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Forord

Vi i Nord-Norge lever i ytterkanten av Europa. Mange vil si at vi er periferiens periferi, men tre tunge verdensom-

spennende samfunnstrender trekker oss nærmere resten av verden: Vi snakker om globalisering, urbanisering og 

digitalisering. Oppsummert i forkortelsen G.U.D. 

G.U.D. avgjør presidentvalg. G.U.D. endrer EU. G.U.D. flytter store konserner fra kontinent til kontinent. G.U.D. forandrer 

vår måte å tenke på, våre arbeidsplasser, vårt handlemønster og vår fritid.

Både globalisering, urbanisering og digitalisering kan fort fremstå som trusler for oss i Nord-Norge. Vi kan tape i 

konkurransen mot billigere arbeidskraft i andre land, folk flytter fort til større byer sørpå og med dårlig utviklet digital 

infrastruktur og kompetanse vil noen velge å droppe næringsvirksomhet nord for Trøndelag. Men disse truslene 

overskygges av de muligheter som G.U.D. skaper for vår landsdel. 

Denne rapporten handler om å utnytte disse mulighetene. Vi viser eksempler på hvordan det kan gjøres. Det er mange 

av dem og de er lærerike. Ikke minst handler det om hvordan vi kan benytte G.U.D. som verktøy for å øke verdien av 

vår natur og ressursrikdom. Videre viser vi hva som må på plass for at mulighetene kan gripes lettere. Det gjenstår 

en del før landsdelen virkelig kan utnytte potensialet som G.U.D. har gitt oss. 

Rapporten starter i det store, ved å peke ut 6 nye globale konkrete trender som vil prege tiden fremover, ikke minst i 

Nord-Norge. Deretter trekker vi disse trendene ned til vår landsdel og peker på hvordan Nord-Norge er skodd for å 

møte disse trendene. Til sist forteller vi 8 historier om bedrifter, byer og institusjoner som har klart å utnytte poten-

sialet gjennom å gjøre noen kloke grep her i landsdelen.

G.U.D. er tema for årets Agenda Nord-Norge konferanse. Denne rapporten skal gjøre deg oppdatert på temaet og 

setter deg i stand til å se hvor viktig temaet er for oss i årene fremover. Det berører deg som er næringsdrivende, 

offentlig ansatt, ung eller gammel, bosatt i Kjøllefjord, Hattfjelldal eller Harstad. G.U.D. vil rett og slett prege oss alle 

her i nord i mange år fremover.

November 2017

Jan-Frode Janson Ole Henrik Hjartøy Synnøve Søndergaard
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G.U.D. i verden 

Vi som bor på denne kloden preges tidvis av sterke samfunnskrefter som påvirker og endrer vår 

hverdag. Slik har det vært i lange tider. I dag er det særlig tre trender som skaper endringer i vår 

verden: 

Globalisering  

Urbanisering  

Digitalisering

Det er snakk om samfunnsmessige og teknologiske pro-

sesser med krefter som kan konkurrere med den største 

religion. 

Derfor gir vi de tre kreftene stempelet G.U.D. 

De bærer i seg både kilden til og løsningen på vår tids største 

problemer: Klimakrise, økt sosial ulikhet, underutviklede 

land, militære konflikter og mangel på naturressurser. 

G.U.D. preger verden – og dermed også Norge og 

Nord-Norge.

Globalisering blir et kjent begrep tidlig på 80-tallet. Det 

viderefører og utvider begrepet «internasjonalisering». 

Både i rike og fattige land konsumeres varer og kultur fra 

alle verdenshjørner. Mye blir amerikanisert, men også 

italienske, japanske og meksikanske skikker dukker opp 

nesten overalt i verden. Bedriftenes produksjonslinjer 

stykkes opp og spres globalt. De multinasjonale kjem-

pene får en stadig viktigere rolle i økonomien. Nå er det 

kineserne som bygger broer i Ofoten. Folk fra fremmede 

kulturer og land langt borte, utgjør en raskt voksende 

andel av befolkningen i den rike delen av verden. Penger  

til investeringer i næringslivet hentes like gjerne inn fra 

Senzchen i Kina som fra Harstad, og pensjonspengene 

våre puttes i Malaysiske obligasjonsfond.  

Digitalisering ble kanskje kjent som begrep med Allan 

Turings binære (0 og 1) datamaskin, som han utviklet under  

krigen. Dagens digitalisering handler ikke om fysiske PC-er,  

CD-er og roboter, men om hvordan digitale systemer som  

snakker sammen får prege vår hverdag. Vi snakker om 

digitale styrings- og overvåkningssystemer, The Internet  

of Things, autonome kjøretøyer, digital helse og big data. 

Delvis kan man koble dette opp til automatisering, men 

først og fremst handler det om mobil og trådløs kom-

munikasjon.

Urbanisering handler delvis om store byers vekst, og 

hvordan de organiseres og fungerer. Det urbane levesett 

får stadig mer oppmerksomhet fordi det er klimavennlig, 

sosialt attraktivt og skaper en mer effektiv økonomi. Ur-

banisering handler også om samspillet mellom små og 

store byer og forholdet til deres omland og periferi. Og 

ikke minst handler det om hvordan byen er utformet som 

et senter eller et rom for innbyggerne. Uten et attraktivt 

senter, mister byen sin attraktivitet som bosted og møte-

plass. Fordi stadig flere bor i byer, blir landsbygda gradvis 

mer folketom. Det gjør noe med oss som mennesker 

med rot i naturen. Ikke minst i Nord-Norge, der naturen 

kommer så tett på. 

GLOBALISERING, URBASNISERING 
OG DIGITALISERING
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6 nye trender å se opp for

Siden årtusenskiftet har noen trender fått prege vår hverdag ekstra sterkt. De er alle knyttet til 

G.U.D. Det er disse trendene vi retter søkelys mot, fordi de er og vil være styrende for hvordan 

nordnorsk samfunn og økonomi vil utvikle seg.  

Trend 1: Migrasjon er en globali- 
seringsmaskin som ikke stopper
Ønsket om å migrere til rikere og mer stabile land er en 

konstant kraft i en verden med store økonomiske forskjeller 

og stadig nye konflikter. I løpet av 15 år har innvandrernes 

andel av Norges befolkning økt fra 6,5 til 14,2 prosent. Vi 

ser den samme trenden i andre rike land. Selv om det går 

litt opp og ned, er det liten grunn til å forvente at denne 

utviklingen skal snu. Samtidig ser vi at innvandrernes bidrag 

blir stadig viktigere også i Nord-Norge.

TRENDER

Migranter som prosentandel av befolkningenFigur 1

(Kilde: Verdensbanken)
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Trend 2: Kinesisk oppbremsing, men 
andre i sør tar over som globale drivere
Kinas økonomi vil fortsatt vise høy vekst i flere år, men 

gradvis vil veksttakten dabbe av. Det har vi allerede sett 

de første tegnene til. Historien viser at det nærmest er en 

lovmessighet at høy vekst i nyindustrialiserte land stag-

nerer. Japan opplevde dette rundt 1970, Hong Kong på 

begynnelsen av 80-tallet, Korea i 1990, Malaysia på slutten 

av 90-tallet, og det er nå 10 år siden Kinas økonomi nådde 

sin høyest vekst. I dag ligger India på veksttoppen, og 

land som Etiopia, Kenya, Vietnam og Filippinene tar snart 

over i vekstsyklusen. Det er med andre ord ikke så mye 

å frykte fremover, så lenge vi har posisjonert oss riktig 

overfor slike land.  
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Trend 3: Sol og vind blir globalt  
konkurransedyktige kraftkilder
Veksten i antall kWh produsert av nye, rene energiformer 

har nærmest eksplodert de siste årene, men fra et lavt 

utgangsnivå. Såkalt kostnadsparitet for ulike energiformer 

brytes, den ene etter den andre: Særlig har solenergi blitt 

en kostnadseffektiv kilde, og storskala solanlegg har nå 

samme kostnad per kWh som kull og gass – selv uten 

krav om CO
2
-rensing. 

Den årlige prisreduksjonen har i gjennomsnitt vært på  

25 prosent for storskala solenergi og 13 prosent for vind- 

energi på fastlandet (basert på Levelized cost of Energy). 

Store vekstmarkeder som Kina tar en stadig viktigere rolle 

på etterspørselssiden og sikrer at dette løpet vil fortsette 

i mange år.

