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Side 3

Kort om oppdraget og rapporten

Tema
Rapporten knytter sammen eksisterende kunnskap om næringslivet, særtrekk ved Øygarden, informasjon om hvordan Øygarden er påvirket av den 
pågående covid-19-krisen og oljeprisfallet, samt megatrender som vil påvirke kommunen på lengre sikt. Rapporten ser bredt på Øygarden, men har 
et spesifikt fokus på havnæringene i kommunen. 

Scenario
Det er utviklet 3 scenarioer som beskriver Øygardens næringsliv- og sysselsettingsutvikling frem mot 2030 hvor utfallsrommene defineres ut fra 
hvordan næringenes konkurranseposisjon kan utvikle seg. De 3 hovedscenarioene er kategorisert slik: foretrukket, fremskrevet og uønsket fremtid. 

Resultat og neste steg
Utfallsrommet mellom scenarioene er stort, og hensikten er å skape en forståelse og debatt om hva som er de neste stegene Øygarden må ta for å nå 
foretrukket fremtid.  Rapporten konkluderer med hvilke nye verdikjeder Øygarden bør ta en ledende posisjon i, en oversikt over 
forretningsmuligheter i disse verdikjedene og barrierer vi må forserer for å kunne realisere disse. Resultatet av scenarioene og kartleggingene som 
er gjort i rapporten vil oppsummeres i konkrete anbefalinger rettet mot kommunens fremtidige næringsstrategi.

2
3
4

Om oppdraget
Kunnskapsgrunnlaget er bestilt av Øygarden kommune som et ledd i å bryte ned Vestlandsscenarioene til Øygarden. Kunnskapsgrunnlaget skal 
videre anvendes i utvikling av næringsstrategier og samfunnsdelsplan.
EY ønsker også å takke intervjuobjektene for deres bidrag.1



Side 4

Innledning

Er det Øygarden som knekker Vestlandskoden?

• Det er få kommuner i Norge og på Vestlandet som har et like spennende utgangspunkt for ny grønn næringsutvikling som Øygarden. Dette kunnskapsgrunnlaget fokuserer på både historisk utvikling i næringslivet 
i kommunen, scenarioer for fremtidig utvikling og skisse til ny næringsstrategi for Øygarden næringsutvikling KF.

• I løpet av de første månedene av 2020 ble det klart at gryende optimisme i kommunen ble snudd på hodet. Covid-19 og historisk lav oljepris skapte en panikkartet situasjon utover våren, oljeselskapene tråkket på 
bremsen og flere næringer ble rammet av umiddelbart etterspørselssjokk. Den giftige cocktailen har gitt en ny betydning av ordet omstilling og selskaper i alle bransjer i kommunen har over natten testet og 
implementert nye forretningsmodeller, produkter og tjenester for å identifisere nye inntektskilder. Vi har fått midlertidige og permanente endringer når samfunnet returnerer til en ny normal, og fortsatt vet vi 
ikke når det blir.

• Det er lite som tyder på videre vekst i oljeindustrien i Vestland og Øygarden selv om industrien har komparative fortrinn som lave produksjonskostnader og lavt fotavtrykk relativt sett. I Øygarden kan en forvente 
lavere aktivitetsnivå i industrien nesten uansett hvilket scenario en tar utgangspunkt i og det vil være kritisk å lykkes med å bygge nye arbeidsplasser i nye grønne industrier parallelt med kontinuerlig omstilling av 
eksisterende industri. Reguleringer som EUs Green Deal og den nye taksonomien, CO2 avgifter og fremvoksende grønne anskaffelseskrav vil presse frem at nye løsninger må utvikles og teknologisk taktskifte vil 
presse frem stadig større krav til produksjonseffektivitet, nye salgsmodeller og behov for å danne lokale leveransemodeller inn mot nye næringer.

• Vestlandsscenarioene 2020 viste et stort potensielt utfallsrom i verdiskapning og fremtidig sysselsettingsgrad på lang sikt. I Øygarden er man i større grad eksponert og bygget rundt en ensidig næringsstruktur 
som skaper en større sårbarhet. Scenarioene i dette kunnskapsgrunnlaget viser at omstillingsbehovet vil være stort for å sikre fremtidig vekst, men at store investeringsprosjekter som Northern Lights og 
Sotrasambandet samtidig skaper en gryende optimisme. 

• Svært få regioner har så ambisiøse planer om ny grønn næringsutvikling og nye arbeidsplasser som Øygarden, men det vil være svært krevende å realisere.  Det er mange barrierer som må forseres innenfor blant 
annet infrastruktur, attraktivitet og en erkjennelse om at dette vil man ikke mestre alene. Tett offentlig/privat samarbeid og nye partnerskapsmodeller vil være kritiske suksessfaktorer for å lykkes både med å 
tiltrekke seg nye lokomotiver, men også i omstilling av eksisterende industri for å sikre fremtidig konkurransekraft.  

• Energiparken på Kollsnes er et initiativ som er bredt forankret og som kan bidra til å knekke Vestlandskoden i praksis. Øygarden har et stort verdiskapingspotensial innenfor alle «ocean industries» og 
forutsetninger for å bli det norske utstillingsvinduet for grønn ny industriutvikling bygget på ryggen av eksisterende industri. For å lykkes med å ta en slik posisjon vil det være en forutsetning med felles strategi 
og målbilde for ny verdiskapning i regionen, høy vertskapsattraktivitet og felles masterplaner om både områdeutvikling og nye satsinger. Konkurransen er ikke mellom kommunene i Vestland, vi konkurrerer på en 
internasjonal arena hvor konkurransen er knallhard og mobiliseringen må starte nå. 

• Vi ønsker å takke alle involverte i dette samarbeidsprosjektet og all informasjon vi har fått gjennom både dybdeintervjuer og innspillsmøter. Vi heier på Øygarden!
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Øygarden er den 7. beste kommunen 
i Vestland og nr. 49 i Norge
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Historisk utvikling i rangering viser at Øygarden har gode 
forutsetninger for å lykkes med næringsutvikling

49. plass i 
kommune NM 

2020

48. plass

79. plass

69. plass

Kommune NM 2020 - NHO

Kommune NM, NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft 
basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og 
kommunal økonomi. I denne sammenheng rangeres Øygarden som den 49. 
kommunen i Norge. Spesielt har kommunen en god rangering i kategorien 
næringsliv, der blant annet rangeringeringen i næringsvariasjon har hatt en 
positiv utvikling de siste årene (rangert som nr. 44 i 2013 og nr. 23 i 2019). 

Nasjonal
plassering totalt

Nasjonal plassering innen de ulike kategoriene

https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/


Tilbake til kapitteloversikt

Illustrasjonsfoto: Helge Sunde

Øygarden i dag 
og historisk 
tilbakeblikk

2
Snapshot Næringsstruktur

Historisk 
tilbakeblikk

Sammenstilling 
mot Vestland

Covid-19 effekter



Målt etter verdiskapning er olje og gass den største næringen i Øygarden

Side 10

Sysselsettingsbildet viser at en stor andel av de sysselsatte jobber i næringene som også 
har høy verdiskaping, herunder tjenesteyting, olje og gass, bygg, anlegg og eiendom. 
Andelen som er sysselsatte i næringer som varehandel og jordbruk og skogbruk er høyere 
enn deres respektive andeler av verdiskapingen. 

Sysselsettingstall for jordbruk og skogbruk er hentet fra SSB. Totalt er det 12 400 
sysselsatte i privat sektor i Øygarden, målt etter regnskapstall, samt NIBIOs tall for 
jordbruk og skogbruk1.

Total verdiskapning, 2019
(i 1 000 NOK)

Sysselsatte, 2019

Grafen over viser verdiskapning i Øygarden fordelt på næring og eksklusiv offentlig sektor. 
Total verdiskapning for kommunen i 2019 er i overkant av 9 milliarder NOK. Øygardens 
næringer er forholdsvis tungt knyttet til  eksportnæringer som olje og gass, marin, 
fornybar energi og maritim næring. Samlet står disse næringene for 44 % av 
verdiskapningen i regionen. Samtidig skjer det betydelig verdiskapning i næringene bygg, 
anlegg og eiendom, tjenesteyting og varehandel. 

1Regnskap fra landbruket er mangelfulle i Proff, og verdiskapingen innen jordbruket er derfor hentet fra NIBIOs analyse fra 2016, Verdiskaping  i  landbruk  og  landbruksbasert verksemd i Hordaland og Sogn og Fjordane, justert for inflasjon og 
vekst i næringen.
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Over 3/4 av selskapene i Øygarden er definert under hovednæringene bygg, 
anlegg og eiendom, tjenesteyting og varehandel  

Side 11

Antall selskaper per hovednæring i Øygarden, 20191

Vi ser at det er klart flest selskaper innenfor bygg, anlegg og eiendom. Nærmere halvparten av disse driver med omsetning av og drift av fast eiendom, blant annet knyttet til de større 
næringsparkene.  1/3 av selskapene operer innen delnæringen oppføring av bygninger. 

1I 2019 er det 2 276 selskaper i Øygarden som har levert regnskap. Ved å gruppere selskapene per hovednæring kan vi se hvor mange selskaper som finnes i de ulike næringene i Øygarden. I figuren over er det 
foretatt analyse basert på selskaper med 2 eller flere ansatte. Totalt er det 818 selskaper med mer enn to ansatte registrert i Øygarden. 
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De største selskapene målt i antall arbeidsplasser er i hovedsak innenfor 
industri, olje- og gass og marin

Side 12

Tjenesteyting

Varehandel

ReiselivMedie og 
kommunikasjon

Olje og gass

Maritim

Bank og Finans

Jordbruk og skogbruk

Bygg, Anlegg og Eiendom

Marin
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Bygg, anlegg og eiendom, tjenesteyting og varehandel står for den klart største andelen av selskaper med færre enn 100 sysselsatte, som vist i grafen under. For selskaper med 100 eller flere 
sysselsatte er det en større andel innen olje og gass, industri, marin, og de andre eksportnæringene.

Totalt er det registrert 818 selskaper i Øygarden med to eller flere ansatte. 

Antall selskaper fordelt på sysselsatte og næring
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818
selskaper

639
selskaper

179
selskaper

4 134
Sysselsatte

7 966
Sysselsatte

Det er stor variasjon mellom selskaper som har hovedkontor i Øygarden og de 
som har avdelinger i Øygarden

I 2019 er det 2 276 selskaper i Øygarden som har levert regnskap. Ved å gruppere selskapene per hovednæring kan vi se hvor mange selskaper som finnes i de ulike næringene i Øygarden. I figuren over er det 
foretatt analyse basert på selskaper med 2 eller flere ansatte. Totalt er det 818 selskaper med mer enn to ansatte registrert i Øygarden. 
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Siden 2015 har vi sett en markant nedgang i industriarbeiderens plass i 
Øygarden

Side 15
Kilde: SSB, tabell 08536, koblet mot EYs næringsinndeling
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2,7 % nedgang i sysselsetting fra 2015 - 2019 

færre sysselsatte i olje og industrinæringene 734 

flere sysselsatte i offentlig sektor393

Ved å mappe SSB sine sysselsettingstall mot våre næringsinndelinger kan vi si hvordan 
sysselsettingen i Øygarden har utviklet seg historisk. Samlet ser vi en nedgang i total 
sysselsetting på 2,7% fra 2015 til 2019. I 2015 var antall sysselsatte 14 877, mens det i 
2019 var 14 480. 
Denne nedgangen drives av olje og industrinæringen, som har klart størst reduksjon i 
sysselsetting siden 2015. Olje- og industrinæringen har gått ned med 24 % fra 2015-2019, 
grunnet nedgang i maskinreparasjon og -installasjon. 

I tillegg har det vært en nedgang i reiseliv og tjenesteyting. Sysselsettingen innen bygg, 
anlegg og eiendom, marin og varehandel går opp i samme periode. Den klart største veksten 
har imidlertid vært innen offentlig sektor.

https://www.ssb.no/statbank/table/08536/


Olje og gass
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Olje og gass er den klart største verdiskaperen i Øygarden. I 2019 var total 
verdiskapning 2,2 milliarder. Dette utgjør tilnærmet 1/4  av 
verdiskapningen i privat sektor i kommunen. Verdiskapningen har falt 
kraftig fra 2018, i stor grad drevet av en nedgang i delnæringene 
utvinning og tjenesteleverandørleddet. Til tross for at 
tjenesteleverandørnæringen har opplevd et fall i verdiskapning fra 2018 til 
2019, står de fortsatt for den største delen av verdiskapningen. 

Antall ansatte i næringen er tilnærmet uendret fra 2018 til 2019, og 
næringens ansatte utgjør omtrent 17 % av de ansatte i privat sektor i 
kommunen. Den største delen av de ansatte arbeider innenfor 
delnæringen tjenesteleverandør, i overkant av 50 %. 

Verdiskaping
Andel av verdiskapning i 

privat sektor (2019)

Antall ansatte
Andel av ansatte i privat 

sektor (2019)
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Olje og gass
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Illustrasjonsfoto: Helge Hansen / Equinor ASA
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Bygg, anlegg og eiendom

Side 18

Bygg, anlegg og eiendom består av fem delnæringer. På 
konstruksjonssiden finnes anleggsvirksomhet, oppføring av bygninger, og 
spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. Delnæringen «Omsetning og drift 
av fast eiendom» innebefatter kjøp, salg og formidling av eiendom, mens 
tjenester tilknyttet eiendomsdrift dekker vedlikehold og renhold av 
bygninger og eiendom.

