dette kapittel ser vi på Oslos konkurransefortrinn og barrierer som vertskommune for industri. På positiv-

siden vurderer vi at det viktigste konkurransefortrinn relaterer seg til kunnskap og innovasjon. Dette 

innebærer både at Oslo har landets høyeste konsentrasjon av forsknings- og utviklingsinstitusjoner, og at man 

har den høyest utdannede arbeidsstyrken. Dette bidrar alt annet likt til å gjøre Oslo til et attraktivt 

lokasjonsvalg dersom industribedriften er kunnskapsrettet og innovasjonstung. I tillegg trekker vi frem at Oslo 

også har gode transportmuligheter via havn og jernbane, samt et stort lokalt marked både når det gjelder å få 

innsatsfaktorer (restverdier til gjenvinning) og kunder. På den andre siden har kommunen også en rekke 

uttalte ulemper. De viktigste av disse relaterer seg til areal. Det er i dag liten tilgang på relevante nærings-

arealer til industri. I tillegg har prisene i Oslo steget eksponentielt de siste tiårene. Industriaktører vi har 

intervjuet peker videre på at det er en rekke faktorer som gjør det vanskelig å drive industri i byen. Dette 

inkluderer muligheter for parkering, næringstransport i byen, og sameksistens med boliger. Til sist har Oslo 

den laveste andel av faglærte med fagbrev i Norge. Dette er den viktigste yrkesgruppen i industrien. I tabellen 

under oppsummerer vi Oslos konkurransefortrinn og barrierer.  

Tabell 3: Konkurransefortrinn og barrierer for industriproduksjon i Oslo 

Konkurransefortrinn Barrierer 

Nærhet til forsknings- og utviklingsinstitusjoner Begrenset tilgang på næringsareal og 

vekstmuligheter 

Tilgang på høyt utdannet arbeidskraft Høye boligpriser 

Merkevarebygging Krav til støy og forurensing av hensyn til innbyggere 

Tilgang på restverdier og andre innsatsfaktorer som 

kan benyttes i videreforedling og gjenbruk 

Uklare planer og intensjoner i kommunen 

Nærhet til jernbane- og havneknutepunkter for 

godstransport 

Transportutfordringer 

 Liten tilgang på arbeidskraft med utdannelse på 

videregående- og fagskolenivå 

 Høyt lønnsnivå 

 

4.1. Konkurransefortrinn for urban industrialisering i Oslo  

Et viktig konkurransefortrinn Oslo har er nærheten til forsknings- og utviklingsinstitusjoner. Produksjon av helt 

nye produkter som celleterapeutisk behandling, avanserte sensorer, medisinsk teknologi, optikk og 

romteknologi, subsea-teknologi og en lang rekke andre produkter.   

Oslos kanskje største konkurransefortrinn for industri er den utstrakte tilgangen på høyt utdannet arbeidskraft. 

I kraft av å være hovedstad med en stor ansamling av bedrifter og byens store utdanningsinstitusjoner har Oslo 

en over gjennomsnittlig høyt utdannet befolkning. I tillegg strekker byens arbeidsmarked seg langt utenfor 

kommunegrensene. Figuren nedenfor viser andelen av innbyggere over 16 år som har universitets- eller 

høyskoleutdannelse på 4 år eller mer.  
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Figur 15: Utdanningsnivå i norske fylker, andel som har universitets- eller høyskoleutdannelse på 4 år eller lenger. Kilde: 
SSBs tabell 09429 

 

Oslo kommune ligger klart over alle andre fylker med en andel på 22 prosent. Det tilsvarer en dobbelt så stor 

andel som fylket med nest høyest utdanningsnivå. Bedriftene vi har snakket med oppgir i stor grad at de behøver 

personer med høyt utdanningsnivå (mastergrad eller ph.d.), og personer med fagbrev eller ingen formal-

kompetanse som kan læres opp. Dette er fordi bedriftene trenger personer med svært høy kompetanse for å 

utvikle og sikre kvaliteten på produktene som lages, eksempelvis medisiner. På den andre siden kreves det svært 

lite for å jobbe i produksjonen, kun kunnskap om maskinene eller lignende. Dette må stort sett uansett arbeids-

plassen lære opp de ansatte i, men det kan ofte være bra med tekniske fagbrev som bakgrunn. Mellomsjiktet er 

det mindre behov for i akkurat disse bedriftene, det vil si personer med kortere utdanning ved universitet eller 

høyskole. Tilgangen på de høyt utdannede er god i hovedstaden, og det er stor konkurranse om slik kompetanse 

andre steder i landet, da særlig i mindre sentrale strøk. Tilgangen på personer med fagbrev eller ingen formal-

kompetanse omtales i delkapittel 4.2. 

