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Reiseruteutvikling og kollektivløysingar i 
Fjordveg-regionen - kva behov har den lønsame 

marknaden? 
 
 



• Etablert i 1993  

• NOK 5,5 mill. i egenkapital / 48 mill i omsetning /    

9 + 4 ansatte 

• Det offisielle turistrådet for Vestlandet 

• Eies av de fire Vestlandsfylkene og 220 

reiselivsbedrifter i Fjord Norge regionen 

• Virkemiddelapparat for fylkene for å sikre flere 

turister til Vestlandet 

• Forvalter merkevaren Fjord Norge 

• Fokus på internasjonal markedsføring innen ferie-

og fritidsmarkedet 

• Kontraktspartner til NCE Tourism Fjord Norway 

 

Fjord Norge AS 



Vi er Vestlandets  

salgs-og markedsavdeling 

 internasjonalt 



VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE 



Fjord Norge AS’ kjernevirksomhet skal være å initiere, 
lede og koordinere den internasjonale 
markedsføringen av Fjord Norge-regionen.  

  

Fjord Norge AS skal velge ut strategiske 
satsingsmarkeder og segmenter, og satse langsiktig 
og med kontinuitet i disse markedene og mot disse 
målgruppene. 

  

Fjord Norge AS skal stå frem som det offisielle 
turistrådet for Vestlandet for å sikre legitimitet og 
posisjon, og for å påvirke utviklingen av regionen på en 
positiv måte.  

 

Overordnede rolle & oppgave 

 



Vi forvalter DIN  

merkevare  



Tydelig regional merkevare 
 – Nordens Provence 
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FjordSpectacular 

Fjordlandskapet 

Turistveiene 

FjordLife 

Viking 

Bygdekulturen 

Matkultur 
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Ski:  
Fra Fjell til fjord 

Vandring:  
     Vandring med fjordutsikt 

Breene:  
Jostedalsbreen &  

Folgefonna 
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Kulturbyen Bergen 

Adventurebyen Ålesund 

Matbyen Stavanger 

 



FJORD SPECTACULAR 

NASJONALE TURISTVEIER 
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Målrettet internasjonal  

salg og markedsføring  

• Økt trafikk 

• Trafikkspredning 

• Helårsturisme 

• Bedre lønnsomhet 

• Formidling av  

    markedskunnskap 

 

 

Fjord Norges  

forretningside 
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Reiseliv – ett av seks satsingsområder 





Utvikling landsdeler 2015 v 2016 
- internasjonale gjestedøgn januar til august  
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”Fjord Norge – ingen over, ingen ved siden av” Innovasjon Norge 





Reiselivets betydning som næring 



Transport 
 (drivstoff, parkering,  

bompenger, fergebilletter og osv) 

Overnatting 
(hotell, camping, hytter,  

gårder, vandrehjem) 

Øvrige innkjøp 
(gaver, suvenirer, klær, osv) 

Aktiviteter 
(heiskort, museumsbesøk,  

båtleie, kultur, osv) 

Innkjøp av dagligvarer 

Servering 
(Mat & Drikke) 

Annet 
(porto, telefon, osv.) 

 

TURISTEN 

Turisten som  

verdiskaper! 

 

Stor overrislingseffekt! 
lokalt – regionalt - nasjonalt 
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FORDELING AV FORBRUKET PÅ VESTLANDET 

2015 

FORRETNINGSREISEND

E 

FERIEREISENDE 

15,1 mrd. (18 %) 

TOTALFORBRUK 

7,1 mrd. kr. 

3,5 mill. 

overnattinger 

5,7 mill. (22 %) 

TOTALVOLUM 

8,0 mrd. kr. 

2,2 mill. 

overnattinger 

I 2015 hadde Vestlandet samlet sett et totalforbruk på 15,1 

milliarder kroner og 5,7 millioner overnattinger. Antall 

overnattinger på Vestlandet utgjør 18 % av det totale antall 

overnattinger i Norge, mens totalforbruket på Vestlandet utgjør 22 

%  av det totale forbruk i Norge. 

De feriereisende Vestlandsturistene står for over 60 % av alle 

overnattinger på Vestlandet samt litt under halvparten av 

totalforbruket. 

Både antallet overnattinger samt totalforbruket for de feriereisende 

Vestlandsturistene er høyest i sommersesongen. Det må i tillegg 

bemerkes at en vesentlig andel av forbruket også forekommer 

under høstsesongen. Dette skyldes først og fremst at 

Vestlandsturistene har det høyeste døgnforbruket i høstsesongen.  

 

1,0 4,0 2,1 

0,5 2,3 0,7 

VINTERSESONG 

SOMMERSESONG 

HØSTSESONG 

mrd. kr. 

mill.  

overnattinger 

FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE 



Reiselivet er viktig for Vestlandet! 

Den tredje største ”næringen” på Vestlandet målt i arbeidsplasser! 

 

Arbeidsplasser   Totalt   Hotell & Restaurant 

Hordaland:   25 848   8 058  

Sogn & Fjordane:    5 475   1 569 

Møre & Romsdal:  13 405   3 307 

Rogaland:   20 577   7 383 

Totalt    65 305*   20 317 
* Hotell & restaurant, transporttjenester, kulturtjenester (varehandel ikke med) 

Kilde: SSB 2011 / tallene er ca. tall og er ikke oppdaterte! 