Verdiskapningen i næringen er betydelig, og utgjør i 2019 hele 1,8 
milliarder kroner. Delnæringene omsetning og drift av fast eiendom, og 
spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet står for den høyeste 
verdiskapningen. Samlet står de for 74 % av verdiskapningen i næringen. 

Næringen er også en av de store sysselsetterne innen privat sektor, og står 
for 18 % av de ansatte i privat sektor i Øygarden kommune. 
Sysselsettingsbildet skiller seg noe fra verdiskapningsbildet, da 
delnærnæringen spesialiserte bygg- og anleggsvirksomhet står for den 
klarte største konsentrasjonen av ansatte, omtrent 50 %. 
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Bygg, anlegg og eiendom

Side 19 Bilde: Tekna

En betydelig økning i utsatte prosjekter øker risikoen for nedgang i aktivitet og 
lønnsomhet. Noen av de mest avgjørende faktorene for markedet fremover er: 

• hvor fort økonomien vil komme tilbake til normalen

• at Covid-19 kostnadene ikke går på bekostning av investeringer og vedlikehold

• at store industrielle prosjekter realiseres og regionale aktører får kontrakter
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Bygg, anlegg og eiendom 
står for 18% av de ansatte 

i Øygarden og er en 
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https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/bygg-og-anlegg/


Marin

Side 20

Marin er en viktig del av eksportnæringene på Vestland og en viktig næring 
for Øygarden. Totalt står næringen for omtrent 10 % av verdiskapningen. 
Største del av verdiskapningen stammer fra fiske og oppdrett. Totalt står 
disse to næringene for ca. 77 % av verdiskapning. Når vi ser på hvor de 
fleste jobber, er det imidlertid klart flest ansatt innen foredling. Tilnærmet 
50 % av de ansatte i marin er ansatt innen delnæringen foredling. Høye 
driftskostnader medfører imidlertid at denne næringen har en lavere 
verdiskapning enn oppdrett og fiske. 

Verdiskapningen og sysselsettingen I næringen er på landsbasis forventet 
å stige mot 2050. SINTEF har predikert årlige vekstrater på 5,2-6,3% og 
0,9-2,0% for henholdsvis verdiskaping og sysselsetting. For Øygarden vet 
vi at det er mange konkrete planer og prosjekter innen denne næringen, 
blant annet er det en del planer knyttet til landbasert oppdrett med Salmo
Terra og Blom Salmon.
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Fotoillustrasjon: Adrian Nyhammer Olsen
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Marin næring utgjør ca. 5% 
av arbeidsplassene i 

Øygarden og står for 10% 
av verdiskapningen

Er en vekstnæring. Stort potensiale for både nyetableringer, 
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Reiseliv
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Reiselivsnæringen er i denne rapporten delt inn i følgende delnæringer: 
transport, overnatting og servering, formidling, aktiviteter og kultur. 
Reiselivsnæringen har de siste årene opplevd en sterk vekst både globalt 
og nasjonalt. 

I Øygarden står reiselivet for en relativt liten andel av total verdiskapning 
(3,1 %). Reiselivet har imidlertid opplevd god vekst fra 2018 til 2019 på 
ca. 17 %. Sterkest var veksten i transportnæringen, som også står for den 
største del av verdiskapningen og sysselsettingen i 2019. Totalt hadde 
reiselivet i Øygarden verdiskapning på 290 millioner NOK i 2019.

Næringens andel mål etter sysselsetting utgjør en større andel 
sammenlignet med verdiskapning. Totalt er 944 personer ansatt i 
næringen. Dette utgjør 8 % av antall ansatte i privat sektor. Vi ser også at 
det er transportnæringen som utgjør største andel av arbeidsplassene, 
etterfulgt av servering. 

Verdiskaping
Andel av verdiskapning i 

privat sektor (2019)

Antall ansatte
Andel av ansatte i privat 

sektor (2019)

3,1 %

2018 2019
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Reiseliv
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Bilde: Kystmuseet i Øygarden
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Reiselivsnæringen utgjør 8 % 
av arbeidsplassene og står 

for ca. 3,1 % av 
verdiskapningen

Reiselivet er den 
næringen som er 
hardest truffet av 

COVID-19

Viktig næring for kommunens profil og 
som satsingsområde
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https://www.gulenskyss.no/bat/rosesund


Varehandel
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Hovednæringen varehandel deles opp i tre delnæringer: detaljhandel 
(unntatt motorvogner), agentur- og engroshandel og 
kjøretøyreparasjoner og -handel. 

Total verdiskapning var 890 millioner NOK i 2019. Varehandelen utgjør 
10 % av private verdiskapning i Øygarden, med hovedtyngden i Straume 
området. Målt etter omsetning er Sartor Storsenter det nest største 
kjøpesenteret i bergensregionen med en omsetning på 2 186 millioner 
kroner i 2019. 

Varehandelen er også en stor sysselsetter i kommunen og omtrent 17 % i 
privat sektor arbeider i varehandel. Utviklingen i næringen har vært 
moderat, med noe vekst fra 2018 til 2019. Videre må denne næringen 
rigge seg i konkurranse med netthandelen for å sikre fortsatt vekst.

Verdiskaping
Andel av verdiskapning i 

privat sektor (2019)

Antall ansatte
Andel av ansatte i privat 

sektor (2019)

10 %

2018 2019
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Varehandel
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Bilde: Thon Eiendom – Sartor kjøpesenter

Varehandelen har sammenlignet 
med andre næringer hatt et sterkt 

2020, men må rigge seg i 
konkurranse med netthandelen
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17% av private arbeidsplasser
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Maritim
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Maritim næring står for 6,8 % av verdiskapningen i Øygarden, og er en 
viktig eksportnæring for kommunen. Øygarden er også nabokommune til 
Norges maritime hovedsete, Bergen. 

Maritim næring kan deles i fire delnæringer. I øygarden er det 
tjenesteleverandørleddet som er den store verdiskaperen. De står i 
overkant for 50 % av den totale verdiskapningen. Dette omfatter blant 
annet IT-leverandører, konsulent- og logistikkselskaper. Næringen har 
opplevd en nedgang de siste årene. Denne nedgangen er spesielt knyttet 
til verftsindustrien som har opplevd konkurser og nedgang i  
driftsinntekter.

I 2019 er det 642 ansatt i maritim næring. Dette utgjør 5,1 % av de 
ansatte i privat sektor i kommunen. 

Verdiskaping
Andel av verdiskapning i 

privat sektor (2019)

Antall ansatte
Andel av ansatte i privat 

sektor (2019)

6,8 %

2018 2019
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2018 2019
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Industri

Side 28

Industrinæringen omfatter næringsvirksomhet som bearbeider råstoff 
eller råvarer. I 2019 stod industrinæringen for 6,6 % av den totale 
verdiskapingen i privat sektor i Øygarden, og 7,5 % av de privat 
sysselsatte i kommunen.

Industrinæringen er bredt definert i denne rapporten, men inkluderer ikke 
selskaper innen olje og gass, da disse er definert i egen næring. 
Metallvareindustrien er både den største verdiskaperen og sysselsetteren 
innenfor industrien i Øygarden. Totalt står denne delnæringen for 58 % av 
verdiskapingen og ansetter 63 % i industrien i 2019. Solidenergy er et av 
selskapene som bidrar sterkt til dette resultatet.

Industrinæringen har de siste årene opplevd en jevn vekst nasjonalt, men 
står stadig for en mindre andel av fastlands-Norges BNP. 

*Det er mange delnæringer innen industri. Grafene over viser de fem største delnæringene etter 
verdiskapning og sysselsetting.

Verdiskaping
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sektor (2019)

6,6 %

2018 2019
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*Det er mange delnæringer innen industri. Grafen over viser de fem største delnæringene målt etter
driftsinntekter,Bilde: Solidenergy Ågotnes
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Tjenesteyting

Side 30

Tjenesteyting kan brytes ned i 38 delnæringer. Av disse er det 
omsorgstilbud og barnehagetjenester, land- og rørtransport, IT-tjenester, 
undervisning og hovedkontortjenester og adm. rådgivning som har høyest 
verdiskapning.

Total verdiskapning i 2019 var over 1 milliarder NOK. Det har vært en 
nedgang i næringen fra 2018 til 2019, da spesielt innen IT-tjenester. 
Fallet i denne delnæringen skyldes i hovedsak flytting av verdier mellom 
underenheter i ACOS som har ulike NACE-koder, delvis slik at verdiene for 
2019 er under hovednæringen medinæringen. 

Tjenesteyting representerer ca. 20 % av de sysselsatte i privat sektor i 
Øygarden og er dermed den største sysselsetteren innen privat sektor. 
Delnæringene med høy verdiskapning vises også å ha en stor andel av 
sysselsettingen, men vi ser at delnæringen sports- og fritidsaktiviteter er 
den tredje største næringen innen tjenesteyting med tanke på 
sysselsetting.

*Det er mange delnæringer innen tjenesteyting. Grafene over viser de fem største delnæringene etter 
verdiskapning og sysselsetting.
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Tjenesteyting

Side 31 *Det er mange delnæringer innen industri. Grafen over viser de fem største delnæringene målt etter
driftsinntekter,Bilde: Danielsen barne- og ungdomsskole, Sotra
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Bank og finans
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Hovednæringen bank og finans består av delnæringene forsikring og 
pensjonskasser, finansieringsvirksomhet og finans 
og forsikringshjelpetjenester. Sistnevnte er minimalt representert i 
Øygarden. 

Total verdiskapning for næringen var i 2019 på 540 millioner NOK, 
hvilket gjør den til en av de minste næringene i kommunen, både med 
tanke på verdiskapning og sysselsetting. Næringen har imidlertid hatt en 
vekst fra 2018 til 2019, målt i verdiskapning har næringen nærmest 
doblet seg med en vekst på ca. 80 %. 

Målt i verdiskapning er det i hovedsak forsikring og pensjonskasser som 
utgjør det store volumet. Ser vi på sysselsettingen, arbeider de fleste 
innen finansieringsvirksomheter, der filialene til Sparebanken vest og DnB 
utgjør største andelen. 

Verdiskaping
Andel av verdiskapning i 

privat sektor (2019)

Antall ansatte
Andel av ansatte i privat 

sektor (2019)
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Medienæringen består av tre delnæringer: informasjon og 
kommunikasjon, trykking og grafisk industri og reklamevirksomhet og 
markedsundersøkelser. 

Total verdiskapning var ca. 230 millioner i 2019. Næringen har hatt en 
kraftig økning fra 2018 til 2019, årsaken til dette er at verdier ble flyttet 
mellom underenheter i ACOS fra underenhet under tjenesteyting til 
underenhet under media og kommunikasjon. 

Samlet utgjør ikke næringen media og kommunikasjon en stor andel av 
den totale verdiskapningen eller sysselsettingen i kommunen. For 2019 
var ca. 2 % av de ansatte i privat sektor ansatt innen it, media og 
kommunikasjon. 

Verdiskaping
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Jordbruk og skogbruk

Jordbruk og skogbruk kan deles opp i to delnæringer: jordbruk, 
tilhørende tjenester og jakt og skogbruk og tilhørende tjenester. Det 
leveres i liten grad regnskaper i denne næringen, og verdiskapningen må 
derfor estimeres ved bruk av annen data. NIBIOs rapport «Verdiskaping i 
landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland og Sogn og Fjordane» 
har kartlagt verdiskapningen i Vestlandskommunene i 2016, og det er 
dette som danner utgangspunktet for våre estimater for verdiskapning i 
næringen. Ved å inflasjonsjustere og fremskrive veksten i næringen til 
2019-nivåer, kan vi si noe om næringens størrelse i Øygarden kommune i 
2019. 

Vi anslår at verdiskapningen i næringen er på nærmere 15 millioner 
kroner i 2019. Dette utgjør 0,2% av kommunens verdiskapning. Antall 
sysselsatte i næringen var ifølge SSB 45 i 2019.

Verdiskaping
Andel av verdiskapning i 

privat sektor (2019)

Antall ansatte
Andel av ansatte i privat 

sektor (2019)

0,2 %

2018 2019

0,014 mrd 0,015 mrd

2018 2019

47 450,4 %

Fornybar energi

Hovednæringen fornybar energi er omtrent ikke representert i Øygarden 
kommune. Årsaken til dette er at næringen slik den er definert i denne 
rapporten omfatter selskaper med NACE-koder knyttet til blant annet 
vann-, sol- og elektriskkraft. Delvis kan det være flere selskaper i 
kommunen som leverer tjenester eller varer innen området fornybar 
energi, men som følge av deres NACE-kode fra regnskapsdataen blir de 
ikke plassert i denne hovednæringen. 

I øygarden er det et selskap som er registrert i denne hovednæringen. 
Dette er Sartor Nærvarme AS. Selskapet har en verdiskapning på ca.6 
millioner NOK, men ingen registrerte ansatte i Proff. 

Verdiskaping
Andel av verdiskapning i 

privat sektor (2019)

Antall ansatte
Andel av ansatte i privat 

sektor (2019)

0,06 %

2018 2019

0,006 mrd 0,006 mrd
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0 00,0 %
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Øygarden sin næringsstruktur skiller 
seg fra Vestland på en rekke områder
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Olje og industrinæringene mer viktig
Olje og industrinæringen utgjør en større del av 
verdiskapningen i Øygarden sammenlignet med Vestland. 
I Øygarden står disse næringene for totalt 31 % av total 
verdiskapning, i Vestland er andelen bare 18 %. 

Havnæringene er godt representert
Havnæringene utgjør en stor andel av verdiskapningen i 
Øygarden (41,2 %) og er viktig for kommunens totale 
verdiskapning.

