
Oppsummering forstudie Masterplan Visit Sognefjord



Innhald

• Økonomiske effekter av reiselivsnæringa i Sogn. Gjennomført av Menon Economics
- Ringverknadsanalyse
- Dagsturisme i Sognefjorden
- Verdiskapingsanalyse

• Statistikk 2007-20014 med vekstmål
• Statistikk 2016-2017
• Marknad og trendar
• Reiselivsproduktet og produktstrategiar
• Trafikkstraumar
• Ressursgrupper
• Hovudproblemstillingar
• Prosessen



Økonomiske effekter av reiselivet i 
Sognefjorden

Løge & Dombu
November 2017

Foto: Innovasjon Norge



Sognefjorden er Norges lengste og dypeste fjord, og regionen er 
en populær reiselivsdestinasjon. Både fjordcruise og landbasert 
turisme i naturen rundt er stort, sommer som vinter. Ved fjorden 
ligger flere hyggelige bygdesamfunn med ulike kulturtilbud. Videre 
har man nasjonalparkene Jotunheimen, Jostedalsbreen og 
Breheimen i regionen, hvor både vandring, ski, klatring og andre 
naturbaserte aktiviteter er populært. 

Flåm har hatt en solid vekst de siste årene, med økt turisme særlig 
fra utlandet.

Visit Sognefjord har engasjert Menon Economics til å utføre en 
analyse av reiselivsnæringen i regionen. Hensikten er å synliggjøre 
reiselivets økonomiske betydning, et viktig grunnlag for 
kvalifisering til Innovasjon Norges bærekraftmerke. 

Analysen dreier seg om de ni kommunene Høyanger, Vik, 
Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal og Luster. 
Reiselivet er relativt viktig i regionen, som til sammen har et 
innbyggertall på rundt 33 000.

Bakgrunn
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Prosjektets deler
• Innhold: Rapporten består av to deler, der vi skiller mellom ringvirkningsanalyse (som bygger på besøks- og 

forbruksanalyse) og verdiskapingsanalyse av reiselivsbedrifter (regnskapsanalyse). 

1. Besøks-, forbruks- og ringvirkningsanalyse av reiselivet i regionen i dag. Formålet er å synliggjøre reiselivets betydning for 
lokalt næringsliv i dag, både i tradisjonelle reiselivsbransjer som overnatting, servering og opplevelser, men også i 
støttenæringer som varehandel og bygg og anlegg. Besøksanalysen vil også beskrive turistsammensetningen som er i regionen 
i dag. 

2. Verdiskapingsanalyse (regnskapsanalyse). Formålet er å analysere den lokale reiselivsnæringens struktur og vise status og 
utvikling innen bedriftenes nøkkeltall som verdiskaping, ansatte, driftsmargin osv. Sett sammen med besøks-, forbruks- og 
ringvirkningsanalysen, kan vi også se hvor stor aktivitet i bedriftene som skapes av lokalbefolkning og hvor stor aktivitet som 
skapes av de tilreisende.  
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• Produktperspektivet
Fem reiselivsbransjer:

Overnatting, servering, opplevelser, transport og 
formidling

• Markedsperspektivet
De fem reiselivsbransjene

+ Komplementære bransjer som handel, bygg og 
anlegg og lokal tjenesteyting

- Lokalbefolkningens forbruk

+ Lokale underleverandører

Verdiskapingsanalyse (Regnskapsanalyse) 

DEFINISJONER AV REISELIVET
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Besøks- forbruks- og ringvirknings-
analyse



• Sognefjorden er en svært internasjonal destinasjon. Over 60 prosent av 
kommersielle gjestedøgn er utenlandske, noe som er langt mer enn det 
nasjonale gjennomsnittet på rundt en tredjedel, og også mer enn de 
andre vestlandsfjordene. 

• Menons kartlegging viser at Sognefjorden hadde over 1 million 
gjestedøgn i 2016 (medregnet cruise) og at det ble oppført i underkant 
av 50 nye hytter. Det samlede reiselivsforbruket fra denne aktiviteten er 
beregnet til 1,3 milliarder kroner i 2016.

• Forbruket anslås å bidra til rundt 723 millioner kroner i lokal 
verdiskaping (vist i figur til høyre) og omtrent 1775 arbeidsplasser i 
regionen. Dette tilsvarer henholdsvis 8 prosent av regionens 
verdiskaping og 16 prosent av arbeidsplassene i næringslivet. 

• Forbruket til tilreisende står for over 90 prosent av aktiviteten i 
bedrifter som regnes som reiselivsnæring (overnatting, servering, 
opplevelser, transport). Dette er tjenester også lokalbefolkningen nyter 
godt av, og reiselivsaktivitet er dermed helt avgjørende for at regionen 
kan ha et stort utvalg av for eksempel restauranter og opplevelsestilbud. 

• Verdiskapingen i bedriftene i reiselivsnæringen i Sognefjorden har 
vokst med 80 prosent fra 2004 til 2016, målt i faste priser. 
Driftsmarginene, sysselsettingen og arbeidsproduktiviteten har også økt i 
perioden.

• I 2016 var verdiskapingen i reiselivsbedriftene på 660 millioner kroner 
totalt, og det utgjør ca. 7 prosent av næringslivet i regionen. Næringen 
hadde nær 1400 ansatte, og det tilsvarte omtrent 13 prosent av 
sysselsettingen i næringslivet i Sognefjord-regionen.

Reiselivsaktivitet er svært viktig for nærings- og samfunnslivet i 
Sognefjorden

SAMMENDRAG

2 9 . 0 9 . 2 0 1 8M E N O N  E C O N O M I C S 7

Beregnet verdiskaping i næringene der tilreisende legger igjen penger (blå 
del av søylene) og hos underleverandører i regionen (grå del av søylene), 
fra ringvirkningsanalysen. Kilde: Menon (2017)
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Del 1: Besøks-, forbruks- og 
ringvirkningsanalyse av 
reiselivet i regionen i dag. 

Foto: Innovasjon Norge



Totalt antall gjestedøgn i 2016, etter segment og sesong. Kilde: Statistikknett, SSB, 

Cruise Norway, TØI og Menon (2017)Når vi legger sammen alle de ulike gjestedøgnstallene anslår vi 
rundt 1,08 millioner gjestedøgn i 2016, som fordeler seg som 
vist i figuren ved siden av. Her betegner vi hver cruisegjest som 
1 gjestedøgn, selv om de ikke nødvendigvis er i regionen over 
natten. 

Vi ser at Sognefjorden er en utpreget sommerdestinasjon. Av 
camping- og hotellgjestene kommer 90 prosent om sommeren, 
og all cruiseaktivitet er i sommersesongen. 

Sognefjorden er også en langt større kommersiell destinasjon 
enn mange andre naturbaserte destinasjoner, der hytteaktivitet 
dominerer. Kommersielle gjester legger som regel igjen mer 
penger per gjestedøgn enn besøkende ved private hytter. 

Over 1 million gjestedøgn i Sognefjorden i 2016, der flesteparten er 
kommersielle
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Kommersielle gjestedøgn i 2016, etter segment og nasjonalitet. Kilde: Statistikknett   

(2017)

Over 60 prosent av overnattingene ved kommersielle 
overnattingssteder i Sognefjorden er utenlandske. Dette er langt mer 
enn det nasjonale gjennomsnittet på rundt en tredjedel, og også mer 
enn de andre vestlandsfjordene. 

Flåmsbanen er et svært populært produkt blant utenlandske turister, 
i tillegg til at Fjord Tours startet en av sine populære «Norway in a 
nutshell» i Sognefjorden. 

Sognefjorden er også en utpreget destinasjon for camping. Det er 
mange som er på rundreise i regionen både med bobil og vanlige 
personbiler, men som ønsker enkel naturnær overnatting.  

Utenlandske gjester har som vi skal se noe høyere gjennomsnittlig 
døgnforbruk på reise i Norge enn norske tilreisende.

Sognefjorden er blant Norges mest internasjonale destinasjoner
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Gjestedøgn i 2016 fordelt på ulike deler av Sognefjorden. Kilde: Statistikknett, SSB, 

Cruise Norway, TØI og Menon (2017)Det er flere ulike destinasjoner i Sognefjorden, og figuren ved 
siden av viser antall overnattinger fordelt på disse. Aurland-
Lærdal er klart største destinasjon, noe som skyldes aktiviteten i 
tettstedet Flåm. Flåm hadde i 2016 cirka 240 000 cruisegjester 
innom i løpet av sommeren. Også 60-70 prosent av aktiviteten 
ved kommersielle overnattingssteder i Aurland-Lærdal er anslått 
til å foregå i Flåm. 

Sogndal er nest største destinasjon, og Sogndalsfjøra er 
regionens største tettsted. I Sogndal er det en del nordmenn på 
camping/hyttegrend hele året, ettersom stedet er en populær 
skidestinasjon. Det er også flere yrkesreisende i Sogndal enn 
ved de øvrige destinasjonene. 

