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SAMARBEID SKAPER VEKST
Ingen har det så travelt som en nyslaktet laks. Den laksen som

Mulighetenes landsdel trenger kompetanse og arbeidskraft. For

er produsert i et arktisk klima med rent vann, i vill, vakker natur

første gang på 40 år står vi overfor en stor yngrebølge. Her må

og med gode vekstvilkår under nordlys og i midnattssol. Laks

næringslivet kjenne sin besøkelsestid. Dette er et tema i vårens

av meget god kvalitet som kan selges som egen merkevare.

Arena, som tar for seg rekruttering i nord. Samarbeid mellom

Den har det travelt med å komme til markedet for å kunne selges

akademia, næringsliv og ungdom dras fram som særlig viktig.

som ferskvare av høy kvalitet.

Det må starte så tidlig som mulig, og allerede på ungdomsskolen bør næringslivet bli mer synlig i klasserommet. Nye tider

Men naturen i Nord-Norge er også en utfordring for transport

krever nye tanker om rekruttering, og noen næringslivsaktører

og logistikk. Laksen skal fraktes med trailere på kronglete veier

har allerede tatt grep med suksess. Disse deler sine erfaringer i

og med ferger på vei til sitt endelige marked. Og da er tids-

Arena.

perspektivet viktig. Ingen har det nemlig så travelt som den
ferske laksen.

Samarbeid er viktig i Nord-Norge. Ett av de beste eksemplene
på at det er mulig å lykkes, er Nordnorsk Opera og Symfoni-

Nordnorsk næringsliv bruker naturgitte fortrinn for produksjon

orkesters voksende internasjonale oppmerksomhet. For et to-

av kraft, sjømat, prosessindustri og bergverk. I tillegg leverer vi

delt orkester, med baser i Bodø og Tromsø, er smidig samar-

naturopplevelser til turister som har stadig høyere krav til ef-

beid den store suksessfaktoren. I Wien, med et av verdens mest

fektivitet og kvalitet. Vi er helt avhengige av å få på plass en

krevende publikum i salen, lokket de nylig fram både tårer og

infrastruktur som gir bedre transportmuligheter for både folk

gåsehud. En langvarig stående applaus vitnet om solid borteseier.

og gods.
Dette er nok et bevis på at samarbeid og leveranser i verdensklasse
Norge som nasjon, går fra særstilling til omstilling. Dette bildet

kan få nordnorske produkter opp og fram – også i det globale

representerer også Nord-Norges mange muligheter for vekst.

markedet. Og da blir man ekstra stolt over å være fra Nord-Norge.

Landsdelen går fremdeles godt, men lav oljepris skaper mer
usikkerhet nasjonalt, spesielt hvis oljeprisen forblir lav over tid.

Tromsø, 5. mai 2015

Det er liten tvil om at veksten i norsk økonomi er på vei ned.
Med lav oljepris og svakere kronekurs, har eksporten økt, og de
neste par årene ventes det fortsatt høyere vekst i Nord-Norge
enn ellers i landet. Samtidig er det bekymringsfullt at aksjekurser
og boligpriser har steget kraftig. Det kan være et signal om bobletendenser i økonomien, og er noe vi følger nøye med på.

Jan-Frode Janson
Konsernsjef
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Hovedbildet i verdensøkonomien er relativt stabilt, men siden forrige prognose er det en liten bedring i samlet
vekst. USA er fortsatt den store driveren, med synkende ledighet og stigende vekst. Kina er også en viktig motor,
tross lavere vekst enn før. Samtidig forventes den lave oljeprisen å gi verdensøkonomien et løft. IMF anslår at
fallet i oljeprisen vil øke den globale veksten med 0,4 til 0,7 prosent i 2015. Effektene slår imidlertid skjevt ut,
der oljeimporterende land tjener på lavere oljepris mens oljeeksportørene får redusert sin vekst.
Høyere vekst i Europa, men store
ulikheter over landegrensene

fortsatt stor, og med høy privat og offentlig

I Storbritannia fortsatte den gode økono-

gjeldsgrad vil aktivitetsveksten fortsatt være

miske utviklingen, med redusert arbeids-

Lavere oljepris og svekket euro øker for-

moderat de to neste årene.

ledighet og høyt privat konsum. Samtidig har

ventningene om vekst i euroområdet. Hus-

en mer EU-fiendtlig regjering fått makten

holdningenes forbruk stiger, og mye tyder

Utviklingen varierer kraftig mellom euro-

i Hellas, og dette har skapt ny usikkerhet

på at bedriftenes investeringer vil øke noe

landene. Tyskland, Spania og Nederland

rundt euroen. Dette kan både forsinke og

framover. Den europeiske sentralbanken

viser solid vekst, mens Frankrike og Italia

svekke bedringen i den europeiske øko-

har omsider fått grønt lys til å kjøpe store

opplever stagnasjon og nedgang. Sverige

nomien.

mengder obligasjoner fra finansielle insti-

økte sin vekst gjennom 2014, men preges

tusjoner. Målet er å presse de langsiktige

fortsatt av eurosonens labre utvikling.

Svekkelsen av den russiske økonomien

rentene ned, og gjøre det mer lønnsomt

Arbeidsledigheten har vært rundt åtte pro-

fortsetter med stor tyngde og påvirker også

å investere i næringslivet. Det er usikkert

sent de siste tre årene, og inflasjonen er

europeisk økonomi. Lave oljepriser, vest-

om dette er nok til å få økonomien opp av

tilnærmet null. Dette har bidratt til at Riks-

lige sanksjoner og Ukraina-konflikten har

dvalen, men markedene har foreløpig rea-

banken har tydd til drastiske virkemidler som

trukket Russland inn i en resesjon, med en

gert positivt. Arbeidsledigheten er imidlertid

negativ styringsrente og kvantitative lettelser.

kraftig svekket rubel og raskt økende infla-
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sjon. Det er liten grunn til å forvente et økonomisk oppsving i Russland de neste årene.

Færre arbeidsledige og lav
oljepris løfter forbruket i USA

det kan gi større usikkerhet om USA kan

I USA fortsetter veksten fra høsten 2014 i

fortsette framgangen i samme tempo.

er i ferd med å dempe veksten noe, og

Lavere investeringer og frykt for
kredittboble svekker veksten i Kina

høyt tempo, og BNP ligger nesten ni prosent over nivået i begynnelsen av 2008.

I Sør-Amerika får den brasilianske økono-

Veksten i Kina krymper fortsatt, spesielt som

Ledigheten fortsetter å falle, og lavere

mien svi for den lave oljeprisen. Samtidig

følge av lavere investeringer. Bekymringer

oljepriser har gitt forbruket et ekstra løft.

sliter landet med høy inflasjon, og vekst-

for en potensiell kredittboble reduserer også

Samtidig vil også utsiktene til høyere lønns-

utsiktene er beskjedne.

sjansen for at myndighetene vil komme med

vekst bidra til å øke forbruket.

Svakere vekst i utviklingsland

vekststimulerende tiltak. Lavere vekst i Kina
påvirker også resten av Asia, og bidrar til en

Den lave oljeprisen gir også næringslivet

Veksten i utviklingslandene er justert noe

nedgang i samlet vekst for regionen.

en gevinst gjennom reduserte transport-

ned på tross av en lavere oljepris. Årsaken

kostnader. Den voksende skiferoljenærin-

er den generelle svikten i råvareprisene.

Japan har også skuffet med svak vekst i

gen må muligens bremse investeringene

privat etterspørsel, men lavere oljepris og

på grunn av lav oljepris, men fordi olje-

Dette slår spesielt hardt ut for de olje-

deres økning av pengebeholdningen kan

sektoren fortsatt er relativt liten, er virk-

eksporterende landene, men også olje-

bidra til en bedring. India fortsetter på sin

ningene for hele landet små.

importører får begrenset med drahjelp

side den positive økonomiske utviklingen,

fordi mye av oljeprisgevinsten forsvinner

med en vekst på over seks prosent, blant

De siste rapportene fra arbeidsmarkedet

annet som en følge av lavere råvarepriser.

indikerer imidlertid at den sterke dollaren

PROGNOSE FOR VEKST I
INTERNASJONAL ØKONOMI

i kuttede subsidier til drivstoff.

PROGNOSER
2014

2015

2016

USA

2,4

3,1

3,1

Eurosonen

0,9

1,5

1,7

Japan

-0,1

1,0

1,2

Kina

7,4

6,8

6,3

India

7,2

7,5

7,5

Utviklingsland

4,6

4,3

4,7

Sverige

2,1

2,7

2,7

Norge

2,3

2,0

2,0

Verden

3,4

3,5

3,8
Kilde: IMF

INDEKSERT UTVIKLING I OLJEPRIS (crude oil brent) i NOK og Dollar

Hva påvirker oljeprisen

Oljeprisutvikling

Oljeprisen påvirkes av både tilbuds- og etterspørselssiden i

120

oljemarkedet. Lavere økonomisk vekst i store framvoksende
det er på tilbudssiden den sterkeste driveren finnes. En kraftig
økt produksjon av skiferolje i USA og ingen kutt i OPEClandenes produksjon, har slått kraftig ut i oljeprisen. Når produksjonsveksten overgår forbruksveksten, synker prisen. I samme
tidsrom har også kronen svekket seg kraftig mot dollar.
Dermed har oljeprisen, målt i norske kroner, falt betydelig
mindre enn om kronekursen hadde stått i ro.
Grafen til høyre illustrerer hvordan kronekursen
påvirker prisen på olje for norske oljeeksportører.

