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Fallhøyden er stor, men mulighetene enda større.

Det er god grunn til fremtidsoptimisme, 

vi kan stake ut en offensiv visjon: 

Vestlandet skal bli verdens viktigste havregion. 
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• Stedene | Naturressursene | Kompetansesentrene 

Stedene på Vestlandet
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Distrikter: Sunnmøre - Romsdal -
Nordmøre
Ankerkommuner: Molde - Ålesund -
Kristiansund - Volda

Møre og Romsdal fylke

Distrikter: Sogn - Fjordane
Ankerkommuner: Flora - Sogndal -
Førde - Stryn

Sogn og Fjordane fylke

Distrikter: Hardanger -
Sunnhordland - Midthordland -
Bergen - Nordhordland - Voss
Ankerkommuner: Bergen - Stord -
Odda - Voss - Øygarden - Lindås

Hordaland fylke

Distrikter: Jæren - Ryfylket -
Haugalandet
Ankerkommuner: Eigersund -
Sandnes - Stavanger - Haugesund -
Strand - Karmøy

Rogaland fylke

TrolltungaHardanger-
fjorden

Preikestolen

Geiranger-
fjorden

Sunnmørs-
alpene

Atlantic 
Road

Trollstigen

NærøyfjordenLoen

Bryggen

Kjeragbolten

UNESCO world heritage

Illustrasjon av de fire Vestlandsfylkene med tilhørende distrikter og ankerkommuner. Utvalgte landemerker er også illustrert.

Vestlandet utgjør 15% av Norges totale areal, samtidig rommer det 
over en fjerdedel av landets befolkning

Arendal

Kristiansand

Skien

Tønsberg

Drammen

Moss

Hamar

Lillehammer

Molde

Trondheim

Bergen

Stavanger

Oslo

Ålesund

Kristiansund

Førde



Rikt på naturressurser
Kort beskrivelse av de fem basisnæringenes posisjon på Vestlandet 

Fornybarnæringen har hatt en betydelig vekst i Norge, både absolutt og relativt til andre næringer. Næringen 
på Vestlandet har bidratt med en stadig større del av verdiskapingen i bransjen i Norge de siste ti årene.

Fornybar energi

På tross av oljeprisfallet bidrar olje- og gassnæringen på Vestlandet fortsatt med over halvparten av den totale 
verdiskapingen innenfor bransjen nasjonalt. 

Olje og gass

Lav aktivitet og pressede priser som følge av oljebremsen har ført til en halvering av verdiskaping 
fra maritim sektor på Vestlandet fra 2015 - 2017. 

Maritime produkter

De norske fjordene har gjort Vestlandet til en ettertraktet turistdestinasjon med internasjonal 
anerkjennelse. Over 70 % av alle cruisepassasjerer i Norge besøkte Vestlandet i 2017.

Reiseliv

Marin næring på Vestlandet har stått for 35%-50% av marin verdiskaping nasjonalt siden 2003 og 
har i samme periode hatt en stabilt høyere vekst enn Norge forøvrig, hovedsaklig drevet av akvakultur.

Marine ressurser



EKSPORT  UTENOM EKSPORT AV OLJE OG GASS I 2017 PER SYSSELSATT I 

NÆRINGSLIVET I FYLKER
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GCE Blue 
Maritime

Den maritime klyngen i Møre og Romsdal består av mer enn 210 
bedrifter som designer, bygger, utruster og opererer avanserte 
fartøy for den oljebaserte industrien globalt. Klyngen har 
internasjonal anerkjennelse og innen 10 år er målet å være ansett 
som verdens ledende og mest innovative kunnskaps- og 
kompetanseklynge innen avanserte maritime 
operasjoner.

GCE Ocean
Technology

Over 100 virksomheter i Bergensområdet danner samlet et av 
verdens sterkeste fagmiljøer innen undervanns- og hav-teknologi. 
Fokus fremover vil inkludere fornybar havenergi, teknologi for 
havbruk og mineralutvinning. Klyngen endret navn fra GCE 
Subsea til GCE Ocean Technology 1.1.2019 for å illustrere 
hva som vil være klyngens strategiske fokus fremover og 
at dette ikke er begrenset til den tradisjonelle olje- og 
gass-sektoren.