Aurland-Lærdal er klart største reislivsdestinasjon takket være høy 
aktivitet i Flåm
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Kommersielle overnattinger etter nasjonalitet i 2016, kun utenlandske turister. 

Kilde: Statistikknett (2017)

Tilreisende til Sognefjorden kommer fra hele verden. 
Som i Norge ellers er Tyskland og Nederland de 
viktigste enkeltnasjonalitetene, men som figuren ved 
siden av viser er de ikke dominerende. Både de store 
markedene i Asia og USA har mange gjestedøgn i 
Sognefjorden. Det er de asiatiske markedene som 
har vært i sterkest vekst. 

De internasjonale turistene i Sognefjorden kommer fra hele verden

BESØKS-, FORBRUKS- OG RINGVIRKNINGSANALYSE

2 9 . 0 9 . 2 0 1 8 1 2

21%

20%

12%
12%

8%

8%

8%

6%
5% Tyskland

Europa ellers

Kina, Sør-Korea og Japan

Nederland

USA

Norden

Verden ellers

Storbritannia

Asia ellers



Antall registrerte fritidsboliger i Sognefjordregionen, fordelt på destinasjoner i 

2017. Kilde: SSBSom vist i tidligere slide, beregner vi rundt 132 000 gjestedøgn årlig 
fra hyttene i regionen. Tallet er basert på statistikk på antall hytter i 
regionen fra SSB og bruksundersøkelse fra TØI. Det var samlet 
registrert 3686 fritidsboliger i regionen i 2016. Disse fordeler seg på 
de ulike områdene som vist i figuren ved siden av. Samlet beregner vi 
at 1707 av hyttene er eid av personer bosatt utenfor regionen (basert 
på SSBs eierskapsstatistikk fra 2014). 

I vår analyse regner vi kun gjestedøgn og bruk av fritidsbolig for 
personer bosatt utenfor Sognefjorden som en del av det 
reiselivsrelaterte konsumet. Dette fordi de personene som bor i 
regionen også har sitt forbruk her til vanlig, og slik ikke tilfører noe 
ekstra reiselivsforbruk når de er på hytta. Dette er likevel en streng 
definisjon, for det kan ofte tenkes at alternativet vil være at de 
fastboende har hytte utenfor regionen, og at de legger igjen penger 
der i stedet. 

Et annet viktig moment er at SSBs statistikk viser antall 
fritidsbygninger og ikke antall boenheter. Fritidsbygninger som er delt 
eller leilighetsbygg vil kun telles som én hytte. Dette gjør at vårt 
estimat på hyttereiselivet er konservativt. 

Det er omtrent 3700 fritidsboliger i regionen
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Cruisedestinasjonene i Sognefjorden og anløps- og passasjertall i 2016. Kilde: 

Cruise Norway (2017)

Sognefjorden er et populært reisemål for cruisegjester fra hele 
verden, og er ved siden av Geirangerfjorden Norges mest 
besøkte fjord. Flåm er største destinasjon med hele 161 anløp i 
2016, noe som gjør tettstedet til Norges fjerde mest besøkte 
cruisehavn totalt. 

Skjolden har tidligere vært en viktigere cruisedestinasjon, og for 
noen år siden var det over 40 anløp i havna i løpet av 
sommeren. Redusert satsning gjør at aktiviteten her har vært 
lavere de siste årene.

Noen av de samme anløpene som går innom Flåm er innom Vik 
eller Gudvangen. Gudvangen hadde for noen år siden rundt 10 
anløp i året, men i 2015 og 2016 har det ikke vært 
cruiseaktivitet her.   

Cruiseturister bruker penger på aktiviteter og varer og suvenirer 
i land, som kommer lokalt næringsliv til gode.

Sognefjorden er blant Norges viktigste cruisedestinasjoner
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Personer på ferie/fritidsreise og yrkesreisende bruker penger på ulike varer og tjenester ved 

destinasjonene de besøker, som tilfører etterspørsel i det lokale næringslivet. Tilreisende kjøper 

tjenester fra de tradisjonelle reiselivsbransjene som overnatting, servering, lokaltransport og 

opplevelser, i tillegg til at de kjøper fra andre næringer som varehandel og ulike lokale tjenester. 

Størrelsen på tilreisendes forbruk ved en destinasjon og hva slags varer og tjenester de bruker mest 

penger på er avhengig av en rekke faktorer som type destinasjon, sesong, overnattingstype og 

nasjonalitet.  Figuren ved siden av viser gjennomsnittlig døgnforbruk per overnattingstype og 

nasjonalitet i snitt for sommersesongen. Forbrukstallene tar utgangspunkt i forbruksundersøkelser fra 

Innovasjon Norge (2016) og TØI (2008-2010), og korrigerer ut forbruk som ikke tilfaller i regionen.

For dagsturister antas samme forbruk som campingturister utenom utgift til overnatting. For DNT-

besøkende antas et gjennomsnittlig dagsforbruk på 200 kroner, basert på omsetningstall fra DNT.

Som det fremkommer er forbruket blant yrkesreisende betydelig høyere enn campingturister og 

hytteeiere. For hytteeiere er det kun det bruksavhengige forbruket som inkluderes i denne 

fremstillingen. Faste kostnader knyttet til å eie en fritidsbolig viser vi på en av de neste sidene.

Forbruket varierer betydelig mellom ulike turistsegmenter

BESØKS-, FORBRUKS- OG RINGVIRKNINGSANALYSE

Beregnet forbruk per gjestedøgn i 2016, for utvalgte turistsegmenter om 

sommeren. Kilde: Epinion/Innovasjon Norge og Menon Economics (2017)

Daglig forbruk, fordelt på 

vare- og tjenestegrupper 

for norske feriegjester på 

hotell. Sum = 1 500 

kroner. 
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I tillegg til forbruk forbundet med besøk til egen fritidsbolig skaper fritidsboligturisme betydelig 
etterspørsel til bygg- og anleggsnæringen, handelsnæringen, kommunale tjenester og 
kraftnæringen. Figuren nede til høyre viser beregnede faste kostnader til eierskap og hold og 
oppgradering og oppussing per fritidsbolig i regionen.

Fritidsboligene har gjennomsnittlig faste kostnader knyttet til eierskap og hold på ca. 21 200 
kroner i løpet av ett år (TØI 2008) , fordelt på ulike varer og tjenester som vist i kakediagrammet 
under. Vi antar at 63 prosent av kostnadene knyttet til eierskap og hold tilfaller lokale aktører –
dette tallet har TØI utarbeidet i Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008. 

Fra tid til annen blir det foretatt oppussing og oppgradering av hyttene, der man har utgifter til 
bygg og anlegg i forbindelse med utvidelse eller bygging av garasje, brygge osv. Det kan også 
være utgifter til å legge inn strøm, kloakk eller bredbånd. Gjennomsnittsbeløp for alle hyttene 
(også de som ikke ble pusset opp) beregnes til ca. 28 600 kroner årlig (TØI 2008). Vi antar at også 
63 prosent av disse kostnadene tilfaller aktører i regionen.

Faste kostnader ved hytteeierskap genererer også inntekter i regionen
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utgifter til vanlig eierskap og oppussing. Kilde: TØI (2011)

Samlet genererer de 1707 

fritidsboligene med eiere utenfra 

Sognefjorden totalt 33,3 millioner 

kroner i omsetning lokalt. 



Inntekter per nybygget fritidsbolig i Sognefjordregionen i 2016, fordelt på om 

inntektene er lokale eller ikke. Kilder: Hytteleverandører, TØI (2011), SSB og 

Menon (2017)

Basert på statistikk fra SSB på igangsatte og fullførte fritidsbygninger i de 
ni kommunene, beregner vi at det ble bygget 46 hytter i 2016. Dette er 
et snitt over de fem siste årene, ettersom tallet svinger fra år til år, og 
det er noe tilfeldig hvilket år hyttene blir ferdigstilt. 

Basert på priser fra leverandørene Drømmehytten, Drammens hus og 
hytte og Buen beregner vi at hver hytte i snitt koster rundt 1 million 
kroner å oppføre, og hyttene som bygges er i følge SSB rundt 80 m2 i 
gjennomsnitt. I tillegg kommer kostnader til tomteklargjøring, som vi 
antar er rundt halvparten av tomtepris. I analysen antar vi en tomtepris 
på 500 000 kr (et søk på Finn.no viser at klargjorte tomter i Sogndal 
koster mellom 500 000 og 800 000 kroner). Av de 500 000 kronene går 
altså 250 000 kroner til tomteklargjøring. De resterende 250 000 
kronene er en ren overføring av penger mellom to aktører. 63 prosent av 
både bygge- og tomtekostnader kommer lokal bygg- og anleggsnæring til 
gode. 

Figuren ved siden av viser inntekt per nye hytte (i gjennomsnitt), fordelt 
på utgifter som faller innenfor og utenfor Sognefjordregionen. Samlet 
beregner vi derfor at hver ny hytte genererer 787 500 kroner i omsetning 
i Sognefjordregionen. 46 nyoppførte hytter genererer altså 36,2 
millioner kroner i regionen samlet i 2016. 