Både for konsumenter og ansatte kan et selskaps merkevare være av stor betydning. En bedrift som speiler 

verdier og egenskaper de ser hos seg selv eller setter pris på vil kunne være attraktiv både som tilbyder av 

produkter og tjenester, og som arbeidsgiver. Et eksempel på dette er å knytte seg tett til et lokalmiljø. Dette kan 

gjøres over alt, men fortrinnet med å ha sterk tilknytning til Oslo er at lokalmarkedet er svært stort, som gjør at 

bedriftene i større grad vinner på lokaleffekten. Flere av selskapene vi har snakket med har sterk tilknytning til 

byen, og identifiserer seg som en Oslobedrift. Dette har betydning for de ansatte, og gjennomsyrer den kollektive 

identiteten i flere selskaper. Også kundene kan ha sterke følelser rundt lokalt produserte produkter. Et godt 

eksempel på dette er ølbryggeriene, der den lokale ølen er utgangspunktet, og man ser at kundegruppene er 

svært lojale overfor sin lokale øl. En Oslo-øl vil sånn sett kunne ha en svært stor og lojal kundegruppe dersom 

denne merkevarebyggingen blir gjort riktig. 

Grunnet sin store konsentrasjon av næring og innbyggere har Oslo svært god tilgang på restverdier og andre 

innsatsfaktorer som kan benyttes i videreforedling og gjenbruk. For bedrifter som baserer seg på en sirkulær-

økonomisk modell og behøver den type innsatsfaktorer kan Oslo ha et konkurransefortrinn. Også for andre 

bedrifter kan det være muligheter for å bruke restverdier fra andre inn i egen produksjon, eller selge egne 
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restverdier til andre produsenter. Varme fra én bedrifts produksjon kan benyttes til å varme nabobygget, avfall 

fra noen typer produksjon eller fra innbyggere kan videreforedles til å bli brukbare varer. Tilgangen på restverdier 

av denne typen finner man i store byer eller steder der mange bedrifter ligger nært hverandre.  

 

Bedrifter som produserer i Oslo nyter godt av å ligge nært jernbane- og havneknutepunkter for godstransport. 

Nærheten til havna gir tilgang til verdensmarkedene, godsterminalen på Alnabru gjør det enkelt å sende gods til 

store deler av landet via jernbane. Nærhet til slike knutepunkter reduserer transportkostnader, og særlig 

nærheten til utlandet forkorter leveransetider til utenlandske kunder. Dette forenkler tilgangen til utenlandske 

markeder, noe som er svært attraktivt for eksporterende bedrifter. Oslo Havn er tredje største havn i Norge, 

etter Narvik, og Bergen og Omland. Bare i fjerde kvartal av 2021 ble 1,6 millioner tonn gods transportert til og 

fra havna i Oslo. Rundt 80 og 90 prosent av kombitrafikken på jernbane i Norge går via Alnabruterminalen, som 

er kjent som navet i norsk godstransport (Jernbanedirektoratet, 2019). Nærheten til havna og jernbane er også 

noe flere bedrifter vi har snakket med har trukket fram som et fortrinn ved å lokalisere seg i Oslo. Det er imidlertid 

uklart hvor stort dette fortrinnet er relativt til andre norske byer med havner. 

4.2. Barrierer for urban industrialisering i Oslo 

Som diskutert i kapittel 2.2 er tilgang på næringsareal og vekstmuligheter en velkjent barriere for 

industrialisering i Oslo. Flere av bedriftene vi har intervjuet har nevnt at tilgang på næringsareal er deres største 

utfordring når det kommer til å lokalisere seg i Oslo. Dette kombinert med høyere eiendomspriser skaper en 

utfordring for industribedrifter som gjør at mange ser seg nødt til å etablere seg utenfor byen eller eventuelt 

flytte ut av byen på et senere tidspunkt når bedriften vokser seg ut av nåværende lokaler. Dette begrenser 

vekstmulighetene, og bygger opp om teorien at når produksjonsbedriftene blir store må de flytte ut av byen, 

gjerne til nærliggende områder med mer tilgjengelig areal og lavere eiendomspriser.  

Sammenlikner vi Oslo med Viken med tanke på hvor mye areal som er bebygd opp mot totalt areal så ligger Oslo 

på 30 prosent og Viken på 13 prosent. Tar man i betraktning marka og andre arealer som utgjør en stor del av 

Oslos totale areal og som man ikke ønsker utbygd kan dette kan gi en pekepinn på at store deler av Oslo allerede 

er utbygd.  

Det er lite data som sammenlikner prisvekst på næringseiendom i landet, men det finnes noe mer data innad i 

Oslo. For å gi en liten indikasjon på prisveksten som bedrifter i Oslo har stått overfor de siste årene, så ser vi av 

Figur 16 at leieprisene for kontorlokaler har økt med 60-100 prosent fra 2005 til 2017 (Anundsen & Haugen, 

2020). Det er størst prisvekst for lokaler i området Frogner til sentrum (inkl. Vika og Aker Brygge), og noe mindre 

i resten av Oslo. Det er resten av Oslo som er mest relevant for industribedriftene, og der er økningen på rundt 
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60 prosent på 15 år. Av Figur 17 ser vi at når det gjelder gjennomsnittlige leiepriser for næringseiendom i form 

av større bygg som logistikk og lager så ligger leieprisene i Oslo-områdene (Groruddalen og Karihaugen) høyere 

enn andre industriområder rundt Oslo som Vestby og Gardermoen.  