100
Prisutvikling (indeksert)

økonomier og vestlige land, har redusert etterspørselen. Men

80

60

40
April 2014

Juli 2014

Oljepris USD

Oktober 2014

Januar 2015

April 2015

Oljepris NOK
Kilde: Datastream/Menon
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Optimisme, men mørke skyer på vei
Fallet i oljepris og petroleumsrelaterte investeringer har brakt betydelig usikkerhet inn i norsk økonomi,
men de negative virkningene har latt vente på seg. På tross av omfattende oppsigelser i de mest oljedominerte
næringene, har ledigheten holdt seg lav. Det er likevel ingen tvil om at veksten i norsk økonomi er på vei ned.
Paradoksalt nok har aksjekursene og boligprisene steget kraftig. Særlig boligprisene har økt bekymringen for
bobletendenser i økonomien. Hvis boblen sprekker kan det bli dramatisk for den økonomiske utviklingen.
Kraftig fall i oljeinvesteringene

Den svake kronen har styrket andre eks-

nomien gjennom økt aktivitet i bygg- og

Oljeprisen falt kraftig i siste del av 2014 på

portnæringers konkurranseevne betydelig,

anleggsbransjen. Om prisene derimot fal-

grunn av svekkede internasjonale konjunk-

og de etterspør derfor mer arbeidskraft.

ler brått, vil konsumveksten trekkes ned

turer og overskudd i tilbudet av olje. Dette

Lavere oljepris øker også kjøpekraften hos

og gi grunnlag for en kraftig oppbremsing
i næringen.

førte til lavere aktivitet i petroleumsrelaterte

handelspartnere, og norsk tradisjonell eks-

næringer. Utover høsten 2014 kom det en

port har også opplevd et løft i siste del av

bølge av permisjonsvarsler og oppsigelser i

2014, en trend som ventes å fortsette i

Dagens lave utleiepriser kan signalisere

oljerelaterte næringer. Foreløpig har dette

2015.

at boligprisveksten nå vil reduseres.

ledigheten i landet. En årsak er at flere av de

Mindre press i norsk økonomi vil føre til

Lavere vekst i reallønnen

oppsagte er midlertidig ansatte arbeids-

lavere lønnsvekst, noe som vil bidra positivt

Svakere utsikter for norsk økonomi demper

innvandrere som har vendt hjem i på-

til eksportnæringenes konkurranseevne.

også lønnspresset. Større fokus på kostnads-

ikke gitt særlig utslag i den samlede arbeids-

vente av nye oppdrag. Oljeinvesteringene

Dette kan forklare noe av hvorfor aksje-

reduksjoner og konkurranseevne har alle-

ventes å falle med over 10 prosent i 2015

kursene har steget overraskende kraftig

rede gjort seg gjeldende i årets lønnsopp-

etter tilnærmet nullvekst i 2014.

den siste tiden, og at Oslo Børsindeks er

gjør. Etter hvert som ledigheten stiger, vil

på et historisk høyt nivå.

lønnspresset avta ytterligere. I fjor var lønns-

Lavere oljepris og svakere krone
styrker tradisjonell eksport

veksten på 3,2 prosent i privat sektor, den

Høyere boligprisvekst enn ventet

laveste siden 1978, og den ventes å bli

Behovet for omstilling i norsk økonomi er

Fortsatt lav ledighet, knapphet på boliger

enda lavere i år. Med en inflasjon på over

derfor stort. Mange ansatte i petroleums-

i sentrale strøk og rentekutt har gitt ny

to prosent, ligger det an til tilnærmet null-

relaterte næringer besitter kompetanse som

og uventet fart i boligmarkedet. Fortsetter

vekst i reallønningene de neste årene. Lavere

etterspørres i andre deler av økonomien.

veksten i boligprisene, vil det føre til vekst

reallønnsvekst vil kunne påvirke forbruks-

Dette kan lette omstillingsprosessen.

også i investeringene, og stimulere øko-

veksten betydelig.

Kronen svekkes av lavere oljepris

Utvikling i valutakurser

Lavere oljepris påvirker den norske kronen på mange

150

150

per den lave oljeprisen forventningene til norsk økonomi, noe som også svekker etterspørselen etter
norske kroner.

140
130

140
Indeksert utvikling

dollar fra deres petroleumsprodukter. Samtidig dem-

Indeksert utvikling

spørsel etter norske kroner med fallet i inntjeningen i

150

120
110
100

Når etterspørselen i norsk økonomi faller, så øker
arbeidsledigheten, presset på inflasjonen blir mindre
og styringsrenten kuttes. Når renten faller relativt til
rentene i andre land, reduseres etterspørselen etter
norske kroner og kronen svekkes ytterligere.

90
Mai 2014

140
Indeksert utvikling

områder. For det første minsker oljeselskapenes etter-

130
120

130

110

110

100

100

90

Juli 90
2014

Sept 2014
Mai 2014

NOK mot USD

+ 35 %

120

+6%

+

Mai 2014

Nov 2014
Juli 2014

Juli 2014

Sept 2014

Januar 2015 Mars 2015

Sept 2014

NOK mot EUR

Når kurven stiger, betyr det at det betales flere
NOK mot USD
kroner for hver dollar eller euro som kjøpes.
Kronen blir med andre ord mindre verdt.

Nov 2014

J

Nov 2014 Januar 2015 Mars 2015
NOK mot USD
NOK mot E
NOK mot EUR

Kilde: Datastream/Menon
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Forbruket viktig for norsk økonomi
Lavere vekstutsikter og økte importpriser
som følge av en svekket krone, senket forventingene til forbruksveksten i husholdningene mot slutten av fjoråret. Rentekutt,
fortsatt lav ledighet og stigende boligpriser kan imidlertid motvirke dette. Norges
Banks regional nettverk, konkluderer med
at de husholdningsrettede næringene
hadde størstvekst fra oktober til januar.

Oljeprisen, bra på kort sikt
Lavere oljepris og svekket kronekurs har løftet nordnorsk økonomi gjennom økt eksport. De neste par årene forventes det fortsatt høyere vekst i Nord-Norge enn i resten av landet. I nord er
konsumveksten høyere og ledigheten lavere enn ellers i landet.
På lengre sikt kan en lav oljepris gi mer negative utslag, fordi olje
næringens vekst hviler på ressursene i nord. Med vedvarende lav
pris, kan interessen for petroleumsvirksomhet i landsdelen falle,
og en kilde til framtidig vekst bli borte.

Dette indikerer at privat etterspørsel oppsentralt, kan den høye veksten i nord-

bransjen. Usikkerheten er imidlertid stor,

Nordnorske eksportbedrifter
nyter godt av svakere krone

og KB forventer derfor beskjeden forbruks-

Lavere oljepris påvirker nordnorsk øko-

noe bedre lønnsutvikling i nord. Sterk-

vekst når ledigheten begynner å stige ut-

nomi, men ikke på samme måte som

ere vekst i nordnorsk varehandel, relativt

over 2015.

lenger sør i landet. Den svekkede kro-

til resten av landet, indikerer også en

nen er godt nytt for landsdelens eks-

høyere konsumvekst.

rettholdes på tross av lavere aktivitet i olje-

Samlet vurdering

norske eksportbedrifter resultere i en

portører. De opplever økt vekst, både

De samlede vekstutsiktene for norsk øko-

som følge av sterkere konkurranseevne

I tillegg kan den kraftige boligpris-

nomi er relativt beskjedne de neste årene.

og bedre lønnsomhet.

veksten i landsdelens mest urbane om-

Hvor brå og kraftig oppbremsingen blir, er
avhengig av hvor omstillingsdyktig øko-

råder gi økt konsum gjennom såkalte
Fra Nord-Norge er sjømat, råvareba-

formueseffekter.

nomien er, og boligmarkedets reaksjon på

serte industrivarer og turisme de viktigste

lavere økonomisk vekst. Dersom vi får både

eksportvarene, og aktører i disse nær-

Arbeidsledigheten i Nord-Norge har vært

et svekket petroleumsrettet næringsliv og

ingene opplever stadig større etter-

svakt fallende, og det har stimulert til

et fall i bygg- og anleggsnæringen, på

spørsel fra omverdenen.

høyere konsum enn i resten av landet.

i norsk økonomi bremse kraftig opp de

Høyere konsumvekst i nord

verk rapporterer bedriftene om større

neste årene. En slik kombinasjon kan fort

Nordnorsk konsum følger som regel

problemer med rekruttering i år enn i

lede økonomien inn i en resesjon. Usik-

den nasjonale utviklingen. Selv om det

2014. Dette understøttes av KBs forvent-

kerheten i KBs prognose peker med andre

meste av lønnsutviklingen bestemmes

ningsundersøkelse, som viser høyere

grunn av lavere boligpriser, vil veksten

Ifølge Norges Banks regionale nett-

ord i negativ retning.

