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105 bedrifter
- etablert 2011

84 % fra 
Troms & Finnmark



Hensikt
«Å planlegge og gjennomføre 
innovasjon og utviklingstiltak 
som er for omfattende for den 
enkelte bedrift å gjennomføre 
alene»

Effekter
- Erfaringsbasert master, UiT
- Lufthansa til Tromsø & Charterruter
- Segmenteringsanalyse - Innovasjonssystem
- Guidekurs, Sikkerhetskurs & andre kurs
- Distribusjon – 890 turoperatører
- Møteplasser og samhandling, Snow konferanse
- Varde Opplevelseskvalitet – nasjonalt kval.syst
- Arctic Route – daglige bussforbindelser
- 366 000 int gjester, omsetning 1,6 mrd
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Reiselivsutvikling 

2. BOSTEDS-ATTRAKTIVITET
Tilbud for de som bor, og at lokalbefolkningen lever godt med å ta i 
mot gjester utenfra

3. ARBEIDSPLASS-ATTRAKTIVITET
Et godt sted å bo og et godt sted å besøke, er også et godt sted å 
arbeide

1. BESØKS-ATTRAKTIVITET
Tilbud for de som kommer, og at det er enkelt å komme 
til / reise fra



Reiselivsbransjene i Nord-Norge: 
Transport viktigere, servering mindre viktig

Sammensetting av reiselivsbransjene i Norge – andeler av næringens 
samlede omsetning i 2019. Kilde: Menon Economics

Sammensetting av reiselivsbransjene i Nord-Norge – andeler av 
næringens samlede omsetning i 2019. Kilde: Menon Economics
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Kundesammensetting i Nord-Norge: 
Utenlandske gjester viktigere, og lokalbefolkningen mindre viktig 

Yrke
20 %

Norske turister
29 %

Utenlandske 
gjester
18 %

Lokal-befolkning
33 %

Yrke
18 %

Norske turister
29 %

Utenlandske 
gjester
31 %

Lokalbefolkning
22 %

Sammensetting av kundesegmenter i reiselivsnæringen i 
Norge – kundegruppenes andel av næringens omsetning i 
2019. Kilde: Menon Economics

Sammensetting av kundesegmenter i reiselivsnæringen i Nord-Norge 
– kundegruppenes andel av næringens omsetning i 2019. Kilde: 
Menon Economics



Oppsummert

- Internasjonale gjester stort segment
- Transport er viktig (rundreiser)



Mer enn 50 prosent forbruksvekst i alle kundesegmenter unntatt yrkesreisende
Prognose for vekst i omsetning i reiselivets fire segmenter (og totalt) fra 2019 til 2030. Kilde: Menon Economics
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45%

3%

55%
52%

59%

Hele reiselivet Yrke Norske turister Utenlandske gjester Lokalbefolkning



Transport i dag
Nord-Norge som besøksdestinasjon

LUFT

• Sterk økning de senere årene, 
forventet vekst til tross for 
prognoser om global nedgang

• Nye flyplasser – utbygging av 
eksisterende flyplasser

• Relevant transport ift endring til  
flere, men kortere ferier

VEG

• Buss-segment i sterk nedgang, 
økning i bruk av egen bil/leiebil, 
flere bobiler        

• Rundreiser mest brukte 
ferieform, bil mest egnet

• Mindre veier, ikke tilrettelagt for 
stor trafikkbelastning, mye brukt 
i sommersesongen

SJØ

• Hurtigruten og Kystruten Havila
viktig som kombinerte transport 
& opplevelsesaktører

• Sterk vekst i cruise-segmentet, 
også etter pandemien

• Kysten mest attraktiv i 
etterspørsel, forventninger til 
økt belegg



Bærekraft
- Miljøvennlig transport, 

kan tiltrekke nye 
målgupper

- Utvidet tilbud for 
besøkende og 
lokalbefolkning

- Sikkert og trygghet
Example text
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Your own footer Your Logo

For og imot, sett fra reiselivets side

Økonomi & Finnmark
- Nord-Norgebanen 

utsetter sårt tiltrengte 
oppgraderinger av 
veinettet (?)

- Jernbanen ender i 
Tromsø. Finnmark har 
den svakeste 
reiselivsutviklingen, vil 
Nord-Norgebanen bidra 
til å forsterke denne?

SPESIFIKK UTREDNING FOR REISELIVET/NÆRINGSLIVET MÅ 
GJENNOMFØRES



Takk for oppmerksomheten!
lena@arctic-365.no
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