Figur 16: Utvikling i gjennomsnittlig indeksert leiepris for Vika-Aker Brygge, Frogner og sentrum, og resten av Oslo. Kilde: 
Norges Bank 

 

Figur 17: Leieprisnivå NOK per kvm bruttoareal for nybygg for næringseiendom innen logistikk og lager i 2021. Kilde: DNB 
Næringsmegling (2021) 

 

Boligprisene i Oslo er mye høyere og har vokst mer markant de siste årene enn i andre store byer og på 

landsbasis (Finanstilsynet , 2022). Dette gjør at det stort sett er gunstigere for grunneiere å bygge boliger fremfor 

næring. Grafen under viser hvordan boligprisene har vokst i Oslo relativt til andre store byer og på landsbasis. 

Den viser at boligprisveksten i Oslo har vært høyere enn i de andre byene og at prisene i Oslo har vokst med i 

overkant av 40 prosent siden 2016.  
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Figur 18: Boligpriser i utvalgte byer. Kilde: Finanstilsynet  

 

Dersom man skulle regulert områder til næringseiendom fremfor boligutbygging, så vil det bety færre boliger, 

som igjen betyr at boligprisene i Oslo vil øke enda mer. Byrådet har en uttalt strategi om å legge til rette for å 

bygge flere boliger og dermed dempe prisveksten. Med knapphet på areal vil da mer industri nødvendigvis bety 

færre boliger, og gå i direkte motsetning til strategien til byrådet. Høyere boligpris kan også virke ekskluderende 

på deler av befolkningen som ikke har råd til å bo i byen. Dette kan bety at noen av de som bor og jobber i byen 

kan bli skviset ut. Dermed er det ikke nødvendigvis slik at mer industri i byen betyr at de ansatte er tettere på 

arbeidsplassen, men snarere tvert imot.  

Det stilles krav til blant annet støy og forurensning som ikke skal være til sjenanse for innbyggerne i byen. Det 

er dermed en forutsetning for at produksjon kan være i byen at det er en god sameksistens mellom industri på 

den ene siden og bolig på den andre. Av industribedriftene vi har pratet med så rapporteres det om lite utslipp 

knyttet til det meste av produksjonen, selv om dette varierer mellom industritypene (se kap. 3 om utslipps-

intensitet). De hevder også at de har lite støy i forbindelse med produksjonen sin. Det meste av støyen er knyttet 

til inn- og utkjøring av varer. I tillegg har bolig og næring ulike andre behov som ikke nødvendigvis er kompatible 

og det er vanskelig for kommunen å jobbe for begge deler. Der et boligstrøk ønsker seg en miljøgate, krever 

næringen veier som er tilrettelagt for at trailere kan komme seg lett til produksjonslokalene. I vår analyse og 

litteratursøk, samt gjennom intervjuene vi har gjort, har vi heller ikke kommet over noen skalerbare multi-

funksjonelle bygg der bolig og industri lever i perfekt sameksistens og kombinerer bolig og industri.  

Det oppleves for mange som krevende å forholde seg til stadig flere og endrede planer som legges av Oslo 

kommune om bymiljøet. Flere av bedriftene vi har snakket med peker på mangel for forståelse fra kommunen 

og lite hensyntaking til industri i planer som blir lagt for fremtiden som en stor utfordring. Det oppleves at 

kommunen ønsker mer boligutbygging, lite utslipp og stadig nye krav til infrastruktur (for eksempel at det skal 

bli enklere for myke trafikanter å komme seg rundt ved etablering av miljøgater). Dette kan i flere tilfeller gå på 

bekostning av eksisterende industri i byen. Flere av bedriftene vi har snakket med opplever at de ikke er ønsket 

som del av bymangfoldet, og ser for eksempel at områder hvor de i dag er lokalisert er tiltenkt som fremtidig 

boligområde. De opplever heller ikke noe særlig entusiasme fra kommunen når det kommer til deres videre drift 

og vekst, der de for eksempel ønsker å utvide deres nåværende lokale eller flytte til et større lokale innad i byen. 

Dermed har flere bedrifter tatt valget eller har planer om å flytte ut til nærliggende kommuner dersom de skal 

vokse. Med utydelige signaler fra kommunen virker det heller ikke attraktivt for bedrifter å investere i eiendom 

90

100

110

120

130

140

150

90

100

110

120

130

140

150

2016 2017 2018 2019 2020 2021

In
d

e
k
s,

 j
a

n
u

a
r 

2
0

1
6

 =
 1

0
0

Oslo Bergen Trondheim Stavanger Tromsø Kristiansand Norge



35 
 

og produksjonsanlegg for fremtidig bruk i byen. I tillegg nevnes det av flere av bedriftene vi har intervjuet at 

kommunikasjonen rundt fremtidige planer er dårlig. Det er for eksempel flere som har opplevd at det skal 

etableres en miljøgate eller gjøres endringer med veien i nærhet av produksjonslokalet og at arbeidet settes i 

gang før bedriften er informert om dette.  