Bygg, anlegg og eiendom 
Bygg, anlegg og eiendom står for en stor del av 
verdiskapningen i Øygarden og sammenlignet med 
Vestland er dette en næring som har større betydning for 
både total verdiskapning og sysselsetting.



Sysselsettingen i Øygarden har en 
større andel i havnæringene 
sammenlignet med Vestland

Side 37

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Maritim

Marin

Olje og gass

Medienæringen

Industri

Bank og Finans

Reiseliv

Bygg, Anlegg og Eiendom

Varehandel

Tjenesteyting

Fornybar energi

Sysselsettingsandeler per næring

Næringens andel av ansatte i Bergen Andel Vestland

Havnæringene er også viktig for sysselsettingen
Havnæringene er viktig for både kommunens 
verdiskapning og sysselsetting. Sammenligner vi med 
Vestland har næringene en større andel av total 
sysselsetting (28 %).

Tjenesteyting er den største sysselsetteren i Øygarden, 
men sammenlignet med Vestland total utgjør den en 
mindre andel 
Totalt er tjenesteyting den største sysselsetteren i 
Øygarden (19 %), men basert på kommunens 
næringssammensetning er den mindre markant enn hva 
den er for resten av Vestland. 

Bygg, anlegg og eiendom 
Bygg, anlegg og eiendom er viktig for sysselsettingen i 
Øygarden og i overkant av 17 % er sysselsatt i denne 
næringen. Omtrent 50 % er sysselsatt innen spesialiserte 
bygge- og anleggsvirksomhet. 
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Øygarden har historisk hatt et høyere ledighetsnivå sammenlignet med tilsvarende 
kommuner. Det virker imidlertid til at kommunen har klart seg godt gjennom covid-19 

Side 39

Øygarden har historisk hatt et noe høyere ledighetsnivå sammenlignet med andre 
tilsvarende kommuner i Vestland fylke. Spesielt opplevde kommunen et høyt ledighetsnivå 
som følge av oljekrisen i perioden 2014-2016. Kommunene har imidlertid hatt en positiv 
trend etter oljekrisen, med et fallende ledighetsnivå, som i 2019 nærmet seg nivået før 
oljekrisen. 

Øygarden har historisk hatt et noe høyere ledighetsnivå sammenlignet med andre 
kommuner i Vestland

Ledigheten i kommunen økte kraftig ved nedstenging i mars, men sank raskt tilbake til 
mer «normale» nivåer

Tall fra NAV Vestland viser at Øygarden opplevde en kraftig økning i antall ledige de første
månedene etter nasjonal nedstenging i mars. Grafen indikerer imidlertid at de høye
ledighetstallene var relativt kortvarig og i perioden juni/juli var ledigheten omtrent tilbake på
samme nivå som før covid-19 inntraff. Ledigheten har holdt seg stabil tom. uke 3 i januar
2021.

Kommuneprofilen, statistikk NAV Vestland – link.
Ledighetsnivået historisk er et anslag basert på ledighetsnivået for de tre tidligere kommunene Fjell, Sund og Øygarden, som etter 2020 utgjør Øygarden kommune.  
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Selskapene i Øygarden har mottatt i overkant av 10 millioner kroner fra statens 
kompensasjonsordning for næringslivet i forbindelse med covid-19
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45 selskaper har mottatt støtte 

(utgjør 0,4% av de selskapene som har 
fått støtte)

17 selskaper har mottatt støtte i to 

eller flere perioder

Reiseliv

Olje og gass

Bygg, anlegg og 
eiendom

Varehandel

Tjenesteyting

Marin

Industri

Medienæringen

~ 4,27 mNOK

~ 1,79 mNOK

~ 1,60 mNOK

~ 1,25 mNOK

~ 0,98 mNOK

~ 0,20 mNOK

~ 0,20 mNOK

~ 0,11 mNOK

7 selskaper 14 tilskudd

5 selskaper 7 tilskudd

9 selskaper 12 tilskudd

8 selskaper 10 tilskudd

11 selskaper 14 tilskudd

2 selskaper 4 tilskudd

2 selskaper 2 tilskudd

1 selskap 2 tilskudd

> 10 mNOK er utbetalt i støtte 

til selskaper i Øygarden

0,3% av støtten som er 

utbetalt har havnet hos selskaper i 
Øygarden

Statens kompensasjonsordning, tildelinger av tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet, tall hentet 08.03.2021.

Øygarden Askøy Bjørnafjorden Alver

10 mNOK 2,6 mNOK 5,7 mNOK 3,4 mNOK

Fordeling av tilskudd basert på hovednæringer

https://data.brreg.no/kompensasjonsordning/innsyn/


Det er få vinnere i «avstandsøkonomien» 2020 og gjentatte nedstenginger 
inn i 2021 vil kunne skape langsiktige konsekvenser for flere næringer

Side 41 Kilde: EY Analyse kvalitativ 

HVILKE NÆRINGER ER HARDEST TRUFFET? KOMMENTARER

Negativ

Positiv

Positiv

Negativ

• Reiseliv er næringen som er hardest rammet med 
langt lavere omsetning og sterk reduksjon i antall 
sysselsatte. 

• Det er stor forskjell på grad av påvirkning fra 
covid–19 på ordrebaserte næringer som 
skipsverft, som opplever virkningen over tid, og 
direkte påvirkbare næringer som reiselivet, som 
umiddelbart merker etterspørselsbortfallet.

• I olje- og gass-næringen har fallet i oljeprisen vært 
dramatisk, men stabilisert seg i løpet av året. 
Endrede skatteordninger har bidratt til en mindre 
dramatisk utvikling etter hvert.

• Marin næring har i stor grad klart å beholde 
aktivitetsnivået, men får en dupp i 2020.

• Store næringer som varehandel, industri og bygg 
& anlegg har i stor grad klart å opprettholde 
aktivitetsnivået 
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Tilbake til kapitteloversikt

Illustrasjonsfoto: Erik Johan Bjertnaes

Neste trekk

3
Nye muligheter Barrierer

Klynger og 
ressurser



Mye tyder på at næringslivet også i Øygarden 
vil gå gjennom en tøff overgang på vei mot et 
grønt skifte.

Side 43 Perspektivmeldingen 2021

50 000
færre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen 

innen 2030 
(Perspektivmeldingen 2021)

250 000 
nye jobber må skapes i privat sektor de neste 

ti årene 
(NHO, Våre neste trekk 2020)

(est.) 1 000 mrd. euro
Skal investeres i det grønne skifte gjennom 

EUs Green Deal og den tilhørende 
taksonomien

(EY)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20202021/id2834218/


Sentrale drivere som vil påvirke retningen for Øygarden

Sirkulærøkonomi Dekarbonisering Industriell robotisering

Automasjonsgraden i internasjonal industri viser 
store variasjoner, Norge ligger lavt på denne 

oversikten. Våre naboer har 5 ganger så høy robot-
tetthet og det er forventet at investeringer i 

automatisering vil øke de neste årene pga. krav om 
kostnadseffektiv produksjon og logistikk. 

EU og Norge skal legge om fra lineær til sirkulær 
økonomi. I dag er verdensøkonomien kun 8,6 % 

sirkulær og Norge kun 4 %. Det vil ligge stort 
potensial i business to business elementet av 

sirkulærøkonomi rundt f.eks industriparkene for å 
øke attraktivitet og redusere kostnadskurver for 

nyetableringer.   

Crossover innovasjoner og bransjeglidninger

Store deler av energiovergangen mot 
nullutslippssamfunnet krever teknologi og 

kompetanse fra oljenæringen. Grunnteknologi 
utviklet i oljenæringen kan brukes for å etablere og 
forbedre prosesser i tilstøtende havnæringer. Vi vil 

se helt nye konstellasjoner. 

Energitransformasjon

For å lykkes med dekarbonisering vil vi trenge hele 
verktøykassen av teknologiske innovasjoner som 
CCS, CCU og innføring av nye rene energibærere. 
Batteriteknologi, hydrogen, havvind, bærekraftig 
jet-fuel vil alle være store satsningsområder innen 
transport og prosessindustri, men vil være svært 

krevende å implementere da det krever endring av 
hele verdikjeder.

Vestland har besluttet en visjon om nullutslipp i 
2030. EU har besluttet 55% CO2 reduksjonen innen 

2030. Vi vil produsere 65% mindre olje og gass i 
2050. Energieffektivitet, fornybar energi, 

elektrifisering og lagring vil vokse, men vi trenger 
skalering av både CCS og CCU for å lykkes. 

Digitalisering

Teknologier og ferdigheter innen 3D printing, 
kunstig intelligens, maskinlæring, 5G og internet of

things vil være trender i industriell utvikling. 
Digitalisering og nye forretningsmodeller innen 
salg, distribusjon og partnerskap er generiske 

trender som vil påvirke hele næringslivet.  
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Hva preger denne endringen?
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Slik når vi nullutslipp innen 2050
Totale utslipp per sektor i en kostnadsoptimal utvikling mot nullutslipp for EU-271

Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Kilde: McKinsey, UNFCCC

1. Ekskludert internasjonal flytrafikk og shipping

2. Ofte kalt LULUCF, dette inkluderer alle utslipp og opptak av klimagasser i sektoren for skog og annen 
arealbruk

I rapporten «Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy 
Sector», fra IEA i 2021 går det klart frem at det ikke er rom for noen 
nye oljefelt dersom 2050 klimamålet skal nås. 

4,60
4,00 3,90

2,30 2,20
1,80

-0,60 -0,70 -0,90 -1,10 -1,20 -1,20 -1,40

-4,50 -5,00

Fremtidens jobber krever høy kompetanse
Estimert netto vekst1 i jobber i Europa2 2018-2030, millioner jobber

1 Basert på MGIs mitveis-scenario for 16 jobbkategorier (her vises 15 kategorier siden to helse-relaterte kategorier er samlet)
2 Framskrivninger for EU-27 land pluss UK og Sveits
Kilde: McKinsey Global Institute «The Future of work in Europe»
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Industri

Private tjenester

Offentlig tjenester

Norsk arbeidsliv har vært gjennom store endringer før
Sysselsatte i Norge etter sektor, prosent av arbeidsstyrken

Arbeidstimer brukt som fordelingsnøkkel for 1955 og 1995, og antall sysselsatte brukt for 1915 og 2020
Kilde: SSB, McKinsey



Kombinasjonen av folk, ressurser og geografisk 
beliggenhet gjør at Øygarden har alle forutsetninger 
for å bli utstillingsvinduet for fremtidens næringsliv 

En skaperkultur befestet 
med kapitalsterke og 
initiativrike ressurser

Tilstrekkelig areal til å skape 
ny industri uten å gjøre 
ytterligere naturinngrep

Summen av Sotrasambandet, 
Northern Lights og ny 

godshavn setter Øygarden i en 
unik posisjon til å utvikle seg til 

et fyrtårn i vest

Lengste kystlinjen på 
Vestlandet (70 km) -

strategisk posisjonert 
for alle industrier innen 

“hav møter land”

Co2 levert på døren og en 
velutviklet infrastruktur skaper 

et unikt potensiale for å 
realisere sirkulære 

forretningsmodeller

Sterk olje og gassindustrien 
fundamentert for å rette seg 

mot nye muligheter

Beliggenheten vår tett på 
havet og matfatet kan 

utnyttes til å etablere nye 
verdikjeder

Fremtidens 
havneinfrastruktur og 

knutepunkt i seilingsruten 

Tett på komplementære 
miljøer og ressurser i 

Bergen
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Godshavnen 
til Ågotnes

Northern Lights

Sotrasambandet

Det er tre helt sentrale investeringsbeslutninger som vil prege Øygarden de 
neste årene. 
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Kompetansearbeidsplasser
Ledige tomter. Godt egnet til 
å utnyttes som næringsareal 

både mtp. selskaper innen 
tjeneste og varehandel.

Marinnæring
Betydelig andel av 

eksisterende selskaper 
innenfor marinnæring i Sund. 
Samlet dekker de store deler 

av verdikjeden

Eide næringspark
700 mål kjøpt av Marin 

Eiendom.  Målet er å 
bygge opp en marin 
klynge med visjonen 
«høsting fra havet».

Sotrasambandet

Godshavnen 

Northern 
Lights

I kjølevannet av et «tankskip» finnes det alltid mange muligheter. 
Øygarden må utnytte de store driverne til å sikre sin posisjon og skape
nye grønne arbeidsplasser.



The North Atlantic Gateway
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Bergen Havn har nå kjøpt og overtatt tomtearealer på CCB-
basen på Ågotnes og er dermed et steg nærmere bygging av 
topp moderne godshavn på Ågotnes. I følge havnedirektør, 
Johnny Breivik peker 2027 seg ut som et aktuelt årstall for 
endelig etablering. Utflyttingen fra Bergen til Ågotnes vil 
skje gradvis, men Bergen Havn har vært tydelig på at det 
ikke blir en etablering på Ågotnes før Sotrasambandet er 
ferdig.

Ågotnes skal bli en av de første utslippsfrie havnene i 
Europa. Den nye havnen vil kunne bli et godsknutepunkt i 
regionen og det vil tilrettelegges for nullutslipps 
sjøtransport mellom knutepunktene Ågotnes og industri og 
varelager i distriktet. 

I 2019 utarbeidet Vill, CIVITAS og COWI, en mulighetsstudie 
i forbindelse med flytting av Bergen Havn I mulighetsstudien 
fremgår det at Bergensregionen har hatt en betydelig 
nedgang i godsomslaget for stykkgods på kjøl siden 2010, 
med lite trafikk over kaikanten knyttet til tradisjonelle 
varegrupper med skip, som bulk og uensartet stykkgods.  
Flytting av Bergen Havn til Ågotnes åpner opp for betydelig 
trafikkvekst for samtlige varegrupper på kjøl dersom 
forholdene legges til rette for en slik utvikling. 