Kostnadsparitet mellom fornybare 
energiformer og kull og gass

Figur 3

(Kilde: Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis versjon 3 til 10)
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Trend 4: Digitale globetrottere tar 
over markedet for internettjenester
Aktører som Google, Facebook, Youtube, Baidu, Amazon 

og Sogou, står for en stadig større andel av all internet-

trafikk. De 20 største aktørene i verden står nå for over 

40 prosent av all trafikken. Dette markedet har enorme 

stordriftsfordeler, siden det ikke koster noe å betjene enda 

en kunde. De store aktørene har også helt marginale lønns- 

kostnader sett opp mot volumene som produseres. Som 

markedsføringskanal blir de snart fullstendig domine-

rende, og de truer lokale, regionale og nasjonale medie-

bedrifters overlevelsesmulighet når annonseinntektene 

gradvis forsvinner. Utviklingen bidrar også sterkt til å øke 

forskjellene i samfunnet fordi gevinstene samles på svært 

få hender. Samtidig er det svært utfordrende å drive inn 

skatter i de markedene de opererer.

De 20 største aktørene på internett 
målt etter deres andel av nettrafikken (2016)

Figur 4

(Kilde: Similar web pro, Top websites)
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Gjennomsnittlig internetthastighet 
i verden (Mbit per sekund, 2017)

Andel av befolkningen 
som har internettilgang (2000 og 2017)

Figur 5

(Kilde: Internett World Stats, FNs befolkningsavdeling)
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Trend 5: Vær «wired» eller vær ferdig
Å drive næringsvirksomhet – både i bygd og by – krever 

evne til å ta imot og sende data. Hvis du ikke har tilgang til  

høyhastighets nettoverføring, vil forretningsmulighetene  

forsvinne fort. Land med dårlig digital infrastruktur vil  

bli hengende etter, men de aller fleste land har innsett  

behovet og hektet seg på. De fleste er enige om at frem-

tidens digitale kommunikasjon i økende grad vil finne 

sted på mobilnettet. Da gjelder det å være tidlig ute med 

godt nett i både by og bygd. Her ligger Norge på 5. plass 

globalt, men det er ennå store variasjoner mellom ulike 

geografiske områder.
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Byer By og forsteder Distriktene

Figur 8 Andel av sysselsatte som har en inntekt som er
50 prosent høyere enn medianinntekten i landet (2014)

(Kilde: Eurostat)
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Trend 6: Byene vokser og distriktene 
utarmes, men ikke over alt
I alle kriker og kroker av verden flytter folk til byene. Ur-

baniseringen har gått fortest i Øst-Asia de siste 50 årene, 

men det er i Europa og Amerika at den største andelen 

av befolkningen bor i byer. I Norge bor over 90 prosent 

i dagpendleravstand til en by (under 100 km), og de som 

bor lengre unna blir stadig færre. I EU-land er det langt 

vanligere med høy inntekt i byer enn i småbyer og på 

landet. I Norge er dette snudd på hodet. En høyere andel 

av befolkningen i småbyene og på landet har en inntekt 

på over 50 prosent av landets medianinntekt, enn i de 

større byene. Også her kan vi altså snakke om Norge som 

annerledeslandet.
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Det globaliserte Nord-Norge 

De økonomiske indikatorene er tydelige: Globale trender finner veien nordover. 

Nord-Norge kan nesten ikke leve uten migrantene. I 

perioden 2010 til 2017 kom en tredjedel av innvandrerne  

fra et østeuropeisk land, og her handlet det nesten ute-

lukkende om arbeidsinnvandring. Uten dette bidraget ville 

sysselsettingen i Nord-Norge sett under ett, knapt ha økt 

i denne perioden mens Nordland og Finnmark ville hatt 

en nedgang.

Den største gruppen innvandrere kommer fra land i 

EØS-området, Sveits, Nord-Amerika, Australia og New 

Zealand. Disse fant veien nordover hovedsakelig som 

følge av økt arbeidsledighet etter finanskrisen i 2008, 

som rammet Sør-Europa spesielt hardt. 

Innvandrere utgjør stadig en større andel av sysselset-

tingen i Nord-Norge, og den har vokst fra 3,6 prosent på  

starten av 2000-tallet til 10,8 prosent i 2016. I turist- 

næringen er andelen langt høyere enn ellers, og i over- 

nattings- og serveringsbransjen er den helt opp mot  

25 prosent. Årsaken til dette er bransjens relativt lave  

lønninger og at gode norskkunnskaper ikke er like på- 

krevd som i andre næringer. 

Nordnorsk reiseliv blomstrer i lys av global turisme. Boo-

men kan i stor grad tilskrives økt vinterturisme og suksess 

med opplevelser knyttet til Nordlysturismen. I Troms er det  

nå tre ganger så mange utenlandske overnattingsdøgn som  

for 10 år siden, og i Nordland og Finnmark har veksten  

også vært solid. At det er langt opp til økningen i Troms, 

indikerer et stort potensial i Nordland og Finnmark, hvor 

en bedre lufthavninfrastruktur vil være en nøkkelfaktor.  

 

De digitale globetrotterne bringer Nord-Norge nærmere 

resten av verden. Nye plattformer for markedsføring av 

landsdelen som reiselivsdestinasjon, gir store muligheter 

for økt synlighet i internasjonale markeder. Kampanje-

kostnadene faller, og de nye plattformene når ut til stadig 

flere mennesker. 

Den vedvarende høye økonomiske veksten i Kina har 

løftet hundretalls millioner mennesker ut av fattigdom. Nå 

finner en liten del av dem veien til Nord-Norge som turister. 

Siden 2005 har antall kinesere på besøk i Nord-Norge 

steget med 55 prosent per år. Å rette markedsføringen 

mot land med stor befolkning og en voksende middel-

klasse kan sette ytterligere fart på omsetningsveksten i 

reiselivsnæringen de kommende årene. 
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Eksporten av varer blir en stadig viktigere bærebjelke i 

nordnorsk økonomi. Eksporten fra Nord-Norge som andel 

av BNP, økte fra 16 prosent i 2003 til over 20 prosent i 

2014, samtidig som vareeksportens bidrag til verdiska-

pingen (varer utenom olje og gass) har falt på landsbasis. 

Nordnorske eksportørers evne til å rette salget inn mot 

verdens vekstmotorer er nøkkelen til videre suksess for 

nordnorsk eksportnæring. 

Fokus på rene og klimavennlige produkter taler til fordel 

for nordnorsk industri. Fordi landsdelens kraftkrevende 

industri bruker vannkraft, har produsentene et globalt 

konkurransefortrinn. Men når sol og vind om noen år opp- 

når kostnadsparitet, trues dette fortrinnet. Da må industri- 

aktørene belage seg på hardere konkurranse fra land med 

nye fornybare energikilder som man tidligere ikke vurderte 

som konkurransedyktige.
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Det globale Lofoten 

Lofoten har lenge vært en smeltedigel, der mennesker 

fra hele verden møtes. Fiskeren, resepsjonisten, turisten, 

kunstneren og surferen tiltrekkes alle av naturrikdommen 

og de økonomiske mulighetene som øyriket byr på. Samti-

dig blir særnorsk kultur opphevet som et uforanderlig ideal 

og servert turister gjennom målrettet markedsføring på 

globale turistmarkeder. Mange spør seg nå om importen 

av sesongbasert arbeidskraft bidrar til å vanne ut øyrikets 

kultur, og forringe den autentiske reiselivsopplevelsen.

Tar du inn på rorbuer i Reine, blir du tatt imot av Ragnhildur 

i resepsjonen. Raol og Svetlana forsyner deg med sjømat 

i restauranten. Den er tydelig preget av den portugisiske 

kokkens oppskrifter. På bordet ved siden av sitter Will og  

Yukako som skal på samme fisketur som deg i morgen.  

Det de ikke vet er at fiskeren snakker ekte trønderenglish.  

 

Hvor ble det av han Arnfinn Nikolaisen og ho Olga  

Sakariassen?

Siden år 2000 har antall utenlandske turister i Lofoten økt 

med over 70 prosent og trenden er akselererende. Det er 

et langt sterkere internasjonalt preg på turismen her enn i 

det meste av landet forøvrig, og nå kommer også kineserne 

for fullt. I møtet med den blomstrende turismen hentes det 

inn stadig flere utenlandske reiselivsarbeidere. De holder 

kostnadene nede og servicen oppe.  

Naturen i Lofoten er uforanderlig, men dagens turister ser  

på den med nye øyne. Amtmann og Eidsvollsmann, Gustav 

Blom, beskrev i 1827 naturen her som «så blottet for natur- 

skjønnhet som vel mulig!» Til tross for Bloms steile fordøm-

melse av det nordnorske landskapet, fant etterhvert flere 

kunstnere veien hit. Det var slik Keiser Wilhelm II i 1889 

oppdaget Digermulens kvaliteter i et kunstgalleri i Berlin, 

og med det markerte starten på turisteventyret Lofoten. Nå 

troner øyriket på stadig flere kåringer over verdens vakreste 

plasser, og frontes som en natur- og friluftslivdestinasjon 

uten sidestykke.