Transport i byen oppleves som mer og mer krevende. Nye reguleringer som innføres setter begrensninger på 

eksisterende næring. Dette kan være tiltak som for eksempel skal sikre et mer bilfritt og grønnere byliv (Oslo 

Kommune , 2020). Industribedriftene er i stor grad avhengig av at tungtransport som trailere kan komme seg lett 

inn på området med innsatsfaktorene, og transportere ferdigvarer ut igjen. Dette er særlig krevende i områder 

som er tett befolket. Når det blir omkjøringer i byen, færre parkeringsplasser og mer sykkelvei fremfor bilvei 

påvirker dette industribedriftene negativt. Flere vi har intervjuet nevner at mange av transportørene opplever 

det som krevende å kjøre i Oslo by med tanke på kø og veier som er mindre tilrettelagt for tungtransport, og 

enkelte har pekt på at deres logistikkbedrifter har nektet å utføre jobber som krever kjøring i Oslo. I tillegg gjør 

økende bompenger det mer kostbart å transportere varer inn og ut.  

Det er vanskeligere å få tak i folk med videregående- og fagskolenivå. Flere av bedriftene vi har pratet med, 

spesielt innenfor de litt mindre kunnskapsintensive næringene som nærings- og nytelsesmidler som holder til i 

Oslo nevner at det er krevende å få tak i folk med fagkompetanse i Oslo. Av figuren under ser vi at andelen av 

innbyggerne som har videregående skolenivå eller fagskolenivå er betraktelig lavere i Oslo enn i resten av Norge 

og i Viken. Dette kan indikere at det er vanskelig å få tak i folk med fagbrev eller liknende i byen. Ifølge NAVs 

bedriftsundersøkelse fra 2021 rapporterer bedriftene at innenfor industri mangler de omtrent 100 personer, 

dette er 50 personer innenfor produksjon av maskiner og utstyr og 50 personer innenfor produksjon av nærings- 

og nytelsesmidler (NAV, 2021). Dette tilsvarer kun 2 prosent av det alle bedrifter i Oslo estimerer at de mangler 

av arbeidskraft blant alle næringer, og kan antyde at industrinæringen stort sett har den kompetansen de 

trenger. Hvorvidt behovet som blir innmeldt er for arbeidskraft med høy eller lav kompetanse kan vi ikke fastslå, 

men basert på intervjuer med ulike aktører er det naturlig å anta at en god del av dette er folk med videregående- 

og fagskolenivå. 
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Figur 19: Andel med videregående- og fagskolenivå per område i 2020. Kilde: SSB 

 

Ser vi på NAVs hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo så er det veldig lav ledighet innen industriarbeid.25 Det var 

per mai 2022 321 helt ledige industriarbeidere, noe som utgjør kun 4 prosent av alle registrerte ledige i Oslo. 

Dette understreker bildet vi har fått fra samtalene vi har hatt med ulike industribedrifter, at det er vanskelig å få 

tak i folk fordi det er veldig få industriarbeidere ledig.  

Lønnsnivået i Oslo er høyere enn andre steder i landet.26 Ifølge SSB var gjennomsnittslønnen til en heltidsansatt 

i måneden i 2021 omtrent 57 000 NOK i Oslo opp mot omtrent 50 000 NOK på landsbasis, mens for eksempel 

Viken lå litt under landsgjennomsnittet. Ser vi på gjennomsnittslønn for industri så lå Oslo på omtrent 65 000 i 

måneden i 2021, mens gjennomsnittet i Viken lå litt under 10 000 NOK lavere27. På landsbasis var gjennomsnittlig 

månedslønn på 50 000 NOK. Dette kan på en side indikere at dersom industribedrifter flytter ut av byen så kan 

lønnskostnadene reduseres noe. På kort sikt vil ikke bedrifter som flytter rett utenfor Oslo merke noe særlig 

endring i lønnskostnader da mange i stor grad flytter med seg de ansatte om avstanden til Oslo er kort, men på 

lang sikt kan denne effekten utspille seg. På en annen side kan dette lønnsgapet også indikere at man har mer 

spesialisert industri som krever høyere kompetanse lokalisert i Oslo, beskrevet i kapittel 4.2, opp mot resten av 

landet og Viken. Det betyr at bedriftene muligens ikke får tak i den kompetansen de vil ha utenfor Oslo.  