Produksjonsrettet næringsliv etablerer seg ofte i tilknytning 
til et offentlig kaianlegg for å utnytte alt eksisterende og 
tilrettelagt infrastruktur. Det tilgjengelige landområdet på 
ca. 700 dda. På Ågotnes gir betydelige muligheter for å 
tilrettelegge for gode tjeneste- og infrastrukturtilbud, men 
realisering av Sotrasambandet er en forutsetning. 

Bergen Havn, Bergn Havn mulighetsstudie, CCB - Vill

Regjeringen har et tydelig politisk mål om å få mer gods over fra vei til sjø. Utviklingen I Europa går mot å konsentrere gods for å 
få opp volumet I havnen. Prosessen med å tilpasse seg fremtidens maritime utvikling er alt i gang på Ågotnes. Det er i koblingen
mellom innovative bedrifter, logistikkaktører, teknologibedrifter, grossister, forskningsinstitusjoner, boliger, hoteller og urbane 
funksjoner at fremtidens havn skal bli en realitet. 

2027 peker seg ut som et aktuelt årstall for endelig etablering av godshavnen på Ågotnes. «Vi ser for oss en gradvis utflytting 
til Ågotnes, men vi er tydelige på at vi ikke kan etablere oss der ute før Sotrasambandet er ferdig», i følge havnedirektør 
Johnny Breivik

https://bergenhavn.no/ett-steg-naermere-ny-godshavn-pa-agotnes-se-animasjon-om-hvordan-det-kan-bli/
https://static1.squarespace.com/static/5a81f4b26f4ca32208c39452/t/5d0b6e966939ce000124939f/1561030344867/190619+BERGEN+HAVN+MULIGHETSSTUDIE+r+.pdf
https://www.vill.no/ccb-gotnes


Energiparken
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Mottak for CO2 og hydrogenproduksjon
Equinor skal bygge verdens første mottaksanlegg for CO2, 
Northern Lights. Finansieringen av prosjektet er nå sikret over 
statsbudsjettet for 2021. 

Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra 
fangstanleggene til mottaksterminalen ved Kollsnes i 
Øygarden. Fra mottaksterminalen vil CO2 –gassen senere bli 
pumpet gjennom rør til et lager i tomme reservoar under 
havbunnen ute på kontinentalsokkelen. Arbeidet med å bygge 
anlegget starter i 2021 og skal stå ferdig i 2024. Når 
aktiviteten i byggeperioden er på topp, vil det anslagsvis være 
vel 150 personer sysselsatt i prosjektet.  

Northern Lights kan ta imot 1,5 millioner tonn årlig i første 
fase, og 5 millioner tonn årlig i andre fase. EUs mål og netto 
null og 55 prosent kutt til 2030 øker mulighetene for at 
Northern Lights får kunder. Prosjektets suksess avhenger 
likevel av streng regulering og forbud av CO2 eller en 
tilstrekkelig høy CO2-pris. 

CCB har inngått samarbeid med ZEG Power, et norsk 
teknologiselskap som har utviklet teknologi for å produsere 
hydrogen fra gass med integrert CO2-fangst.  

CCB har nå investert i et pilotanlegg for hydrogenproduksjon. 
Anlegget skal bygges vegg i vegg med mottaksanlegget for 
CO2 på Kollsnes. Det langsiktige målet er storskala 
hydrogenproduksjon, og pilotanlegget er første trinn på veien 
dit. Pilotanlegget har fått støtte fra Enova på 77 millioner 
kroner og planen er å starte produksjon i 2022. 

Energiogklima.no, CCB Energy Holding AS

Energiparken på Kollsnes drevet av Northern Lights prosjektet og pilotanlegg for hydrogenproduksjon skaper store 
industrielle og samfunnsmessige muligheter for Øygarden, men også for Norge:
• Hydrogen storskala produksjon fra naturgass og en helhetlig verdikjede for hydrogen, inkludert komprimert, flytende, 

ammoniakk og LOHC. 
• Spillvarme fra H2 produksjon
• Industri som kan nyttiggjøre og eller trenger deponere CO2, H2, spillvarme, blant annet marin oppdrett, vekst- og drivhus, 

prosess og energikrevende industri

«Klarer Øygarden å utnytte de mulighetene som oppstår i kjølevannet av prosjektene CO2-fangst og hydrogenproduksjon 
kan Øygarden bli et internasjonalt utstillingsvindu for den nye grønne industrien»

https://energiogklima.no/kommentar/klimavalg21/nodvendige-milliarder-til-co2-lagring/


Eide i Øygarden - fremtidsrettet 
nærings og innovasjonspark
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Eide næringspark ligger på vestsiden av Øygarden med direkte kontakt 
med storhavet. Området har over førti år med industri- og 
næringshistorie. Det hele startet med etablering av mottak av matavfall i 
1980 som ble etablert i næringsområdet Eide Nord. Dette ble drevet 
frem til 1995. I 2004 ble det etablert et pukkverk, og senere i 2006 ble 
det satt opp mottak, lagring og behandling av boring- og avfallsvann fra 
oljen, samt forbrenning av gjenvunnet spillolje. I 2010 ble det utvidet til 
å inkludere lagring og deponering av avløpsslam og hageavfall, samt ble 
området anvendt som deponering av muddmasse fra Puddefjorden i 
perioden 2017-2018. Den nordlige delen av Eide parken styres i dag av 
Franzefoss. 

Det er nå satt i gang omfattende kartlegging og utviklingsplaner for Eide 
sør og Eide. Planforslaget er sendt inn til kommunen og det er ventet at 
offentlig høring og 1. gangs behandling av planene skal gjennomføres i 
desember 2021. 

Målet er å utvikle et klyngeområde for fremtidens marine næring med 
å kombinere bærekraftig marin industri, forskning og innovasjon med 

smart digital logistikk og lager. 

Marin AS, intervju og presentasjoner fra Marin AS

Del 1:

• Logistikk/transport lager/industri, verksted, 
med tilknyttet kontor og parkering

Del 2:

• Industri(marin) produksjon, farmasi-, 
næringsmidler, lager med tanker og tilknyttet 
kontor, parkering og verksteder

Del 3:

• Kai med mottak og landing av marine råvarer 
og produkter. Tanker. 

Langsiktig områdeutvikling – Eide sør

Fremtidsbildet for Eide næring- og innovasjonspark

- et fremtidsrettet næringsareal tuftet på bærekraftig og klimatilpasset arealplanlegging

Totalt medregnet sjøområdet er området på ca 2,2 kvadratkilometer. Selve næringsparken 500 dekar. 

Marin AS har et mål om å bygge en industriklynge på Eide, som blant annet kan jobbe sammen om 
energiløsninger, sier Asbjørn Algrøy i intervju med Vestnytt. En slik klynge på Eide vil supplere det 
marine næringsmiljøet sør i kommunen, Straume-miljøet, CCB gassanlegget på Kollsnes, Energiparken 
med CO2-fangst og Stureterminalen på en måte som kan skape ny næring og flere arbeidsplasser. Eide 
kan bidra med opp mot 3 500 nye arbeidsplasser innen 2050 i Øygarden i følge Marin AS sine 
prognoser.

Flere forretningsmuligheter:

• Utnyttelse av protein, 
omega 3 og cellulose fra 
sekkedyr

• Farmasøytisk industri

• Oppdrett av tang og tare

• Energiproduksjon fra havet



Kystbyen Sotra - Bildetangen
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Sotra Kystby er navnet på det området på Straume og Bildøy i Fjell 
kommune som står framfor en omfattende byutvikling. Kystbyen vil 
omfatte industriparken, idrettsanlegget og turområdet i sør, via Sartor 
Storsenter til Fjell rådhus og helselandsbyen. Videre vil kystbyen omfatte 
Straumssundet, midtre-Bildøy og Bildetangen lengst nord på Bildøy.

Et steinkast fra Sartor Senter, i sundet mellom Kolltveit og Straume, 
ligger Bildøy. Den nordre delen av øyen heter fra gammelt av 
Bildetangen. Her skal området utvikles til et bysentrum og bli en del av 
Sotra Kystby. Bildetangen blir i dag utviklet av Prosjekt Kystby AS, som 
er eid av Liegruppen AS. Første byggeoppstart er anslått at vil skje i 
2024, men avhenger av fremdriftsplanen for Sotrasambandet. 

Intervju og presentasjon med Liegruppen

Boliger til 
7 000 – 10 000
mennesker

3 000 – 4 000
husstander

1 000 – 2 000
arbeidsplasser

2005 Første presentasjon i KPU

2007
Område på nordre Bildøy unntatt rettsvirkning og pekt på som 
byggeområde i KPA vedtekt i KS.

2008 Vedtak om oppstart kommunedelplanarbeid i KPU

2009 Formannskapet vedtar å legge Planprogram til høring

2011 Formannskapet vedtar å legge ut nytt planprogram til høring

2011 Kommunestyret vedtar Planprogrammet samrøstet

2012 Formannskapet vedtar å legge ut Kommunedelplan til høring

2013
Kommunestyret vedtar samrøstet Kommunedelplanen for Nordre 
Bildøyna/Sotra Kystby

2014 Oppstart områderegulering SE1 – Bildetangen

2018 Politisk saksordfører og fremdriftsplan samrøstet vedtak i KPU

2019
Områdeplan for SE1 – Bildetangen samrøstet vedtekten lagt ut til høyring
av KPU

2020
Kommunestyret vedtok samrøstet å prioritere planarbeid for Sotra Kystby 
(Bildetangen).

15 år med planlegging
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Øygarden har et offensivt næringsliv

Carbonor ønsker å bygge en fabrikk 
som fullt utbygd vil kunne gi hundre 

nye arbeidsplasser i Øygarden. 
Valget falt på Øygarden på grunn 

av Northern lights-prosjektet. 

«Øygarden er det ideelle stedet for 
oss både på grunn av den grønne 

profilen og fordi vi ser for oss at det 
kan gi store synergier med 

omkringliggende bedrifter».

Administrerende direktør,
Helen Mørne i Carbonor

Et av landets ledende leverandører 
av programvare, ACOS fortsetter å 

vokse. De siste to årene har IT-
selskapet ansatt 34 nye 

medarbeidere, og er i dag over 150 
ansatte. 

ACOS viser at det er et godt 
grunnlag for etablering av IT- og 
høykompetent arbeidsklynge på 

Straume. 

Liegruppen og SALT Ship Design har 
med Libas utviklet verdens første 
fiskebåt med gass- og batteridrift. 

Nybygget er konstruert med en 350 
cum LNG-tank, som sammen med en 

stor batteripakke sørger for 
fremdriften. 

CCB Energy Park har lokasjoner på 
østsiden av Kollsnes, og her er det 
ønsket å huse det fremtidige CCS-
anlegget. Tanken er at man henter 

naturgass og fører den i land på 
Kollsnes. Rørledningen går gjennom 

CCB Energy Park, hvor man kan 
koble seg på for å kunne etablere 

H2-produksjonsanlegg. CCB har, som 
en av flere investorer gått inn i ZEG 

Power. 
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Når «tipping point» for de nye verdikjedene vil være er usikkert i en tiårs horisont. En fellesnevner er at alle disse nye 
verdikjedene må bygges og skaleres for å bli nye norske industrier. En annen fellesnevner er at de nye verdikjedene er 
havbaserte og da er Øygarden helt strategisk plassert for å være en lokasjon for flere av disse. 



Side 55

Øygarden er «first mover» i noen av de nye 
verdikjedene som skal industrialiseres i Norge

Sjømat/havbruk

Karbonfangst og -
lagring (CCS)

Grønne havner 
og skipsfart

Karbonutnyttelse 
(CCU) og 

sirkulærøkonomi

Hydrogen



Plugging og stenging 
av brønner

Blå hydrogen-
produksjon

Grønn hydrogen-
produksjon

Landbasert 
fiskeoppdrett

Postsmolt 
lakseproduksjon

Bærekraftig fôr til 
havbruk og landbruk

Sirkulær 
dekommisjonering –

maritimt metall

Mesopelagisk fiskeri 
og teknologi

Utvikle oppdrett av 
nye arter og planter 

globalt

Havbasert oppdrett

Bærekraftig 
drivstoff

DatasentreBrenselcelle og fleksible 
fremdriftssystem for 

maritim sektor

Mineralutvinning fra 
havbunnen

Havvind –
leverandørkjeden 

og teknologi

Vind på asfalt

Batteriproduksjon

Biogass Avfall og restråstoff 
til energi/fôr/
mat/gjødsel  

Bærekraftig 
reiseliv

Design og bygging 
av 

nullutslippsfartøy
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Det grønne skiftet representeres av store investeringsplaner med uvisse 
horisonter på overgangen fra pilot til nye industrier

Karbonfangst og 
lagring

CCU

Grønn havn og 
skipsfart

= lite sannsynlige satsningsområder

Det er forventet en gradvis overgang til mer fornybar energi og sirkulære forretningsmodeller i mange bransjer. Det er mange forretningsmuligheter 
Øygarden er strategisk posisjonert for å utvikle, med det er også flere hvor Øygarden ikke har noen særskilte konkurransefortrinn målt mot andre 
regioner og kommuner. Under er det fremvist en grov kategorisering av aktuelle, usikre og lite sannsynlige satsningsområder for Øygarden i det grønne 
skiftet gitt smart spesialisering. Vi tror at begrepet industriell symbiose blir sentralt i å utvikle mange av de nye forretningsmulighetene i samspill med 
eksisterende industri. 