CASE: LOFOTEN

Foto: Shutterstock
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Den moderne turisten vil ha mer enn bare storslått natur, 

midnattssol og stupbratte fjell. Hun vil ha opplevelser, noe 

å skrive hjem om og vise frem på sosiale medier. Hun vil 

ta en «selfie» fra toppen av Reinebringen, eller på Undstad  

– ikledd våtdrakt og fregner. 

Det rapporteres også om stadig flere kulturturister som 

kommer til Lofoten med interesse for historie, kulturminner 

og autentiske opplevelser. Med økende press på reiselivet 

og et hav av sesongbaserte stillinger som bekles av uten-

landske arbeidere, blir da opplevelsen ekte? Hvis du reiser 

til Toscana forventer du jo å bli møtt av Luigi og Maria på 

den lokale familierestauranten.  

Fra 2008 til 2012 økte innslaget av utenlandske reiselivs-

arbeidere i Lofoten med hele 76 prosent, mens det på 

landsbasis kun var en økning på rundt 40 prosent.

Faktum er at den nordnorske kystkulturen alltid har vært 

preget av utveksling utenifra. Kystmennesket har blikket 

festet utover, med én fot i båten, og én på land.

Beskyldninger om utvannet kystkultur startet allerede på 

1800-tallet, da Kristianias intellektuelle bega seg i vei for å 

utpeke det særegne norske. De havnet i fjellheimen, i de 

urørte dalførene på det indre Østlandet. Innlandsbonden 

i importert bunad og hardingfele ble raskt Norges kultur-

bærer. «Det ble typisk norsk å være god – ikke til å fiske 

eller føre båter, men til å drive med rosemaling,» uttalte 

forfatter og idéhistoriker Morten Strøksnes. Slik utpektes 

ski, ikke båt, som vårt nasjonale transportmiddel.  

Ja, norsk kystkultur skiller seg markant fra dette litt opp-

konstruerte nasjonalromantiske bildet. Men utenlandske 

turister forstår seg ikke på slike konstruksjoner. For dem 

er en kulturell smeltedigel i havgapet like autentisk som 

det historiske kulturkaoset i Jerusalem. De vil fortsette å 

komme til Lofotens øyer i strie strømmer.  

Lofoten Norge

Vekst 2000-2016 Andel av alle 
overnattinger

Vekst 2000-2016 Andel av alle 
overnattinger

Nordmenn 85 % 41 %

Utlendinger 71 % 46 % 34 % 29 %

Vest-Europa 53 % 38,2 % 15 % 20,4 %

Øst/Sentral-Europa 494 % 3,0 % 196 % 3,7 %

Nord-Amerika 228 % 1,7 % 28 % 1,6 %

Kina (2005-16) 1175 % 0,9 % 470 % 1,2 %

Asia resten 119 % 1,5 % 92 % 1,8 %

Afrika og Latin-Amerika 10 % 0,2 % -52 % 0,3 %

Oseania 3981 % 0,3 % 1781 % 0,1 %

Overnattinger i Lofoten og Nord-Norge  (Kilde: SSB)
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Hele verden vil ha  
raketter på Andøya

Vi har blitt avhengig av teknologi i verdensrommet. Vær-

varsling, TV-overføringer, minibankuttak, taxibestillinger 

og sjønavigasjon. Alt baserer seg på signaler som går via 

rommet. Snart vil førerløse biler også styres med signaler 

fra rommet. Andøya Space Center (ASC) er en sentral 

aktør i denne nærmest eksplosive teknologiutviklingen, 

og ambisjonene for fremtiden er høye. Ytterst på Andøya 

leverer dette høyteknologiske senteret avanserte rom- 

tjenester til kunder fra hele verden.

Den 18. august 1962 forlot raketten Ferdinand 1 bakken fra 

det nye oppskytingsfeltet Oksebåsen. Siden den gang har 

ASC gjennomført mer enn 1 000 oppskytinger av sonde- 

raketter til bruk i sivil forskning innen romteknologi og rom- 

fysikk. 

Senteret, som dels eies av staten og dels av Kongsberg 

Gruppen, har rundt 70 ansatte og årlige inntekter på om 

lag 120 millioner kroner. 

I tillegg til rakettoppskytinger, gjennomfører senteret et 

betydelig antall slipp av vitenskapelige ballonger. Senteret 

eier og driver også observatoriet ALOMAR, et system av 

bakkeinstrumenter som benyttes i utforskningen av det 

nære verdensrom. ASC huser også Nasjonalt senter for 

utdanning innenfor romrelatert opplæring (NAROM), der 

det årlig gjennomføres rundt 40 kurs og seminarer for mer 

enn 2 000 norske og utenlandske studenter. ASC huser i  

tillegg Andøya Test Center (ATC), som tilbyr utprøving av 

våpensystemer som virker fra både sjø-, luft- og land- 

baserte plattformer.

CASE: ANDØYA

Foto: Andøya Space Center, Trond Abrahamsen
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Avsides beliggenhet er  
et konkurransefortrinn
Den nordlige beliggenheten, kystlinja og en flat og åpen 

topografi gir muligheter til leveranser som få andre steder  

kan tilby. Midnattssola gjør at aktiviteten i praksis kan drives  

døgnet rundt om sommeren. Den barske vinteren gjør an- 

legget velegnet til test av både militære og sivile systemer 

beregnet brukt under arktiske forhold. ASC tiltrekker seg 

derfor en rekke produsenter innen forsvarsindustrien, 

verdens mest sentrale romfartsaktører, universiteter og 

forskningsinstitusjoner. På kundelista finner vi for eksempel  

romfartsorganisasjoner som ESA, NASA og japanske 

JAXA.

Mikrosatellitter: Et nytt satsnings- 
område med stort potensial
Markedet for små satellitter er i kraftig vekst, og markedet 

er globalt. De benyttes til å levere tjenester for internett, 

telekommunikasjon, jordobservasjon, værdata og over-

våking av skipstrafikk. Over 1 500 aktive satellitter sikrer 

i dag at informasjon spres mest mulig effektivt. Hvert år 

skytes det opp 250 nye satellitter. Det er stor mangel på 

områder der de kan skytes opp, og allerede i dag sliter 

mange aktører i markedet med å få opp sine satellitter. 

Få steder i Europa egner seg til denne typen virksomhet, 

blant annet fordi andre territorier eller land ligger i veien.  

«I mange land utgjør ofte annen luftromsaktivitet et ytter- 

ligere hinder» påpeker Odd Roger Enoksen, administre-

rende direktør i ASC.

Det heter seg gjerne at «den enes død er den andres 

brød». Beslutningen om nedleggelse av flyaktiviteten på 

Andøya Flystasjon kan gi enda mer fordelaktige forhold 

for oppskyting av bæreraketter for satellitter på Andøya. 

ASC har jobbet med satellittprosjektet i snart 10 år. Det 

gjenstår fortsatt en del arbeid, men første testoppskytning 

er planlagt i høst. Enoksen mener at de første oppskyting- 

ene kan gjennomføres rundt 2020-2021, dersom alt går  

etter planen. Totalt vil prosjektet kreve investeringer på 

nær 1 milliard kroner, men dersom det lykkes vil det gi 

store kommersielle inntekter og kraftige ringvirkninger 

i regionen.

– Får vi dette på plass, vil det kunne gi et sted mellom 

200 og 300 nye arbeidsplasser.

I så fall vil det være en kjærkommen erstatning for noen av 

de anslagsvis 650-700 arbeidsplassene som direkte eller 

indirekte går tapt som følge av nedleggelsen av flybasen, 

sier Enoksen

Ubemannede fly er også fremtiden
Utvikling og bruk av fjernstyrte og ubemannede farkoster, 

såkalte Remotely Piloted Aircraft (RPA), er en bransje og 

et marked i enorm global vekst, og anvendelsesområdene 

utvides stadig. ASC ønsker å ta en viktig posisjon i marke-

det for testing og trening med slike farkoster. Det anslås at 

dette markedet vil omsette for rundt 100 millioner dollar 

globalt bare de neste 4-5 årene. 

Takket være tilgangen på store og åpne områder over 

land og sjø, lite press fra annen flytrafikk og lokalisering 

nær fasilitetene ved Andøya Flystasjon, er senteret ideelt 

for denne aktiviteten.  

Foto: Andøya Space Center, Trond Abrahamsen
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Elkem Bluestar  
– en ekte global eksportør i nord

Elkem har nærmere 350 ansatte i Nord-Norge, fordelt på 

anlegg i Mo i Rana, i Tana og i Sørfold kommune i Salten. 