 

25 NAVs hovedtall om arbeidsmarkedet https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-
statistikk/hovedtall-om-arbeidsmarkedet  
26 SSB 2022: Tabell 12852: Kommunefordelt månedslønn, etter region, statistikkmål, arbeidssted/bosted, avtalt/vanlig 
arbeidstid per uke, statistikkvariabel og år og 11422: Månedslønn, etter region, statistikkmål, avtalt arbeidstid, statistikk-
variabel og år 
27 SSB 2022: 11654: Lønnstakere, jobber, lønn og lønnsindeks, etter næring (SN2007), statistikkvariabel, kvartal og region 
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Figur 20: Gjennomsnittslønn i måneden (i NOK) i Oslo, Viken og Norge for alle næringer og for industri i 2021. Kilde: SSB 
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4.3. Samlet vurdering av industrinæringene opp mot Oslos konkurransefortrinn 

og barrierer 

I de foregående deler av dette kapittelet har vi sett på hvilke barrierer og konkurransefortrinn Oslo har. I dette 

delkapitlet oppsummerer vi på hvordan dette påvirker de ulike industrinæringer som kan tenkes å plassere seg i 

Oslo. Mange av konkurransefortrinnene og barrierene gjelder for flere av næringene, men vi har fokusert på de 

der det har særlig positiv eller negativ påvirkning. Eksempelvis trenger alle norske industribedrifter høyt ut-

dannet arbeidskraft som er en av Oslos konkurransefortrinn. I tabellen trekker vi bare frem de industrinæringer 

som har det høyeste behov for høyt utdannet arbeidskraft. Ser vi disse vurderingene i sammenheng med 

analysene gjort i kapittel 3, kan dette gi en indikasjon på hvilke industrinæringer som er mest relevante i Oslo.  

Basert på Oslos konkurransefortrinn er det farmasøytisk produksjon og IKT-relatert produksjon som blir særlig 

positiv påvirket. I tillegg nyter både reparasjon og gjenvinning, samt nærings- og nytelsesmidler godt av noen 

av Oslos konkurransefortrinn. Dette er oppsummert i tabellen under.  

Tabell 4: Konkurransefortrinn vurdert opp mot hvilke næringer dette særlig påvirker i positiv retning  

Konkurransefortrinn Mest berørte industrinæringer 

Nærhet til forsknings- og utviklingsinstitusjoner ✓ Farmasøytisk produksjon 

✓ IKT-relatert produksjon 

Tilgang på høyt utdannet arbeidskraft ✓ Farmasøytisk produksjon 

✓ IKT-relatert produksjon 

Merkevarebygging ✓ Nærings- og nytelsesmidler  

Tilgang på restverdier og andre innsatsfaktorer som 

kan benyttes i videreforedling og gjenbruk 

✓ Gjenvinning 

✓ Reparasjon 

Nærhet til jernbane- og havneknutepunkter for 

godstransport 

✓ Farmasøytisk produksjon 

✓ Metaller og maskineri 

 

Tabellen under oppsummerer Oslos barrierer sett opp mot hvilke næringer dette berører mest i negativ forstand. 

Barrierene berører stort sett alle næringene i større eller mindre grad, men metaller og maskineri og annen 

industri er de næringene som blir hardest rammet, mens reparasjon, gjenvinning og farmasøytisk produksjon 

blir minst negativt berørt.  

Tabell 5: Barrierer vurdert opp mot hvilke næringer dette særlig påvirker i negativ retning 

Barrierer Mest berørte industrinæringer 

Begrenset tilgang på næringsareal og 

vekstmuligheter 

 Alle næringer  

Høye boligpriser 

 

 Reparasjon  

 Annen industri  

 Forbruksvarer og møbler  

 Metaller og maskineri  

 Gjenvinning 

 Nærings- og nytelsesmidler 

Krav til støy og forurensing av hensyn til innbyggere Utslippsintensive og støyende næringer: 

 Kjemisk industri 

 Metaller og maskineri 
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 Annen industri 

Støyende grunnet transport: 

 Nærings- og nytelsesmidler 

Uklare planer og intensjoner i kommunen  Alle næringer 

Transportutfordringer  Metaller og maskineri 

 Annen industri 

 Nærings- og nytelsesmidler 

Liten tilgang på arbeidskraft med utdannelse på 

videregående- og fagskolenivå 

 Alle næringer  

Høyt lønnsnivå  Alle næringer 

 

Samlet tilsier denne oversikten at de industrinæringene som har størst potensial i byen er:  

• Farmasøytisk industri 

• IKT-relatert industri 

• Sirkulærøkonomi/gjenvinning 

• Reparasjon og verkstedindustri 

• Næringsmidler 
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5. Konklusjoner og anbefalinger til kommunen 

5.1. Konklusjoner 

I de ovenstående kapitlene har vi analysert muligheter for urban industrialisering i Oslo. Vi har sett på hvor 

egnede ulike sektorer er, hva de positive effektene er ved industri i en moderne by, og vi har vurdert Oslos 

konkurransefortrinn og barrierer.  