Oppføring av nye fritidsboliger gir også inntekter i Sognefjordregionen

BESØKS-, FORBRUKS- OG RINGVIRKNINGSANALYSE
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Beregnet reiselivsrelatert forbruk (også kalt omsetning) fordelt på næring i 2016. 

Kilde: Menon (2017)Når vi multipliserer gjestedøgnene fra de ulike 
gjestedøgnssegmentene med gjennomsnittlig forbruk per gjestedøgn 
får vi et samlet forbruk på i overkant av 1,2 milliarder kroner i 
regionen. Når vi legger til forbruket tilknyttet hytteeierskap og 
hyttebygging får vi et samlet reiselivsrelatert forbruk på 1,3 milliarder 
kroner i 2016. Forbruket fordeler seg på ulike næringer som vist i 
figuren ved siden av. De 1,3 milliardene tilfaller direkte som 
omsetning i bedriftene der de tilreisende handler, derfor omtaler vi 
det videre som reiselivsrelatert omsetning. 

Ettersom Sognefjorden i stor grad er en kommersiell destinasjon og 
ikke en hyttedestinasjon, er det overnattingsbedrifter som får størst 
omsetning samlet. Varehandel får aktivitet både fra hyttefolk og 
tilreisende ved hoteller, campingplasser og cruise. Det samme gjelder 
servering og aktiviteter. 

Det er viktig å være klar over at forbrukstallene vi legger til grunn er 
nasjonale. De kan være noe for høye for Sognefjorden, på grunn av 
begrenset utvalg av varehandel og aktiviteter ved fjorden 
sammenlignet med større byer. Samtidig er ikke dagsturister og 
alternative overnattingsformer med i regnestykket vårt, og samlet 
tror vi disse effektene utligner hverandre. 

Tilreisende hadde et samlet forbruk i regionen på 1,3 milliarder kroner 
i 2016
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Beregnet verdiskaping i næringene der tilreisende legger igjen penger (blå del av 

søylene) og hos underleverandører i regionen (grå del av søylene). Kilde: Menon 

(2017)

For å si noe om betydningen av en økonomisk aktivitet er vi som regel mest opptatt 
av den delen av omsetningen som bidrar til lokal verdiskaping, i tillegg til 
arbeidsplasser. Vi starter med å vise verdiskaping, som  defineres som driftsresultat 
og lønn til ansatte, altså det som «blir igjen» i bedriften etter vare- og tjenestekjøp.

I tillegg vil en del av vare- og tjenestekjøpene til bedriftene som leverer til reiselivet 
gå til underleverandører i regionen, som igjen bidrar til lokal verdiskaping. For 
eksempel vil hotellene ha behov for innkjøp av alt fra matvarer til renhold og 
regnskapstjenester, og en del av disse innkjøpene vil gjøres lokalt. Vi antar at 50 
prosent av innkjøpene fra norske underleverandører gjøres fra aktører i 
Sognefjorden. 

De 1,3 milliardene i reiselivsrelatert omsetning bidrar med til sammen 723 
millioner kroner i lokal verdiskaping i 2016. Figuren ved siden av viser direkte 
verdiskaping og verdiskaping hos underleverandører (ringvirkninger) i regionen, 
fordelt på næring. 

560 millioner kroner er verdiskaping i bedriftene der tilreisende legger igjen penger 
direkte (som hotellene de bor på og restaurantene de spiser ved) mens de 
resterende 163 millioner kronene i verdiskaping er hos underleverandører i regionen 
(som lokale regnskapsførere for hotellene eller matgrossister som selger til 
restauranter). 723 millioner kroner tilsvarer 8 prosent av den samlede 
verdiskapingen i næringslivet i regionen. 

Reiselivsaktiviteten bidrar i følge våre beregninger med 723 millioner 
kroner i verdiskaping
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Beregnet antall ansatte i næringene der tilreisende legger igjen penger (grønn del 

av søylene) og hos underleverandører i regionen (lyse rød del av søylene). Kilde: 

Menon (2017)

For å betjene etterspørselen fra tilreisende behøves det arbeidskraft. Basert 
på regionale forholdstall mellom omsetning og antall ansatte beregner 
Menon at reiselivsomsetningen på 1,3 milliarder bidrar til å sysselsette til 
sammen 1775 personer i regionen. De ansatte fordeler seg på ulike næringer 
som vist i figuren ved siden av. 

1438 arbeidsplasser opprettholdes direkte i bedriftene der tilreisende legger 
igjen penger (som hotellene de bor på og restaurantene de spiser ved) mens 
de resterende 337 arbeidsplassene er hos underleverandører i regionen 
(som lokale regnskapsførere for hotellene eller matgrossister som selger til 
restauranter). 1775 arbeidsplasser tilsvarer hele 16 prosent av ansatte i 
næringslivet i regionen. 

Vi beregner at den direkte aktiviteten og ringvirkningene bidrar til å 
sysselsette til sammen 1368 personer i reiselivsnæringen (overnatting, 
servering, transport og aktiviteter). Totalt er det registrert cirka 1400 ansatte 
i regnskapspliktige reiselivsbedrifter i 2016. Reiselivsaktivitet bidrar dermed 
til en svært stor andel aktivitet i bedrifter som restauranter og 
aktivitetstilbud, tjenester som også lokalbefolkningen nyter godt av. 
Reiselivet er dermed avgjørende for at det er et utvalg av slike lokale 
fornøyelsestjenester, noe som er viktig for levende lokalsamfunn og 
attraktive bomiljø. 

Vi beregner at reiselivsaktiviteten bidrar til å sysselsette 1775 personer 
i regionen
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Foto: Shutterstock

Del 1: Besøks-, forbruks- og ringvirkningsanalyse av reiselivet i 
regionen i dag

- Notat om dagsturisme i Sognefjorden



I tillegg til tilreisende som telles i overnattings- og cruisestatistikk får 
regionen flere tilreisende på dagsbesøk. De dagsbesøkende kan være:

• Innbyggere i tilgrensende regioner

• Personer på gjennomreise med buss, bil eller tog som overnatter 
andre steder

• Baseturister som overnatter i kommuner utenfor regionen

Overnattingskapasiteten er ofte sprengt i høysesong om sommeren, 
noe som fører til at både personer på gjennomreise og baseturister 
overnatter i innlandet selv om de kommer for å besøke 
fjordlandskapet. En del gjennomreisende velger også overnatting 
andre steder fordi det er rimeligere. Like fullt bruker dagsbesøkende 
penger på restaurantbesøk, opplevelser og varehandel i Sognefjorden 
som også er en del av reiselivsaktiviteten. 

Det er utfordrende å tallfeste de som er i regionen på dagsbesøk. Ved 
bruk av teledata fra Telenor har vi studert aktivitet i Flåm og Sogndal i 
perioden 3.-26. juli 2017 (24 dager) for å forsøke å si noe om 
omfanget på dagsturisme. 

Dagsreisende i Sognefjorden
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Norge uten cruise Utland uten cruise

Gjennomsnittlig antall personer som befinner seg i Flåm gjennom hele 

døgnet, gjennomsnitt for perioden 3. juli-26. juli 2017. Kilde: Telenor 

(2017)

Dagsreisende - Det kan være rundt 1300 dagsturister i Flåm daglig i juli 
som ikke fanges opp i overnattings- og cruisestatistikk
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Innbyggere: 400
Ansatte: Ca. 200

Figuren ved siden av viser gjennomsnittlig antall personer fra Norge og utlandet som befinner seg i 

Flåm på ulike tidspunkt i døgnet i perioden 3.-26. juli. De som er der midt på natta (00-05) antar vi  

overnatter i Flåm, mens resten kommer på dagstur. Gitt at det kun er rundt 400 fastboende og 

cirka 200 ansatte i bygda, kan vi regne med at flesteparten av både nordmenn og utlendinger vi 

observerer er turister i Flåm. Figuren kan tyde på at nordmenn i større grad er baseturister som 

blir fanget opp i overnattingsstatistikk, mens utlendinger i større grad kommer på dagstur til Flåm. 

Gjennomsnittlig antall personer i Flåm gjennom døgnet på dager uten cruise er som vi ser 

betraktelig lavere enn dager med cruise-anløp, men det er likevel en tydelig topp midt på dagen. 

Dersom vi tar toppunkt midt på dagen og trekker fra antatte overnattingsgjester (antall personer 

ved midnatt) får vi en differanse på rundt 2600 personer, som trolig kan anses som dagsturister. 

Det kan være rimelig å anta at halvparten (1300) er gjester som overnatter andre steder i 

Sognefjorden (som fanges opp i vår statistikk) mens de resterende 1300 er dagsgjester. Hvis 

antallet er noenlunde stabilt i hele juli, kan det være så mange som 40 300 dagsgjester i denne 

delen av Sognefjorden ila måneden (1300 gjester/dag x 31 dager). Dersom hver gjest legger igjen 

200 kroner i snitt får vi altså et ekstra forbruk på rundt 8 millioner kroner i juli. 