NORSK ØKONOMI
PROGNOSE FOR VEKST

SSB

NORDNORSK ØKONOMI

PROGNOSER

ESTIMERT

PROGNOSER

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Privat konsum

2,1 %

2%

1%

2%

3%

2%

Konsum i offentlig forvaltning

2,5 %

3%

3%

3%

3%

3%

Brutto investeringer i fast realkapital

1,2 %

-3 %

-1 %

0%

3%

4%

Eksport til utlandet

1,7 %

1%

2%

6%

7%

5%

Import fra utlandet

1,6 %

3%

4%

2%

4%

3%

Eksport til resten av landet

2%

2%

1%

Import fra resten av landet

1%

3%

2%

BNP Fastlands-Norge (verdiskaping)

2,3 %

2%

2%

3%

3%

3%

Sysselsettingsvekst

1,1 %

0%

0,5 %

0,6 %

0,4 %

0,9 %

Ledighet SSB (nivå)

3,5 %

3,7 %

3,5 %

2,7 %

3,1 %

3,0 %

Kilde: SSB/Menon
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Vi har hatt lignende sykluser i norsk oljebransje tidligere, og det er i slike sykluser
vi skal bygge konkurransekraft og få kontroll på kostnadsnivået på norsk sokkel.
Anita A. Stenhaug,
fungerende områdedirektør, Drift Nord Statoil

forventninger til vekst i antall ansatte enn

Veksten i boliginvesteringene er imidlertid

petroleumsvirksomhet i nordområdene,

i høst. Ut fra dette forventes det at ar-

lav og har hatt en svak nedgang i starten

ettersom feltene er preget av mye gass

beidsmarkedet i nord vil holde seg stramt,

av året, sammenlignet med samme peri-

og relativt høye produksjonskostnader.

og at ledigheten fortsatt vil være lav.

ode i fjor. Totalt sett har dette ført til en

Følgelig vil en del forventede prosjekter og

reduksjon i ordrereservene i bygg- og an-

leteaktivitet måtte utsettes eller avlyses.

Fortsatt investeringsvekst i nord

leggsnæringen, selv om KB forventer en

Ny teknologi og petroleumsnæringens

Investeringer er en viktig driver for vekst

betydelig vekst innenfor anlegg. Når in-

eget fokus på kostnadsreduksjon og effek-

i nordnorsk økonomi. I motsetning til ut-

vesteringer i infrastruktur og industri gradvis

tivisering, kan imidlertid bidra til å gjøre

viklingen i resten av landet, forventer KB

tiltar, vil investeringsveksten øke og gi et

framtidige utbygginger i nord mer lønn-

ny investeringsvekst i Nord-Norge etter

mer positivt bilde utover i 2016.

somme.

Lav oljepris kan få negative
konsekvenser på lengre sikt

Samlet vurdering

Særlig offentlige investeringer i infrastruktur
driver veksten, både i form av utbygginger

Selv om den lave oljeprisens påvirkning

nordnorsk økonomi et løft gjennom økt

og økt vedlikehold. I tillegg forventes det

på nordnorsk økonomi er positiv på kort

eksport. De neste par årene forventer KB

et oppsving i industriinvesteringene, som

sikt, kan den få negative konsekvenser

derfor fortsatt høyere vekst i Nord-Norge

følge av bedret konkurranseevne og økt

dersom den forblir lav over lang tid. Da

enn i resten av landet.

eksport.

vil det bli mindre attraktivt å bygge ut ny

tilnærmet nullvekst i 2014.

Kronekurs og konkurranseevne

Lavere oljepris og svekket krone har gitt

Aluminium - utvikling i råvarepris USD og NOK

En svakere krone er godt nytt for nordnorske eksport-

140
Prisutvikling (indeksert)

bedrifter med inntekter i utenlandsk valuta og kostnader i norske kroner. Når kronen svekkes, øker
inntektene relativt til kostnadene, målt i norske
kroner. For eksportører til EU, har dagens krone-

130
120
+ 35 %

110
Forventningsbarometer
kurs isolert sett forbedret deres konkurranseevne
- Nordnorsk økonomi
100
med 6 prosent fra aprilForventningsbarometer
i fjor til april i år. For eks-

- Nordnorsk
økonomi
portørerForventningsbarometer
som handler i dollar,
er bedringen
på hele

90

35 prosent.
Dette forutsetter
at eksportøren ikke har
- Nordnorsk
økonomi
kontrakter med fast kurs, eller andre valutasikringer.

April 2014
0

Juli 2014

Aluminiumspris USD

Oktober 2014

Januar 2015

April 2015

Aluminiumspris NOK

0
50
Laks - utvikling
i råvarepris EUR og NOK

Forventningsbarometer
- Nordnorsk -50
økonomi
0

Nordnorske bedrifter har noe
lavere forventninger50til
-50

Forventningsbarometer
-50
- Nordnorsk økonomi
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omsetning og eksport er fortsatt gode og tilnærmet
20
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lik det som var forventet i KB våren
2014.
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0
-100
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50-100
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-100
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140
100
130

+6%

120
110
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Eksport

90
April 2014
Laksepris EUR

Juli 2014

Oktober 2014

Januar 2015

April 2015

Laksepris NOK

100

Kilde: KBs forventningsundersøkelse

Omsetning

50

100
Antall ansatte

50

Omsetning

150
29

Prisutvikling (indeksert)

sysselsettingsveksten enn i fjor vår. Forventningene
til
20

Antall ansatte

Eksport

Grafene viser kronekursens påvirkning på p
 risene på
to ulike råvarer som eksporteres fra Nord-Norge.

Kilde: Datastream/Menon

SJØMAT

09
Norsk laks er ledende til konsum av rå fisk i Asia,
og må leveres så fersk som overhodet mulig. Dette
markedet vil vokse mye de neste årene, og det
stiller store krav til kapasitet og effektiv logistikk.
Paul T. Aandahl, Norges sjømatråd

Ingen har det så
travelt som nyslaktet fisk
Fersk fisk av høy kvalitet blir en stadig viktigere eksportvare for Nord-Norge.
Selv om de store volumene fortsatt er i fryste varer, øker interessen og
lønnsomheten for de ferskeste sjømatproduktene. Dermed blir det viktig å
sikre raske, trygge og kostnadseffektive transportruter for fersk sjømat
sørover til kontinentet og østover til de asiatiske markedene.
KB ser denne gangen nærmere på nord-

i mars. Med gode priser kunne Norges

norsk sjømats vei til de viktigste markedene,

Sjømatråd nok en gang notere eksport-

etter en kort oppsummering av status i

rekorder for fersk torsk. Klippfiskeksporten

landsdelens viktigste eksportnæring ved

startet godt i 2015 mens verdien av fryst

utgangen av første kvartal 2015.

torsk endte noe lavere enn i fjorårets
første kvartal.

Nok en rekordsesong for
norsk sjømateksport

Valutahjelp til lakseeksporten

De tre siste årene har i hovedsak vært en

Norsk lakseeksport fortsetter å sette re-

sammenhengende opptur for norsk sjømat-

korder. Eksportverdien i årets første kvartal

næring. 2014 ble et rekordår for eksporten,

økte med 5 prosent fra samme kvartal i

da Norge forsynte verden med 13,5 milli-

2014, og endte på 11,2 milliarder kroner,

arder sjømatmåltider til en samlet verdi av

godt hjulpet av en gunstig kronekurs.

69 mrd kroner. KB beregnet i høst at 50
prosent av eksportverdien sannsynligvis

Kiloprisen på hel fersk laks er noe lavere

kommer fra Nord-Norge. I første kvartal

enn for ett år siden, og var ved utgangen

2015 har den positive utviklingen fortsatt.

av mars på 42 kroner per kilo. Prognoser

På grunn av dårlig vær kom skreifisket sent

viser at kiloprisen vil svinge mellom 38 og

i gang, men aktiviteten tok seg godt opp

42 kroner fram til utgangen av 2016.

Mer n SJØMAT
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Sjømateksporten til Russland stoppet helt

direkte ut i Europa, men den klart viktigste

Ingen egne laksefly fra Nord-Norge

opp sist sommer, og i første kvartal i år ga

transportruten er tog fra Narvik gjennom

Opp gjennom årene har det vært flere

dette en reduksjon i eksportverdien på rundt

Sverige.

forsøk på å etablere laksefly direkte fra

1,4 milliarder kroner sammenlignet med

Nord-Norge til Asia, men det har vist seg

fjoråret. For nordnorske aktører er det i

I 2013 gikk rundt 130.000 tonn fersk

vanskelig å gjøre det lønnsomt. Det skyldes

hovedsak laks og sild som er blitt berørt.

sjømat, med en eksportverdi på 5 milli-

delvis at 1-2 døgn kortere transporttid

Det meste av laksen har funnet veien til

arder kroner, med tog over grensen på

ikke har betydd så mye økonomisk, og

andre markeder, mens sildeeksporten er

Bjørnfjell, enten på vei til Oslo eller direkte

delvis at slike flyruter må ha returlast for

noe redusert, men det skyldes også at

ut i markedet. Det aller meste, også av

å kunne bli tilstrekkelig lønnsomme.

sildekvoten er blitt noe lavere.

den ferskeste og fineste sjømaten, fraktes

Humpete start på vei til markedet

altså med bil og tog helt ut til markedet,

Returlast nordover i Norge er det også

selv om det går raskere med fly.

stor konkurranse om, fordi mye mindre

Den første transportetappen for fersk

kvanta går nordover enn ut av landsdelen.

norsk sjømat er ofte den mest krevende.