Vi har funnet at de delene av industrien som er mulige satsingsområder for Oslo må ha en rekke viktige 

karakteristika. For det første må de ikke være til sjenanse for befolkningen som bor der (luft-, vann-, lys- eller 

lydforurensing) eller beslaglegge for store areal. For at industrinæringer i Oslo skal gi mening bør produksjonen 

i tillegg være produktiv (målt både som verdiskaping per ansatt og verdiskaping per m2) og mer lønnsom enn 

andre aktører i byen. Produktivitet er grunnlaget for velferd (gjennom lønninger og overskudd) og lønnsomhet 

sikrer bærekraftig utvikling.  

Vi har også identifisert konkurransefortrinn og barrierer for Oslo som vertskommune for industri. Oslo har 

landets høyeste konsentrasjon av forsknings- og utviklingsinstitusjoner, og har den høyest utdannede arbeids-

styrken i landet. Dette bidrar til å gjøre Oslo til et attraktivt lokasjonsvalg dersom industribedriften er kunnskaps-

rettet og innovasjonstung. I tillegg trekker vi frem at Oslo også har gode transportmuligheter via havn og 

jernbane, samt et stort lokalt marked både når det gjelder å få innsatsfaktorer (restverdier til gjenvinning) og 

kunder. Kommunen har også en rekke uttalte ulemper. De viktigste av disse relaterer seg til areal. Det er i dag 

liten tilgang på relevante næringsarealer til industri. I tillegg har prisene i Oslo steget eksponentielt de siste 

tiårene. Til sist har Oslo den laveste andel av faglærte med fagbrev i Norge. Dette er den viktigste yrkesgruppen 

i industrien. I sum forekommer konkurranseulempene som mer uttalte enn konkurransefortrinnene.  

Ved å se kriteriene for industri i Oslo opp mot hvordan konkurransefortrinnene og barrierene gagner eller hindrer 

industrinæringene, kan vi trekke noen slutninger. Vi ser at industri innenfor kjemisk og farmasøytisk produksjon 

kommer særskilt godt ut. Denne typen produksjon er forbundet med lite utslipp og areal varierer, men 

produksjonen som er lagt til byen i dag krever lite til medium areal. I tillegg er kjemisk og farmasøytisk produksjon 

både mest produktiv og lønnsom av alle typene industri. Disse industrinæringene er også de mest kunnskaps-

rettede og innovasjonstunge.  

Videre treffer både reparasjon og gjenvinning godt på flere av vurderingskriteriene og er viktige næringer med 

tanke på andre aspekter som positive klimaeffekter ved nærhet til markedet. Det er stor variasjon innad i 

kategorien nærings- og nytelsesmidler, men den type produksjon som krever mindre areal, har lite utslipp og har 

både høy lønnsomhet og produktivitet er relevant å beholde i byen. Det samme gjelder for IKT-relatert 

produksjon som i stor grad oppfyller kriteriene til urban industrialisering godt. 

Våre funn og vurderinger har mye til felles med de refleksjoner og anbefalinger som trekke opp i  Espon MISTA 

(2021b) der Oslo er analysert som et case. I Espon Mista (2021b) sin analyse av industriens plass i Oslo vises det 

til at politikerne nå er enige om at tapet av industrien og de relaterte jobbene bør unngås, blant annet fordi det 

er viktig å beholde arbeidsplasser for de lavt utdannede. Studien peker på at Oslo er en av de casestudiebyene 

der konflikten rundt eksisterende industriområder er tydeligst. Byen leter etter innovative metoder for å 

redusere konflikten mellom behov for boliger og industiens arealkrav. Dataanalysene i studien viser at 

sysselsettingsstrukturen i Oslo gjenspeiler byens rolle som et viktig transport- og infrastrukturknutepunkt og 

inngangsporten for norsk økonomi. Dette har gått ut over indsutributvikling i de urbane områdene.  Rapporten 

vurderer også tilstedeværelsen av offentlig infrastruktur med industrielt pregm der renovaasjon, vann og avløp 
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vokser som næringer i takt med befolkningsøkniningen.Videre peker rapporten på fortrinn ved Oslos 

kunnskapsmiljøer som kan bygge opp under lønnsom industriutvikling basert på tesbeds, prototyper og korte 

produksjonsløp. Ikke minst er dette relevant i helsenæringen. Rapporten stiller det viktige spørsmålet om plass 

til indsutri prioriteres i indre by eller om produksjonen skal tilbys plass i storbyens ytterkanter. Hele Oslo-

Akershus-området er integrert både når det gjelder boligmarkedet og transport og arbeidsplasser. Rapporten 

peker på at mulighetsrommet som knytter seg til «blandet bruk» fortsatt er en attraktiv idé, men at dette 

konseptet krever mer presisjon, bedre eksempler og spesielt bedre design for å kunne følges opp videre. 

