VEST-FINNMARK

SOKKEL

• Offentlige investeringer utgjør 31,5 % av totale investeringer,

• Kartlagt investeringer på norsk sokkel er

hvor investeringer i offentlige bygg utgjør 5,4 mrd.

Investeringer i Nord-Norge

basert på tall fra Petro Foresight – 2030.

Etterfulgt av investeringer i infrastruktur på vel 3,9 mrd.

• Offshoreinvesteringene på sokkelen er

• Prognosen for boliginvesteringer utgjør 62 % av investeringene

beregnet til ca. 310 mrd. i investering

i privat sektor, etterfulgt av kraftinvesteringer på 30 % av totale

(2017-2025)

og operasjonskostnader.

investeringer.

• Forventningene til investeringer i olje og gass
i Barentshavet er økt med 65 % fra
investeringstellingen i 2015.

KB presenterer investeringsoversikt for Nord-Norge for 4. gang, og høsten 2016 er det
identifisert 584 investeringsprosjekt i perioden 2017-2025 med en samlet investerings
ramme på 635 mrd kroner.

26,4
MRD

ØST-FINNMARK

40,2

• Offentlige og private investeringer utgjør hhv. 44 % og 39,6 %,

Kartleggingen har i all hovedsak lyktes å identifisere offentlige investeringer og i noen
regioner en stor del av de private investeringene. En lang rekke mindre investeringer vil
ikke bli fanget opp av denne tellingen.

de øvrige 16 % er knyttet til offshorerelaterte investeringer på land.
• Offentlige bygg, maritim infrastruktur og infrastruktur utgjør
vel 78 % av investeringene i offentlig sektor.

MRD

• I privat sektor utgjør investeringer i bolig 96 % av investeringene

SVALBARD

Privat

69,3

• Det er kartlagt investeringer på Svalbard for vel 430 mill. kroner,
investeringer i bolig, offentlige bygg og maritim infrastruktur.

MRD

75,5

TROMSØ, MIDT- OG NORD-TROMS
• Private investeringer utgjør 60 % av investeringene og
boliginvesteringer utgjør 87 % av disse investeringene

20 %
49%
Igangsatt

31 %

5%

MRD

• Det offentlige investerer 26,9 mrd. Av dette utgjør investeringer
i offentlige bygg, infrastruktur, kraft og helse hovedtyngden.

Offshore sokkel
Offentlig

Privat

• I privat sektor, om vi ser bort fra boliginvesteringer,

32 %

er investeringer knyttet til næring, kraft og fiskeri hovedtyngden.

63 %

Offentlig, privat
og offshoreinvesteringer

HÅLOGALANDSREGIONEN

45,0

• Investeringer i bolig, infrastruktur og offentlige bygg,
utgjør rundt 65% av de totale investeringene
• Privat sektor står for vel 60 % av investeringene,
hvor bolig utgjør 80 % etterfulgt av kraft og næringsinvesteringer

MRD

• Offentlige investeringer utgjør 58 % av de kartlagte investeringene,
og vel 85 % av dette er veiinvesteringer.

Investeringer i Nord-Norge fram mot 2025 (mrd)
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• Investeringer i boliger står for over 50 % av

Maritim infrastruktur

de kartlagte investeringer i Bodøregionen

Fiskeri

• Offentlig sektor står for 37 % av investeringene
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og over 90 %, av disse kommer i infrastruktur og helse

HELGELAND
• Investeringer i bolig, infrastruktur og kraft utgjør
62,6 % av investeringene.
• Privat sektor står for 68,4 % av de kartlagte investeringene
• Betydelige investeringer i kraft, næring og industri
samt IKT – infrastruktur

67,8
MRD

Igangsatt

Offshore

Kraft

BODØREGIONEN

Investeringsdrøm

Regionvise investeringer 2017 - 2025 (mrd)
Sokkel
Hålogalandsregionen
Tromsø, Midt- og Nord-Troms
Helgeland
Bodøregionen
Vest-Finnmark
Øst-Finnmark
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• Investeringene på norsk sokkel i
Barentshavet utgjør en stor andel av
totalinvesteringen. Forventningene til
aktivitetsnivået innen olje og gass er
basert på prognosene fra Petro Foresight – 2030
• Det skal bygges for boliger for drøyt
143 mrd. kroner de kommende
årene. Mange av prosjektene er identifisert i investeringstellingen, men
total
rammen er justert med basis i
fylkesvise nasjonalregnskap.
• Kartlagte investeringer i o
ffentlige
bygg er økt betydelig fra forrige
telling, i hovedsak på grunn av medtatte prognoser for kommunale investeringer.

• Grunnet usikkerhet knyttet til finansiering og endrede konjunkturer h
 efter
det stor usikkerhet for oppstart og
avslutning, og enkelte prosjekter vil
nok aldri bli igangsatt. Det knyttes
størst sikkerhet til offentlige invester
inger i infrastruktur, helse og bygg,
kommunale investeringer og bolig
investeringene.
• I forhold til i 2015 har andelen planlagte investeringer økt fra 11 % til
32 %. Hovedårsaken er at bolig- og
kommunale investeringer er definert
som planlagte da tallene er basert på
samfunnsøkonomiske analyser hvor
konjunkturhensyn er medtatt.
• Informasjon om offentlige invester
inger er hentet fra statlige og fylkes
kommunale investeringsbudsjett.
Private investeringer er hentet fra
en rekke ulike kilder, fra Sparebank1
Nord-Norges kontornett i landsdelen, media, lokale nettverk m.m.
Rana Utviklingslag har bidratt med en
stor del av de investeringene som er
identifisert på Helgeland.