G3

GCE Ocean Technology

G1

G2

To av tre globale ekspertisesentre (GCE’er) i Norge er lokalisert på Vestlandet og 
blir viktige drivere for styrking av posisjonen globalt



NCE’ene er forankret langs hele Vestlandskysten og har evnen til å løfte bedriftene 
og basisnæringene i regionen ytterligere

N4

N1

N3

N5

Illustrasjon av lokasjonen til de norske NCE’ene på 
Vestlandet

N2

N6

N7

Fire av NCE-klyngene på 
Vestlandet har direkte 

relevans for utvikling av 
basisnæringene 

NCE Seafood 
Innovation Cluster

NCE Blue Legasea

NCE Maritime 
CleanTech

NCE Tourism -
Fjord Norway

Potensiell 
overføringsverdi fra 

øvrige Vestlandsklynger 
med tanke på 

omstillingsevne og 
digitalisering

NCE iKuben

NCE Finance 
Innovation

NCE Media



• Befolkningsutvikling | Demografi |Sysselsetting | Kunnskap| Verdier

Menneskene på Vestlandet - Vestlendingen



Innbyggerne på Vestlandet utgjør i overkant av én fjerdedel av
Norges befolkning og mesteparten bor langs kysten

73% av befolkningen på Vestlandet bor i 
Rogaland og Hordaland

Møre og 
Romsdal
267 000 

innbyggere i 
2018

19% av 
Vestlandets 
befolkning

Sogn og 
Fjordane
110 000 

innbyggere i 
2018

8% av 
Vestlandets 
befolkning

Hordaland
523 000 

innbyggere i 
2018

38% av 
Vestlandets 
befolkning

Rogaland
474 000 

innbyggere i 
2018

35% av 
Vestlandets 
befolkning

Ålesund 
I 2018: 47 700
B 2018: 511

Bergen
I 2018: 280 203
B 2018: 629

Haugesund
I 2018: 37 212
B 2018: 547 

Befolkningstettheten er høyest i byene langs kysten –
de fire kommunene med høyest befolkningstetthet er vist på kartet 
med innbyggertall (I) og befolkningstetthet (B) målt som 
mennesker/km2 per 2. kvartal 2018 

Stavanger
I 2018: 133 410
B 2018: 1 958

Kartet viser befolkningstettheten, målt i antall innbyggere per km2 på kommunenivå. Mørk rød indikerer at 
området har høy befolkningstetthet.

Kilde: SSB



Demografi en større utfordring for distriktene

Kart som illustrerer kommuner med med høy 
befolkningsvekst (grønne prikker) og høy fraflytting 
(røde prikker) 

Giske

Kommuner med høy negativ 
befolkningsvekst

Kommuner med høy positiv 
befolkningsvekst

Vanylven

BalestrandSande

Fedje
Os

Utsira

Sandnes

Kilde: SSB

Sentraliseringen påvirker utviklingen til kommunene

• Halvparten av verdens befolkning i byene

• Sentraliseringstendensen er forventet å fortsette i årene 

fremover.

• Det innebærer en kostnadsside som kan være kritisk 

for mange kommuner. 

Svekket 
verdiskaping

Krevende å løse 
grunnleggende 

velferdsoppgaver



Det er flere som flytter ut av Vestlandet enn dem som flytter 
inn

Fylker med høyest og lavest netto innenlands 
innflytting* i 2017

Samlet har Oslo og 
Akershus en positive 

netto innenlands 
innflytting på 3 568 i 

2017

Kilde: SSB

Tallene kan tyde på at det er befolkningen med 
høyere utdanning som flytter ut fra Vestlandet

Netto utflytting 
på 2 927
(20-29 år)

Netto 
innflytting på 6 

647
(20-29 år)

Oslo

Illustrativt 
flyttemønster for 

aldersgruppen 20-29 
år

Kilde: SSB



• Fornybar energi | Ikke-fornybar energi | Marin| Maritim | Reiseliv 

Næringene på Vestlandet

Stedene Menneskene Næringene
WIP



HVA EKSPORTERER NORGE?
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Olje og gass
42 %

Maritim og offshore leverandør
18 %

Havbruk
8 %

Prosess - og kraftkrevende 
industri

13 %

Øvrig industri
4 %

Reiseliv
4 %

Fornybar
2 %

Andre næringer
9 %



SYSSELSETTINGSVIRKNINGER AV EKSPORT FRA VESTLANDET
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Figur 8: Totale sysselsettingsvirkninger av eksport fra Vestlandet i 2017. Kilde: Menon Economics 2018
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Vestlandets potensial