= usikre satsningsområder= aktuelle satsningsområder

Resirkulering av 
plast

Ammoniakk «Direct air capture» Offshore sol

Reduksjonsmateriale til 
prosessindustri
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Mangel på 
nettkapasitet

Manglende regulert og 
tilgjengelig næringsareal 

både i sjø og på land

Prioritere 
innsatsområder i den 

nye kommunen

Infrastruktur som 
tilrettelegger for 

mobilitet

Det er mange barrierer i omstillingsprosessen til 
Øygarden, men våre intervjuer og analyser tilsier at 
disse fire er de viktigste å ha en felles mobilisering 
rundt



Mangel på nettkapasitet og 
elektrisk kraft til hinder for 
nyetablering og vekst

I rapporten Vestlandsscenarioene 2020, ble det påpekt at en av Vestland sine største 
barrierer er begrenset nettkapasitet. Dette er også tilfellet for Øygarden kommune. 
Elektrifiseringen av Norge vil kreve massive investeringer i fremtidige behov for økt 
nettkapasitet. 

Det er et faktum at begrenset nettkapasitet i kommunen og fylket kan skape hinder for 
nyetablering, spesielt for kraftkrevende industri. Kommunen er avhengig av at BKK Nett 
og Statnett samarbeider tett for å legge til rette for å håndtere forbrukerveksten i 
kommunen.
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Modalen

Haugsvær

Lindås

Kollsnes

Fana

Arna
Samnanger

Dale

BERGEN

Bergenssnittet

(forenklet)

Kollsnes-Lindås 

snittet (forenklet)

Hordalands-
snittet

Infrastruktur som tilrettelegger for 
mobilitet

For å sikre effektiv vare- og tjenesteflyt, samt nødvendig infrastruktur for beredskap til 
industrikommunen Øygarden vil det være essensielt at prosjektet «Sotrasambandet» 
realiseres. Prosjektet omfatter bygging av firefeltsvei fra krysset ved Storavannet i Bergen 
kommune til kryss ved Kolltveit i Øygarden kommune. Nytt Sotrasamband skal løse opp 
flaskehalser og sikre effektiv mobilitet mellom Øygarden og Bergen kommune. Bergen Havn 
har også uttalt at flytting av godshavnen til Ågotnes først vil gjennomføres når dette 
sambandet er på plass. Prosjektet er antatt å være Norgeshistoriens største veikontrakt. 

Næringslivet løftet også frem Sotrasambadet som et sentralt prosjekt som må prioriteres, da 
både ekspansjon av eksisterende bedrifter, etablering av nye aktører og tilgang på kvalifisert 
og nødvendig arbeidskraft avhenger at kommunen har en infrastruktur som sikrer effektiv 
vare- og tjenesteflyt. Næringslivet påpeker også viktigheten med å opprettholde trafikkflyten 
og mobiliteten i anleggsperioder. 

Nytt Sotrasamband fra Kollteveit i Øygarden 
kommune til Storvatnet i Bergen kommune

Vegvesenet – Sotrasambandet, Øygarden kommune

Sotrasambandet er sentralt for å sikre mobilitet og effektiv vare- og 
tjenesteflyt 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/sotrabergen
https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/utbygging-av-straumforsyninga-hastar.33109.aspx


Manglende regulert og tilgjengelig 
næringsareal både i sjø og på land
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Næringsareal er en sentral faktor med tanke på utvikling av ny industri og for å tiltrekke seg nye 
aktører til kommunen. For at næringsareal skal være et konkurransefortrinn i kampen om de 
nye grønne arbeidsplassene må kommunen tilrettelegge for areal som er regulert eller har klare 
reguleringsplaner. I tillegg bør areal i tilknytning til eksisterende industriområder prioriteres i 
reguleringsprosesser, da større aktører i stor grad krever «plug and play» ved etablering. 

I Øygarden kommune er det nødvendigvis ikke areal som er barrieren, men heller 
tilgjengeligheten og oversikten over tilrettelagte næringsareal. I innspillsmøtet med 
næringslivet 25. mars 2021 ble det løftet frem et ønske om en enkel oversikt over ledig areal 
tilrettelagt for industri, med reguleringsplan og pris. I tillegg er det et sterkt behov for at 
kommunen etablerer en egen sjøarealplan. Øygarden kommune har sterke tradisjoner innen 
havbruk, men som i andre regioner i landsdelen og i Norge ellers er ulike utfordringer knyttet til 
helse og miljø til hinder for vekst. Rapporten «Moglegheitsstudie for fremtidsrettet akvakultur i 
Øygarden» konkluderer med at næringen blant annet har behov for mer fleksibilitet i 
arealbruken for å kunne drive mer bærekraftig, både økonomisk og med hensyn til økologisk 
bærekraft. Kommunene bør vurdere å skille ut arealplan for sjøareal som en egen 
kommunedelplan, for å sikre rask prosess og sakshåndtering. 

Moglegheitsstudie for fremtidsretta akvakultur i Øygarden, 2020

For å sikre at aktuelle aktører ikke ser til andre kommuner, må man unngå at 
saksbehandlingsprosessen i kommunen blir en bremsekloss, spesielt med tanke på byggesaker. 
Det er et stort behov for å skape forutsigbarhet og tilrettelegging for næringslivet.  

Prioritere innsatsområder i 
den nye kommunen

Øygarden kommune er en ny kommune fra 1. januar 2020. Kommunen erstattet de tre 
kommunene Fjell, Sund og Øygarden. Sammenslåingen var en del av kommunereformen i 
Norge. 

I rapporten Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger, 
utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) fremgår det at mange kommuner og fylkeskommuner 
har i en overgangsperiode opplevd stor usikkerhet og uklarhet knyttet til rolle-, oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom nytt og gammelt kommunestyre/-fylkesting. Dette har blant annet 
handlet om hvem som skal behandle hva av saker. Treghet i saksbehandlingssystemet og 
usikkerhet knytte til rollefordeling, er også noe av det som ble trukket frem både i 
innspillsmøtet med næringslivet i Øygarden 25. mars og i intervjuer vi har foretatt i 
etterkant. Det knytter seg usikkerhet til hvilke posisjon, plan og strategi nye Øygarden 
kommune har. Usikkerheten til dette skaper uforutsigbarhet for næringslivet og investorer. 
Det blir viktig for kommunen at de får etablert konkret rollefordeling mellom kommunene og 
andre støtteenheter som næringsutviklingsselskapene, næringshagene, m.m. I tillegg er det 
prekært at kommunen klarer å etablere en samfunnsplan og næringsstrategi som senere 
etterlever. 

Utad har kommunen sagt at de skal være en næringsvennlig kommune, en ja kommune, 
men oppfattelse i næringslivet virker til å være at dette ikke praktiseres. 

Innspillsmøte med næringslivet 25. mars, intervju, Erfaring fra bruk av inndelingsloven 
og kommune- og fylkessammenslåinger (2020)

https://www.mynewsdesk.com/no/akvaplan-niva/documents/201217-moglegheitsstudie-for-framtidsretta-akvakultur-i-oeygarden-dot-pdf-102254
https://www.regjeringen.no/contentassets/1454a6f8feba4bcb97faef8bbce33850/r1021221-kmd-inndelingsloven-kv.pdf
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I Øygarden er det to sentrale selskaper som skal sikre god og bærekraftig 
næringsutvikling i kommunen. 

Øygarden næringsutvikling KF fungerer som 
Øygarden kommune sin næringsavdeling. 
Formålet deres er å:

• Stimulere og legge til rette for utvikling i 
både privat og offentlig næring i Øygarden 
kommune.

• Bidra til etablering av nye arbeidsplasser i 
regionen, samt videreutvikle de 
eksisterende.

• Legge til rette for nytt næringsliv og gjøre 
regionen attraktiv med innovative 
arbeidsplasser og dyktige innbyggere. 

Vest Næringsråd (VNR) er en privat 
medlemsorganisasjon som arbeider for å 
fremme næringslivets interesser i Øygarden. 
Formålet deres er å:

• Være en tydelig stemme inn mot lokale og 
regionale myndigheter, og etablere nyttige 
samarbeidsflater inn mot FoU-miljøet i 
regionen.

• Løfte frem medlemmenes saker.

• Jobbe for å sikre vekst og verdiskapning i 
regionen.

• Være den viktigste møteplassen for våre 
medlemmer. 

Det er anbefalt at disse også knytter seg opp mot blant annet Bergen Næringsråd for å styrke 
lokale bedrifters konkurranseevne og øke muligheten for nyetableringer.



For innovasjon, attraktivitet og omstilling i Øygarden er «clusters» en 
suksessfaktor for SMB. I tillegg vil omstillingen kreve et tettere samarbeid med 
forskningsinstitusjonene
Øygarden var tidligere lokasjon for et av hovedkontorene til GCE Ocean Technology (tidligere GCE Subsea). Hovedaktiviteten for GCE Ocean Technology er flyttet til Bergen. 

I 2017 åpnet Gründerparken i Straume Teknologisenter, samt med avdeling på Ågotnes. Gründerparken er et samarbeid mellom Øygarden kommune og Vest Næringsråd. Målet er å skape en 
arena for gründerskap og innovasjon som et vesentlig element i utviklingen av Øygardens næringsliv. 

For SMB-segmentene i Øygarden vil det være viktig å koble seg til klynger eller industrielle samarbeidsgrupper for å få tilgang på kompetanse og partnerskap som er nødvendig i 
omstillingsprosesser. 

Vi anbefaler at næringslivet setter seg mål om å etablere lokale klynger for å videreutvikle lokale leveransemodeller og styrke 
samarbeid inn mot nye verdikjeder. Analysen viser at følgende områder er svært relevant:

Innovasjon Norge – oversikt over klyngerSide 63

Marin klynge Grønn 
konkurransekraft og 

nye markeder

Gründerparken 

Parallelt er det viktig å knytte seg til kompetanse gjennom etablerte nasjonale klynger og i større grad binde næringslivet sammen 
med FoU-miljøer. I dette skjæringspunktet vil organisasjoner som VNR og Øygarden næringsutvikling KF sentrale. 

https://www.innovasjonnorge.no/no/subsites/forside/om_klyngeprogrammet/kart/
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Illustrasjonsfoto: CCB
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Scenarioer for Øygarden

Scenarioene for Øygarden kommune er modellert utfra prognoser hentet 
fra Oxford Economics, og aggregert opp til EYs næringsinndeling med 
vekting for næringsstrukturen i Øygarden.

Scenarioene utgjøres av flere faktorer:

• Prognoser og scenarioer fra Oxford Economics for næringsutvikling, hvor 
hvert scenario har egne antakelser om koronapandemiens utvikling.

• Justeringer basert på innsikt om næringslivet i kommunen, hentet fra 
rapporter, intervjuer og markedsdata i forbindelse med utvikling av 
Vestlandsscenarioene 2020.
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Foretrukket 
scenario

I foretrukket scenario legges det til grunn god økonomisk 
aktivitet, samt at Øygarden benytter anledning til å 
realiserer de store driverne i kommunen og klarer å skape 
spin-off muligheter i kjølevannet av de store driverne. 
Øygarden styrker sin konkurranseposisjon internasjonalt i 
eksportnæringene.

Framskrevet 
scenario

I framskrevet scenario antar vi at næringene i regionen 
opprettholder sin konkurranseposisjon nasjonalt og 
internasjonalt. Restriksjoner knyttet til koronapandemien 
kan grunnet vaksinering lettes gradvis fra midten av 2021, 
hvilket akselererer vekst. De store driverne realiseres, men 
vi klarer ikke å utnytte de mulighetene som ligger i 
kjølevannet av dette. 

Uønsket 
scenario

Kun gradvis letting av restriksjoner i 2021 grunnet treg 
utrulling av vaksiner gir lavere vekstutsikter for næringene. 
Vi mislykkes dessuten med omstilling og innovasjon, og 
taper konkurranseposisjon internasjonalt på lengre sikt.

Foretrukket

Uønsket

Framskrevet

20352020



Verdiskapningen i de ulike scenarioene 
har et utfallsrom på 3 milliarder

Da koronapandemien traff Norge og Øygarden for fullt i mars, 2020, fikk dette 
umiddelbare konsekvenser for økonomien gjennom redusert aktivitetsnivå og tilhørende 
permitteringer. Covid-19 anslås å ha resultert i en reduksjon i verdiskapningen i 2020 på 
nærmere 3,4 % i framskrevet scenario. Krisens påvirkning på næringslivet i Øygarden 
varierer både mellom næringene, men også innad i næringene. Enkelte bedrifter har 
opplevd et etterspørselssjokk  som følge av restriksjonene i krisen, mens ordrebaserte 
næringer i stor grad har spist av eksisterende ordrebok og sliter på ordrereserven.  For 
andre har covid-19 gitt økt vekst eller åpnet opp for nye forretningsmuligheter. En 
fellesnevner for alle næringer og bedrifter er en umiddelbar digital omstilling og vi har 
sett mange nye forretningsmodeller og konsepter bli lansert det siste året. Gjentatte 
nedstengninger inn i 2021 vil forverre enkelte næringers situasjon, men det forventes en 
rekyl både nasjonalt og lokalt når samfunnet åpner opp igjen. 

I det foretrukne scenarioet har vi lagt til grunn at Øygarden ikke venter på 2026, men 
benytter det unike mulighetsrommet til å utvikle  nye fremadrettede næringer og 
arbeidsplasser. Kampen om den grønne ledertrøyen er tøff, men Øygarden har alle 
forutsetninger for å utnytte sine konkurransemessige fortrinn til å skape ny næring.  
Spesifikt er det her tatt hensyn til Northern Lights prosjektet, ny godshavn på Ågotnes, 
Energiparken, Sotrasambandet og Eide innovasjonspark. Disse sammen med det 
offensive eksisterende næringslivet og naturgitte fortrinn utgjør den overordnede troen 
på at Øygarden kan bli Den kommunen som nasjonalt blir et utstillingsvindu for det 
grønne skiftet. 