Resten av året vil også ha en tilsvarende differanse som kan studeres for å si noe om omfanget på 

dagsbesøk. Vi har imidlertid ikke teledata fra andre perioder, så omfanget vil være uvisst. 

Dagsturister er derfor ikke eksplisitt med i den økonomiske analysen.



Figuren ved siden av viser gjennomsnittlig 
minimum- og maksimum antall personer som 
befinner seg i Flåm i løpet av et døgn i juli der 
det ikke er anløp fra cruise. Differansen mellom  
maks antall personer til stede midt på dagen 
uten at de observeres i Flåm om natten kansom
nevnt  trolig betegnes som dagsturister.  

Vi ser at kinesere og europeere utenom Norges 
største reiselivsmarkeder må utgjøre de største 
gruppene av dagsturister. Også spanjoler og 
personer fra verden for øvrig er i større grad 
dagsturister. Det er ikke unaturlig at de som 
kommer langveis fra i større grad er 
gjennomreiseturister som tilbringer kort tid på 
hvert sted, og derfor i mindre grad overnatter i 
Flåm. Alternativt kan det være disse gruppene 
søker seg til rimeligere overnatting i fjell-Norge 
når de besøker fjordene. 

Dagsreisende – Kinesere og europeere utenom Norges største 
reiselivsmarkeder er trolig de største markedene for dagsturisme i Flåm
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Gjennomsnittlig maks og minimumsantall av personer av ulike nasjonaliteter i 

Flåm ila én dag uten cruiseanløp i juli 2017. Kilde: Telenor (2017)
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Gjennomsnittlig antall personer som befinner seg i Sogndalsfjøra gjennom hele 

døgnet, gjennomsnitt for perioden 3. juli-26. juli 2017. Kilde: Telenor (2017)
Sogndalsfjøra og naturen rundt er en annen populær destinasjon i 
Sognefjorden som får en del tilreisende som kommer på dagstur. 
Som figuren viser er omfanget i Sogndalsfjøra sentrum langt 
mindre enn i Flåm i juli, og den gjennomsnittlige differansen 
mellom toppunkt og midnatt er 490 personer, der nær 100 prosent 
er nordmenn. Dette kan være en indikasjon på dagsturisme men 
det kan også være lokaltrafikk. Sogndal er arbeids- og 
handelssentrum for en større region. 

Blant nordmenn er Sogndal en populær frilufts- og skidestinasjon 
store deler av året ellers. Byen har et ungt miljø pga. den store 
studentmassen, og friluftsliv og tilknyttede aktiviteter trekker 
mange tilreisende.  I tillegg har Sogndal et fotballag i eliteserien 
som tiltrekker en del nordmenn til sine kamper året rundt. For 
Sogndal vil dagsturismen trolig være høyere andre deler av året 
enn i juli, når målingen er foretatt. 

Dagsreisende - Sogndalsfjøra er en mindre travel destinasjon i juli, 
men får jevnt med dagsreisende året rundt
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Som vi ser på forrige slide er det lite 
internasjonal turisme i Sogndalsfjøra 
sammenliknet med Flåm. Av utenlandske 
personer er det flere som overnatter enn 
som er der midt på dagen når det er høyest 
aktivitet. En del overnatter gjerne i Sogndal 
men benytter seg av rekreasjonstilbud i 
naturen rundt på dagtid. 

Av norske overnattinger i Sogndalsfjøra er 
det vanskelig å si hvor mye som er turisme 
og hvor mange som er fastboende. På 
dagtid er det uansett en del flere personer i 
byen, som kan reflektere både turisme og 
trafikk fra nærmiljøet. 

Sogndalsfjøra ser i større grad ut til å være et sted utenlandske turister 
overnatter
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Gjennomsnittlig maks og minimumsantall av personer av ulike nasjonaliteter i 

Sogndalsfjøra ila én dag i juli 2017. Kilde: Telenor (2017)
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Del 2: 
Verdiskapingsanalyse

Foto: Innovasjon Norge



Verdiskaping i rapporteringspliktige foretak i Sognefjord-regionen i 2016, fordelt på 

næringer. Kilde: Menon (2017)

Figuren til høyre viser verdiskaping i reiselivsnæringen 
sammenliknet med det øvrige næringslivet i 
Sognefjorden.

Prosessindustrien er den største næringen i Sognefjord-
regionen, med rundt 2,3 milliarder kroner i verdiskaping 
i 2015. Kraftnæringen er også en viktig næring, med 
rundt 1,9 milliarder kroner i verdiskaping.

Reiseliv er også en betydelig næring, og er i 2016 
regionens femte største næring målt i verdiskaping. 
Verdiskapingen i reiselivsnæringen er på 660 millioner 
kroner i 2016, og utgjør med dette 7 prosent av 
næringslivets totale verdiskaping.

Reiselivet er femte største næring målt i verdiskaping i Sognefjord-
regionen

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN
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Antall ansatte i rapporteringspliktige foretak i Sognefjord-regionen i 2016, 

fordelt på næringer. Kilde: Menon (2017)
Som vist i figuren til høyre, deler reiselivsnæringen 
tredjeplassen blant de største næringene i regionen, målt i 
antall ansatte. Reiselivet sysselsetter like mange som bygg- og 
anleggsnæringen, og bare handelen og prosessindustrien 
sysselsetter flere.

I 2016 var det rundt 1400 ansatte i reiselivsnæringen, noe som 
tilsier 13 prosent av de ansatte i næringslivet i regionen. 

Sesongvariasjonene i reiselivet medfører at en betydelig andel 
av arbeidsplassene trolig er deltidsstillinger og 
sesongbemanning. 

Reiselivet er blant de aller største arbeidsgiverne i regionen

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN
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• Flåm Utvikling AS (Aurland)

• Flåm AS (Aurland)

• The Fjords DA (Aurland)

• Nettbuss AS (Sogndal)

• Sogndal Hotell Drift AS (Sogndal)

• Flåmsbrygga Hotell AS (Aurland)

• Kviknes Hotel AS (Balestrand)

• Nettbuss AS (Lærdal)

• Gudvangen Hotelldrift AS (Aurland)

Største reiselivsforetak i regionen (mer enn 20 mill. kr i omsetning)

ØKONOMISKE EFFEKTER AV REISELIVET RUNDT SOGNEFJORDEN

2 9 . 0 9 . 2 0 1 8M E N O N  E C O N O M I C S 3 0



Antall aktive reiselivsforetak (regnskapspliktige) i Sognefjorden per år 2004-2016. Kilde: 

Menon (2017)

Antall aktive reiselivsforetak (foretak med omsetning) 
har økt fra 104 i 2004 til 161 i 2016. Det tilsvarer en 
økning på 55 prosent. Den relative økningen er størst 
tidlig i perioden.

Formidling har den høyeste relative veksten, med en 
fordobling fra 4 til 8 aktører. Også opplevelsesbransjen 
har fått mange nye aktører, med en økning fra 25 til 46 
tilbydere.

Overnatting har hatt like høy absolutt vekst som 
opplevelser, med 21 flere bedrifter i 2016 enn i 2004. 
Her er veksten på 54 prosent.

Servering og transport har hatt en mer moderat vekst i 
antall aktive foretak.

Jevn vekst i antall reiselivsbedrifter siden 2004

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN

2 9 . 0 9 . 2 0 1 8M E N O N  E C O N O M I C S 3 1

38 40 44 47 52 52 53 55 61 63 58 57 59 

25 23 21 22 21 20 21 24 
26 28 29 28 29 25 27 32 34 

37 42 41 36 
36 

40 41 43 46 

12 13 
16 

17 
17 19 21 20 

20 
17 18 19 

19 

4 4 
6 

5 
5 

7 7 6 
6 

8 7 7 
8 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A

n
ta

ll 
fo

re
ta

k 
m

ed
 o

m
se

tn
in

g

Overnatting Servering Opplevelser Transport Formidling



Omsetning i reiselivsbransjene i Sognefjorden 2004-2016, løpende priser. Kilde: 

Menon (2017)

Omsetningen (de samlede inntektene) i reiselivet i 
Sognefjord-regionen har økt fra i overkant av 600 
millioner kroner i 2004, til i overkant av 1500 millioner 
kroner i 2016.

Omsetningsveksten har vært høyest innen opplevelser, 
der særlig Flåm Utvikling (som driver Flåmsbana) og The 
Fjords har vokst til store aktører i 2016 med omsetning 
mellom 100 og 200 millioner kroner. Også 
overnattingsbransjen har hatt sterk omsetningsvekst.

Omsetningen sier ingenting om lønnsomheten i eller det 
økonomiske bidraget fra reiselivsbransjene, siden 
kostnadene ikke er tatt hensyn til. Derfor er vi som regel 
mest opptatt av verdiskaping for å beskrive aktiviteten i 
økonomien. Se neste side.

Reiselivsnæringen har økt inntektene sine de fleste årene

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN
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Verdiskaping i reiselivsbransjene i Sognefjorden 2004-2016, løpende priser. 