Vestlandets perspektivmelding



Megatrendene

Demografi Urbanisering Økonomisk maktskifte Klima



• Fornybar | Olje og gass | Marin| Maritim | Reiseliv |Mineraler | Kraftforedling |

Effekter og muligheter for Vestlandet

26



Vestlandet har alle forutsetninger til å skape et nytt og bærekraftig energieventyr

Fornybar

Elektrifisering skaper 
store muligheter for 

Vestlandet

Vindkraft kan redusere 
utslippene på norsk 

sokkel

Flytende vindkraft har 
et stort potensiale 
dersom man lykkes 

med å få produksjons-
kostnadene ned

Utnyttelse av marint 
restavfall kan gjøre 

biogass svært energi-
effektivt

Kraftbransjen kan bli en 
stor vekstnæring og gi 

økt verdiskaping 
gjennom å tilby 

balansekraft til Europa



Et stort nytt eksportpotensial!

Sparebanken Vest



I møte med sterk urbanisering og befolkningsvekst kan Vestlandet bli en ledende eksportør av 

maritim kompetanse og teknologi

Maritim

Utvikling av dypvanns-
teknologi og autonome 

fartøy vil bli sentral 
innen flere bransjer

Å flytte mer transport 
over på hav kan bidra 

til lavutslipp-
samfunnet 

God erfaring fra 
bygging av store 
installasjoner og 

infrastruktur

Vårt maritime 
kompetansemiljø er

verdensledende og kan
bli en sterk eksportvare

Stort potensial for bruk 
av hydrogen produsert 

ved bruk av CCS og 
LNG i maritim sektor



SPAREBANKEN VEST



Vestlandet vil forsyne verdens matfat ytterligere gjennom å videreutvikle en bærekraftig 

produksjon av marine proteiner

Marin

Bærekraftig fiskeri-
forvaltning blir en 
betydelig styrke

Økt bearbeiding av 
marine ressurser kan gi 
høyere verdi- skaping

Stort potensiale i å 
høste lenger ned i den 
marine næringskjeden 

Nye produksjons-
teknologier vil kunne 

løse mange av 
utfordringene innen 

akvakultur

Marin teknologi- og
kompetanse- eksport



Effekter og muligheter for Vestlandet

Kraftforedlende industri kan spille en nøkkelrolle i utviklingen av en velfungerende

sirkulærøkonomi

Kraftforedling

Produkt-produksjon 
med lavt 

klimautslipp

Fornybare 
energikilder som et 

midlertidig 
konkurranse- fortrinn

Dyrking av sirkulær-
økonomien gir store 

muligheter

Bygging av 
prosesskapasitet vil 
gi en sterk posisjon i 

fremtiden

Kompetanse er en 
sentral verdidriver



Verdiskapingsvekst i reiselivet bringer også med seg et ansvar og en forpliktelse til å ta 

vare på naturen og attraksjonene

Reiseliv

Et bærekraftig
reiseliv

Bevaring av unik 
og urørt natur

Vekst i 
opplevelses-
basert reiseliv

Miljøvennlige 
transport-

løsninger kan 
styrke posisjonen til 

Vestlandet

Teknologi som
katalysator for 

reiselivet



Uthenting av mineraler fra havets bunn vil skape store muligheter, men bringer også 

med seg et stort forvaltningsansvar

Mineraler

Robotisering og
automasjon kan øke

verdiskapings-
potensialet

Utvinning av mineraler 
på havbunnen byr på 

store muligheter

Bærekraftig forvaltning 
og utvinning vil være 

sentralt

Fremragende forskning
og klyngemiljøer på 

havbunn, økosystem og 
mineral-utvinning

Videreutvikle den sterke 
kompetansen innen 
dypvanns- teknologi



Vestlandet kan bli den 
mest energieffektive

produsenten av olje og 
gass

God omstillingsevne
kan vri produksjonen

bort fra fossile
energikilder

Karbonfangst og lagring 
av CO2 er en viktig 

nøkkel for å lykkes med 
lavere utslipp

Dersom man lykkes med 
grønn teknologi ligger 

det fortsatt store 
muligheter innen norsk 

naturgass

Energieffektiv 
produksjon av hydrogen

har et stort potensial

Vestlandet kan lede verdens fossile energiproduksjon inn i fremtidens lavutslippssamfunn

Olje og gass
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Vestlandets handlekraft

Vestlandets perspektivmelding



Handlingsrommet

37

• - Vestlandet må posisjonere seg for fremtiden



Fallhøyden er stor, men mulighetene enda større

Det er god grunn til fremtidsoptimisme, vi kan 

stake ut en offensiv visjon: Vestlandet skal bli 

verdens viktigste havregion. 