 

  
REISELIVET VIKTIG FOR OMSTILLING OG SKAPER ARBEIDSPLASSER FOR  

UNGE,  KVINNER OG INNVANDRERE 
 
 



REISELIVET VIL VOKSE 

DEN BRANSJEN I VERDEN SOM 

VOKSER MEST 



Vekst i reiselivet frem mot 2030 
kilde UNTWO 2015 
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Markedsførings-

kampen fremover 

handler ikke bare 

om å få kunder,  

men vinne de 

lønnsomme 

kundene 
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Lønnsomme målgrupper 



Reise- og livsstilstrender er i forandring  

og skaper nye muligheter 



De nye kundene 

Kina 

Brasil 

Sør-øst Asia 

Øst Europa 

Tyrkia 

India 



International  

Tourism 

Expenditure 
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Kilde: UNWTO 

 



Middelklassen vokser 
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•Mange har, og flere vil komme seg ut av fattigdom og slutte seg til en 

 ny stor middelklasse.  

• Middelklassen i Kina og India vil fortsette å vokse 

 

 

Kilde:www.jana.com  



Eldrebølgen 
- Innen 2050 vil det være flere eldre i verden enn barn 
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Kilde: http://gillespie411.wordpress.com 

Kilde: 2007, Richard Glickman-Simon, M.D 



Index 

Kilde: EUROSTAT 



Urbanisering 
- Innen 2050 vil 70 % av verdens befolkning bo i byer 
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Kilde: Trendwatching 



Nye verdier - Ny luksus 
 – erfaringer som gjør noe med deg som menneske 
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Kilde: Trendwatching 



En fritid som vekker oppsikt/blir lagt merke til 
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• Signaliserer sosial status gjennom 
konsum av opplevelser heller enn 
materielle goder. 

 

• Frivillighetsarbeid 

 

• Bruker sosiale medier til å 
kommunisere og dele sin status. 

 

Foto: CH/Visitnorway 

  



[THIS IS ADVENTURE] 

Physical 

Activity 

Cultural 

Exchange 

Interaction with 

the Environment 
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NCE Tourism Fjord Norge 

PRODUKT MARKED 
KOMPETANSE - OG  

KONSEPTUTVIKLING 

MARKEDSFØRING – OG  

KOMMERSIALISERING/SALG 

MARKEDS 

TILPASNING 

KUNDER 

TEMA 

Samspill mellom NCE Tourism og Fjord Norge 

Fokus på pakking & 

produktutvikling 

Fokus på markeds- 

utvikling & salg 



HELÅRSTURISME: 

REISELIVETS VIKTIGSTE UTFORDRING! 
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Sesongutvidelse  
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Vinterfjorden og vinterbyen 



Nordlys og vinterfjorden 
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Viktigste forutsetning for å lykkes med reiseliv 

 

Komme seg til en destinasjon  

og komme seg rundt i en destinasjon! 

 

Hele året! 
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Direkteruteutvikling 

• Bedre samordning i arbeidet med å etablere direkte ruter for å sikre kunde-

grunnlaget og ikke at regioner tett på hverandre konkurrer hverandre ut.  

 

• Kortsiktige ruteutvikling og charter ruter blir ikke gode turistruter i det lange løp 

 

• Alt må ikke handle om OSL 



Bedre integrering av reiseliv i fylkenes samferdselspolitikk  
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• Tidligere ruteplanlegging og informasjon 

 

• Sammenheng mellom reiselivets behov og anbudsprosesser 

 

• Fokus på rassikring for enkelte destinasjoner 

 

• Vurder konsekvenser for reiselivet når viktige beslutninger tas 
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IKONUTVIKLING 

MÅ BYGGE  

INFRASTRUKTUR 

PARALLELT MED VEKST! 
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Reiselivets nye store utfordring: 

Miljøvennlig transportformer 



Viktigste transportmidlene for besøkende til og fra Norge 
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2015 



Hvordan turister i de forskjellige markedene  

tar seg rundt i Norge  

48 

Turistundersøkelsen 2014, Epinion 
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REISELIV UTVIKLER NYE LØSNINGER 



• Etablere et felles reisepass i Norge som ligner på Swiss 

Travelpass. Gjør det enkelt og rimelig å reise ut i distriktene, rundt i 

Norge og fra sted til sted.  

 

• Felles plattform for å finne lett tilrettelagt ruteinformasjon 

 

Utnytte kollektivtrafikken slik at turister  

kan bruke den 

 

50 



Fjord Tours 

51 
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”Fylket ØNSKER å levere bedre kollektivtjenester 
til turisten. De ser at dette gir et bedre tilbud til 
lokalbefolkningen også. 

 

Vært åpen om kompetansegap og invitert inn 
reiselivet til å bidra med kompetanse for å få best 
mulig tilbud! 

 

Veien fra produkt til kunde har vært kort, gjennom 
salg på nett og turistinformasjonen. TREKSOFT 
har vært en nøkkel til suksess i salgsarbeidet 

 
 

FRAM Møre og Romsdal 
 



Samferdsel som legger til rette for reiselivets 

behov er den viktigste forutsetningen for at 

reiselivet i distrikts Norge skal kunne lykkes 

og for at de skal kunne sikre helårsturisme!  
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God samferdselspolitikk 

=  

God reiselivspolitikk 
 

54 



IF YOU WANT TO GO FAST– GO ALONE 

IF YOU WANT TO GO FAR – GO TOGETHER 

                                                  AFRICAN SAYING 



Takk for  

oppmerksomheten! 

 

britt@fjordnorway.com 

Mobil: 91532365 

facebook.com/FjordNorway 

fjordnorway.com   

 