Elkem er kroneksempelet på en globalisert bedrift. Den er 

nå eid av China National Bluestar. Selskapet leverer stadig  

mer spesialiserte produkter til alle verdens hjørner, og ut-

gjør en viktig del av en globalisert verdikjede der nordnorske 

metallprodukter ender i alt fra mobiltelefoner og solcelle- 

paneler til kosmetikk og legemidler. Å overleve i en slik 

globalisert hverdag handler om å innovere fortløpende, 

dels for å kunne tilby nye og bedre produkter og dels for å 

holde kostnadene nede. Nettopp dette har Elkem blitt en 

spesialist på, og dette synes også her i nord.

Mange av oss tenker på metallindustrien som produsenter 

av enkle råvarer hvor vårt eneste fortrinn er billig strøm. 

Elkems virksomhet i Norge og Nord-Norge viser at dette er 

en seiglivet vrangforestilling. Elkem har blitt en av verdens  

ledende produsenter av avanserte silisiumrelaterte mate-

rialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra 

kvartsitt som hentes ut av berget, til smelting av silisium, 

spesialprodukter innen silikoner, metaller som aluminium 

og råmaterialer til solceller. I tillegg produseres det støperi- 

legeringer, karbonmaterialer og det mye etterspurte og 

bredt anvendbare stoffet microsilica. 

Å være en del av den kraftkrevende industrien er ingen 

spøk. Bare spør de som vokste opp i Mo i Rana, Mosjøen 

og Meløy på 60- og 70-tallet. Prisene på både kraft og 

metaller gikk i hytt og pine, folk gikk fra en trygg tilværelse 

som industriarbeider til en hverdag med konstant frykt for 

ledighet og trygd. På 30 år har man gått fra en verden 

med nasjonale statsgaranterte hjørnesteinsbedrifter som 

produserte standard råvarer, til kompetansetunge og spe-

sialiserte industribedrifter som nesten utelukkende inngår 

CASE: ELKEM BLUESTAR

Foto: Mo Industripark
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i store globale konsern. Slik sikres mer varige konkurranse- 

fortrinn. Det handler om foretak som Alcoa, Glencore, 

Nexans, Celca, Yara og Elkem.  

Å stadig lage nye spesialiserte produkter krever vilje til å satse 

på innovasjon. Elkem har 400 ansatte som jobber med 

forskning og utvikling. Bedriften har gående seks parallelle 

forskningsprosjekter med midler fra Norges forskningsråd, 

bare i 2017. I Salten har man nylig investert 250 millioner 

kroner i smelteovner for å øke renhetsgraden og legge 

til rette for flere spesialiserte produkter. Ovnene kjøres i 

økende grad av sivilingeniører og dr. ingeniører, og spesiali-

seringen skjer allerede i smeltehallen – m.a.o. tidlig i verdi-

kjeden. Elkem Salten leverer råvarer til Elkems silikondivisjon 

som har over 1 200 patenter og utvikler omkring 10 nye 

produkter hvert år. Mer enn 20 prosent av salgsinntektene 

til denne divisjonen kommer fra produkter som er under  

5 år gamle. Nylig annonserte også Elkem at de vil investere 

150 millioner korner i oppgradering av smelteverket i Mo i 

Rana, som de kjøpte fra Fesil i 2016. 60 av millionene skal 

gå til å redusere støvutslippet fra verket. 

- Støvproblematikken er kompleks, men vi skal i hvert fall 

ta vår del av ansvaret gjennom å få verket i Rana opp på 

Elkem-standard, sier Trond Sæterstad som leder Elkem 

Silicon Materials.

Han legger tydelig vekt på at man oppnår en unik posisjon 

gjennom lokaliseringen i Nord-Norge.  

- Det er en stor fordel at hele verdikjeden fra råvaren 

kvarts til ferdig silisium er plassert i landsdelen. Når dette 

kombineres med den korte avstanden mellom operatør 

og ledelse, sikrer man god flyt i det kontinuerlige innova-

sjonsarbeidet.

I Nord-Norge har Elkem også satset tungt på å spare 

energikostnader. Mo Fjernvarme AS og Elkem Rana AS har 

inngått en 15 års samarbeidsavtale om energigjenvinning. 

Elkem Salten er i gang med en forstudie for å bygge energi-

gjenvinningsanlegg på smelteverket. Målet er å gjøre verket 

til et av de mest energieffektive i verden, takket være store 

ovner og effektiv produksjon. 

I Salten har man utviklet en verdensledende teknologi for 

reduksjon av NOx-utslipp som nå vil rulles ut på flere smelte- 

verk. Dette kan etter hvert bli en eksportvare i seg selv.  

Elkems virksomhet ledes fra Norge, og inkluderer i dag hele 

26 verk verden over. I tillegg har man salgskontorer i mer 

enn 50 land. Med China National Bluestar på eiersiden, 

har Elkem blitt ytterligere globalisert, med tyngdepunkter 

i flere verdensdeler. 

Foto: Elkem  Rana AS
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Det urbaniserte Nord-Norge
I likhet med resten av verden blir også Nord-Norge stadig 

mer urbanisert. Distriktskommunene mister innbyggere til 

fordel for bykommunene og byenes omland. I Nord-Norge 

bor det klart flest innbyggere i små byregioner, og slik har 

det vært siden 1951. Storbyregionene Bodø og Tromsø har 

mer enn doblet seg i størrelse siden da, mens de små 

byregionene har hatt en vekst på 21 prosent. Folketallet 

i regioner uten senter derimot er i dag bare 2/3 av hva 

det var i 1951. Siden 2007 har befolkningsveksten totalt 

sett tatt seg opp i Nord-Norge, men dette oppsvinget er  

nærmest utelukkende drevet av veksten i Tromsø og 

Bodø. 

URBANISERING I NORD

Befolkningsutviklingen i Nord-Norge fra 1951-2016 
fordelt på type bo- og arbeidsmarkedsregion

Figur 12

(Kilde: SSB, nivå til venstre og indeks til høyre)
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Hva mener vi om sentrum i byene våre?
Hva er det som gjør at noen byer vokser raskere enn andre? 

Størrelse er viktig, næringssammensetning likeså. 

Befolkningsveksten i nordnorske byer er sterkt styrt av 

byenes størrelse. Jo større byen er, jo raskere vokser 

befolkningen. Men det finnes noen spennende unntak. 

De siste 5 årene har Svolvær og de tre byene i Finnmark 

vokst raskere enn størrelsen skulle tilsi. Dette handler dels 

om næringsutvikling og offentlige arbeidsplasser, men 

kan det tenkes at bysenterets attraktivitet også påvirker 

befolkningsveksten? 

Spør man innbyggerne, svarer de gjerne at byens kvaliteter 

betyr mye for trivsel. Hva man kan gjøre og hva man kan 

finne i sentrum styrer innbyggernes tilfredshet med byen. 

 

1 500 byboere i 10 nordnorske byer ble spurt om hvordan 

de opplever sentrum i byen de bor i nærheten av. De ble 

også spurt om hvordan bysenteret har utviklet seg de 

siste 10 årene. 

Mellom 100 og 200 personer ble intervjuet i hver av følgende 

byer: Kirkenes, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Svolvær, 

Narvik, Bodø, Mo i Rana og Sandnessjøen.

Den nordnorske byboeren er ikke alltid like fornøyd med 

sitt bysentrum. Ikke uventet er det markante forskjeller 

mellom byene. 

Andelen som er enig eller helt enig i at 
"Sentrum i min by har et godt tilbud av butikker,

banker, frisører, hudpleie og andre handelstjenester"

Figur 14
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Andelen som er enig eller helt enig i at: 
«Sentrum i min by har et godt tilbud av kafeer, 

restauranter, barer, kinoer/teatre og konsertsteder»

Figur 15
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Syn på bysenterets utvikling 
de siste 10 årene
Befolkningens syn på hvordan bysentrumet har utviklet 

seg de seneste 10 årene speiler i stor grad hvor fornøyd 

de er med serverings- og kulturtilbudet i sentrum, men 

ikke helt. At byfolket mener at sentrum av Svolvær og 

Bodø har blitt langt bedre, kommer ikke som noen stor  

overraskelse. Stormen i Bodø og Torget og kulturhuset i 

Svolvær kan forklare mye av dette. I Tromsø er man der-

imot ikke like fornøyd med utviklingen de siste 10 årene. 

Bare halvparten av de spurte er enig i at sentrum har blitt 

langt bedre. Nok en gang ser vi at Kirkenes og Narvik har 

de minst fornøyde innbyggerne. Det er ikke mange som 

synes det går riktig vei med sentrum i disse byene. 