Det uønskede scenarioet realiseres ikke nye forretningsmuligheter og bedriftene 
omstiller seg ikke i tide. Ringvirkningene av de store investeringsbeslutningene blir 
vesentlig mindre enn estimert. Covid-19 gir varige arr i verdensøkonomien og utviklingen 
blir negativ i flere næringer. Olje- og gassnæringen opplever redusert etterspørsel som 
igjen skaper negative ringvirkningseffekter inn i støttenæringer. En nedgang i olje og gass 
vil også naturlig medføre redusert kjøpekraft. 

Side 66

Verdiskapning i privat sektor i Øygarden i 
ulike scenarioer
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Scenarioene viser også et stort 
utfallsrom i potensiell 
sysselsettingsutvikling
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I følge våre analyser basert på SSB sine sysselsettingsdata har Øygarden hatt en 
nedgang på 2,7 % i total sysselsetting fra 2015 til 2019. I dette tidsrommet er nye 
arbeidsplasser i stor grad skapt i offentlig sektor, bygg og anlegg og tjenesteytende 
næringer med overvekt på offentlig sektor. Nedgangen er drevet av redusert 
sysselsetting i olje og gass og industri. 

Utfallsrommet på lengre sikt er stort mellom foretrukket og uønsket scenario. Den 
totale forskjellen utgjør i overkant av 3 500 nye arbeidsplasser i 2035. De store 
investeringsbeslutningene (ny godshavn, Northern Light, Energiparken og 
Sotrasambandet) legger grunnlag for at Øygarden kan klare å snu den negative 
sysselsettingstrenden, og er bakgrunnen for at både fremskrevet og foretrukket 
scenario speiler en positiv sysselsettingsutvikling de neste femten årene. Skal 
imidlertid Øygarden oppnå en sysselsetting tilsvarende foretrukket scenario vil 
dette kreve at de er proaktiv i sitt arbeid med å kapitalisere på 
investeringsbeslutningene og utnytter mulighetene til å skape nye lokale leveranse-
og forretningsmodeller. 

Antatt produktivitetsvekst virker også inn i sysselsettingsbildet. Vi antar en 
produktivitetsvekst på 1% årlig, hvilket betyr at vi i fremtiden vil behøve færre 
ansatte for å gjøre det samme arbeidet som i dag. Grafen til venstre viser et samlet 
bilde av utviklingen med hensyn til realisering av muligheter, trusler og pandemiens 
utvikling i de ulike scenarioene, samt produktivitetsvekst.

I det uønskede scenarioet vedvarer den historisk negative sysselsettingsutviklingen 
og Øygarden kommer ikke tilbake på 2019-nivået i antall ansatte. Dette skyldes 
blant annet nedgang i sysselsettingen innen olje og gass, maritim, reiseliv og 
tjenesteyting. 

Antall ansatte i privat sektor i Øygarden i 
ulike scenarioer
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Energi 
(inkluderer olje og gass og fornybar energi)
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Olje- og gassnæringens utsikter er usikre, men oljeskattepakken
besluttet sommeren 2020 vil bidra til et høyt aktivitetsnivå de
neste 5-7 årene. I tillegg til at olje- og offshoreaktiviteten er
forventet å holde seg stabil, er det også ventet økt
verdiskapning fra næringens omstilling mot fornybare
verdikjeder og teknologiløsninger, som blant annet
lavutslippsløsninger innen energibransjen, flytende havvind,
karbonfangst og hydrogen. En stor game changer for næringen
på lang sikt kan være mineralutvinning på havbunnen.
Subseaklyngen i Øygarden har de beste forutsetningene for å ta
en posisjon inn i denne nye næringen.

Olje- og gassnæringen vil være svært sentral i det grønne
skiftet, og det vil være behov for å utnytte næringens
kompetanse i fremtidige havnæringer og Øygarden har en helt
unik mulighet til å kapitalisere på Northern Lights prosjektet.
Energiparken kan bli et utstillingsvindu for fremtidens
energiproduksjon og sirkulære forretningsmuligheter. Kritisk
suksessfaktor for foretrukket scenario er at selskapene
etablerer lokale leveransemodeller basert på samarbeid for å ta
nye posisjoner og kapitalisere på de store
investeringsprosjektene. Det forventes en vesentlig økning i
fornybarandelen av verdiskapningen på lengre sikt i næringen.Fotoillustrasjon: CCB

2 244 375 

2 674 034 

2 963 538 

1 650 431 

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

 3 500 000

Framskrevet Foretrukket Uønsket

2019 2035

Næringens verdiskapning i ulike scenarioer

(i tusen NOK)

Verdiskapningsutvikling, 2019-2035

(i tusen NOK)

2 163 2 198 

2 436 

1 356 

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

Framskrevet Foretrukket Uønsket

2019 2035

Næringens sysselsetting i ulike scenarioer

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

 3 500 000

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

Fremskrevet Foretrukket Uønsket

bildekilde:%20https://www.lo.no/hva-vi-mener/olje-og-gass/


Bygg, anlegg og eiendom
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Næringens verdiskapning i ulike scenarioer

(i tusen NOK)

Verdiskapningsutvikling, 2019-2035

(i tusen NOK)

Næringens sysselsetting i ulike scenarioer
Store investeringsbeslutninger på infrastruktur, samt høy 
aktivitet i bolig- og næringsutvikling skaper trygge rammer 
for forventet utvikling i bygg, anlegg og eiendomssektoren de 
neste 5-7 årene. Næringen har hatt en positiv utvikling i 
Øygarden fra 2016-2019, og det meste tyder på at denne 
utviklingen vil fortsette. 

Foretrukket scenario avhenger av at selskapene i Øygarden 
blir valgt som leverandører i de store infrastrukturprosjektene 
og at etterspørselen etter boligutvikling i spesielt sentrale 
strøk vedvarer. 

Næringen vil være sentral i det grønne skiftet og det er 
forventet stor grad av omstilling for å tilpasse seg nye krav til 
sirkulære forretningsmodeller. Allerede nå er denne næringen 
innlemmet i den nye EU taksonomien som vil gi en ny 
dynamikk både med tanke på finansiering og ny praksis. 
Andre megatrender som digitalisering og automatisering vil 
påvirke næringen i større grad de neste 5-10 årene. 
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Marin

Side 71
Bilde: Blom fiskeoppdrett

Næringens verdiskapning i ulike scenarioer

(i tusen NOK)

Verdiskapningsutvikling, 2019-2035

(i tusen NOK)

Næringens sysselsetting i ulike scenarioerI regjeringen sin havstrategi Ny Vekst, solt historie er det pekt 
på mulighet for en seksdobling i verdiskapning fra marine 
næringer i tidsrommet 2010-2050, både innenfor primær 
produksjon, råstoff, foredling og leverandørnæringer. 
Utviklingen vil i stor grad skje langs kysten, og de kommunene 
som best legger til rette for å utnytte ressurser på en 
bærekraftig måte vil få størst utbytte av veksten. 

Akvaplan-Niva rapport 2020, har gjennomført et 
mulighetsstudie for denne næringen i Øygarden og trekker 
frem flere vekstområder i alle deler av verdikjeden. Næringen 
har stort potensiale for både nyetableringer, knoppskyting og 
samhandling med andre havnæringer. 

I innspillsmøter og intervjuer fra denne næringen er det 
trukket frem to viktige handlingspunkter for ny marin 
næringsutvikling i Øygarden:

• Behov for sjøarealplan

• Marin kunnskap- og kompetanseklynge
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Reiseliv
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Bilde: Cornelius

Næringens verdiskapning i ulike scenarioer

(i tusen NOK)

Verdiskapningsutvikling, 2019-2035

(i tusen NOK)

Næringens sysselsetting i ulike scenarioer

Reiselivsnæringen er hardest rammet av koronapandemien, 
og estimeres å ha sett en nedgang i verdiskapning i 2020 på 
mer enn 22%. COVID-19 påvirker reiselivsnæringen både 
direkte som følge av restriksjoner og redusert etterspørsel 
etter reiselivsprodukter, samt indirekte gjennom endring i 
atferds- og reisemønster. 

Øygarden har noen konkurransemessige fortrinn for å utvikle 
ny bærekraftig turisme og er avhengig av å etablere nye 
konsepter og produkter rettet mot opplevelser for å skape ny 
vekst. Det er trukket frem behov av å samkjøre og styrke 
markedsføringen av kommunens reiseliv samt at kommunen 
trenger å styrke sine «attraksjoner» for nye reisende.  

Reiselivet er ikke tilbake til 2019 nivå før i 2024/2025 for 
foretrukket og fremskrevet scenario. 
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Varehandel
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Bilde: Thon Eiendom – Sartor kjøpesenter

Næringens verdiskapning i ulike scenarioer

(i tusen NOK)

Verdiskapningsutvikling, 2019-2035

(i tusen NOK)

Næringens sysselsetting i ulike scenarioer

890 296 

1 193 906 1 220 545 

940 333 

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

 1 400 000

FramskrevetForetrukket Uønsket

2019 2035

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

 1 400 000

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

Fremskrevet Foretrukket Uønsket

2 146 

2 454 2 509 

1 933 

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

Framskrevet Foretrukket Uønsket

2019 2035

Varehandelen er en betydelig næring i Øygarden med 17% av 
private arbeidsplasser i 2019. Næringens hovedsete er på 
Straume. Covid-19 har påvirket næringen i form av økt andel 
netthandel som igjen medfører at konkurransen ikke bare er 
lokalt. For deler av næringen som er lokalavhengig har 2020 
og inngangen til 2021 vært krevende. 

Næringen anslår at fremtidig vekst vil være lavere enn 
historisk vekst og det er stor variasjon innad i næringen på 
fremtidsutsiktene. Det største forventede vekstområdet i 
næringen er knyttet til logistikk i forbindelse med økt 
netthandel. 

Sotrasambandet vil gi bedret mobilitet og tilgjengelighet, 
men bompenger kan samtidig utgjøre en trussel for 
konkurransesituasjonen. Næringen trekker selv frem videre 
utvikling og sentralisering av «kystbysamfunn» med bo- og 
tjenestetilbud, som en kritisk suksessfaktor for å styrke 
potensialet. 

bildekilde:%20https://www.lo.no/hva-vi-mener/olje-og-gass/


Maritim næring

Side 74

Maritim næring ble hardt rammet av COVID-19 i 2020, med en 
anslått nedgang i verdiskapning på hele 13%. Det er imidlertid 
forventet at denne næringen vil ha en vekst de neste 3-10 
årene i Øygarden som følge av beslutningen om flytting av 
godshavnen fra Bergen til Ågotnes. Hvor stor denne veksten 
blir vil avhenge av hvorvidt Øygarden klarer å gripe de 
mulighetene som oppstår i kjølevannet av en slik beslutning. 

Næringen generelt har et vekstpotensial som er tett knyttet til 
grønn innovasjon, gjennom både grønn skipsfart, fartøy til 
havvindsoperasjoner, CO2-transport, og havbruk. Øygarden 
med sine fortrinn har gode muligheter for å ta en sterk og 
ledende posisjon inn i den grønne skipsfarten og da spesielt 
innen nærskipsfart. I foretrukket scenario har vi lagt til grunn at 
Øygarden lykkes med å etablere godshavnen og utvikler 
Øygarden til et sentralt knutepunkt for nærskipsfarten. Alt 
tyder på at maritim næring vil være en vekstnæring i Øygarden, 
da spesielt knyttet til etablering av godshavn og 
nærskipsfarten. Foretrukket scenario innebærer en dobling av 
verdiskapning i 2027. 

Fotoillustrasjon: CCB

Næringens verdiskapning i ulike scenarioer

(i tusen NOK)

Verdiskapningsutvikling, 2019-2035

(i tusen NOK)

Næringens sysselsetting i ulike scenarioer
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Alt tyder på at maritim næring vil være en vekstnæring i 
Øygarden, da spesielt knyttet til etablering av godshavn og 

nærskipsfarten. Foretrukket scenario innebærer en dobling av 
verdiskapning i 2027.
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Industri

Side 75
Bilde: Fabtech

Næringens verdiskapning i ulike scenarioer

(i tusen NOK)

Verdiskapningsutvikling, 2019-2035

(i tusen NOK)

Næringens sysselsetting i ulike scenarioerIndustrien er svært variert i Øygarden og er representert i de 
fleste delnæringer. Mye av industrien leverer i dag til 
havnæringene. 

Industrien er midt i teknologisk skifte og har et sterkt fokus på 
teknologiutvikling, automatisering og digitalisering. Dette er 
nødvendige omstillingsprosesser for å kunne ha 
konkurransedyktig industri lokalt. Det er også forventet at 
bærekraft vil påvirke næringen og økte krav til 
sirkulærøkonomi, og vil kunne skape nye lokale muligheter.

Det antas at vi vil se fremvekst av mange nye type jobber 
fremover i industrien grunnet dette. Et av de viktigste 
satsningsområdene blant flere SMB industribedrifter er å 
styrke samarbeidet mellom lokale aktører for å sikre 
ordretilgang i dag, samtidig som man kan styrke mulighetene 
for å få flere bein å stå på. 