Det er stort sett bare sjømaten til Asia og

Nesten alle større fiskemottak og fiskeri-

mindre kvantum delikatesseprodukter som

over til å kjøpe seg fraktplass på ordinære

fabrikker ligger langt ute på kysten. Fisken

går med fly. Fra sør i Nordland sendes en

passasjerfly for å kunne tilby fortløpende

må derfor transporteres på smale, sving-

del fersk laks med bil og tog til Garder-

leveranser av ferske varer.

ete veier og via fergekøer før den når E6.

moen og med «laksefly» derfra, mens det

Når veiene stenges eller fergene innstilles,

meste av fersk laks fra Nord-Norge til Asia

settes store økonomiske verdier på spill.

kjøres med trailer til Helsinki før den går

Bedriftskompetanse har nylig beregnet at

med flyfrakt derfra.

Flere eksportører går da også mer og mer

en trailerlast med fersk fisk som forsinkes
en dag, fort kan påføre eksportøren et tap
på 100-150.000 kroner. Fiskeribedriften
Aksel Hansen i Senjahopen anslår at bare

Fersk laks/ørret og torsk eksportert over tollsteder i Nord-Norge (2013)

ved deres virksomhet har rundt 30 trailere i

Neiden

vinter blitt påført større forsinkelser til eller

Kivilopolo

fra Senjahopen, som følge av stengte veier.

Kilpisjärvi
Bjørnefjell

Fire hovedveier for fersk sjømat

Narvik
Junkerdal

Vel framme på hovedveien følger fersk-

Tärnaby

fisken fire hovedruter. Fra Finnmark går

Nordlandsbanen

veien til kontinentet gjennom Finland
og Sverige. Fra Troms og Nordland går
den delvis på bil gjennom Sør-Norge og

E6 gjennom Trøndelag
0

20k
Fersk laks og ørret
Fersk torsk

40k

60k

80k

100k

1000 tonn
Kilde: SIB (UiN)
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Fryst fisk samles
Fryste varer vil i stadig større grad samles og lastes om på store

Forventningsbarometer
Sjømatnæringen

anlegg. Det meste av fryst torsk samles allerede i dag i Tromsø.

I sjømatnæringen er det knyttet større
forventninger til omsetningsvekst for
rødfisk enn for hvitfisk.

Fersk fisk går fortsatt med trailer og tog
Eksportørene kan spare mye tid med flyfrakt, men vil trolig fortsatt

Eksporten ventes å vokse markant,

sende mest fersk fisk med trailer og tog. Kostnadene er noe lavere,

mens forventningene til sysselsettings-

Forventningsbarometer
- Sjømatnæringen
- Sjømatnæringen
Forventningsbarometer
- Sjømatnæringen
Forventningsbarometer
- Sjømatnæringen
Forventningsbarometer
vekst er positive,
men noe lavere.

også medregnet tapt salgstid, og flyfrakt krever mer samordning.

Fersk laks til Asia sendes via Helsinki

0

Eksporten av fersk laks til Asia vil øke også de nærmeste årene.
Den sterkt voksende middelklassen i Asia blir et stadig viktigere

0
-50

marked. Raskeste vei fra Troms og Finnmark går i dag via Helsinki

Eksklusiv transport med passajerfly
Økte krav til jevnlige og stabile leveranser av ferske produkter,
og gode priser på delikatesser, vil gi flere leveranser av mindre
størrelse med passasjerfly.

Mer nordnorsk sjømat til verden

16
-100

40

50
0

-50

og med fly derfra.
-50

0

16

40

-100
50

55

50

50

50

-50 16

100

-100

16

55
40

50

100

40

50

55 50
100

50

-100

55
100

Omsetning rød fisk
Omsetning hvit fisk
Omsetning rød fisk
Omsetning hvit fisk
Antall ansatte
Eksport
Antall ansatte
Eksport
Omsetning rød fisk
Omsetning
hvit fisk

Verdens behov for mat øker, og Nord-Norge skal bidra til å dekke
Antall ansatte
det. Sjømateksporten kan dobles og tredobles fram til 2030, og

Omsetning rød fisk
Eksport

Omsetning hvit fisk

Antall ansatte

Eksport

gi nye muligheter og utfordringer på transportsiden.
Kilde: KBs forventningsundersøkelse

Returfrakt viktig for lønnsomheten
Muligheten til å fylle transportbærerne også nordover, er en viktig
driver for utviklingen av lønnsomme transportløsninger. En liten
befolkning trenger begrenset med ferskvarer sørfra. Dermed er halvtomme trailere og godsvogner en utfordring for lønnsom transport.

INFRASTRUKTUR
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NÆRINGSLIVETS
viktigste utbedringsbehov i infrastruktur

Infrastruktur

69 %

Det er langt dette landet, og det meste er nord. Disse
linjene fra Rolf Jakobsens dikt, symboliserer forbausende
godt de utfordringene Nord-Norge står overfor når det
gjelder utbygging og vedlikehold av infrastruktur.

18 %

10 %
3%

OFOTBANEN

!

42 km fra Narvik til Riksgrensen

Vei

• 5 stasjoner, elektrisk drift.

Bane

Havn

Flyplass

KBs forventningsundersøkelse

• Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte bane.
Banen er også viktig for varetransporten mellom
Sør-Norge og Nord-Norge.
• Flere store prosjekter for å øke kapasiteten på banen.
I kompensasjonspakken for bortfall av RDA, har Regjeringen
satt av 30 mill til diverse utbedringer på Ofotbanen.

NORDLANDSBANEN

!

726 km fra Trondheim til Bodø
• 42 stasjoner, dieseldrift i Nordland.
• I NTP 2014-2023 ligger det inne planer
om elektrifisering av Trønderbanen nord til
Steinkjer. I kompensasjonspakken for bortfall

E10 Solbjørnneset
-Hamnøy
Åpnet 2014

E6 Hålogalandsbrua
Åpnes 2017

av RDA har Regjeringen satt av 34 mill til
diverse utbedringer på Nordlandsbanen.

STAMNETTHAVNER

!

10 stamnetthavner
Stamnetthavnene skal ha gode
tilknytningsveger til havnene,
samt sikre og effektive farleder.
Infrastrukturen rundt større
terminaler er viktig for å få gods
distribuert på en effektiv måte.

Rv. 80 Hunstadmoen
- Thallekrysset
Åpnes 2018-2023

60%
30%
20%

av hovedvei Norge på langs

av europa- og riksveier

E6 Helgeland
Åpnes 2018-2023

av alle landets veier

INFRASTRUKTUR
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NASJONAL LUFTHAVN

REGIONAL LUFTHAVN
LOKAL LUFTHAVN

E6 Storsandnes
-Langnesbukt
Åpnes 2016
E6 Halselv
-Møllnes
Åpnes 2016

E6 Sørkjosfjellet
Åpnes 2016

E105 Hesseng
-Storskog
Åpnes 2016

E6 Indre Nordnes
-Skardalen
Åpnes 2017

KYSTVERKETS INVESTERINGSPLANER fram til 2023
Helgeland
Bodøregionen
Helgeland
Hålogaland
Bodøregionen
Tromsø, Midt- og Nord-Troms
Hålogaland
Vest-Finnmark
Tromsø, Midt- og
Nord-Troms
Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Øst-Finnmark 0
0

Helgeland

200k

500k

200k
Utbedring av farleder

500k
Fiskerihavner

750k
1000 NOK
750k
Sjøtrafikksentraler
1000
NOK

Utbedring av farleder

Fiskerihavner

Sjøtrafikksentraler

1000k

1250k

1500k

1000k

1250k

1500k

0.10

0.12

0.10

0.12

KM VEI per innbygger

Bodøregionen
Helgeland
Hålogaland
Bodøregionen
Tromsø, Midt- og Nord-Troms
Hålogaland
Vest-Finnmark
Tromsø, Midt- og
Nord-Troms
Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Øst-Finnmark 0

0.02

0.04
0.04
Fylkesvei

0.06
0.08
Km
0.06
0.08
Kommunal
Km vei og gate

0

0.02
Europa- og riksveier

Privat veier

Europa- og riksveier

Fylkesvei

Kommunal vei og gate

Privat veier

Kilder: SSB, Statens vegvesen, Kystverket, Jernbaneverket, Avinor og KBs forventningsundersøkelse
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Svalbard

159 659 passasjerer

Transport

Spredte ressurser og store avstander gjør landsdelen avhengig av gode transportsystemer.
Litt enkelt kan man si at skip binder Nord-Norge til verden, mens tog og bil binder landsdelen til resten av landet. Lastebiltransporten binder landsdelen sammen.