Kilde: Menon (2017)

Reiselivsnæringen i Sognefjord-regionen har hatt en tilnærmet 
kontinuerlig vekst i verdiskaping i perioden fra 2004 til 2016, og 
har i 2016 to og en halv ganger så høy verdiskaping som i 2004, 
målt i løpende priser. Verdiskapingen i 2016 var på nesten 700 
millioner kroner.

Overnatting og opplevelser har drevet veksten siden 2004.

Verdiskaping måles som forklart som omsetningen fratrukket 
vare- og tjenestekjøpene til foretakene i reiselivsnæringen. Den 
økende verdiskapingen kan skyldes både økt omsetning, økt 
lønnsomhet (reduserte kostnader) og økt produktivitet 
(verdiskaping per ansatt).

Den relative veksten har vært relativt lik i omsetning og 
verdiskaping i perioden. Det tyder på at veksten i omsetningen, 
altså økt aktivitet, kan forklare det meste av veksten også i 
verdiskapingen.

Høyest verdiskaping i overnatting, men høyest vekst i formidling og 
opplevelser

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN
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Aurland og Sogndal er kommunene med høyest verdiskaping

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN

Verdiskaping i reiselivsbransjene i Sognefjorden 2004-2016, fordelt på kommuner, 

løpende priser. Kilde: Menon (2017)
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Figuren til høyre viser verdiskapingen over tid i 
reiselivet i Sognefjorden fordelt på kommunene som 
bedriftene er hjemmehørende i.

Aurland og Sogndal er de klart største 
reiselivskommunene i regionen, og deres andel av den 
totale verdiskapingen har økt i løpet av perioden. 
Reiselivsnæringen i Aurland har også vokst i forhold til i 
Sogndal.

Alle kommunene har høyere verdiskaping i 2016 enn i 
2004. Veksten i verdiskapingen har vært lavest i Årdal, 
der veksten har vært lavere enn prisveksten målt ved 
konsumprisindeksen.

*I Aurland inkluderer vi Stalheim Hotel, som egentlig ligger i Voss kommune, rett over fylkesgrensa
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Figuren til høyre viser utviklingen i 
verdiskapingen i reiselivsnæringen i 
Sognefjorden i faste priser. Med faste priser 
får vi et godt mål på utvikling i volum.

Vi ser at verdiskapingen i 2016 ligger 80 
prosent høyere enn i 2004. Den sterkeste 
veksten har vært i andre halvdel av 
perioden, og omtrent halvparten av veksten 
fra 2004 til 2016 har kommet bare siden 
2014. Figuren på forrige side antyder at 
mye av veksten siden 2014 har kommet i 
Flåm og Aurland.
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Reiselivsaktiviteten har økt med 80 prosent siden 2004

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN

Indeksert vekst i verdiskapingen i reiselivsbransjene i Sognefjorden 2004-

2016, faste priser, 2004=100. Kilde: Menon (2017)
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Den blå kurven i figuren til venstre er den 
samme som på forrige slide; driftsmargin i hele 
reiselivsnæringen i Sognefjorden fra 2004 til 
2016.

Den oransje kurven viser utviklingen i 
driftsmargin når vi tar ut de store aktørene i og 
rundt Flåm AS: Flåm AS, Flåm Utvikling AS, The 
Fjords DA, NSB, Aurland Ressursutvikling AS og 
Flåmsbana AS.

Vi ser at også uten «de store» i Flåm, så er 
driftsmarginen i reiselivet positiv og økende i 
regionen. 2016 ble et bra år, med 6 % i 
driftsmargin i gjennomsnitt. Lavest var 
driftsmarginen i finanskriseåret 2008. Vi ser at 
det har vært positiv driftsmargin i gjennomsnitt i 
hele perioden fra 2004 til 2016. 

Stigende lønnsomhet også når man tar ut «de store»

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN

Gjennomsnittlig driftsmargin i reiselivet i Sognefjorden 2004-2016, med og uten store foretak i 

Flåm. Kilde: Menon (2017)
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Utvikling i antall ansatte i reiselivet i Sognefjorden, fordelt på 

reiselivsbransjer, 2004-2016. Kilde. Menon (2017)
Overnatting er den reiselivsbransjen som sysselsetter flest personer i 

Sognefjord-regionen. Antall ansatte økte med nær 40 prosent fra 

2004 til 2014, fra 328 til 426 personer. 

Servering har hatt en moderat vekst i antall ansatte fra 86 i 2004 til 

99 i 2014, men med noen årlige svingninger. 

Opplevelsesbransjen har opplevd sterkest relativ sysselsettingsvekst 

(bortsett fra formidling), og antall ansatte har nær doblet seg fra 

rundt 109 i 2004 til 196 i 2014.

Transportbransjen har hatt en liten reduksjon i sysselsettingen i 

perioden. Bransjen består av store aktører som Fjord1 og Nettbuss. 

Formidlingsbransjen har få ansatte, men relativt store svingninger i 

løpet av perioden. Med få aktører blir tallene sensitive for 

feilrapportering.

Svak økning i antall ansatte til og med 2014

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN
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* Pga. omlegging av statistikkgrunnlaget er sysselsettingstall f.o.m. 2015 ikke sammenlignbare med tidligere år.
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Utvikling i verdiskapingen i reiselivet sammenliknet med resten av næringslivet, 

2004-2016, indeks der 2004=100. Kilde: Menon (2017)

I figuren til høyre sammenlikner vi verdiskapingsveksten i 
reiselivet med veksten i de to største næringene og det øvrige 
næringslivet i Sognefjord-regionen.

Vi ser at verdiskapingen i prosessindustrien og kraftnæringen 
varierer en del fra år til år. Prosessindustriens verdiskaping 
varierer ofte i takt med råvarepriser, og verdiskapingen i 
kraftnæringen påvirkes av blant annet av nedbørsmengder og 
vintertemperaturer.

Reiselivet har relativt lik vekst som det øvrige næringslivet 
(unntatt prosessindustri og kraft), med en nominell vekst på 
mellom 130 og 150 prosent i perioden fra 2004 til 2016.

Verdiskaping i reiselivet vokser like raskt som i det øvrige næringslivet

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN
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Utvikling i sysselsettingen i reiselivet sammenliknet med resten av næringslivet, 

2004-2016, indeks der 2004=100. Kilde: Menon (2017)

Sysselsettingsveksten har vært høyere i reiselivet enn i resten 
av næringslivet fra 2004 til 2016.

Tallene på antall ansatte skiller ikke mellom deltids-, sesong-
og heltidsansatte. Reiselivsnæringen er en næring med 
spesielt høy andel deltids- og sesongansatte, både knyttet til 
sesongsvingninger i aktivitet, behovet for skiftarbeid og lave 
krav til formell kompetanse. Med økt aktivitet i 
reiselivsnæringen, kan det tenkes at det blir flere 
heltidsansatte over tid. Dette tilsier lavere vekst i ansettelser, 
men økte ressurser og bedre kontinuitet og kunnskap i 
bedriftene. 

Antall ansatte i reiselivet vokser mer enn i det øvrige næringslivet

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN
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* Pga. omlegging av statistikkgrunnlaget er sysselsettingstall f.o.m. 2015 ikke sammenlignbare med tidligere år.



Figuren viser alle bedrifter som omsatte for mer enn 10 
millioner kroner og hadde mer enn 10 prosent i 
driftsmargin i 2016.

På lista er det mange overnattings- og 
opplevelsesbedrifter. 

Det er Flåm Utvikling, Flåm AS og The Fjords som er de 
virkelig store motorene i reiselivet i regionen. I 2016 
omsatte de for mest, og hadde også svært høy 
lønnsomhet. 0%
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Mange hoteller blant bedriftene med både høy omsetning og høy 
lønnsomhet

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN

Omsetning og driftsmargin i 2016 for bedrifter i Sognefjord-regionen med mer enn 10 

millioner kroner i omsetning og 10 prosent i driftsmargin. Omsetning på venstre 

akse, driftsmargin på høyre akse. Kilde: Menon (2017)

2 9 . 0 9 . 2 0 1 8M E N O N  E C O N O M I C S 4 0



Verdiskaping i reiselivsnæringens innholdsbransjer i Sognefjord-regionen og 

andre regioner, løpende priser, 2004-2016. Kilde: Menon (2017)
Figuren til høyre viser utviklingen i verdiskapingen i reiselivets 
innholdsbransjer* i perioden 2004-2016 for Sognefjorden, resten av 
Vestlandet, Osloregionen, Nord-Norge og resten av landet.

I landet samlet har verdiskapingen i reiselivsnæringens innholdsbransjer blitt 
mer enn doblet fra 2004 til 2015. Sognefjord-regionen har hatt større vekst i 
verdiskapingen enn landet for øvrig, når man ser perioden under ett.

Mens reiselivet rundt Sognefjorden har hatt sterk vekst fra 2012 til 2016, ser 
vi i samme periode en redusert veksttakt for resten av Vestlandet. 

