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       NHO Nordland 

- 1.450 medlemsbedrifter 

- 24.000 ansatte   

 

NHO (Nasjonalt) 

- 24.000 medlemsbedrifter 

- 15 regioner 

- 18 Landsforeninger 
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Næringslivets konjunkturer i Nord er best i landet 

Norges Bank Regionalt Nettverk 2015 



Sterk fremgang i havbruk 

Oppdrett 2.0 NORLAKS 

Landbruk utgjør  

464 millioner i  

primærproduksjon 



Produksjon havbruksnæringen i tonn 



Aktivitet i sjømatnæringen 

Klar posisjon i Bodø? 



Eksport fra Nordland  

Drivere: 

Valuta, produktivitet,  

Gryende bedring i 

Europeisk etterspørsel 

Økende markedsandel 

Økende andel laks 
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Sant ? 
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Ting tar tid! 



Samferdselsbudsjettet 



Prioriterer prosjekter i 4 hovedkategorier 

Byområdet/store bo- og 

arbeidsmarkedsregioner 

Nasjonale og 

internasjonale 

transportkorridorer for 

person- og 

godstransport 

Kollektivtransport 
Knutepunkt for 

godstransport 
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Samferdselsinfrastruktur og mobilitet 

 



Men…. 

 

• Etterslepet er på 15,6 milliarder i  

  Nord-Norge på fylkesvegene   

     (Nordland 7,8 milliarder) 

 

 



Mineraler 35,6 % (2014) 

Jernmalm 30,4 % (2014) (nå 100%) 

Vannkraft 9,9 %   (2014)  

Vindkraft 4,5 %,   (2014) 

Havbruk 19,5 %   (2015) 

Fiskeri 24,2 %      (2014) 

Olje/gass: 5,8 %  (2015) 

Nordland, et veldig viktig fylke 
70 milliarder  i Industri, BA, og kraft 

58 milliarder i varehandel, logistikk og reiseliv 

40 milliarder i tjenester til bedrifter 

20 milliarder i sjømat 

5 milliarder i tjenester til private 

192 milliarder i brutto omsetning i Nordland 

(+5,3 %) 

 



Noen av de viktigste eksportørene 
Non food Food 

• Polar Quality 



Transport inn til Nord Norge 
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Vei Havn 

Luft 
Bane 



Halver planleggingstiden 



• Bedre koordinering av planarbeidet i 

staten 

• Bruk av tidsfrister 

• Økt bruk av statlig reguleringsplan 

• Økt bruk av eksterne konsulenter til 

detaljplanlegging 

• Effektiviser innsigelsesordningen 

Reduser planleggingstiden fra 10 til 5 år ved: 
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Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 

• Utfordringer for landsdelen: 

   9 – 29 – 40 – 60  

  ( 9 % av befolkningen, 29 % av infrastruktur, 40% av landareal, > 60% av sjøarealet) 

• ÅDT eller verdiskapning? 

• Samfunnsnytten og ringvirkninger ivaretas dårlig i dagens 

modeller 



NHO Nordland mener: 

Nordland største verdiskaper i Nord Norge 

• Vi må øke presset for å opprettholde investeringene på 

samferdsel 

• Flinkere til å synliggjøre våre behov i forhold til nasjonale 

strategier 

• Aktørene må samle seg for å yte en sterk stemme 

• Næringslivet må ha lokale konkurransedyktige transportører 



«Den beste byen skaper rom for det mulige» 

 

 - René Descartes, matematiker og filosof 

Takk for meg 

 

Les mer på  

Nho.no/Nordland 