HURTIGRUTEN I NORD-NORGE

!

• 7 av 11 døgn av rundtur Bergen - Kirkenes - Bergen

Hålogland

• 25 anløp nordover / 24 anløp sørover (49 totalt)

8 ferger | 10 hurtigbåter

• 200 000 passasjerer innom nordnorske havner
• 675 800 gjestedøgn ombord

490 000 passasjerer med ferge
270 000 passasjerer med hurtigbåt

• 145 mill kroner i kjøp av utflukter
• 60 500 tonn / 700 000 enheter gods Tromsø - Kirkenes

Harstad/Narvik

719 638
passasjerer

Bodøregionen
5 ferger | 8 hurtigbåter
350 000 passasjerer med ferge
160 000 passasjerer med hurtigbåt
Bodø

1 810 928
passasjerer

Helgeland

GODSTOG
OSLO - NARVIK

14 ferger | 11 hurtigbåter

290 000 TONN

950 000 passasjerer med ferge

NARVIK - OSLO

180 000 TONN

250 000 passasjerer med hurtigbåt

KIRUNA - NARVIK

19,8 MILL TONN
MALM

Mo i Rana

135 679
passasjerer
OSLO - BODØ

230 000 TONN
BODØ - OSLO

140 000 TONN

E6
Brønnøysund

167 587
passasjerer

OSLO - HELGELAND

EKSPORTPUNKTER

145 000 TONN
HELGELAND - OSLO

80 000 TONN

TRANSPORT

Tromsø, Midtog Nord-Troms
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Vest-Finnmark

Øst-Finnmark

2 ferger | 7 hurtigbåter

9 ferger | 2 hurtigbåter

1 hurtigbåt

139 000 passasjerer med ferge
55 000 passasjerer med hurtigbåt

485 000 passasjerer med ferge

9 000 passasjerer

165 000 passasjerer med hurtigbåt

Hammerfest

199 202
passasjerer

Tromsø

2 101 142
passasjerer

Alta

384 655
passasjerer
Kirkenes
Bardufoss

315 221
passasjerer

220 761
passasjerer

GODSTRANSPORT UT AV NORD-NORGE
TRANSPORT FRA
Nordland
Troms
Finnmark

Verdi i mill kroner

VERDI

VARER

30 778

Fisk, anodekull, aluminium,
jernmalm, jernpellets og kalk

3 375

Fisk

20 216

Fisk, jernmalm og LNG

Summen av transport av de viktigste eksportvarene
over de viktigste uttransportpunktene i Nord-Norge.

FLYREISER
I Nord-Norge flyr vi seks ganger per innbygger mot
2-3 flyreiser per innbygger i resten av landet.

X
Nord-Norge

TRANSPORT PÅ VEI
PÅLESSINGSFYLKE

Tonn/km

Til Nordland

Til Troms

Til Finnmark

Nordland

475 000

125 000

70 000

Troms

144 000

248 000

14 000

Finnmark

82 000

19 000

83 000

Oslo

93 000

31 000

145 000

0

Andre fylker

X
Resten av landet

0

Kilder: SSB, Hurtigruten, Jernbaneverket, Avinor, SIB (UiN), Nordland og Finnmark fylkeskommune og Troms Fylkestrafikk

PROSESSINDUSTRI OG BERGVERK
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Det meste tar sjøveien
Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, og prosessindustrien eksporterte alene for over 13 milliarder
kroner i 2014. Sikre transportkanaler og god infrastruktur er avgjørende for produksjon og transport av
såvel råvarer som sluttprodukt. Skal nordnorsk prosessindustri og bergverk utvikle seg videre, er utbedring
og vedlikehold av infrastruktur nødvendig.

Sjøtransport er den viktigste kanalen til

Se opp for svoveldirektivet

Må effektivisere

markedene for nordnorsk prosessindustri

Ved årsskiftet 2015 ble det såkalte svovel-

Sjøtransport har i dag et omfattende byrå-

og bergverk. Dermed er kostnader og

direktivet iverksatt. Bakgrunnen for direk-

krati, med opp til 22 forskjellige avgifter.

regelverk for skip og havner svært viktig for

tivet er EU-krav om lavere svovelinnhold

Det pågår en prosess for å effektivisere

næringens tilknytning til omverdenen. I følge

i drivstoff for skip til kontinentet. Dette

byråkratiet og redusere antallet avgifter.

Norsk Industri, har prosessindustrien i Nord-

innebærer en samlet økning av drivstoff-

Mindre byråkrati ved skipsanløp vil ha stor

Norge gjort store transport- og logistikk-

utgiftene på rundt 50 prosent, og bereg-

betydning for nordnorsk prosessindustri.

forbedringer de senere år. Eksempelvis har

ninger gjort i 2014 anslår en årlig ekstra-

Mer energieffektive skip kan også gi bedre

Nord-Norges største eksportbedrift, Alcoa i

kostnad for norsk næringsliv på mellom

lønnsomhet, spesielt etter innføringen av

Mosjøen, lavere logistikkostnader i dag enn

4 og 6 milliarder kroner. Dette vil kunne

det nye svoveldirektivet. En større satsing

for 10 år siden. Dette er et resultat av for-

ramme eksportindustrien hardt. Norsk Indu-

på skip med LNG-drift vil være viktig, men

bedret infrastruktur gjennom bygging og

stris beregninger for nordnorsk prosess-

Nord-Norge sliter med få LNG-terminaler

utbygging av nye og eksisterende havner,

industri tilsier en kostnadsøkning på mer

og har ingen bunkersløsning fra skip. En

og mer effektiv transport.

enn 200 millioner kroner i året, basert på

omlegging vil derfor ta tid, og i mellom-

en oljepris på 100 dollar fatet. Med den

tiden svekkes konkurransekraften til nord-

Av nye tiltak innen infrastruktur på sjø-

lave oljeprisen så langt i 2015, har ikke

europeisk industri.

siden nevnes oppstart med mudring av

kostnadsøkningen blitt like dramatisk som

Tanafjorden i 2016/2017. Norsk Industri

fryktet. Dersom oljeprisen stiger, vil kon-

Gods på tog: 60 prosent til Narvik

understreker likevel behovet for mer satsing

sekvensene bli større. Økte kostnader for

I tillegg til sjøtransport, er Ofotbanen og

på infrastruktur i form av ytterligere utbe-

skipsfarten kan også tvinge godstransport

Nordlandsbanen svært viktige kanaler for

dringer av, og investeringer i nye havner

fra sjø til vei, noe som vil være i konflikt

frakt, særlig av jernmalm fra LKAB og Rana

og terminaler. Et bedre utviklet samarbeid

med generelle politiske og miljømessige

Gruber. Veinettet benyttes først og fremst

mellom rederiene vil også kunne gi mer

ambisjoner.

til mellomtransport til utskipingskai, og

kostnadseffektive løsninger.

trygg og hurtig transport av arbeidstakere.
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Foto: Ragnar Bøifot

Den 42 km lange Ofotbanen mellom

tonns aksellast. I så fall vil Rana Gruber

Narvik og svenskegrensen står for hele

kunne øke sin produksjon med hele 50

Utenlandske eiere sikrer
produksjon i Nord-Norge

60 prosent av samlet norsk godstran-

prosent. - Jernbanen er Rana Grubers

Nordnorsk prosessindustri har i all hov-

sport med jernbane, målt i tonnasje.

hovedpulsåre, men er i ferd med å bli

edsak utenlandske eiere. Likevel inves-

Dermed er dette jernbanestrekningen

vår flaskehals. I løpet av kort tid vil vi

teres det betydelig i landsdelens indu-

med desidert mest godstrafikk i Norge.

stange i et kapasitetstak på 5 millioner

striproduksjon. Slike tendenser obser-

Fra Sverige ble det i 2014 fraktet om-

tonn, uttalte administrende direktør

veres også i andre vestlige land, og

trent 20 millioner tonn jernmalm for

Kjell Sletsjøe i Rana Gruber i en presse-

det spekuleres i om vi står overfor en

selskapet LKAB.

melding i februar. Utbyggingen kan i

reindustrialisering og hjemflagging av

følge Sletsjøe, gi ringvirkninger på flere

virksomheter som tidligere flyttet til

I tillegg fraktes det, ifølge Narvik havn,

milliarder kroner over en 40 års periode.

såkalte lavkostland.

årlig rundt 650.000 tonn norske indu-

Dersom finansiering kommer på plass i

strimineraler til Sverige. Dette er gods

2015, kan anleggsarbeidene starte i

Dette har allerede skjedd med større

som ankommer Narvik sjøveien og så

2017 og fullføres i 2018.

konsern i land som Sverige, Danmark

fraktes videre med tog.

og USA.

Sprengt kapasitet hindrer vekst

Transportkanaler er
avgjørende for framtiden

Det er flere årsaker til denne utviklingen.