Nord-Norge og Osloregionen har også hatt relativt god vekst i perioden 
2004-2016. Osloregionen har hatt sterk befolkningsvekst, og storbyer som 
reiselivsdestinasjoner blir stadig mer populære. I Nord-Norge har det vært 
satset aktivt på utvikling av vinterturisme, og det har har medført en sterk 
økning i tilreisende om vinteren, spesielt fra Storbritannia. Det er nå omtrent 
samme belegg på hotellene i vinter- og sommersesong i deler av Nord-
Norge. I Sognefjord-regionen og resten av Vestlandet foregår 
reiselivsaktiviteten fortsatt i all hovedsak om sommeren. 

* Vi tar ikke med tilgjengelighetsbransjene transport og formidling da disse 
generelt sier mindre om utvikling på stedet.

Reiselivet i Sognefjorden har sterkere verdiskapingsvekst enn resten av 
landet

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN
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Figuren til høyre viser utviklingen i verdiskapingen i 
reiselivets innholdsbransjer* i perioden 2004-2016 
for Sognefjorden, Geiranger, Hardanger, Nordfjord 
og Sunnfjord.

Veksten i Sognefjorden fra 2012 til 2016 har vært en 
god del høyere enn i de andre regionene.

Fra 2004 til 2012 hadde derimot Sognefjorden en 
vekst omtrent på linje med de andre fjordregionene.

* Vi tar ikke med tilgjengelighetsbransjene transport 
og formidling da disse generelt sier mindre om 
utvikling på stedet.

Sognefjorden har en sterkere utvikling enn andre fjordregioner fra 
2012 til 2016

REGNSKAPSANALYSE – STATUS OG UTVIKLING I REISELIVET I SOGNEFJORDEN

Verdiskaping i reiselivsnæringens innholdsbransjer i Sognefjord-regionen og andre 

fjordregioner, løpende priser, 2004-2016. Kilde: Menon (2017)

2 9 . 0 9 . 2 0 1 8M E N O N  E C O N O M I C S 4 2

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
In

d
ek

s,
 2

0
0

4
=1

0
0

Sognefjorden Geiranger Hardanger

Nordfjord Sunnfjord



Oppsummering

• Sogn har stor del internasjonal trafikk frå heile verda (60% mot 33% for Norge)
- Internasjonale besøkande har høgast verdiskaping per døgn (snitt NOK 2.000 mot NOK 1.500 for 

nordmenn)

• Sogn har flest registrerte gjestedøgn frå hytte- og camping

• Det er 3700 fritidsbustader i Sogn
- 1707 med eigarar utanfrå som gir NOK 33 mill. i verdiskaping

- Oppføring av nye hytter gir lokal verdiskaping på gjennomsnittleg NOK 750.000 per hytte

• Sogn/Flåm er ein av landets viktigaste cruisedestinasjonar med 160-180 anløp årleg
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Oppsummering

• Reiselivet omset for NOK 1,3 mrd. med meir enn 1 mill. gjestedøgn (inkl. cruise) 
- NOK 0,75 mrd. i lokal verdiskaping (8% av samla lokal verdiskaping)

- 1775 årsverk (16% av samla tal årsverk)

- Næringa har hatt 80% vekst frå 2004 – 2016

• Reiselivet er 5. største næring og 4. største arbeidsgivar i Sogn
- Største verdiskaping: Prosessindustri, Kraftbransjen, Bygg og anlegg, Handel, Reiseliv

- Største arbeidsgivar: Prosessindustri, Kraftbransjen, Bygg og anlegg, Reiseliv

• Reiselivet har større næringsvekst, tilsettevekst og verdiskapingsutvikling enn dei
andre næringane i Sogn
- Reiselivet i Sogn/Sognefjorden har større og raskare vekst enn dei andre fjordane
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Statistikk 2007 – 2014 med vekstmål

Mai – Juni/august – September – Oktober – Januar/april













Statistikk 2016 - 2017



Juni – Aug. 16-17 I alt Utland Norge Vekst Alle gj. døgn

Norge 0,4% 4,0% -1,5% 64.559 14.930.679

Fjord Norge 4,2% 5,4% 2,9% 160.780 3.962.212

Sognefjord 14,0% 12,2% 18,8% 61.275 500.487

Bergen 7,3%% 4,6% 11,6% 58.716 858.355

Lofoten 9,7% 20,0% -1,6% 25.890 293.926

Nordfjord 10,1% 12,5% 7,6% 23.810 260.272

Voss 13,9% 18,6% 4,6% 21.197 173.402

Stavanger 4,1% 2,6% 4,8% 19.119 490.169

Oslo 1,0% -2,2% 4,3% 17.442 1.702.853

Ålesund 3,8% 5,4% 2,1% 17.195 466.753

Tromsø 3,2% 0,3% 5,3% 9.360 299.267

Røros -0,7% -5,3% 0,5% -962 128.337

Sør-Trøndelag -0,5% 4,0% -2,2% -4.101 826.660



Juni – aug. 16-17 I alt Utland Norge Vekst Alle gj. døgn

Aurland – Lærdal 12,7% 9,3% 22,8% 23.155 205.044

Luster 29,2% 23,5% 43,1% 20.144 89.112

Balestrand – Vik 
- Leikanger

9,0% 5,7% 25,5% 7.712 93.668

Sogndal 5,7% 13,3% 10,3% 5.277 97.755

Årdal/Høyanger - - - - -

Jan – april 16-17 I alt Utland Norge Vekst Alle gj. døgn

Aurland – Lærdal 36,3% 59,3% 17,3% 6.293 23.641

Luster 10,1% 100% 2,7% 479 5.213

Balestrand – Vik 
- Leikanger

-49,0% -70.7% -26,8% -3.808 3.961

Sogndal 3,9% 95,8% -6,8% 882 23.782

Årdal/Høyanger - - - - -









April 2016 - 2017



Mai 2016 - 2017



Januar - april 2016 -
2017



Oppsummering

• Sommarsesongen: årleg gjestedøgnsvekst på 8-12% og 5-7% prisauke på 
hotella

• Vår og haust: høg relativ vekst i %, særskilt i Aurland/Flåm og Balestrand 
(alle marknader), men mykje ledig kapasitet frå april – juni og september –
oktober. 

• Vinter: høg relativ vekst i % i Aurland/Flåm (fjordturisme frå Asia/UK) og 
delvis Sogndal (skiturisme, Norge/SE/Europa) stabil forretningstrafikk i 
Sogndal (Norge), men låge besøkstal og mykje ledig/stengt kapasitet

• Vekstmarknader: Asia, USA, Belgia, Frankrike UK, Spania, SE (vinter)

• Stagnerte utviklingsmarknader: DE, NL

• Utfordring: utvida sommarsesong frå mai – september og heilårstrafikk 
oktober – april frå alle markander



Marknad og trendar







Aktivitetar
I den norske 
marknaden
(IN/Epinion, 2017)



Aktivitetar i 
utanlands-
marknaden
(IN/Epinion, 2017)





















Oppsummering

• Satsingsmarknader: 
• Sjå tabellen på lysark 61 per månad og marknad

• Nordmenn sine prioriteringar på reiser:
• Ha det moro, vere saman med andre, lade batteria
• Oppleve naturen og fjella (tur)
• Lokal mat og drikke og historiske bygningar/stader

• Utlendingar sine prioriteringar på reiser:
• Oppleve naturen, fjorden, fjella, turar over 2 timar
• Ha det moro, lade batteria, vere saman med andre
• Lokal mat og drikke, lokal kultur/levemåte, historiske bygningar/stader
• Sightseeing, nasjonalparkar og dyreliv

• Flest aktive turistar ift. Kulturturistar
• 75% overlapp mellom aktive- og kulturturistar

• Trendar:
• Opplevinga er fokus, Flytande generasjonsforskjellar
• Mobile bookingar, Online review er styrande for val/kjøp
• Asia vekst kraftig
• Berekraft = forventa + omsyn til lokalsamfunna



Reiselivsproduktet og produktstrategiar



Profil og posisjonering



Overordna produktprofil



Profil per sesong



Produktstrategiar per sesong



Produktstrategiar per marknad









Oppsummering

• Fokus på «New season» med to sesongar: 
• Sommar – utvide eksisterande produkt og målgrupper i mai-juni og august –

sept
• Vinter – heilårs fjordturisme (som Island) og vinter/skiturisme i oktober –

april

• Produkt: Sognefjorden og breen heile året
• Kopling til aktivitetar og attraksjonar i heile Sogn heile året
• Rundreiserkonsept og koplingar Oslo/Bergen/Loen/Nord Norge/Nordlyset
• «Best of the Fjords» med produkt- og marknadssamarbeid med Hardanger, 

Voss, Myrkdalen, Bergen, Nordfjord, Loen og evt. andre som Valdres, 
Ålsesund og resten av Sogn og Fjordane



Oppsummering - produktutvikling og prosjekt

• «New Season» – fokus på september – mai «heile Sogn heile året»

• Sognefjorden 365 – bedriftsnettverk for heilårleg produktutvikling

• Balestrand Adventure – bedriftsnettverk for opplevingsutvikling

• Sognefjord Bike & Hike – utvikle lågterskel sykkelprodukt i Sogn

• «Best og the Fjords» - samarbeid med Hardanger, Voss, Bergen og Nordfjord – fokus på felles 
produktområde og reiseruter

• UNESCO Fjord Bus – Flåm/Sogndal – Geiranger/Ålsesund med Fjord Tours

• Nutshell turane – NIN og SIN heile året med Fjord Tours inkl. Sognebåten april – okt.