Sandnessjøen
Narvik

Mo i R
ana

Harstad

Kirkenes

Svolvær
BodøAlta

Hammerfe
st

Tromsø

Andel som er enig eller helt enig i at "Tilbudet av 
kafeer, restauranter, barer, kinoer/teatre og 

konsertsteder har blitt langt bedre de siste 10 årene"

Figur 16
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Syn på handels- og servicetilbudet
Man skulle forvente at handels- og servicetilbudet i sen-

trum ble sett på som best i de større byene, men både 

Bodø og Tromsø skårer lavt på dette kriteriet. Det er Alta 

og Svolvær som har de mest populære bysentrene når det 

kommer til dette kriteriet. I begge disse byene er det et 

stort kjøpesenter i sentrum, mens Jekta og mange andre 

butikktilbud utenfor bykjernen kan være med på å forklare  

hvorfor Tromsøværingene ikke er mer fornøyde med 

handelstilbudet i sitt sentrum. De minst fornøyde inn-

byggerne finner vi Harstad, Kirkenes og Sandnessjøen.

Syn på serverings- og kulturtilbudet
Det er større variasjon mellom byene når vi ser på be-

folkningens vurdering av serverings- og kulturtilbudet. 

Mer enn dobbelt så stor andel mener at dette tilbudet er 

godt i Tromsø, enn i Narvik og Kirkenes. At Svolvær igjen 

blander seg inn i toppen sammen med Bodø, er overras-

kende, men det viser hvor godt fornøyd folk i og rundt 

Svolvær er med den kompakte utviklingen av Torget og 

promenaden langs sjøen. Narvik og Kirkenes sliter med 

å møte innbyggernes behov på dette området, og i disse 

byene er sentrum også mindre kompakt og definert som 

byrom.
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Svolvær og Torget  
– i verdens minste storby

Det er 15. september og «indian summer» i Svolvær. På torget 

summer det av folk. Måkene skriker, solen varmer i ansiktet og 

gjennom den klare høstlufta kjenner du lukten av fisk. Over 

hustakene ruver mørke skarpe tinder. Gamle og nye bygg 

står tett i tett. Til venstre ligger det ruvende Thon-hotellet 

med glassfasade, vegg-i-vegg med kulturhuset og kunst-

senteret. Mellom benkene på plassen selges det bakervarer, 

blomster og billetter til havsafari og fisketurer neste dag. Til 

høyre ligger både koselige og trendy kaféer og restauranter  

med uteservering. Bare så synd det er «kjåkandes fullt» overalt.  

Snart legger Hurtigruta fra sør til kai, og turister fra alle 

verdenshjørner fyller Torget. Vi står midt i et knutepunkt i 

møtet mellom byen og havet, mellom lokalbefolkning og 

verdensturisten, og mellom næring og kultur.

På Torget koker det som i en storby, men det må være 

verdens minste, for vi er i Svolvær.  

Svolvær har i løpet av de siste 20 årene utviklet seg fra et 

fiskevær i nedgang til en spennende by med en tett og kom-

pakt bykjerne. Ikke noe sted nord for polarsirkelen får du en 

sterkere følelse av å være «midt i mellom alt». Torget, som 

før var dominert av biler i fergekø til Skrova, har blitt et åpent 

og levende byrom. 

– Da vi skulle bygge et godt sentrum måtte bilene ut, og for 

å forsterke sentrumsfølelsen ble Torget et naturlig valg. Og 

vi innså at det måtte inneha flere funksjoner, sier rådmann 

Tommy Stensvik, som har sittet på begge sider av bordet, som 

tidligere leder av Cetho eiendom. Byggingen av et sammen-

hengene kulturhus og Thon Hotell i 2009 ble et vendepunkt 

i utviklingen. 

- I alt vi gjør har det vært viktig å få med næringsaktørene 

tidlig i prosessen. Det har skapt eierskap og samhold som gjør 

det enklere å utvikle sentrum sammen. I tillegg har det skapt 

stor entusiasme i næringslivet, sier Stensvik.

CASE: SVOLVÆR

Foto: Shutterstock
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Han forteller at kommunen har vært opptatt av fortetting, 

og at det siden 2012 har vært en klar strategi for å sikre økt 

aktivitet i sentrum at nye bygg skal ha næringsvirksomhet i 

1. etasje og boliger i etasjene over.  

- Men det skal sies at vi også har fått god hjelp av våga- 

væringen, som har en kultur for å gå ut og bruke tilbudene. 

Dermed var den viktigste forutsetningen allerede på plass, 

avslutter Stensvik når han skal prøve å forklare den positive 

utviklingen på Torget.  

Også kaipromenaden, som kom på plass tidligere på 

2000-tallet, er et resultat av den næringsvennlige innstil- 

lingen i kommunen, der den går inn med investeringer i  

infrastruktur når næringene vil utvikle noe på promenaden.  

 

Arkitekt Anette Fleischer ved TIND, et arkitekturfirma i 

Svolvær, mener det er flere faktorer som har gjort Torget 

til en suksess. 

- Torget er definert med steinbelegg, benker og belysning 

som gjør at det ikke bare er en tilfeldig plass, men et definert 

byrom som gjør at man vet når man er på Torget og når man 

ikke er der. I tillegg er det tilrettelagt for ulik bruk, som VM i  

 

skreifiske, tradisjonelt marked, til demonstrasjoner, til skøyteis 

– akkurat slik et torg skal være. Videre berømmer hun det 

moderne preget: - Blandingen av gamle og nye bygg tett i tett 

skaper en urban atmosfære som gjør Svolvær til en moderne 

levende by, og ikke et museum. Slik er Torget autentisk. 

Et drøyt steinkast unna Torget ligger kjøpesenterkolossen 

AMFI, som man skulle tro ville utradere alt liv på det Torget, 

men den gang ei. 

- Det var lurt av kommunen å bygge kjøpesenteret så nært 

Torget, og ikke utenfor sentrum. Det gjør at man kan dra 

begge steder uten å måtte sette seg i bilen. 

Til slutt trekker Fleischer også frem det siste tilskuddet til 

Torget; boligene som nå bygges. - Som arkitekt ser jeg det 

som svært heldig for byen at man bygger boliger midt i  

sentrum. Boliger for ulike typer mennesker skaper liv på  

Torget til alle døgnets tider. En miks av miljøer skaper en 

attraktiv by, avslutter hun. 

Det er kanskje ikke så rart at folk fra Svolvær er mest for- 

nøyd med sitt bysentrum av samtlige 10 nordnorske byer 

Agenda Nord-Norge tok sentrumstemperaturen på i høst. 

Foto: Shutterstock
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Stormen fornyer sentrum i Bodø 

Urbanisering handler vel så mye om fornying av byrommet 

som om størrelsen på byer. Skal en by fungere godt som 

et sted å bo og leve, må det ha et velfungerende og at-

traktivt sentrum. Langt fra alle byer i Nord-Norge har det. 

Bodø har tatt grep og revitalisert sitt sentrum, til glede for 

hele befolkningen.

Da kulturkvartalet Stormen inviterte til åpningskonsert den 

15. november 2014, markerte det slutten på en debatt som 

hadde pågått helt siden slutten av 90-tallet: Hva skulle man 

gjøre med busstorget i sentrum? Man endte på å bygge 

det som skulle bli en av landsdelens viktigste arenaer for 

kunst og kultur. 

Prosjektet, med et budsjett på 1,2 milliarder kroner, møtte 

mye motstand fra befolkningen. I valget mellom å bruke 

penger på en kulturell storstue eller basisoppgaver som 

skole, helse og omsorg, mente mange at byggingen var 

sløseri. Heller ikke valg av arkitekt og utforming foregikk 

uten protester. Nå, tre år etter åpningen, er det lett å se at 

prosjektets visjon har blitt oppfylt; å styrke byens sentrum  

som besøksmål for egne innbyggere og tilreisende  

gjennom innhold og opplevelser i et tiltalende sentrum. 

 

Det var ikke bare Stormen dette handlet om: Slitte par-

kerings- og bussholdeplasser i sentrum ble erstattet med 

en moderne bystruktur med tilpassede bygg og klart defi-

nerte gater og byrom. Både lekfolk og fagfolk berømmet 

etter hvert arkitekturen, materialvalg og løsninger, og 

kulturkvartalet har vunnet både byggeskikk- og arkitekt-

priser. 

- Mens innbyggerne tidligere var skeptiske, snakker de 

nå stolt om Stormen sier direktør i Stormen bibliotek og 

litteraturhus, Trud Berg.

Det nye biblioteket har tilført sentrum noe helt nytt. Det 

fylles med mennesker som bruker det til langt mer enn å 

lese og låne bøker og tidsskrifter. Noen deltar på de ulike 

arrangementene, andre bruker lokalene som oppholds-

sted og til en pause fra hverdagen. Sammenlignet med 

andre biblioteker i Norge er biblioteket i Stormen svært 

CASE: BODØ

Foto: Shutterstock
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godt besøkt. Barnearrangementene er populære, og sko-

ler, barnehager og småbarnsfamilier er ivrige brukere av 

tilbudet. Biblioteket har med andre ord blitt en viktig møte- 

plass for hele Bodøs befolkning, og slike steder er det 

ikke lett å skape. Studentene har også funnet sin plass 

i lokalene, fordi gode arbeidsforhold har bidratt til at de 

nå bruker Stormen som leseplass. Endelig har man klart 

å koble studentgettoen på Mørkved til bysentrum. 