Basert på analysene og erfaringene over har vi utarbeidet et sett med anbefalinger til kommunen.  

5.2. Anbefalinger til Oslo kommune 

Utarbeid en strategi med klare satsingsområder. Som redegjort for i denne analysen er moderne industri svært 

differensiert både med hensyn til areal- og utslippsintensivitet, produktivitet, lønnsomhet, logistikkbehov, og 

plasseringen i verdikjeden. Dette gjør en diskusjon av tilretteleggelse for urban industrialisering vanskelig. Vi 

anbefaler derfor at kommunen velger 3-5 deler av industrien som man satser på. Her bør man legge seg opp av 

det kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet i kapittel 3, 4 og gjengitt i konklusjonen over. Gode kandidater til 

satsing er: 

• Farmasøytisk industri 

• IKT-relatert industri 

• Sirkulærøkonomi/gjenvinning 

• Reparasjon og verkstedindustri 

• Næringsmidler 

Kommunen har i utgangspunktet ikke mange verktøy til å styre hvilke industrier som plasserer seg i Oslo. En klart 

kommunisert strategi kan likevel bidra med signaleffekt. Den langsiktige effekten er imidlertid avhengig av at 

man følger opp med å legge til rette med de virkemidler man har til rådighet. Flere av disse er forklart i de øvrige 

anbefalingene.  

I denne sammenheng vurderer vi videre at man bør slutte å bruke uttrykket «grønn industri». Dersom man skal 

nå Parismålene er det nødvendig at alle deler av industrien omstiller seg mot lite utslippsintensive produksjons-

metoder. Dette gjelder både de som jobber direkte opp mot den grønne omstillingen (eksempelvis batteri-

produsenter, eller leverandører til grønn kraftproduksjon), men det gjelder i like høy grad produsenter av 

eksempelvis næringsmidler, legemidler eller andre industriprodukter, som ikke inngår direkte i den grønne 

omstillingen. Det viktige aspektet blir dermed ikke «grønne industrier», men bedrifter som jobber aktivt med å 

redusere sine utslipp.  

Industri i FOU-miljøer. Oslo har som hovedstad og storby et markant fortrinn knyttet til FoU-aktivitet og nærhet 

til store kunnskapsinstitusjoner. Gjennom Campusstrategien har man nå satt dette fortrinnet høyt på agendaen, 

men denne strategien har i liten grad rettet fokus mot fremtidens industriproduksjon og kilde til innovasjon og 

vekst i byen. For at industrinæring skal kunne nyte godt av et tett samspill med kunnskapsinstitusjonene må det 

åpnes for at arealer tett opptil disse institusjonene kan benyttes av bedrifter med industriell aktivitet, både i form 

av testanlegg og i form av arealintensiv industriproduksjon. Dette krever at man i langt større grad klarer å 

innarbeide reguleringsplaner som tillater større grad av multifunksjonalitet i samme område. For å stimulere til 

FoU-drevet industrivirksomhet tror vi også det er viktig at kommunen setter av ressurser til å delfinansiere 

arealer som åpner for oppstartvirksomheters aktiviteter tett opp til de større bedriftene.  
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Forankring i hele kommunen. Oslo kommune er en stor organisasjon med mange avdelinger og enda flere 

ansatte. Målene i disse avdelingene kan både være overlappende, delvis motstridende og gjensidig utelukkende. 

Relativt til flere av kommunens andre mål (særlig økt tilgang på rimelige boliger og nedgang i utslipp) befinner 

urban industriutvikling seg i delvis eller hel motstrid. Dette er noe som oppleves tydelig av de bedrifter vi har 

intervjuet i denne analysen. De opplever at kommunen på den ene siden ønsker at de blir og på den andre at de 

relokaliserer. Det sier seg selv at denne type silotenking øker usikkerheten for bedriftene, noe som bidrar til å 

gjøre det mindre attraktivt å investere i tomter og produksjonsanlegg i kommunen. I tillegg understøtter fravær 

av et langsiktig perspektiv uforutsigbarheten for næringen.  

Fra workshopen avholdt i denne analysen kommer det frem at dette er en kjent problemstilling for de ansatte i 

kommunen. Dette indikerer at problemet kan være vanskelig å løse. Vi mener likevel det er helt sentralt at 

kommunen funderer en eventuell urban industrialiseringsstrategi på et høyt nivå slik at de eksisterende 

bedriftene og eventuelt nye bedrifter (innenfor satsingsdeler av industri) forstår at det er et klart ønske om å 

legge til rette for deres tilstedeværelse.  