• GoFjords Fjord Classic – ny satsing med Norled/Tide i Sogn

• Nye reiseruter – «Sognefjorden Scenic Route» og «National Park Scenic Route»



Trafikkstraumar



Trafikkstraumar - fakta

• Biltrafikken er i hovudsak konsentrert rundt dei store innfartsårane i indre 
Sogn (tal i årsdøgntrafikk):
• E16 til Aurland (147)
• FV40 Aurland – Hol (40)
• E16/RV52 til Lærdal (129)
• RV5 til Sogndal (65)
• FV13 til Vik (56)

• I tillegg har turistvegane ei større prosentvis auke i trafikken:
• FV13 Gaularfjellsvegen (18)
• FV55 Sognefjellet (66)

• I tillegg har heilårsruta på Sognebåten 70 000 passasjerar i året og 
sommarruta til Flåm 48 000



Trafikkstraumar - oppsummert

• Dei største turiststraumane er knytt til innfartsårane i Flåm, både med bil, 
ekspressbåt og Flåmsbana

• Satsinga på turistvegane over Gaularfjellet og Sognefjellet har gjeve ei 
positiv trafikkutvikling dei siste åra, med auke også i 2018 i følgje førebelse 
tal

• Årsdøgntrafikktala syner og relativt liten trafikk lengst aust og vest i 
regionen, spesielt i Høyanger, Balestrand, Vik og Årdal. 

• Balestrand skil seg ut frå desse med relativt mange brukarar av 
ekspressbåtane

• Det ser ut til å vere lite nytte av kollektivtilbodet internt i regionen, og det er 
heller ikkje tilrettelagt for turistar i dag. Unntaket er Nutshell-ruta.



Strukturendringar og planstatus

• Sogndal, Leikanger og Balestrand har starta prosessen med å slå seg saman 
til nye Sogndal kommune frå 1/1/20

• Alt planarbeid i desse kommunane som ikkje er naudsynt for drift og 
pågåande utbyggingsprosjekt vil bli samkøyrt frå no av, og realitetshandsama 
i den nye kommunen

• Aurland har planar om å lage ny planstrategi til neste år, for deretter å 
rullere delplanane

• Luster og Årdal har oppdatert planverk

• Vik har eit stort etterslep, og har fleire planar som treng rullering. Grunna 
kapasitetsutfordringar vil ingen av desse kome i gang i 2018, truleg ikkje i 
2019 heller. 

• Høyanger og Lærdal er nett starta rullering av sin arealdel, prosessen vil pågå
gjennom 2019. 



Ressursgrupper



Geografiske ressursgrupper

• I forprosjektet har det vore gjennomført 5 møter med ressursgrupper fordelt på 
• Sogndal og Leikanger
• Luster 
• Lærdal og Årdal
• Aurland
• Balestrand, Vik og Høyanger

På desse møtene har representantar frå kommunane, næringsapparat/org. og reiselivsaktørar
delteke. Ca 85 bedrifter har delteke på desse møtene. 

På desse møtene har det vore samla inn alle typar problemstillingar, drivarar og barrierer som 
aktørane tykkjer er viktige for reiselivsutviklinga i Sognefjord-regionen. 

Vidare har desse vorte bearbeida, strukturert og presentert for styringsgruppa som har prøvt
å prioritere alle innspela. 

Oppsummert frå desse møtene blir lagde ved som dokumentasjon for forprosjektfasen. 



Dybdeintervju

• I tillegg til møter i ressursgruppene har det vore gjennomført 
dybdeintervju med sentrale samarbeidspartnarar for å løfte fram 
viktige strategiske områder for utviklinga i regionen: 

• Aurland Ressursutvikling / The Fjords
• NSB Reiseliv
• Fjord Norge
• Norled / Tide
• Fjord Tours
• Visit Nordfjord
• Visit Voss



Oppsummering av hovudproblemstillingar

• Basert på gjennomgang av alle tilbakemeldingar frå ressursgruppe-
møtene, samt dybdeintervju med sentrale samarbeidspartnarar, har 
styringsgruppa foretatt ei prioritering av dei viktigaste strategiske 
utfordringane. 

• Desse blir presentert som innleiing til hovedprosjektfasen -
strategifasen



Hovudproblemstillingar



Berekraftig reisemålsutvikling

Økonomi

Prisstrategi/dynamisk prising, prioriterte marknad/marknadssegment og sesongutvikling

Lokalsamfunn

Involvering av lokalbefolkninga, samanstilling av bu- og reiselyst

Miljø

Miljømerking, transportløysingar, prioriterte marknader og etablering av tålegrenser 

Fellesgodeutvikling- og finansiering   

Pådrivar for fellesgodeutvikling og infrastruktur og etablere løysing for fellesgodefinansiering



Produkt- og næringsutvikling

Koordinering og berekraftige produktkonsept  

Pådrivar for etablering av berekraftig produktutvikling/produktkonsept (som t.d. i 
Werfenveng) Pådrivar for produktkoordinering og produktutvikling lokalt og regionalt med 
vekt på vår, høst og vinter. 

Kompetanseheving 

Forsterke kompetanseheving, opplæring og support for bedrifts- og næringsutvikling

Transport/reiseruter   

Sikre eksisterande og pådrivar for å utvikle nye ruter og transport (båt, buss, bane, fly 
og leigebil) internt i Sogn og regionalt/nasjonalt (fjord og nord, Bergen og Sogn mm.) 
Etablering av reiseruter med transport, aktivitetar og marknadsføring heile året

Fyrtårnsutvikling

Pådrivar for etablering av nye fyrtårn på Nord-sida av Sognefjorden 



Vertskap og informasjonsløysingar

Bedriftssamarbeid  

Utvikle ubetalte informasjonspunkt i samarbeid med næringa (som t.d. 
Vestfold) 

Digitale løysingar

Etablere digitale løysingar for informasjon til besøkande (FjordMap, Aispot
og digitale tavler/punkt) 

Informasjonspakker 

Lage informasjonspakker for næringa med digital opplæringsmodul, brosjyrer, 
kart, banner, skilt mm.



Marknadsføring og B2B

Profilutvikling  

Utvikle merkevare og sterkt profil kopla tett mot FN og IN

Digital kompetanse, innhaldsproduksjon

Styrka regional og nasjonal digital kompetanse med FN/IN og innhaldsproduksjon og 
bestillarkompetanse (historiar, bilde, film, kart mm.)

Nye marknader

Nye marknader og marknadssegment for vekst vår, høst og vinter

Direkte bransjebearbeiding   

Sterk direkte bransjebearbeiding (eigne aktivitetar) saman med næringa og med FN/IN

FN/IN samarbeid  

Bidra til- og utnytte sterk samhandling med FN og IN 



Samhandling

Ekstern aktørutvikling

Marknadsføring/sal, produktutvikling, reiseruteutvikling, booking

Destinasjonssamarbeid 

Best of the Fjords, selskapsorganisering, funksjonsdeling VS/FN/IN, utvida 
reisemålsselskap

Nasjonalparkane og verneområda

Besøksforvaltning og resielivsrelatert utvikling av parkane og verneområda

Offentleg sektor 

Transport/samferdsel, fellesgodeutvikling og fellesgodefinansiering, prosjekt og 
støtteordningar, næringspolitikk



Reisemålsorganisering og oppgåvedeling VS (1 av 2)

Skape reiselyst og synlegheit (profil, innhaldsprodukssjon, 
bestillarkompetanse, digital forsterking med FN/IN)

Sterk digital kompetanse regionalt/nasjonalt med FN/IN

Sterk direkte bransjebearbeiding (eigne aktivitetar) saman med 
næringa og med FN/IN



Reisemålsorganisering og oppgåvedeling VS (2 av 2)

Pådrivar for reisemåls- og produktutvikling (strategisk 
forvaltning, besøksforvaltning, berekraftig utvikling, 
næringsutvikling, produktkkordinering, reiseruteutvikling, 
transport og kompetanseheving)

Vertskapsrolla (bedriftssamarbeid, digitale løysingar og 
informasjons-/opplæringspakkar)

Informasjon og kunnskap (rutinar for innhenting og formidling 
med FN/IN)



Område Innhald

Marknadsføring
Auka synlegheit og 
reiselyst

• Utvikle merkevare og sterkt profil kopla tett mot FN og IN
• Nye marknader og marknadssegment for vekst vår, høst og vinter
• Styrka regional og nasjonal digital kompetanse med FN/IN
• Styrka innhaldsproduksjon og bestillarkompetanse (historiar, bilde, film, kart mm.)