Både nye serveringstilbud og ny hotellvirksomhet er eta-

blert i sentrum. Hotell Scandic Havet åpnet sommeren 

2014, og det skapes klare synergier. – Vi har et stort antall 

gjester som overnatter hos oss før eller etter en kulturell 

opplevelse på Stormen, sier markedsavdelingen på hotellet.  

- Vi tror nok også at våre gjester bidrar til mer liv i området.  

Der det er mange mennesker kommer det gjerne flere. 

 

Også ved Koch kjøpesenter har man opplevd en markant 

økning i omsetningen etter at Stormen åpnet. – Jeg tror 

det er veldig viktig med møteplasser som biblioteket for å 

holde liv i sentrum. Utviklinga tok virkelig fart da Stormen 

ble åpnet, har senterleder Johan Jørgen Koch tidligere 

uttalt.

Omsetningen ved kjøpesenteret steg hele 40 prosent 

det første året etter åpningen. Etter senterets vurdering 

skyldtes 20 prosent Vinmonopolets etablering, mens de 

øvrige 20 prosentene kom takket være kulturkvartalet. 

- Kulturhuset har med sitt mangfoldige tilbud vitalisert 

byens kultur- og byliv. Her skjer det stadig noe, folk møtes, 

og det gir byen ny puls og energi, sier byplansjef Annelise 

Bolland.

I fortsettelsen av byggingen av Stormen er nye prosjekter 

og planer blitt til. Nye grøntarealer og åpning av sjøfronten 

med lett tilgjengelig havnepromenade, er to eksempler. 

Et særlig viktig grep, i følge kommunen selv, er den nye 

arealplanen, som åpner for boligutvikling i sentrums- 

kjernen. Nå er nærmere 700 nye sentrumsboliger under 

planlegging.

Foto: Ernst Furuhatt
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Det digitaliserte Nord-Norge

Et konkurransedyktig digitalt 
Nord-Norge trenger
• langt bedre bredbåndsdekning

• nytt satellittbasert kommunikasjonssystem som 

håndterer de polare og arktiske utfordringene

• infrastruktur for etablering av datasentre 

• mer digital kompetanse

Nord-Norge henger etter
Bredbånd kom på det norske markedet rundt år 2000.  

Siden den gang har den digitale utviklingen tatt vold-

somme steg. Folk og bedrifter stiller stadig større krav 

til digital infrastruktur, både i form av økt tilgjengelighet, 

stabilitet, sikkerhet, kapasitet og hastighet. 

Større utbredelse av bredbånd er ikke tilstrekkelig alene.  

Hastigheten i nettet spiller også en avgjørende rolle. Bruk 

av strømmetjenester, videosamtaler og lagring i skyløs-

ninger krever stadig høyere hastighet for å sikre bruker-

opplevelsen.

Den gjennomsnittlige hastigheten for ned- og opplasting 

på private bredbånd i hele Norge er per i dag ca. 63 Mbit/s. 

Til sammenligning er gjennomsnittet i Nord-Norge sett 

under ett i underkant av 40 Mbit/s. Finnmark har lavest 

fart med rundt 30 Mbit/s. 

For bedriftsbredbånd er bildet det samme. Det er klart 

dette er en ulempe for folk og bedrifter i nord. 

Statistisk Sentralbyrå har gjort en analyse av hastigheten 

i nettet for perioden 2008-2016. Denne viser at det går 

saktere med utviklingen i Nord-Norge enn i resten av 

landet. Også her kommer Finnmark dårligst ut.

Fiber – bredbåndets motorvei  
går ikke langt nok mot nord
Tradisjonelt ble bredbånd levert via telefonlinje eller kabel, 

med deres store fysiske begrensninger for overføring av 

data. I dag handler alt om fiberoptikk og mulighetene det 

gir – og ikke om begrensninger. Med telefonlinjer og 

kabel er det leverandøren som bestemmer kvaliteten på 

bredbåndet. 

Men også fiber byr på utfordringer. Det koster mye å rulle 

ut fiber, ofte opp mot 70 000 kroner per tilknytning. Leve-

randørene taper fort penger på etablering i områder med 

spredt bebyggelse. De fokuserer derfor heller på urbane 

strøk. Det er derfor grunn til å forvente at Nord-Norge 

vil bli taperen, med større områder uten fiber. Det kan 

gå ut over etableringsviljen til virksomheter med behov 

for overføring av større datamengder – og de blir det 

stadig flere av. 

DET DIGITALISERTE NORD-NORGE

Hastighet etter fylke. Endring 2008 mot 2016Figur 17

(Kilde: SSB)
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Per i dag har eierne av nettet monopol på bruk av nettet, 

og det driver prisene på datatrafikk opp. Når det samtidig 

er for kostbart for andre leverandører å etablere nye nett, 

blir den nordnorske abonnenten låst til én dyr leverandør. 

Situasjonen bekymrer blant annet Nasjonal Kommunika-

sjonsmyndighet (Nkom), som frykter at prisene i nord vil 

bli langt høyere enn i sør på sikt.

Mobildekning – likere mellom nord og sør
I 2016 testet Teknologinettstedet tek.no mobildekningen 

i hele landet. I Nord-Norge har det vært en rivende utvik-

ling både innenfor dekningsgrad og hastighet. De enorme 

forskjellene på dekningen hos leverandørene Telenor og 

Telia er nå i stor grad blitt utjevnet. 

Det finnes likevel skår i gleden. Særlig Nordland og Troms 

preges av en bratt topografi som gjør det krevende å opp-

nå full dekning. Her finnes det store områder med alt for 

svake signaler og sågar svarte hull i GSM-dekningen. Både 

Telenor og Telia jobber nå med å bedre tilgangen på 4G 

og 5G, og ved utgangen av året vil samtlige basestasjoner 

i mobilnettet i Nord-Norge være oppgradert til 4G.

Digital fremtid
Bredbåndsnettverk har blitt en samfunnskritisk infrastruk- 

tur på linje med veier, vann, strøm og avløp. I nær fremtid 

skal vi ta i bruk selvkjørende farkoster, levere helse- og 

omsorgstjenester på nett og styre kompliserte fysiske 

operasjoner på havet fra land. I bunnen må det ligge et 

stabilt kjernenett, uten rom for forsinkelser, hakking eller 

nedetid.

Det er mange aktører i landsdelen som mener at kobber- 

nettet fortsatt vil utgjøre bærebjelken i regionens bred-

båndstilbud i overskuelig fremtid. Dette nettet er etablert, 

det kan utvikles videre og selv større oppgraderinger koster 

mindre enn etablering av fibernett. Telenor beregner eks- 

empelvis å bruke ca. 1,5 milliarder kroner årlig til moderni- 

sering av kobbernettet i landsdelen. Moderniseringen 

antas å kunne gi hastigheter opp mot 50 Mbit/s for de 

fleste abonnentene i landsdelen. Dette er likevel ikke til-

strekkelig for områder som telemedisin, sanntidsoverfø-

ring over flere kanaler, fjernovervåkning eller avanserte 

smarthusløsninger.

Behovet for digital kompetanse er stort, også i nord. Under 

Nordnorsk ingeniørkonferanse 2017, pekte presidenten 

i Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO), Tron 

Markussen, på den fremtidige mangelen på IKT-kom-

petanse. Han uttrykte også bekymring for tilstanden på 

IKT-utdanningen på de nordligste studiestedene.
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Utbredelse av bredbånd
i private husholdninger

Per i dag har i underkant av 85 prosent av landets
husholdninger installert fast bredbånd. 

I Nord-Norge er tallene noe lavere.
(Kilde: SSB)

Figur 18

Ny Nord-Norge-vennlig 
kommunikasjonsteknologi
Sammenkobling av utplasserte og uavhengige  
sensorer og andre tekniske innretninger til inter-
nett, er blant de store teknologiske trendene for 
tiden. Systemer for måling, telling, overvåking 
og alarmering er eksempler på enheter som kan 
opereres gjennom koblinger til nettet, men her 
har tilstrekkelig tilgang til strøm vært en av de 
store utfordringene.

NarrowBand - Internet of Things (NB-IoT)  
kalles teknologien som har fjernet dette hinderet.  
 