Vestlandskoden

40

• - Vestlandet må ta grep for å sikre suksess



Vestlandskoden må løses for at Vestlandet skal lykkes

I vestlandskoden ligger nøkkelen til å løfte Vestlandet fra god 
til enestående

Samarbeid

Bærekraft

Kompetanse
og kunnskap

Digitalisering og 
teknologi

VESTLANDS-
KODEN

Grepene er tydelige hver for seg, men de 
fungerer ikke i isolasjon. De bygger 
oppunder hverandre, påvirker 
hverandre gjensidig og forsterke 
hverandre. Anvendt riktig vil vi kunne 
realisere Vestlandskoden og hjelpe 
regionen å innfri sitt potensial.



Vestlandskoden

Kompetanse og kunnskap

Mer relevant kompetanse

Mer utdanning i bedriftene

Sikre de gode hodene

Styrke kompetansen i distriktene



Strukturer for samarbeid

Tettere nettverk på Vestlandet

Sterkere nasjonal forankring

Sterkere internasjonal forankring

Tettere samarbeid mellom forskning 
og næringsliv



SPAREBANKEN VEST

Samarbeide når du kan, konkurrere når du må!

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://sa.mnocdn.no/images/e58dc368-81f3-4dc7-8e06-7e1e95323fc3?fit%3Dcrop%26h%3D1152%26q%3D80%26w%3D2048&imgrefurl=https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/vmBWbl/Vipps-oppe-igjen-etter-tekniske-problemer&docid=WmznuQ2LAA-xUM&tbnid=syLJtSypogL1PM:&vet=10ahUKEwi3iMCJuujhAhWu-ioKHQQrCpcQMwhAKAIwAg..i&w=1921&h=778&safe=active&bih=963&biw=1920&q=vipps&ved=0ahUKEwi3iMCJuujhAhWu-ioKHQQrCpcQMwhAKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Bærekraft

Bærekraftig forvaltning av havet

Ressurseffektiv verdiskaping

Videre satsning på fornybarnæringene

Mer lokal kunnskap og forankring



Digitalisering og teknologi

Digital kompetansevekst

Sterkere og dypere digitalisering

Tettere samarbeid om digital 
innovasjon

Raskere anvendelse av digitale 
løsninger



• - Vestlandet må samles til handling

Vestlandsoffensiven
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Arendal

Kristiansand

Skien

Tønsberg

Drammen

Moss

Hamar

Lillehammer

Molde
Trondheim

Bergen

Stavanger

Oslo

Ålesund

Kristiansund

Førde

En vestlandsoffensiv for å sikre at Norge 
får verdens viktigste havregion

Mulighetene er internasjonale, men det er mobiliseringen og 

tiltakene på hjemmebane som avgjør om visjonen kan realiseres. 

Vestlandskoden viser hva dette dreier seg om: 

• Mer og bedre kompetanse

• Tydeligere og tyngre samarbeidsmodeller

• Tettere på den digitale innovasjonsprosessen

• Nødvendigheten av bærekraftige løsninger

Trengs en offensiv for å få flere til å løfte sammen

Den nye regioninndelingen svarer ikke på denne utfordringen

Behov for en Vestlandsoffensiv – en samlende kraft for tettere 

samarbeid mellom bedrifter, forskningsmiljø og 

utdanningsinstitusjoner



Vi skal gjøre vårt!

Sparebanken Vest

Pådriver for nye strukturer for samarbeidPådriver for at mer kapital går til grønne og 
fremtidsretta prosjekt

Samfunnsengasjement og overskuddsdeling 
som gjør en forskjell

1 2 3

Erfaringsutveksle hvordan raskt ta i bruk og 
skalere ny teknologi

4



En Vestlandsoffensiv forener kreftene –
Vestlandskoden former gjøremålene

50

Styrke samarbeidet mellom klyngene på Vestlandet

Stimulere innovasjonsprosessen mellom næringene

Tydeligere og mer forpliktende samarbeid mellom utdanning og næringsliv

Øke innflytelsen på nasjonale virkemidler, insentiver og kapitalstrømmer

Samkjøre og styrke forbindelsene til internasjonale kompetansemiljøer

Vestlandsoffensiven

1

2

2

4
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