Økt fokus på dagens industri. Det er en klar tendens til å fokusere på nye bedrifter når man diskuterer urban 

industrialisering. Dette er naturlig, både fordi disse virker mer «spennende», men også fordi at hele målet er å 

tiltrekke mer industri. Vi opplever likevel at det er for stort fokus på nye bedrifter og for lite på eksisterende. Det 

er i dag en rekke industribedrifter med mer enn 200 ansatte i Oslo, og vi har intervjuet en stor del av dem. Felles 

for nesten alle av dem er at de opplever at det i liten grad legges til rette for deres videre drift og vekst, og de 

fleste av dem har mer eller mindre konkrete planer for flytting dersom de opplever for store hindre til deres 

vekst. Vi vurderer det usannsynlig at man i overskuelig fremtid vil kunne tiltrekke industribedrifter med like 

mange ansatte dersom disse tar valget og flytter ut. Den største nettoeffekt på sysselsetting innen industrien i 

Oslo vil man altså få dersom man klarer å beholde brorparten av dagens bedrifter. 

I tillegg kan man i høyere grad enn i dag inkludere disse bedrifter i utarbeidelsen av hvordan man legger til rette 

for ny industri. De store industribedriftene har i dag en betydelig grad av intern utdanning og opplæring, og 

denne kompetansen kan være viktig for etableringen av nye bedrifter.  

Møtearena for Oslos industri. I intervjuene med industribedriftene i Oslo opplever vi stor ensartethet i 

utfordringene ved å være plassert i urbane strøk. Likevel er det få av dem som i dag har noen form for dialog 

med andre industribedrifter. Om man ønsker å satse på urban industrialisering i Oslo anbefaler vi at kommunen 

tar initiativ til å etablere en møtearena der industribedriftene kan diskutere muligheter og utfordringer ved deres 

situasjon. Det er få av industriaktørene som i dag er konkurrenter, noe som gjør det enklere å fasilitere gode 

diskusjoner mellom bedriftene. En slik arena bør, utover dialog mellom bedrifter, fungere som et forum der 

kommunen kan innhente informasjon om eksisterende bedrifters behov, situasjon og fremtidsplaner. Dette skal 

sikre at man både kan legge til rette for videre vekst hos eksisterende bedrifter, men også legge grunnlaget for 

videre vekst innen vareproduserende næringer. 

Legg til rette for transport og logistikk. En av de viktigste konkurranseulempene vi har pekt på i denne analysen 

er transportsystemet. Industribedrifter har i nesten alle tilfeller både stor inn- og utgang av varer. Dette er 

vanskelig i områder med tett befolkning. I tillegg peker flere bedrifter på at de ofte har samarbeidspartnere, 

kunder og leverandører som kommer på besøk. Ofte bærer disse på vareprøver fra eller til industribedriften og 

det er derfor ikke mulig for dem å bruke offentlig transport. Dette betyr at de har behov for parkeringsmuligheter. 

Å bidra til effektive logistikksystemer og tilgangen på noe parkering vil bidra positiv til Oslo som en attraktiv 

lokasjon for industrietableringer. En mulighet kunne eksempelvis være å teste ut/legge til rette for bruken av 

omlastningsterminaler, som kunne kombineres med «last-mile» leveranser fra utslippsfrie kjøretøy.  
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Utrede muligheter for prioritering i reguleringen. Et stort problem for kommunen i dag er at de har svært få 

eller ingen tomter ledige. Tvert imot sliter kommunen selv med å få tak i tomter til viktige sosiale bygg og 

infrastrukturbygg, hvor man må ut i det private marked. Denne situasjonen betyr at kommunen ikke kan 

bestemme hvilken type bedrifter som lokaliserer seg i kommunen – dette vil bli bestemt av hvilken aktør som er 

villig til å betale høyest pris til eksisterende tomteeier. I dagens situasjon er kommunens eneste mulighet for å 

tilrettelegge for næring å regulere tomter til næringstomter. Dersom man skal legge til rette for urban 

industrialisering bør man undersøke muligheten for å prioritere i reguleringen slik at man kan bidra til at 

spesifikke bedrifter/industrier lokaliserer seg i kommunen. Som del av det pågående arbeidet med kommune-

planens arealdel kan regulering til næring være aktuelt, men det gjenstår å se hvilke virkemidler som Oslo 

kommune faktisk legger opp til som del av dette. I tillegg er det mye eksisterende næringsareal som er underlagt 

eldre reguleringsplan og dermed har lavere utnyttingsgrad enn hva som er vanlig i dag. Det kan derfor også blant 

annet være aktuelt å omregulere eksisterende næringsareal for å øke utnyttingsgraden. Man må likevel være 

forsiktig med slik prioritering siden det favoriserer industrien overfor andre næringer som dagens markeds-

mekanismer tilsier vinner mer på å lokalisere seg i byen. En konkret mulighet er å designere enkelte områder til 

industri. Dette gjelder i all hovedsak tomter som ikke er regulert til bolig i dag. Problemet i dag er at den høye 

lønnsomheten forbundet med å bygge boliger fører til at det blir færre og færre næringstomter.  Å være 

tydeligere overfor dagens tomteeiere om at tomtene ikke vil reguleres til bolig i fremtiden kan gi forutsigbarhet 

i planleggingen for både tomteeiere og bedrifter.  
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