Samlet sett for industrien i Øygarden, forventes det en stabil 
vekst som følge av ringvirkninger fra de store planlagte 
investeringsprosjektene. 
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Tilbake til kapitteloversikt

Illustrasjonsfoto: Morten Halvorsen

Forslag til 
næringsstrategi 

for Øygarden

5

Skisse til visjon og 
målbildet



“
Innspillene til næringsstrategi 
fokuserer på områder der vi må 
få til endringer

Illustrasjonsfoto: Morten Halvorsen



VISJON : “Øygarden skal innen 2030, bli det norske utstillingsvinduet for det blågrønne 
skiftet.“

Illustrasjonsfoto: Heidi Reisegg Endal



Hovedmål 1:
Gjennom å realisere foretrukket scenario skal Øygarden skape 
2 700 nye arbeidsplasser innen 2030.

Illustrasjonsfoto: Heidi Reisegg Endal

Rasjonale for hovedmål 1:
• Generell økonomisk utvikling i Norge og Øygarden
• Realiserer synergimuligheter knyttet til de store 

investeringsbeslutningene og utviklingsprosjekter som planlagt på Eide 
blir realisert. 

• Vi har estimert inn 600 nye arbeidsplasser i forbindelse med den nye 
godshavnen innen 2030 og 500 nye arbeidsplasser i energisektoren, 
samt 150 arbeidsplasser i marinsektor. 

• Vekst i disse næringene vil gi positive utvikling også for industri, bygg-
og anlegg og tjenesteyting. Totalt estimerte ringvirkning på 1 450 
arbeidsplasser. 

Hovedmål 2:
Øke fornybarandelen i næringssammensetningen enten 
gjennom å tiltrekke seg nye grønne komplementære selskaper 
eller at eksisterende selskaper omstiller seg inn mot nye 
markeder.

Rasjonale for hovedmål 2:
• Det grønne skiftet har startet i Øygarden og flere selskaper tidligere 

rettet mot olje og gass, har gradvis økt sin fornybar andel.  Det er 
forventet at det neste tiåret vil preges av en stor omstilling kombinert 
med høy aktivitet i olje og gass. 

• Øygarden har alle forutsetninger for å realisere spin-off muligheter 
knyttet til de store investeringsbeslutningene. Vi ser alt nå i forbindelse 
med Northern Lights prosjektet at dette har tiltrukket nye aktører, samt 
vært en driver for omstilling hos eksisterende bedrifter. 



Innspill til fokusområder for næringsutvikling i Øygarden

Først på karbonfangst, best på karbonutnyttelse1

Hele Vestlands knutepunkt for grønn skipsfart 2

Akselerator for «grønne» løsninger i havet3

Best på samarbeid og nyskaping4

En kystby i utvikling 5



Fokusområde 1: Først på karbonfangst, best på karbonutnyttelse

Delmål:
• Være en pådriver for at Øygarden blir lokasjon for regjeringens 

Forsikringssenter for miljøvennlig energi (FME) innen hydrogen.

• Øygarden skal bli ett av de fem knutepunktene for hydrogen i Norge 
(ref. energimeldingen 2021).

• Være pådriver for utvikling av nye spin-off muligheter knyttet til 
Energiparken og Northern Lights prosjektet.

• Være katalysator for etablering av CCU-klynge.

• Arbeide for at manglende nettkapasitet og kraft ikke setter en 
stopper for utvikling av den nye grønne industrien.

• Pådriver for etablering av lokale leveransemodeller, type «one-stop-
shop» for støtteleveranser (elektro, VVS, automasjon, økonomi, 
m.m.) inn mot både nye etableringer og nye industrier. 
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“
Vi skal tilrettelegge for at Øygarden blir en 
verdensledende «hub» innen 
karbonfangst- og utnyttelse

Fotoillustrasjon: CCB Energy



Fokusområde 2: Hele Vestlands knutepunkt for grønn skipsfart

Delmål:
• Etablere masterplan for næringsareal og infrastruktur i 

aksen Ågotnes-Kollsnes sammen med næringsliv, 
forvaltningen og virkemiddelapparatet for fremtidens 
industriutvikling.

• Den nye godshavnen vil bli et knutepunkt for vare- og 
godstransport inn og ut av Vestland. Sammen med 
interessenter kartlegge nye muligheter og potensielle spin
off effekter i lys av etableringen. 

• Utforske forretningsmuligheter og etablere 
leveransemodeller i Hjeltefjordbassenget, spesielt inn mot 
nye satsinger som havvind.

• Arbeide og støtte prosjekter som bedrer mobiliteten, spesielt 
Sotrasambandet.
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“
Vi skal skape et knutepunkt for fremtidens 
energisamspill og bærekraftige 
transportløsninger til havs

Fotoillustrasjon: Kampanjevideo, NRK



Fokusområde 3: Være akselerator for «grønne» løsninger i hav Delmål:
• Arbeide for at Øygarden knyttes til eksisterende infrastruktur for 

testing i sjø / effekt på økosystem i sjø – inkludert utvikle 
prospekt for å bli ny lokasjon ved flytting av 
Havforskningsinstituttets teststasjon fra Matre.

• Utvikle Øygarden til del av Havbyen Bergen – og «node» i  
kompetanse- og teknologisenter for rent hav, høsting og 
prosessering av fremtidens marine havressurser inkl. sirkulære 
modeller for CO2, nitrogen og fosfor.

• Igangsette en forskningsbasert sjøarealplan – gjennom pilot for 
samhandling på tvers av forvaltningsnivå for kommunen som er 
fremtidsrettet og løser identifiserte «nye» bærekraftsutfordringer
(eks. blomkålkoraller) og legger til rette også for lokalisering av 
flere nye arter.

• Jobbe for at Øygarden får utviklet et kompetanse- og 
teknologisenter for både høsting og prosessering av fremtidens 
marine havressurser. 

• Bidra til å synliggjøre hvordan kompetanse og teknologi kan 
overføres fra eksisterende industri inn mot marin næring. 

• Koble forvaltning, forskning og entreprenører med etablerte 
selskaper og lokaliteter for å sikre økt samhandling , bærekraftig 
utvikling og nye arbeidsplasser knyttet til produksjon og ren sjø i 
Øygarden.
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“
Vi skal utnytte Øygardens tetthet til havet 
– ved å bli en akselerator for bærekraftig 
forvaltning av havet

Fotoillustrasjon: Vestnytt



Fokusområde 4: Best på samarbeid og nyskaping

Delmål:
• Finne en ny samarbeidsmodell lokalt og med andre 

næringsorganisasjoner og klynger i Bergen, nasjonalt og 
internasjonalt for å videreutvikle Øygarden som hub for blågrønn 
innovasjon, CCU/CCS og rent hav.

• Forbedre kommunens plassering i kommune NM og sette ambisiøse 
mål om å være den beste vertskapskommunen.

• Aktivt arbeide for å tiltrekke seg nye komplementære selskaper til 
kommunen.

• Utvikle «one-stop-shop» lokaliseringsprosess som en del av ny 
kommuneplan. Som en del av «one-stop-shop» - utvikle en 
«inngangsside»/regional markedsføring med tilgjengelig areal, 
infrastruktur og synergimuligheter med næringslivet i Øygarden. 

• Videreutvikle samarbeid og arenaer for samhandling på tvers av 
bransjer og selskaper for å øke etablering av lokale 
leveransemodeller for nye etableringer/muligheter.

• Støtte opp under etablering av mer formaliserte utdannings- og 
forskningsmiljø i samarbeid med næringslivet. 

• Skape felles kompetanse- og rekrutteringsarenaer mellom kommune 
og næringsliv.
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“
Best på samarbeid og nyskaping

Side 84



Fokusområde 5: Kystbyen Sotra

Delmål:
• Være pådriver i utviklingen av Kystbyen Sotra som et felles bo-

og arbeidsmarked med høykompetente arbeidsplasser.

• Jobbe for en likevekt i nettopendling til og fra kommunen.

• Bidra til god profilering av Øygarden som en bo- og 
arbeidskommune.
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“
Pådriver for utvikling av den attraktive 
kystbyen Sotra

Side 85
Fotoillustrasjon: Bildetangen.no
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5 utviklingsprosjekter som vi mener Øygarden må sette i gang 

Sjøarealplan

Igangsette en 
forskningsbasert 

sjøarealplan –
gjennom pilot for 

samhandling på tvers 
av forvaltningsnivå 

for kommunen som er 
fremtidsrettet og 
løser identifiserte 
«nye» bærekrafts-

utfordringer.

Utnytte investerings-
beslutningen

Innovasjon- og 
utviklingsprosjekter, 

samt aktivt jobbe for å 
sikre aktivitet før 2027.  

«Why invest in 
Øygarden»

Strategisk prosess for å 
øke antall 

nyetableringer.

Destinasjon Øygarden

En felles strategi for 
revitalisering av 

destinasjon Øygarden.

Karbon i sirkel

Utnytte konkurransefortrinn og 
skape samarbeidsprosjekter 
med FoU, kompetansemiljøer 
og bedriftene. Bli lokasjon til 

nytt forskningssenter for 
miljøvennlig energi (FME). 

Øygarden skal bli ett av de fem 
knutepunktene for hydrogen i 

Norge.
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Vedlegg

5
Metode Referanseliste

Illustrasjonsfoto: Otto Lund



Metodeoversikt

Begrepsoversikt:

• Sysselsatte: er beregnet basert på regnskapstall og er antall arbeidsforhold per selskap. 

• Selskap: rapporten bruker «selskap» gjennomgående som betegnelse på virksomheter og foretak. 

Scenariometoden handler om å lage flere ulike troverdige og utfordrende fortellinger om mulige framtidssituasjoner, for å så bruke dette som grunnlag for diskusjoner, samt å 
understøtte strategiske beslutninger. Scenarioer gir ikke et eksakt bilde av fremtiden, kan ikke forventes å gå i oppfyllelse, og erstatter ikke løpende vurderinger og 
beslutningsprosesser.

Selv om formålet ikke er å lage en helt nøyaktig prognose for den mest sannsynlige fremtiden, kan scenarioer utgå fra en nåsituasjon som er mest mulig presist beskrevet og 
knyttet til den virkelige situasjonen, og relateres til framskriving av økonomiske nøkkeltall.

Denne rapporten presenterer systematisk en rekke nøkkeltall for næringene i Øygarden fra 2016 frem til 2025. Nullpunktet for verdiskapning og antall sysselsatte er basert på 
regnskapsdata for bedrifter i Øygarden, sysselsettingstall fra enhetsregisteret, NAV og SSB, og befolkningstall fra SSB. Verdier fra hovedkontorer utenfor Øygarden er fordelt til 
avdelinger med virksomhet i Øygarden basert på avdelingenes andel av selskapets sysselsatte.

Med utgangspunkt i det nullpunktet har vi deretter framskrevet verdiskaping basert på den prognostiserte utviklingen for hver næring fra Oxford Economics, som legger til grunn 
både nasjonale og internasjonale makroøkonomiske indikatorer i sine makroøkonomiske modeller for å fremskrive norske størrelser på næringsnivå. I tillegg har vi brukt data fra et 
vesentlig antall rapporter som har kartlagt tilstanden i de ulike næringene i lys av covid-19, innsikt fra intervjuer og kartlagte forretningsmuligheter og trusler til å utvikle 
scenarioene.

Scenariofortellingene er konstruert etter «forward back»-prinsippet, der det er tatt utgangspunkt i tre forskjellige framtidssituasjoner:

• Framskrevet – den situasjon Øygarden vil befinne seg i hvis kommunens næringsliv følger Oxford Economics prognoser for de ulike næringenes vekst i Norge, og opprettholder 
sin konkurranseposisjon.
Foretrukket – Øygarden øker sin konkurranseposisjon, blir mer attraktivt for investeringer, og klarer å omstille seg til å eksportere bærekraftige løsninger og teknologi. 
Øygardens industrinæringer lykkes med å realisere identifiserte forretningsmuligheter, hvilket har både direkte effekter og ringvirkninger på verdiskapning og sysselsetting.
Uønsket – Omstillingen tar for lang tid, olje- og gassnæringen blir stadig mindre, men gapet fylles ikke av nye forretningsmuligheter.

Nøkkeltall for de ulike scenarioene er basert på Oxford Economics estimater for næringsvekst, og tar utgangspunkt i vårt beregnede nullpunkt. Videre har vi justert disse 
scenarioestimatene for å illustrere mulighetsrommet som kan finnes ved at Øygarden lykkes eller mislykkes med å omstille seg og utnytte nye forretningsmuligheter i fremtiden. 
Oppdraget er utført på kort tid. Det kan ha skjedd glidninger og feil i datagrunnlaget som vi ikke hadde tid til å verifisere.
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Datagrunnlag

Datagrunnlag for regnskapstall
Denne rapporten presenterer systematisk en rekke nøkkeltall for næringene i
Øygarden kommune. Regnskapstallene som ligger til grunn for analysen består av
regnskapstall for Øygarden fra regnskapsåret 2019, så vel som tall fra 2016-2018
for historiske analyser. I tillegg brukes fordelte regnskapstall for avdelinger i
Øygarden hvis hovedenhet har hovedkontor i Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland,
Oslo kommune eller Bærum kommune Tallene er hentet fra Proff.no. Tallene for
2018 ble hentet på et annet tidspunkt enn 2015, 2016, 2017 og 2019, og det kan
derfor være noe avvik i datagrunnlaget dersom Proff har endret dette.

Inflasjonsjustering av tall fra 2015-2018 gjøres ved å justere regnskapstall for disse
årene opp til 2019-nivåer, med utgangspunkt i konsumprisindeksens utvikling. For
næringen jordbruk og skogbruk, hvor det i begrenset grad leveres regnskap, har vi
brukt tall på verdiskapning og sysselsatte fra «Verdiskaping i landbruk og
landbruksbasert verksemd i Hordaland og Sogn og Fjordane» (NIBIO, 2018), og
justert for inflasjon og historisk vekst i næringens verdiskapning. Tall på antall
sysselsatte er hentet fra SSB.