Energieffektive sensorer og sender/mottakere 
med lang batterilevetid, sikker dataoverføring, 
god rekkevidde og lav pris gir helt nye muligheter. 
Teknologien sender data gjennom 4G-nettet 
og har god kapasitet i kulde og krevende klima. 
Sammen med videre utvikling av 4G/5G-nettet gir 
teknologien mange nye muligheter. Systemet skal 
være landsdekkende i løpet av 2020.
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Det digitale oppdrettsanlegget

Oppdrettsmerder som duver i vannflata har blitt et vanlig 

syn langs kysten i nord. Sett fra flyvinduet ser det nokså 

enkelt ut, men sannheten er at hver av ringene er fylt 

til randen – ikke bare av laks, men også av avanserte 

teknologiske løsninger i verdensklasse. Så effektiv har 

produksjonen blitt, at hver enkelt ansatt produserer 130 

tonn laks hvert eneste år. Dette ville ikke vært mulig uten 

bruk av maskiner, automater, roboter, trådløse bredbånd 

og smarttelefoner. 

Tore Lundberg er administrerende direktør for Gratang- 

laks, et mellomstort oppdrettsselskap i Sør-Troms som 

samarbeider tett med Kleiva Fiskefarm. Lundberg har ar-

beidet i næringen i flere tiår og har tatt del i en voldsom 

teknologisk utvikling i alle deler av produksjonen, fra sette- 

fiskanlegg til slakteri. Laksen lever sine første måneder i 

store settefiskanlegg på land. Ved hjelp av sensorer og 

mobilteknologi, kan dagens røktere styre og overvåke 

hele anlegget fra en mobiltelefon. Livsviktig informasjon 

om oksygennivå, fôring og temperatur sendes direkte til 

røkterens telefon. Nødvendige justeringer gjøres med et 

enkelt touch på skjermen.   

- Vi er fortsatt avhengige av den menneskelige faktoren, 

for det er tross alt levende individer vi arbeider med. Den 

visuelle kontrollen som gjøres av røkterne er viktig, men 

ellers er det lite manuelt arbeid i dagens settefiskanlegg, 

forteller Lundberg.

Etter noen måneder i settefiskanlegget, flyttes laksen over 

i flytende merder i sjø. Fra kontoret sitt i Folvik, har Lund-

berg utsikt til Astafjordene, et fjordsystem med ypperlige 

forhold for oppdrettsproduksjon. Også her er det tekno-

logien som står for de tyngste løftene. En milepæl i utvik-

lingen, var å etablere trådløst bredbånd til alle anleggene. 

Gratanglaks har selv stått for mye av bredbåndsutbyggingen,  

der fiberkablene trekkes frem til master på land og der-

etter sendes som luftbårne signaler ut over sjøen. 

- Vi har kapasitet til å overføre fem-seks livesendinger 

fra hvert anlegg. Dermed kan vi sende levende bilder til 

land fra merdene. Slik flytter vi mye av arbeidet fra sjø til 

land, sier Lundberg. 

Noen av bildene sendes til fôringssentraler på land, der 

operatører sitter foran store skjermer og styrer fôrin-

gen med joysticks. Ved hjelp av videooverføringen, kan 

operatørene se om laksen er sulten eller mett. Lundberg 

ser for seg at maskiner vil overta en stadig større del av 

denne jobben. 

CASE: GRATANGLAKS

Foto: Gratanglaks, Marius Arvesen.
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Ved hjelp av bildeanalyser og maskinlæring, vil datamas-

kinene kunne gjøre 90 prosent av arbeidet operatørene 

gjør i dag. 

Fra merdene i Astafjordene sendes det også levende bilder 

til et kontorlandskap i Oslo. Her sitter ansatte ved Stingray 

og følger med på arbeidet som utføres av en armé av 

luselasere. Man benytter laserteknologi og maskinlæring 

for å få bukt med en av næringens største utfordringer; 

lakselusa. Luselaseren er plassert i merdene og tar bilder 

av fisken som svømmer forbi. Lynraskt analyserer den 

bildet og melder fra hvis den oppdager at det sitter en 

lus på laksen. I det øyeblikket lusa er oppdaget, skytes 

det ut en laserstråle som tar knekken på den uten å gjøre 

skade på laksen. 

- Vi har stor tro på denne teknologien, men fortsatt er 

maskinene under opplæring og det vil ta tid før de fungerer  

helt optimalt, mener Lundberg. 

Tau som henger i sjøen blir fort begrodd av alger og skjell. 

Derfor er det en omfattende jobb å holde nøtene rene. 

Tidligere ble rengjøringsarbeidet utført manuelt, men også  

her er maskinene i ferd med å overta. 

- Vi bruker spesiallagede undervannsroboter, ROVer,  

til å vaske nøtene. I dag styres ROVene av en operatør 

på merdekanten. I fremtida vil de gjøre jobben helt på 

egenhånd. Når robotene har overtatt plenklippingen til 

bestefar, så må våre ROVer kunne overta notvaskingen, 

mener Lundberg. 

Kontoret til Lundberg er samlokalisert med et moderne 

slakteri, og hver dag kan han gå tørrskodd opp på glass-

broa over produksjonslokalet for å ta dagens volumer i 

nærmere øyensyn. Laksen ender sine dager på slakteriet 

i Foldvik. Her har de fleste arbeidsoperasjonene vært au-

tomatisert i flere år, men stadig gjøres det nye fremskritt. 

Snart vil en ny produksjonslinje der maskinene gjør alt fra 

sløying og filetering til uttrekking av ben, være på plass. 

Mye av papirarbeidet er allerede automatisert.    

- Når fisken sendes fra slakteriet vårt, får den med seg en 

omfattende CV som gjør at kunden kan se hvordan fisken 

har blitt behandlet fra den var egg, gjennom settefiskan-

legget og i matfiskanlegget. Det sparer oss for enormt mye 

kontorarbeid, avslutter Lundberg. 

Foto: Gratanglaks, Monica Lundberg.
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Fremtidens digitale reindrift

«Smart farming» er allerede et «buzzword» i jordbruket. 

Digital infrastruktur som kobler hjelpemidler som droner, 

sensorer på dyrene og fôringsroboter har blitt viktige hjelpe- 

midler i mange bønders hverdag. Reindriften har store beite- 

arealer og behov for koordinering mellom flokkene. Der-

for brukes satellittbilder til å studere jordsmonn og klima 

over tid, slik at man kan optimalisere beiteforholdene og 

unngå overbeite. Dette vil være med på å gjøre reineierne i 

Nord-Norge til primærnæringenes store vinnere på digi- 

talisering. 

Reindrift og satellitteknologi
I følge forskningssjef Terje Wahl ved Norsk romsenter, 

ligger det et stort potensial i å utnytte satellittbilder bedre 

på vidda. Gjennom Copernicus-programmet har EU nå 

skutt opp mer avanserte satellitter for jordobservasjon. De 

er spesiallagde for å kunne måle nyanser i vegetasjon ned 

til punktstørrelser på 10 meter. Fra i år har satellittene også 

fullgod dekning over Finnmarksvidda og Nord-Norge nesten  

daglig, gitt at det ikke er for tungt skydekke. 

- Bildene vil trolig være godt egnet for å oppdage reinlav 

og nedbeiting, sier Wahl. 

Tidligere har man kartlagt beiteutviklingen i Finnmark, for 

så å kreve flytting og reduksjon av flokker ved overbeite. 

Bedre data gjør det mulig å tilpasse aktiviteten fortløpende.  

Det er bra for både miljøet, reinsdyra og næringen. 

Man er i gang med å etablere en ny, felles digital infrastruk- 

tur på MET (Meteorologisk institutt i Oslo), for prosessering 

og behandling av satellittdata som Norge har tilgang til. 

Bilder og målinger blir da tilgjengelige i nær sanntid for alle 

norske brukere. 

Også seniorforsker Bernt Johansen ved Norut Tromsø 

har tro på at satellittdata kan gi store løft for reindriften. 

Norut forsker nå på «Fremtidens reindrift», der bruk av 

satellittdata står sentralt. 

CASE: DIGITAL REINDRIFT

Foto: Shutterstock
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Elektronisk merking er fremtiden
Elektronisk øremerking brukes mye på kyr og sauer og 

begynner så smått å bli tatt i bruk også på rein. Merkene 

har kort rekkevidde, men kan brukes til å telle rein som 

er tilbake i gjerdet, organisere fôring og holde kontroll på 

vekt og alder. Reineier Stig Rune Smuk fra Tanaområdet 

begynte å merke deler av flokken elektronisk allerede i 

2011, og i dag er samtlige 3 500 dyr merket. 

- Merkingen gir oss svært god kontroll på flokken helt ned 

på individnivå, forklarer Smuk. - Reinen må helst slaktes 

innen den har fylt 10 år for å ha en levedyktig flokk. Før 

måtte vi ta dette litt på magefølelsen. Nå kan vi vite nøy-

aktig alder på alle dyrene og planlegge for slaktvolum de 

følgende årene. 