Bransjebearbeiding
Salsutløysande aktivitet

• VS forsterke direkte bransjekontakt (salsreiser, workshops og fam trips)
• Styrka samhandling mellom VS, næring, FN og IN

Produktutvikling
Pådrivar for utvikling av 
lokale/regional produkt

• Transportløysingar – sikre eksisterande og pådrivar for å utvikle nye ruter og transport (båt, buss, bane, fly 
og leigebil) internt i Sogn og regionalt/nasjonalt (fjord og nord, Bergen og Sogn mm.)

• Pådrivar for produktkoordinering og produktutvikling lokalt og regionalt med vekt på vår, høst og vinter
• Etablering av reiseruter med transport, aktivitetar og marknadsføring heile året
• Forsterke kompetanseheving, opplæring og support for bedrifts- og næringsutvikling
• Utvikling og tilrettelegging av nasjonalpark- og verneområda i samarbeid med parkane og verneområda
• Besøksforvaltning: etablere mål for vekst og kapasitetsstyring med etablering av tålegrenser
• Pådrivar for etablering av nye fyrtårn på Nord-sida av Sognefjorden
• Pådrivar for etablering av berekraftig produktutvikling (som t.d. i Werfenveng)

Reisemålsutvikling • Pådrivar for berekraftig reisemålsutvikling (økonomi: sesong, pris, marknader. Lokalsamfunn: involvering. 
Miljø: transportløysingar, marknader, sertifisering av bedrifter og etablering av tålegrenser)

• Pådrivar for fellesgodeutvikling (t.d. parkering, søppelhandtering, toalett mm.) og etablere løysing for 
fellesgodefinansiering

• Strategisk forvaltningsansvar for reisemålet i samarbeid med kommunane, fylkeskommunen, 
nasjonalparkane og verneområda



Område Innhald

Vertskapsrolla
Informasjonsløysingar for 
besøkande

• Bedriftssamarbeid om ubetalte informasjonspunkt med informasjonspakker
• Digitale løysingar (t.d. FjordMap, Aispot og informasjonstavler)
• Informasjonspakker med digital opplæringsmodul, brosjyrer, kart, banner, skilt mm.

Informasjon og kunnskap • Etablere rutinar for måling av trafikk, inntening og berekraft med FN/IN
• Etablere rutinar for formidling av resultat med FN/IN

VS funksjonar • Skape reiselyst og synlegheit (profil, innhaldsprodukssjon, bestillarkompetanse, digital 
forsterking med FN/IN)

• Sterk digital kompetanse regionalt/nasjonalt med FN/IN
• Sterk direkte bransjebearbeiding (eigne aktivitetar) saman med næringa og med FN/IN
• Pådrivar for reisemåls- og produktutvikling (strategisk forvaltning, besøksforvaltning, 

berekraftig utvikling, næringsutvikling, produktkkordinering, reiseruteutvikling, transport og 
kompetanseheving)

• Vertskapsrolla (bedriftssamarbeid, digitale løysingar og informasjons-/opplæringspakkar)
• Informasjon og kunnskap (rutinar for innhenting og formidling med FN/IN)



Prosessen



Steg 1: forstudiet



Transparent prosess - ansvarsforhold

Prosjektleiar

Ansvar for praktisk gjennomføring 
av prosjektet i tråd med det 

styringsgruppa avgjer

Prosjektansvarlig

Ansvarlig for personell i prosjektet og å 
følgje opp det som styringsgruppa avgjer

Styringsgruppe

Ansvar for alle strategiske beslutningar, 
framdrift, ressursbruk og dokumentasjon

Prosjekteigar Sogn 
Regionråd

Visit
Sognefjord

Ståle 
Brandshaug

Synnøve 
Aabrekk

Ressursgrupper

Temagrupper

Næringa i Sogn

• Forventing om 
• Informasjon
• Merknader
• Engasjement

• Forventning om
• Forutsigbare rammer 

for utvikling
• Medbestemmelse

Kommunane

P
L
A
N
A
R
B
E
I
D
E
T

Samarbeids
-partnarar Omkringliggjande

destinasjonsselskap
Fjord Norge



• Beskrive VS si 
næringsklynge

• Beskrive regionen 
sitt 
ressursgrunnlag

• Vurdere staden sin 
profil
Utarbeiding av 

situasjonsanalyse

• Trender 
(internasjonal
e, og 
nasjonale

• Statistikk

Beskrive 
marknadstrender
og utviklingstrekk

• Ringverknad
sanalyser

• Verdiskapin
gsanalyser

• Gjesteunder
søking

• Big data / 
TelenorGjennomføre 

statusanalyser

• Forankring hos 
kommunar / Sogn 
regionråd

• Forankrings hos 
destinasjonsselsk
ap, næringsliv

• Utarbeiding av 
handlingsplan

• Utarbeiding av 
næringsoversikt

• Utarbeide GAP-
analyse

Gjennomføre fase A og B 

Kvalifisering for 
bærekraftmerket

• Avklare 
vidare
prosess

• Finansiering
Innleiande strategi-
vurderingar / Vegen 

vidare

Arbeidsoppgåver i forstudiet

Skal gjennomføres av 
MENON Economics på vegne 
av VS 

Prosessen er avhengig av 
stor grad av involvering frå
næringssjefar/tiltaksapparat/
ordførarar i kommunane og 
Sogn Regionråd

Vil omfatte kommunale planar innan
m.a. - Reiselivssatsing
• Kulturminner
• Naturmangfaldslov
• Risiko-/klimavurderingar
• Besøksforvaltning

Involverer i stor grad styret i 
VS, Sogn Regionråd, tema-
og ressursgrupper

Vil også innbefatte 
innhenting av kommunal 
informasjon



Steg 2 og 3: Hovudprosjekt (strategi og tiltaksplan) 01.01.18 – 01.07.19:



Hovudprosjekt prosessen

Få på plass felles 
strategisk plattform 
som det er einighet
om

Etablere forpliktande
samarbeid mellom 
aktørane
Fokus på beslutningar
og prioritering
Definere 
ambisjonsnivå

Brei involvering og forankring av 
prosessen

• Marknadsmulegheiter

• Overordna produkt- og 
marknadskonsept

• Regionavhengige viktige 
fokusområde definert 
utifrå strategiske 
diskusjonar i forstudiet

• Eventelle analyser av 
spesielle forhold for 
regionen

Definere hovudaktivitane som er 
nødvendig for utvikling i regionen

• Sette mål for fysiske, 
mijømessige, 
økonomisk, sosialt og 
kulturell utvikling i 
regionen

• Sikre jordressursar og 
kvalitetar i landskapet

• Sikre naturgrunnlaget

• Legge til rette for 
verdiskaping og 
næringsutvikling

• Sikre gode leve- og 
oppvekstvilkår

• Klimafokus

• Samfunnssikkerhet

Planlegging etter kommunelova

Ambisjonar – stad og prosessutvikling –
opplevingsutvikling – næringspolitikk -
kommunikasjon

Det handlar om å prioritere riktig ut ifrå fakta og analyser som skal 
gjennomførast i forprosjektet. Einighet mellom offentleg og private aktørar
om valgt utvikling. 



Styringsgruppa har stort ansvar

• Har sentrale posisjoner på 
reisemålet

• Har tillit frå næringa og 
kommunane

• Har eit langsiktig perspektiv på
utviklinga av reisemålet 

• Er villig til å investere tid og 
krefter på arbeidet



Strategiske beslutningar

Styringsgruppa skal: 

• Avgjere alle vegval og ta beslutningar med utgongspunkt i:

• Volum på reisemålet – omfanget av næringa
• Sesongstrukturen
• Omfang i forhold til lokalsamfunnet (reiseliv – lokalsamfunn)
• Ambisjonar og ressursgrunnlag – utviklingspotensiale

• Gjere strategiske valg som vil ha betydning for reisemålet si 

utvikling dei neste 10-15 åra



Bærekraftig Reisemål
Bærekraftig Reisemål er basert på 3 fundament (UNWTO): 

1. Bevaring av natur, kultur og miljø
2. Styrking av sosiale verdiar
3. Økonomiske levedyktighet

Undersøkingar på reisemål som har gjennomført 
prosessen og kvalifisert for merket seier at det har ført til: 

1. Betre sikring/effektiv bruk av ressursar
2. Styrking av konkurranseevne – aukande etterspurnad
etter bærekraftige destinasjonar (undersøking 
gjennomført i 2016 viser at 60 % av turoperatørane
meinar bærekraftig destinasjon gir et konkurransefortrinn)
3. Auka lokalt engasjement og auka lokalt samarbeid og 
medbestemmelsesrett for eiga utvikling
4. Auka kompetanse og motivasjon for ei bærekraftig 
utvikling



Politisk forankring i kvar kommune

Bærekraftig reiseliv 
skal vere beskreve i 
kommunal(e)-
og/eller regional(e) 
planer og strategier 
slik at fremtidig 
ressursforvaltning 
og verdiskaping er 
ivaretatt 

Politisk vedtak 
om å vere ein
aktiv bidragsytar
for å oppnå 
merket for 
bærekraftig 
reisemål 

Kvalifisering 
for 
Bærekraftig 
Reisemål 
fase A og B



Forstudie avslutta september 2019. 

Ståle Brandshaug Synnøve Elisabeth Aabrekk