Kapasiteten på Ofotbanen er nesten

Nordnorsk prosessindustri og bergverk

Blant annet er industrien i stor grad kapi-

fullt utnyttet, noe som skaper utford-

fokuserer på utvikling av transport-

talintensiv, og kostnadene er derfor mer

ringer for punktlighet og vedlikehold.

kanaler. Både i form av nyinvesteringer,

drevet av investeringer enn lønnskost-

For å bøte på dette, er det nylig iverk-

vedlikehold og utbygging av eksister-

nader. Teknologiutvikling og automa-

satt et omfattende prosjekt knyttet til

ende strukturer. Potensialet for økt verdi-

tisering har forsterket dette ytterligere.

nye krysningsspor. Det arbeides også

skaping er åpenbart, og vil kunne ha

med å få dobbeltspor i hele traséen

stor betydning for landsdelens utvikling.

Energiprisene i blant annet USA har

inn i Nasjonal Transportplan for 2018-

Premissene og rammevilkårene er om-

også vært lave, og man ser at lønns-

2027, som skal presenteres i 2016.

diskuterte, og vil innebære høye kost-

gapet mellom tradisjonelle i-land og lav-

nader for det offentlige. Store inves-

kostland som Kina er betydelig redusert.

Dunderlandsbanen, en delstrekning av

teringer er allerede vedtatt, og det blir

Nordlandsbanen, har Jernbaneverket

spennende å se om de følges opp i det

Miljøkrav har samtidig blitt et viktig og

anbefalt å oppgradere fra 24 til 30

omfang næringen ber om.

kostnadsdrivende tema også i lavkostlandene.

ARBEIDSMARKED
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Kortere vei til vekst
Investeringer i infrastruktur skaper arbeidsplasser både på kort og lang sikt. På kort sikt kommer arbeidsplassene først og fremst i bygg- og anleggsbransjen. På lang sikt er utbedring av infrastruktur en viktig
kilde til regionsforstørring, og dermed mer robuste og produktive arbeidsmarkeder. Selv om de nordnorske
arbeidsmarkedsregionene er mange og små, er potensialet for regionforstørring stort. Dersom dette potensialet realiseres, kan det styrke grunnlaget for langsiktig vekst og trygge jobber i landsdelen.
Infrastruktur gir arbeidsplasser

skapes utenfor landsdelen, er de direkte

Når investeringene i vei, jernbane, fly-

effektene i arbeidsmarkedet i Nord-Norge

Større arbeidsmarkeder
– en kilde til vekst

plasser og havner tar seg opp, øker syssel-

store. I følge Investeringstellingen i KB

Det er imidlertid ikke bare sysselsettingen

settingen i bygg- og anleggsnæringen. I dag

høsten 2014, skal det investeres 40 milli-

i bygg- og anleggsnæringen som påvirkes

jobber rundt 4.500 personer i anleggs-

arder kroner i infrastruktur fram mot 2022.

av utbygging av infrastruktur. På lengre sikt

næringen i nord, og det er særlig denne

I denne 8-årsperioden skapes det med

har landsdelen et stort behov for større

næringen som blir påvirket av investeringer

andre ord 16.000 årsverk i landsdelen, til-

og mer effektive arbeidsmarkedsregioner

i infrastruktur.

svarende 2.000 sysselsatte per år. I tillegg

for å opprettholde og styrke konkurranse-

kommer sysselsettingsveksten som følger

evnen. Bedre infrastruktur er helt avgjør-

I følge KB sine beregninger vil en milliard

av de økonomiske ringvirkningene. Inve-

ende for å oppnå dette.

kroner økning i de årlige investeringene i

steringer i infrastruktur er derfor en viktig

infrastruktur bidra til ca 600 årsverk i an-

faktor for utviklingen i det nordnorske

Ifølge produktivitetskommisjonen, er større

leggsnæringen. Selv om 1/3 av årsverkene

arbeidsmarkedet.

og mer varierte arbeidsmarkedsregioner i

FOLKETALLET

ARBEIDSLEDIGE

ARBEIDSSTYRKEN

Nord-Norge, 1. januar 2015

Andel av yrkesaktiv befolkning, mars 2015

Nord-Norge, mars 2015

2,7 %

480 740

2,2 % 3,5 %

3,0 %

Nordland

Troms

Finnmark

Norge

3 344
personer

1 890
personer

1 364
personer

81 011
personer

248 692
Kilde: SSB/NAV
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Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Norge en nøkkel til økt produktivitetsvekst

tre nordligste fylkene, og størrelsen er bare

Nord-Norge er så små. Samtidig er mang-

på lang sikt. Små regioner mister innbyg-

25 prosent av gjennomsnittet i resten av

lende infrastruktur som binder regionene

gere, og verdiskapingen per innbygger blir

landet. Små arbeidsmarkedsregioner er mer

sammen, av minst like stor betydning.

gradvis lavere fordi man mangler riktig

sårbare, og innbyggertallet har en tendens

kompetanse, og bare i begrenset grad

til å falle.

Når Transportøkonomisk institutt sammen-

klarer å utnytte regionens felles ressurser.

ligner lengden på raskeste kjørerute og av-

Dette understøttes av en tidligere offentlig

Bare 13 av 50 regioner i Nord-Norge har

utredning om kompetansearbeidsplasser

hatt befolkningsvekst de siste 10 årene.

i distriktene. Her ble det framhevet at en

Det er kun regionene rundt de større byene

Finnmark har klart høyest forholdstall.

utvidelse av arbeidsmarkedet rundt store

som kan vise til befolkningsvekst av sær-

Her er gjennomsnittlig kjøreavstand 2,52

regionsentre, er den beste veien til økt

lig omfang, som Alta, Harstad og Bodø,

ganger lengre enn luftlinjeavstanden. De

verdiskaping og bosetting i mer gris-

med en vekst på 13 prosent, Hammerfest

fleste fylkene i landet ligger mellom 1,40

grendte strøk.

med en økning på 10 prosent, og Sør-

og 1,80. Det vil si at folk i Finnmark i snitt

Varanger og Tromsø med henholdsvis 6

må kjøre 75 prosent lengre for å tilbake-

og 3 prosent vekst i foketallet.

legge samme luftlinjeavstand. For Troms er

Små regioner i Nord-Norge
Ut fra Forskningsinstituttet NIBR sin inn-

stand i luftlinje, finner de store avvik i Norge.

forholdstallet 2,16, og for Nordland 2,11.

deling, ligger hele 55 av landets 161 bo-

Lang vei til jobb

Når avstandene mellom større befolknings-

og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge.

Store avstander og spredt befolkning er

sentre også er lengre i nord, er det naturlig

28 av de 50 minste regionene ligger i de

to av årsakene til at arbeidsmarkedene i

at arbeidsmarkedene blir små og isolerte.

Vekst i antall sysselsatte fra 2013 til 2014
3
2.5

2,7 %

Vekst %

2

2,4 %

1.5

1,7 %

1
0.5
0

0,9 %
Nordland
Prosentvis vekst i antall sysselsatte

1,0 %
Troms

Finnmark

Nord-Norge

Norge
Kilde: SSB
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Bedre infrastruktur
utvider regionene kraftig

hastighet. I tillegg vil utbedringene berøre

Ved å forbedre infrastrukturen, kan man

bli inkludert i et nytt og større arbeids-

realisere et stort potensial for regionfor-

marked.

et relativt stort antall mennesker, som vil

størring, ikke minst i Nord-Norge. Forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

Innad i fylkene er det store forskjeller i

har beregnet effekten veiutbedringer vil

potensialet for utvidelse av regionene.

ha på arbeidsmarkedsregionenes størrelse.

I Nord-Norge er det Helgelandskysten,

Effekten måles i hvor mange flere som vil

søndre Ofoten, ytre deler av Lofoten/

pendle når infrastrukturen er forbedret,

Vesterålen, kysten Senja-Kvænangen og

og yttergrensene er definert med maks

områder i randsonen til Tromsø som har

45 minutters reiseavstand.

størst potensial for regionforstørring. Her
vil pendlingen kunne øke med over 200

TØI tenker seg at alle veier – unntatt i

prosent ved en veioppgradering til farts-

tettsteder – oppgraderes til veistandard

grense på 80 km/t.

med fartsgrense på 80 km/t. Effekten på
regionstørrelse er stor, og klart sterkest

Dersom det investeres i infrastruktur der

på Vestlandet og i Nord-Norge utenom

potensialet for regionforstørring er størst,

Finnmark. Dette kommer dels av stor pen-

er det ingenting i veien for at også Nord-

dlertilbøyelighet i disse fylkene, og dels av

Norge skal utvikle flere, større og mer

et veinett med en stor andel lav maks-

robuste arbeidsmarkedsregioner.

Sterkt arbeidsmarked i nord
Arbeidsmarkedet i Nord-Norge ser nå bedre ut enn i resten av landet, og KB forventer at
denne utviklingen fortsetter i 2015 og 2016. Hovedårsaken til at arbeidsmarkedet kommer
bedre ut i nord, er at landsdelen er mindre preget av svingningene i oljesektoren.
I 2014 økte antallet arbeidsledige med 3 prosent i hele landet, mens Nordland, Troms
og Finnmark hadde et klart fall i antall ledige. Det vitner om et sterkt arbeidsmarked.
I 2014 hadde også veksten i antall sysselsatte en positivt utvikling i landsdelen, hvor
både Troms og Finnmark kan vise til langt høyere vekst enn i resten av landet. Nordland
hadde derimot en litt lavere vekst enn landet forøvrig.