Med teknologien «e-bjeller» og «Find my Sheep» fra Kvikne  

i Hedmark, kan dyreeiere spore dyra på en kart-app på 

mobiltelefonen sin. GPS-sporingen gjør det enklere å vite 

hvor dyra er og hvordan de beveger seg. Stillestående dyr 

som er skadet, vil raskt bli oppdaget. 

E-bjellene er avhengige av batterikapasitet, og per i dag 

kan reineieren kun få beskjed om lokasjon et par ganger 

om dagen per dyr. 

- Med reduserte kostnader og forbedret batteri-tekno-

logi i fremtiden, kan det bli langt mer attraktivt å merke 

dyrene, sier Smuk. 

Smuk har også tro på at droner kan egne seg godt i frem- 

tidens reindrift. Droner kan sendes ut for å inspisere flok-

kene og holde dem adskilt, og kanskje til og med bidra i 

beitearbeidet. - Kan hende droner til og med kan brukes 

til å jage bort rovdyr, men jeg vet ikke om dette vil være 

mulig med tanke på dyrevelferd, sier Smuk. 

Digitalisering gir økt lønnsomhet
Med GPS kan reineieren se nesten på klokkeslettet hvor 

dyrene har vært og beitet, og det er betydelig forskjell 

på hvor de beiter. Noen dyr beiter i skogsområder, mens 

andre beiter på berggrunn. De som har ekstra god peiling 

kan kjenne stor forskjell i smak og være villige til å betale 

mer for sin preferanse. 

Digital overvåking gjør at reineieren kan redusere snø-

scooterkjøringen betraktelig. Smuk indikerer at han i 

dag kjører rundt 10 000 kilometer på vinteren. I tillegg 

kommer ATV-kjøring i barmarksesongen. Redusert kjøre- 

lengde bidrar positivt til miljøet og helsen til de aktive i 

reindriften, og kan dermed også være med på å bedre 

kjønnsbalanse i yrket.  

Mennesket vil aldri forsvinne fra reindrifta 
Den menneskelige kontakten med reinsdyrene vil aldri 

forsvinne helt fordi man må kjøre ut til dyra når hendelser 

oppstår. Selvgående snøscootere med roboter er ikke 

realistisk i overskuelig fremtid, da terrenget er ulendt og 

endrer seg fra dag til dag med det lunefulle nordnorske 

været. Kontakten med dyra og naturen er også viktig for 

dem som velger å jobbe med reindrift og har en sentral 

plass i samisk kultur. Reineieren er nok også glad for at 

han ikke helt kan digitaliseres og automatiseres bort fra 

sin jobb. 
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Nasjonalbiblioteket – en digital 
verdenséner på Helgeland

Tidligere IKT-sjef Sean Martin i British Library, forteller verden 

at Norges nasjonalbibliotek i Mo i Rana har verdens mest  

avanserte digitale infrastruktur. Nasjonalbiblioteket startet  

sin digitale snuoperasjon for 10 år siden. For å kunne «be-

vare fortiden for fremtiden», ble det forventet at all infor-

masjon skulle bli digitalt tilgjengelig. Bibliotekets massive 

digitale omstilling har fått omfattende internasjonal opp-

merksomhet. Men hva er det egentlig man har gjort, og 

hvorfor har man lykkes? 

Digitaliseringsprogrammet
- Følelsen da vi var på internasjonale kongresser var litt 

sånn; andre bibliotek snakker om å gjøre ting, mens Norge  

har gjort det for flere år siden, forteller Sean Martin.

Digitalisering i stor skala startet egentlig i år 2000, da 

NRK var på en studietur i Mo i Rana. Nasjonalbiblioteket 

utfordret NRK på å gjøre et fellesprosjekt for digitalisering 

av norsk radiohistorie. De så potensialet i å utnytte stor-

driftsfordeler gjennom et samarbeid med NRK. Det ble 

et langvarig samarbeid (12-13 år), og arbeidsmetodene 

skulle danne grunnlag for Nasjonalbibliotekets nåværende 

Digitaliseringsprogram.  

Dette programmet skal digitalisere hele Nasjonalbibli-

otekets analoge samling. Slik gjør man kulturarven til-

gjengelig på nett. Nasjonalbiblioteket legger vekt på at 

digitalisering handler om å automatisere og forbedre 

både tjenestene og arbeidsprosessene. På Mo omtaler 

de digitaliseringen i sin helhet som produksjonslinjer, med 

tydelig inspirasjon fra industrien. 

Automatlageret ligger i bunn  
Automatlageret i Mo er en gigantisk samling av analoge 

utgivelser som er plassert i en 16 meter høy hall med en 

grunnflate på 1000 m2. En robot kan på mindre enn to 

minutter hente ut hvilken som helst publikasjon. Auto-

matlageret brukes både til å låne ut bøker til andre bi-

bliotek og til å hente ut bøker og tidsskrift for digitalise-

ring. Sammenlignet med bokhenting fra konvensjonelle 

hyller, kreves det mange færre ansatte for å håndtere 

denne store materialstrømmen. Etter uthenting digita-

liseres publikasjonene på skannere med avansert pro-

gramvare. Den digitale publikasjonen går så gjennom en 

produksjonsløype for videre behandling. Til slutt blir den 

tilgjengelig for publikum, samtidig som den blir bevart for 

evigheten i Nasjonalbibliotekets digitale sikringsmagasin. 

CASE: NASJONALBIBLIOTEKET

Foto: Statsbygg, Trond Isaksen.
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Den analoge versjonen blir plassert skånsomt tilbake på 

hylla av roboten, og kan hentes ut igjen på bestilling fra 

biblioteker over hele landet. 

En enorm prosess 
- I utgangspunktet hadde vi et 20-30 års perspektiv på 

digitaliseringsprogrammet, men siden Nasjonalbiblioteket 

har fått tilført store samlinger i ettertid og får flere pro-

sjekter inn fra sidelinjen, kan nok dette dra noe lengre ut i 

tid. Prosessene er uansett satt opp, slik at det ruller og går, 

sier sjef for digital biblioteksutvikling Svein Solbakk. 

Nasjonalbiblioteket har satset tungt på å strømlinjeforme 

produksjonslinjene, slik at de kan gjenbrukes i andre pro-

sjekter. Seksjonsleder for IKT drift i Nasjonalbiblioteket 

Sverre Bang forklarer; 

- Nasjonalbiblioteket får ikke flere hender selv om både 

antall medier og medietyper som skal bevares øker. Gjen-

bruk av metoder er derfor helt essensielt med den mengden 

vi får inn, ellers rekker vi aldri over alt. 

En viktig faktor for suksessen ligger i at ranværingene har 

hatt et industrielt perspektiv på digitaliseringsarbeidet. 

- Utvikling av systemer som kan håndtere svære volum 

og industriell tenking har skilt oss ut, forklarer leder for 

digital bibliotekutvikling Svein Arne Solbakk, og fortsetter:  

- Måten å håndtere informasjonen på kan i stor grad 

sammenliknes med måten Google og Internet Archive 

jobber på. 

Man har turt å tenke stort, investert i infrastruktur og hatt 

fokus på å gjøre mest mulig i form av industrielle ope-

rasjoner.  

Flere av de ansatte har  
industribakgrunn 
Leder for IKT drift Sverre Bang har selv bakgrunn som 

prosjektingeniør hos Siemens Industri i Mo industripark. 

Nasjonalbiblioteket har tidligere også rekruttert både 

omskolerte produksjonsarbeidere og personer med 

IT-bakgrunn fra industrien på Mo. Men det er ikke bare 

industrikompetanse som har skapt grunnlaget for suksess. 

Ranværingene har vært nødt til å tenke utradisjonelt for å 

holde på sine konkurransefortrinn, og har skapt en kultur 

for omskolering og omstilling. Som nordlendinger er de 

heller ikke redde for å stå i en storm. 

Sean Martin fra British Library drar uoppfordret frem en 

analogi til vikingene: - Med fare for å fornærme noen, vil 

jeg si at jeg observerer en slags viking-mentalitet blant de  

ansatte i Mo i Rana, der de har en «just do it» tilnærming.  

 

Nasjonalbiblioteket har over tid høstet stor oppmerksomhet 

i bibliotekverdenen, noe som blant annet resulterte i et 

langvarig teknisk samarbeid med British Library, som i følge 

britene selv i all hovedsak har handlet om kunnskapsover- 

føring fra nordmennene til britene. Nasjonalbiblioteket 

har også blitt invitert med i et globalt konsortium som 

jobber med standardisering av grensesnitt for tilgang til 

digitale samlinger. Her deltar også store, tunge aktører 

som nasjonalbiblioteket i Frankrike og universitetene i 

Oxford, Princeton, Stanford og Yale.

Foto: Nasjonalbiblioteket.