Sammenligning av sysselsatte
Hvis vi sammenligner sysselsettingstall (arbeidssted) per kommune fra SSB mot antall
sysselsatte fra regnskapene ser vi at det jevnt over tegnes et likt bilde av antall
sysselsatte per kommune, men at antallet fra regnskapene er noe høyere. Begge tall
gjelder for privat sektor. Et unntak gjelder for Fedje, hvor antallet sysselsatte vises
som betydelig høyere, grunnet at et større selskap har forretningsadresse på Fedje,
mens aktiviteten foregår andre steder. Forskjeller kan altså oppstå dersom et selskap
er registrert i en kommune men en andel av de sysselsatte i selskapet ikke arbeider i
kommunen, og vice versa.
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Definisjon av næringene

I vår definisjon består Øygarden av 12 hovednæringer, hver med et antall undernæringer. 
Antallet næringer er noe redusert sammenlignet med Vestlandsscenarioene 2020. 
Offentlig sektor er ikke inkludert i denne analysen. I tillegg har prosessindustri blitt lagt 
inn i industri, og verftsindustrien har blitt lagt inn i maritim næring. Næringsinndelingen 
tar utgangspunkt i NACE-standarden for næringsklassifisering, som benyttes av Statistisk 
sentralbyrå (SSB) og internasjonale statistikkbyråer.

NACE-klassifisering som underlag muliggjør aggregering av næringene for både 
kommuner, fylker og landsdeler, samt gjør det mulig å knytte sammen kilder som Oxford 
Economics, Statistisk Sentralbyrå (SSB), NAV og Proff. En kjent begrensning ved denne 
tilnærmingen til næringsklassifisering er at den ikke nødvendigvis best belyser 
sammensetningen i næringslivet, og ikke fanger opp sammenhengende verdikjeder. 

Vår næringsinndeling er spesifisert som grupperinger av NACE-klassifiseringer på 
detaljert nivå (femsiffer). Vi har tatt utgangspunkt i næringsinndelingen fra rapporten 18-
2019, «Næringsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane», samt rapporten 34-2018, 
«Nøkkeltall Vestlandet 2003-2017», begge fra «Samfunnsøkonomisk Analyse». Dette 
gjelder for følgende næringer: marin, fornybar energi, olje og gass, maritim, 
verftsindustri, reiseliv og medienæringen, inkludert deres delnæringer. Vi har gjort 
korrigeringer både på NACE-kode nivå, samt korrigeringer for enkelte større selskaper, 
etter vår kjennskap til det regionale næringsliv. I tillegg har vi slått sammen en del av 
delnæringene innad i en del hovednæringer. 

Et fåtall selskaper har oppgitt NACE-kode 00.000, og ekskluderes fra næringsanalysene, 
da de ikke kan mappes mot noen konkret næringstype. Ingen av disse selskapene har 
noen sysselsatte forhold, og er heller ikke av en regnskapsmessig størrelse som gir noe 
utslag for analysen.
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Definerte hovednæringer
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Bygg og anlegg

Bygg og anlegg er definert som en egen 
hovednæring basert på dens viktighet 
knyttet til sysselsetting i fylket. 

Definerte delnæringer:

• Oppføring av bygninger

• Anleggsvirksomhet

• Spes. bygge- og anleggsvirksomhet

Fornybar energi

Hovednæringen fornybar energi omfatter 
både produksjon og distribusjon av energi 
fra vann-, sol- og vindkraft, samt naturgass 
og øvrig produksjon av elektrisitet. 
Næringen er i sterk vekst og en viktig del av 
den grønne omstillingen. 

Definerte delnæringer:

• Produksjon

• Distribusjon

• Tjenesteleverandør

Næringen omfatter tradisjonelle deler av 
reiselivsnæringen, fra opplevelser og  
transport til overnatting og servering. 
Næringen har de siste årene vært i sterk 
vekst både globalt og nasjonalt.

Definerte delnæringer:

• Transport

• Overnatting

• Servering

• Formidling

• Aktiviteter og kultur

Reiseliv

Hovednæringen består i stor grad av 
næringer knyttet til utvinning og produksjon 
av olje og gass, samt tilhørende distribusjon-
og tjenestenæring. Bygging av plattformer 
og skip er underlagt hovednæringen 
verftsindustri. Næringen er svært viktig for 
Vestland sin sysselsetting og verdiskapning.

Definerte delnæringer:

• Utvinning

• Distribusjon

• Utstyrsleverandør

• Tjenesteleverandør

Olje og gass Maritim

Maritim næring omfatter transport, lagring og 
sjøfart, samt redningstjenester, slepebåter, drift 
av havn og kaianlegg, samt skipsmegling. Denne 
maritime sektoren er en viktig del av næringslivet 
på Vestland og verdiskapningen på Vestland 
innenfor næringen utgjør nærmere 30% av total 
verdiskapning i landet.

Definerte delnæringer:

• Utstyrleverandører

• Rederi

• Tjenesteleverandør

Næringen omfatter verdikjeden for 
havbasert matproduksjon. Dette inkluderer 
både fiske, havbruk og 
næringsmiddelindustrien knyttet til havbruk. 
Marin næring er en viktig del av både 
nåværende og fremtidig verdiskapningen på 
Vestland. 

Definerte delnæringer:

• Fiske

• Oppdrett

• Tjenesteleverandører

Marin



Definerte hovednæringer
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Varehandel
Hovednæringen varehandel kan fordeles i de 
tre delnæringer; detaljhandel (unntatt 
motorvogner), agentur- og engroshandel og 
kjøretøyreparasjoner og -handel. Total 
verdiskapning i 2018 for næringen var 16,4 
milliarder. Med bakgrunn i verdiskaping er de 
største bedriftene innen varehandel 
i Vestland; Framo AS, Asko Vest AS og Coop 
Hordaland AS. 

Definerte delnæringer: 

• Detaljhandel

• Agentur- og engroshandel

• Kjøretøyreperasjoner og -handel

Næringene definert som «Industri» i vår 
rapport inkluderer næringsmiddel, 
drikkevare-, tekstil-, maskin- og 
bekledningsindustri, samt data og 
elektronisk og elektroteknisk industri. 

Industri som er direkte knyttet til en av de 
andre hovednæringen eksempelvis 
metallindustri vil være plassert under 
tilhørende hovednæring i dette eksempelet 
under Prosessindustri. 

Industri
Næringen er relevant delvis grunnet at enkelte store 
aktører innenfor TV hovedsakelig, men også annen 
tilhørende støttevirksomhet er lokalisert i Bergen. I 
tillegg til NCE Media City klyngen. 

Definisjonen av medienæringen er basert på SØA sin 
rapport og det arbeidet de gjorde for Hordaland 
fylkeskommune og Bergen kommune i 2018, hvor de 
definerte medienæringen basert på 
enkeltvirksomheter. I korthet omfatter medienæringen 
produksjon og formidling av nyheter og underholdning, 
inkludert forlagsbransjer og spillutvikling.

Medienæringen

Næringen er en viktig del av lokalt 
næringsliv i den indre del av fylket. I tillegg 
ble det vedtatt i 2016 av gamle Sogn og 
Fjordane fylkeskommune at næringen skulle 
inkluderes som et av satsningsområdene for 
fylkeskommunen. 

Definerte delnæringer:

• Jordbruk og tilhørende tjenester

• Skogbruk og tilhørende tjenester

Jordbruk og skogbruk Tjenesteyting

Hovednæringen tjenesteyting kan brytes ned 
i 33 delnæringer. Av disse er de største 
delnæringene (målt i 
verdiskaping) arbeidskrafttjenester, 
hovedkontortjenester og adm. rådgivning, 
juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, 
samt IT-tjenester. Offentlig tjenesteyting 
som helse- og omsorgstjenester er ikke 
inkludert i denne næringen.

Definerte delnæringer:

• Arbeidskrafttjeneste

• Hovedkontortjenester og adm. rådgivning

• Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting

• IT-tjenester

Bank og finans

Hovednæringen bank og finans har de siste 
10 årene hatt en jevn og 
sterk produktivitetsutvikling med 
teknologiske nyvinninger som blant 
annet Vipps og BankID. Med bakgrunn i 
verdiskaping er de største bedriftene innen 
bank og finansnæringen i Vestland DNB 
Bank ASA, Handelsbanken og Sparebanken 
Vest.

Definerte delnæringer:

• Finansieringsvirksomhet

• Finans og forsikringshjelpetjenester

• Forsikring og pensjonskasser



Definisjon og beregning av 
verdiskaping og sysselsetting

Verdiskaping er definert som driftsresultat (driftsinntekter minus driftskostnader), 
pluss lønnskostnader og avskrivninger. Antallet sysselsatte er basert på tall fra 
enhetsregisteret (Brønnøysund, tall fra 2020-09-15) . En klassisk problemstilling ved 
fordeling av verdier på geografiske områder er hovedkontorproblematikken. 
Verdiskapingen i et selskap kan skje i geografisk distribuerte datterselskaper, men 
regnskapstall rapporteres samlet på hovedkontoret. Vi har tatt utgangspunkt i 
enhetsregisteret og fordelt verdier fra hovedenheter til underenheter utfra andelen 
av det totale antallet sysselsatte registrert på underenheten. 

Fordeling av regnskapsverdier basert på antall sysselsatte i ulike avdelinger antar at 
verdiskapningen per sysselsatte er lik i selskapets ulike avdelinger. Dette vil ofte 
stemme forholdsvis bra, men i noen tilfeller kan dette bli feil, spesielt i 
kapitalintensive industrier. Innen vannkraftproduksjon kan slik hovedkontorfordeling 
gi underlige utslag, da det er betydelig færre sysselsatte på noen kraftverk enn 
andre, til tross for at energiproduksjonen - og dermed reell verdiskapning - er 
forholdsvis lik.

Framskriving av verdiskapning og sysselsetting

I framskrivningen av verdiskapning og sysselsetting har vi tatt utgangspunkt i 
estimater for næringsvekst fra Oxford Economics. Makroøkonomiske modeller som 
den fra Oxford Economics bruker i framskrivinger brutto merverdi (Gross Value 
Added, GVA) i reelle størrelser, og prisene holdes faste fra et gitt referanseår, i vårt 
tilfelle 2019. GVA er et mål på den faktiske produksjonen og bidraget til 
bruttonasjonalproduktet fra et selskap eller en næring. Siden det er snakk om reelle 
størrelser, tar ikke scenarioene høyde for prisendringer, som antas å variere og 
jevnes ut over tid. 
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Med utgangspunkt i den beregnede verdiskapningen i 2019 er verdiskapingen frem 
mot 2025 framskrevet gjennom Oxford Economics prognostiserte utvikling per 
næring i Norge (estimater fra 4-7 desember, 2020). De tre scenarioene 
«Fremskrevet», «Foretrukket» og «Uønsket» er henholdsvis basert på Oxford 
Economics fremskrivning av vekst i tre scenarioer for økonomisk utvikling, hvert med 
ulike antakelser om koronapandemiens utvikling: «Baseline», «Rapid upturn» og 
«Second Wave». Oxford Economics definerer de ulike scenarioene slik:

• I «Rapid Upturn»-scenarioet vil vaksinegjennombrudd bidra til å sikre 
innhentingen på kort tid, og sikre at vi unngår permanente økonomiske 
arr. 

• I «Baseline»-scenarioet hindrer sosial distansering økonomisk aktivitet 
frem til midten av 2021, før restriksjonene i større grad slippes opp. 

• I «Second Wave»-scenarioet får vi videre smittebølger som resulterer i en 
global lockdown tidlig i 2021, økt risikoaversjon blant investorer og 
konsumenter, og redusert vekst.

Sysselsetting blir påvirket av en rekke faktorer. Til grunn for framskriving av 
sysselsetting har vi lagt realvekst i volumet av produserte varer og tjenester 
(verdiskapingsvekst) per næring, og beregner endringen i sysselsatte med 
utgangspunkt i verdiskapning per sysselsatte i de ulike næringene. Frem mot 2025 
har vi valgt å legge til grunn en årlig produktivitetsvekst på 1 %. Produktivitetsveksten 
er ofte sprangvis, men fremkommer i modellene som kontinuerlig jevn vekst. 

I scenarioene for foretrukket og uønsket fremtid har vi også inkorporert mulighetene 
og truslene vi har identifisert når vi estimerer verdiskapning og sysselsetning. Dette 
har vi gjort ved å kvantifisere estimater for direkte og indirekte  verdiskapnings- og 
sysselsettingsvirkninger knyttet til identifiserte muligheter og trusler. 

Kilde: Perspektivmeldingen 2017 (OECD (2015)) 
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Ernst Einarsen Sartorholding

Svein Arve Forland Telavåg Fiskeoppdrett AS

Rikard Toft Ledang Vest Næringsråd

Kurt Rune Andreassen Styreleder Øygarden næringsutvikling KF

Asbjørn Algrøy Marin Eiendomsutvikling AS

Nils Møllerup Bergen havn

Linda Litlekalsøy Aase Aker Solution

Ole Eirik Lerøy Mowi AS

Owe Hagesether GCE Ocean Technology

Eli Janette Fosso Øygarden kommune

Roy-Eddy Lie Liegruppen

Navn Selskap

Anita Mannes Øygarden næringsutvikling KF (daglig leder)

Hanne Misje Lokøy Øygarden næringsutvikling KF (rådgiver)

Kurt Rune Andreassen Øygarden næringsutvikling KF (styreleder)

Rikard Toft Ledang Vest Næringsråd
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