Arbeidsledighet
FYLKER

JANUAR 2015

ENDRING FRA JANUAR 2014

Nordland

3,0

-3 %

Troms

2,3

-5 %

Finnmark

3,7

-7 %

Hele landet

3,1

+3 %
Kilde: NAV
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Resultatet er at vi bremser, og i noen grad
stanser vedlikeholdsetterslepet på infrastrukturen i Nord-Norge, og på noen
områder oppgraderer vi standarden.
Randi Pedersen, regionssjef for Nord-Norge,
Maskinentreprenørenes forbund

Boom i anleggsbransjen
Nordnorsk bygg- og anleggsnæring er i vekst. Nye og store investeringer i utbygging og vedlikehold av infrastruktur gir gode muligheter.
Større, komplekse oppdrag byr imidlertid på utfordringer for små nordnorske aktører. Bedre evne til å konkurrere om de største kontraktene
er dermed en forutsetning for at investeringer i nordnorsk infrastruktur
skal tilfalle landsdelens anleggsfirmaer.
Bygg og anleggssektoren er Nord-Norges

tet til utbygging og vedlikehold av infra-

største næring målt i verdiskaping, og har

struktur. Her er veianlegg det desidert

stor betydning for lokal sysselsetting og

største innsatsområdet, med omkring 43

skatteinngang. Dette er også den næringen

prosent av omsetningen.

som har flest hovedkontor i landsdelen og
størst andel nordnorsk eierskap, på rundt

- Resultatet er at vi bremser, og i noen

90 prosent. Til tross for en betydelig vekst

grad stanser, vedlikeholdsetterslepet på

i anleggssektoren de senere år, er det

infrastrukturen i Nord Norge, og på noen

enkelte bekymringer knyttet til de nord-

områder oppgraderer vi standarden. Det

norske anleggsbedriftenes rolle og posi-

er ingen tvil om at dette arbeidet over tid

sjon i framtiden.

vil forbedre infrastrukturen i Nord-Norge,
det være seg veier, flyplasser, energitil-

Venter kraftig vekst

førsel, havner og på andre områder, sier

Anleggssektoren i Nord-Norge har vokst

Randi Pedersen.

kraftig de senere år, og ifølge anleggsbransjen selv, vil den gunstige utviklingen

Nord-Norges andel av nasjonale investe-

fortsette de nærmeste årene. Veksten fra

ringer i veianlegg øker. I årene 2008-2013

2008 til 2014 var på hele 109 prosent, og

utgjorde andelen i størrelsesorden 8-10

prognosene til og med 2016 tilsier en

prosent, mens den steg til nærmere 13

videre vekst på over 70 prosent – fra rundt

prosent i 2014. I perioden 2015-2016 vil

8 milliarder kroner i 2014 til 13,8 milliarder

andelen av samlede veiinvesteringer øke

i 2016. Ifølge Randi Pedersen, regionsjef

til hele 19 prosent.

for Nord-Norge i Maskinentreprenørenes
forbund, er omsetningen i hovedsak knyt-
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Mange prosjekter i gang

Hvor stor andel av kontraktene som vil til-

et faktum at byggherren i flere av prosjek-

I januar inngikk Statens vegvesen den

falle nordnorske aktører gjenstår å se, men

tene, som Bypakke Bodø og Helgelands-

største investeringskontrakten i Nord-Norge

flere av landsdelens bedrifter konkurrerer

pakken, har delt entreprisene opp i så store

noensinne. Kontrakten på hele 894 milli-

nå om betydelige leveranser til prosjektet.

kontrakter at mange av de nordnorske

Bodø. Den skal løse byens voksende tra-

Hard konkurranse utenfra

til å konkurrere om disse.

fikkutfordringer, med blant annet 5,5 km

Til tross for storstilte investeringer innen

ny firefelts riksvei inn til sentrum via to

både vedlikehold og bygging av ny infra-

Resultatet er at store deler av kontraktene

parallelle tunneller mellom Hunstadmoen

struktur, er den nordnorske anleggsbran-

ikke lander i Nord-Norge. Dette betyr redu-

og Bodøelv. Prosjektet har en kostnads-

sjen bekymret for hvor mye som vil tilfalle

sert skatteinngang for kommunene, og at

ramme på 2,8 milliarder kroner, med an-

lokale aktører, særlig i de store utbyggings-

viktige lokale arbeidsplasser går tapt.

leggsstart i vår og ferdigstillelse i 2018/19.

prosjektene.

oner kroner inngår i prosjektet Bypakke

maskinentreprenørene ikke er i posisjon

I tillegg til hovedkontrakten, som er tildelt,

I tillegg krever Statens Vegvesen blant an-

opplyser regionveisjef Torbjørn Naimak at

Årsaken til bekymringen er blant annet

net at tilbudsgiver skal ha en egenkapital

det vil komme en rekke oppdrag for an-

at økningen i investeringer ikke har ledet

på 10 prosent av kontraktens størrelse, noe

leggsentreprenører, og at det forventes

til en tilsvarende økning i sysselsettingen

som i utgangspunktet diskvalifiserer de fleste

hard konkurranse om oppdragene.

i nordnorsk anleggsbransje. Dernest er det

nordnorske selskap.

Veianlegg i Nord-Norge
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Noen nordnorske anleggsaktører har for-

store prosjekt på 100-300 millioner kroner.

Mer samarbeid må til

søkt å tilpasse seg ved å gå sammen i nett-

Anleggsbransjen etterlyser at staten som

Med store investeringer i vei og annen

verk, konsortium og liknende, for å posi-

byggherre legger til rette for prosjekter av

infrastruktur, ligger mye til rette for fort-

sjonere seg til de store kontraktene.

denne størrelsen, for å utvikle den nasjo-

satt solid vekst i den nordnorske bygg- og

nale og regionale bransjen.

anleggsbransjen. Hvor mye av kontraktene

Vanskelig å komme i posisjon

som vil tilfalle aktører i nord, er imidler-

Også omfanget og kompleksiteten er en

Randi Pedersen i Maskinentreprenørenes

tid usikkert. Skal anleggsbransjen i Nord-

utfordring i disse anbudene, hvor tilbyder

forbund uttaler til KB at man ikke har full-

Norge klare å kapitalisere på den kraftige

må kunne dokumentere at de har erfaring

stendig oversikt over andelen kontrakter

investeringsveksten, må den tilpasse seg

med alle sider av slike store oppdrag.

som tildeles nordnorske anleggsbedrifter.

for å bli i stand til å konkurrere om større

I dag er det utfordrende for mange min-

Hun forteller også at andelen hovedentre-

kontrakter.
dre nordnorske anleggsbedrifter å kunne

priser er synkende, og at landsdelens virk-

utvikle seg og vokse i kontrollert tempo,

somheter i stadig større grad må ta rollen

slik at de etter hvert besitter nødvendig

som underleverandører til store lands-

erfaring og kompetanse for stadig større

dekkende og utenlandske entreprenører.

prosjekt. Årsaken til dette er få mellom-

Nord-Norges andel av det norske anleggsmarkedet
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The sky is the limit
Norge har 52 lufthavner, og hele 30 av dem befinner seg i nord. Landsdelen har likevel landets dårligste
luftfartsdekning. Bedre dekning og flere markedstiltak for å stimulere til innkommende chartertrafikk,
kan derfor bidra til å øke nordnorsk reiselivsnærings konkurranseevne.
Næringens konkurranseevne bestemmes

Cruiseturismen har vært på frammarsj,

Den lave tilgjengeligheten til- og innad i

av innhold, pris og tilgjengelighet. Med

og de største cruisehavnene er Nordkapp,

Nord-Norge, er også en av grunnene til at

spektakulær arktisk natur, nordlys, kyst-

Tromsø og Leknes i Lofoten. Store avstan-

svært mange utenlandske turister booker

kultur og havfiske, har nordnorsk reise-

der gjør imidlertid at det er luftveien som

pakkereiser. Blant annet deltar over 60

livsnæring mye av innholdet på plass alle-

har størst betydning for reiselivsnæringen

prosent av de britiske vinterturistene på

rede. De siste årene har næringen også blitt

i Nord-Norge. Luftfartsdekningen er derfor

pakketurer.

bedre til å utnytte sine naturgitte fortrinn,

svært viktig for både reiseliv, befolkning

gjennom å utvikle opplevelsestilbud og sette

og næringsliv i landsdelen. Transportøko-

Mange lufthavner, svakt rutetilbud

sammen helhetlige pakker.

nomisk Institutts reisevaneundersøkelse

Store og varierte områder med uberørt

for fly, viser da også at nordlendinger

natur, som er like i nærheten uansett hvor

Pris og tilgjengelighet byr imidlertid på ut-

reiser mer enn dobbelt så ofte med fly

en befinner seg, gjør Nord-Norge unikt.

fordringer, knyttet til det særnorske kost-

som gjennomsnittet i den norske befolk-

Landsdelen har et relativt greit utbygget

nadsnivået og en geografisk plassering langt

ningen.

veinett, og med Hurtigruten og fergenettet

fra de store europeiske markedene.

er tilgjengeligheten sjøveien også god.

De fleste turistene kommer med fly

Samtidig hindrer befolkningsgrunnlaget

Reiselivet avhengig av flytilbudet

Innovasjon Norge gjorde vinteren 2014

myndighetene i å skape god luftfartstil-

Fysisk tilgjengelighet avhenger av trans-

en undersøkelse som viste at 98 prosent

gjengelighet.

portmulighetene på vei, jernbane, ferge,

av britene, 75 prosent av øvrige europeere

skip og fly. Veiene er sentrale både for bil-

og 92 prosent av turistene fra land uten-

Selv om 30 av landets 52 lufthavner ligger

turister og de som kommer med turist-

for Europa kom med fly til landsdelen.

i de tre nordligste fylkene, har landsdelen

busser. Sju av Norges tretten Europaveier

Fordi tilgjengeligheten er lav, planlegges

få flyplasser av betydelig størrelse. Luft-

har strekninger i Nord-Norge, med E6 som

og bookes reiser til Nord-Norge tidligere

havnene i Nord-Norge er små, med få ru-

hovedfartsåre gjennom hele landsdelen.

enn reiser til resten av landet. At en reise

ter og høye billettpriser. Menons luftfarts-

For Helgeland og Bodø er jernbanen en

til Nord-Norge som regel innebærer fly-

indeks viser da også at Nord-Norge har

innfartsåre for turister fra sør, mens Ofot-

bytte på Oslo lufthavn, medvirker også til

den dårligste luftfartsdekningen i landet.

banen i Narvik bringer turister til regionen

at turister blir 30 prosent lengre i Nord-

Særlig Helgelandskysten og til dels Lofo-

fra Sverige.

Norge enn i resten av landet.

ten, Vesterålen og Sør- og Øst-Finnmark
skiller seg negativt ut.
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Den svake luftfartstilgjengeligheten får

2003 til 2013. Disse lufthavnene har hatt

charterfond, som skal stimulere charter-

konsekvenser for landsdelen. Bodøs sats-

en passasjervekst på 60-70 prosent de

trafikken til landsdelen. Fordelen med

ning på å bli snuhavn for cruisetrafikk, er

siste fem årene, mens veksten fra Oslo

charterfly er at selskapene ikke behøver å ta

et tydelig eksempel på hvordan små luft-

har vært på nærmere 30 prosent. Nord-

større hensyn til reisemålets befolknings-

havner kan være en barriere for reiselivs-

norsk reiseliv har ikke opplevd samme

grunnlag. Dermed kan charterfly bedre

næringens vekst. Det spanske cruiserede-

vekst i rutetilbudet. Tromsø lufthavn har,

tilgjengeligheten til mindre tettbefolkede

riet Pullmantur har planlagt tre cruise, med

utover ruter til sydendestinasjoner, kun

regioner, særlig i høysesong.

over 10 000 turister til sammen, fra Bodø

direkteruter til London og Stockholm samt

til Murmansk sommeren 2015. En rulle-

en ny rute til Luleå og Oulo. Fra Bodø luft-

Det nordnorske charterfondet ble god-

bane i dårlig forfatning kan imidlertid føre

havn er tilbudet kun én rute til Stockholm

kjent av EFTA sitt overvåkingsorgan ESA

til at rederiet ikke får dispensasjon til å

i juli.

i 2013. Dette kan bli et viktig virkemiddel

lande sine fly ved Bodø lufthavn. Reise-

for å øke tilgangen til svært attraktive, men
lite tilgjengelige naturområder i landsdelen.

havn i lengre tid, men står nå i fare for å

Bedre tilgjengelighet
skaper større verdier

tape posisjon, troverdighet og attraktivitet

I Forslag til Nasjonal Transportplan 2014-

tilgjengelighet bidra til at Nord-Norge i

som cruisehavn i nord.

2023, ligger det en anbefaling om å videre-

enda større grad kan nyte fruktene av

føre planene om utbygging av storflyplass

produktutviklingen i reiselivet de senere

Ruter fra utlandet øker,
men ikke i nord

på Gimsøy i Lofoten og på Hauan i Mo i

årene.

Tilgjengeligheten til det norske reiselivet

for Hammerfest på Grøtnes og ny lufthavn

Se mer utførlig omtale av det nordnorske

har utviklet seg raskt de siste ti årene.

i Kautokeino, men disse anbefales ikke

charterfondet på neste side.

Etter Norwegians oppstart i 2003, har det

utbygd i NTP. En mer konsentrert lufthavn-

kommet en rekke direkteruter fra norske

struktur i deler av Nord-Norge, vil kunne

flyplasser til destinasjoner i Europa, USA og

bedre tilgjengeligheten og styrke konkur-

Asia. Passasjerveksten til og fra utlandet

ranseevnen for nordnorsk reiseliv.

livsaktører i byen har jobbet for å bli snu-

Dersom charterfondet blir vellykket, vil økt

Rana. I Finnmark er det vurdert ny lufthavn

har også vært svært sterk.
Bedre tilgjengelighet til de store euroAntallet direkteruter fra Oslo lufthavn er

peiske markedene kan bidra til sterk vekst i

mer enn doblet fra 2003 til i dag. Fra Ber-

reiselivet. Derfor har næringen, fylkeskom-

gen, Stavanger og Trondheim er direkte-

munene og virkemiddelapparatet arbeidet

ruter til utlandet fire- til seksdoblet fra

sammen for å få på plass et nordnorsk
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Det nordnorske charterfondet
Charterfondet skal bidra til at turoperatører setter opp charterfly direkte fra
store markeder i Europa til nordnorske
lufthavner, ved å redusere deres risiko
for tap.
Fondet dekker 25 prosent av tapet til
turoperatørene når de bare har solgt
fra 0 til 60 prosent av setekapasiteten.
Mellom 60 og 80 prosent kapasitetsutnyttelse trappes tapsdekningen gradvis ned til null. Man antar at rutene går
i pluss med 80 prosent belegg.
Prosjektet er godkjent av ESA for 20132016. Charterfondet i Nord-Norge er
tenkt finansiert av de tre fylkeskommunene, og skal driftes av landsdelsselskapet NordNorsk Reiseliv. Det har
imidlertid vært utfordrende å få finansiert fondet, og en del tid er gått tapt
i starten av den godkjente treårsperioden.
Ordningen skal stimulere til verdiskaping i reiselivsnæringen, og ifølge NHO
Reiseliv Nord-Norge, vil kun pakker med
reise, hotellovernatting og opplevelsestilbud inngå i ordningen. Sistnevnte er
et krav fra ESA, som har godkjent fondet
som et virkemiddel mot befolkningsnedgang i et tynt befolket område.
ESA har stilt som krav at ordningen skal
komme aktører i landsdelen til gode,
og at turoperatørene derfor må selge
minst ett landarrangement, til en verdi
av minimum 800 kroner per turist, som
en del av pakkene.
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Regnskapsdata i KB er hentet fra Menons regnskapsdatabase,

Næringspopulasjonene er i hovedsak basert på Menons nærings-

som dekker aktiviteten i norsk næringsliv tilbake til 1992. Enkelt-

inndeling. Bergverk og mineralnæringen er basert på Statistisk

mannsforetak er i hovedsak ikke inkludert.

Sentralbyrås bransjekoder. Nøkkeltall som framkommer i KB kan
ikke summeres over næringer, fordi noen bedrifter overlapper

Det tas hensyn til problematikken rundt hovedkontorenes lokali-

ved å operere innenfor flere næringer. Menons næringsinn-

sering, ved at nøkkeltall fordeles etter sysselsetting ute i de ulike

deling er ikke bare definert ut fra likhet i produkt, kompetanse,

avdelingene. Dermed blir verdiskapingen og sysselsettingen i

teknologi, prosesser og/eller innsatsfaktorer. Næringene defineres

Nord-Norge synliggjort, uavhengig av hvor foretaket har sitt

også etter hvordan bedrifter og bransjer er koblet sammen i

hovedkontor.

spesialiserte kunde- og leverandørrelasjoner, og gjennom komplementaritet i markeder eller i kompetanse og teknologi.

Verdiskaping beregnes som bedriftenes omsetning fratrukket
kjøpte varer og tjenester. Det betyr at bedriftenes verdiskaping

KBs forventningsundersøkelse ble gjennomført i februar 2015.

tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskriv-

Her er hovedfokus bedriftenes forventninger til egen omsetning,

ninger og nedskrivninger (EBITDA). En nærings verdiskaping er

sysselsetting og eksport – ett år fram i tid. Undersøkelsen ble

dermed summen av lønnskostnader og EBITDA i alle bedriftene,

sendt til 8 471 nordnorske bedrifter, hvorav 677 besvarte hele

og er et uttrykk for næringenes bidrag til Norges BNP.

spørreskjemaet.
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