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1. Sammendrag 
Ifølge Menons beregninger skaper tilreisendes forbruk en direkte omsetning 1,17 milliarder kroner i 

storregionen Gjøvik – Hadeland – Ringerike. Den direkte omsetningen fører til en videre omsetning på 320 

millioner kroner hos underleverandører i området.  Det er bygg- og anleggsbransjen som opplever størst 

omsetning på bakgrunn av reiselivseksporten fra regionen med 339 millioner kroner. Deretter følger 

overnattingsbransjen1 og varehandelen med en omsetning på henholdsvis 259 og 165 millioner kroner. 

Servering, transport, opplevelser, offentlig sektor og kraftnæringen får inntekter på mellom 40 og 140 millioner 

kroner. Se figuren under. 

Våre beregninger tilsier at den reiselivsrelaterte omsetningen tilsvarer 1163 arbeidsplasser i storregionen. 

Overnattingsbransjen er en svært arbeidsintensiv og omsetningen legger til rette for hele 306 arbeidsplasser 

innen bransjen i storregionen. Ellers bidrar det reiselivsrelaterte forbruket til 251 arbeidsplasser innen servering, 

143 arbeidsplasser innen bygg og anlegg, 114 arbeidsplasser innen transport og 100 arbeidsplasser innen 

opplevelser. 

Figur 1 – a) Reiselivsrelatert omsetning og verdiskaping og b) reiselivsrelatert sysselsetting i storregionen Gjøvik – Hadeland 
– Ringerike i 2013. Kilde: Menon (2014) 

 

Hytteturismen er en svært viktig inntektskilde i særlig Gjøvikregionen og Ringeriksregionen. Ifølge tall fra SSB og 

våre beregninger er det 12 500 hytter i hele området, noe som innebærer 487 000 gjestedøgn fra tilreisende 

hyttebrukere og med det et forbruk på 392 millioner kroner når man inkluderer faste kostnader knyttet til 

hyttene. I tillegg bygges det omtrent 135 hytter i 2013, noe som bidrar til de store inntektene for bygg- og 

anleggsbransjen. 

                                                                 
1 Hoteller og campingplaser har ofte integrerte serveringstilbud, slik at en del av omsetningen innen servering i realiteten vil tilfalle 

overnattingsaktører.  
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Ellers er forretningsreisende et viktig segment i storregionen, særlig på Hadeland. Yrkesgjester og kurs- og 

konferansegjester står for 70 prosent av gjestedøgnene på hotell og siden dette også er et segment med et høyt 

forbruk skaper forretningsreisende 314 millioner kroner i omsetning for næringslivet. 

2. Innledning 
Reiseliv skaper store ringvirkninger for ulike 

virksomhetstyper fra hotell og serveringssteder til bygg- 

og anleggsbransjen og varehandel. I mange tilfeller kan 

det være vanskelig å isolere hvor store inntekter 

tilreisende fra andre deler av landet og utlandet skaper 

og hvilke aktører som tjener penger på disse. 

Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har mange 

tilreisende som både bor på hoteller, campingplasser og 

hytter i området og som bruker penger på dagligvarer, 

kultur, byggevarer og mye annet. Formålet med 

ringvirkningsanalysen er å belyse hvem de tilreisende er, 

hvor stort forbruk de står for og hva store ringvirkninger 

deres forbruk skaper for ulike næringer i de tre 

regionene. 

2.1. Om regionene 

Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Nordre- og 

Søndre Land, Østre og Vestre Toten, som til sammen har 

cirka 70 000 innbyggere. I Gjøvik sentrum kan man 

besøke en av de få sjokoladefabrikkene i Norge, besøke 

Mjøsmuseene eller teste shoppingferdighetene på 

innlandets største kjøpesenter CC Gjøvik. De mer 

landlige kommune Søndre og Nordre land ved 

Randsfjorden er preget av skogkledde åser og innsjøer og 

er populære hyttekommuner. Landskapet i 

Totenkommunene har et meget godt turstinett sommer 

som vinter, samt at Østre Toten ligger langs vakre Mjøsa 

som i tillegg til å være en attraksjon i seg selv tilbyr gode 

bade- og fiskemuligheter om sommeren. 

Hadeland består av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker som har en befolkning på rundt 29 000. Regionen er 

rik på både historie, geologi og natur med attraksjoner som Norges eldste gjestgiveri og søsterkirkene på Gran, 

naturreservatene Skotjernfjell og Rinilhagen, samt Hadeland Folkemuseum på Lunner.  Regionen huser også en 

av Norges største turistattraksjoner i ærverdige Hadeland Glassverk, som er Norges eldste håndverksbedrift.  

Under Ringerike regnes kommunene Ringerike og Hole som samlet har et innbyggertall på cirka 36 000.  Regionen 

har en variert natur, med alt fra fjord, fjell, åskammer, store skoger, kulturlandskap, innsjøer, småvann, elver og 

bekkefar. Hønefoss i Ringerike kommune er også et kollektivt knutepunkt som kun ligger 50 kilometer nordøst 

for Oslo.  

http://www.gjovik.com/no/HandelShopping/Utsalg-lokalprodusert-mat/?TLp=424899&Gjovik-Chokolade-Fabrikkutsalg=
http://www.gjovik.com/no/HandelShopping/Kjopesenter/?TLp=350149&CC-Gjovik=
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2.2. Oppdraget 

På oppdrag fra Turistkontoret i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har vi undersøkt hva slags ringvirkninger 

reiselivet genererte for regionen i form av omsetning, verdiskaping og sysselsetting i 2013.2 Vi har utført separate 

analyser for de tre regionene hvor vi ser på direkte virkninger av reiselivsrelatert forbruk og én analyse for de tre 

regionene samlet hvor vi ser på totale ringvirkninger av forbruket.  

Formålet med oppdraget er å kartlegge størrelsen på det reiselivsrelaterte forbruket i regionene. Oversiktene av 

ringvirkninger vil være et kunnskapsgrunnlag til bruk for videreutvikling av reiselivet i regionene.  

Rapporten bør betraktes som en beskrivende analyse som kan benyttes ved beslutningstaking for kommunen og 

lokale reiselivsaktører. Det tas ikke eksplisitt stilling til hvordan de ulike aktørene bør satse, utover hva som 

entydig fremgår fra kvantitative funn. 

3. Menons ringvirkningsmodell 
I dette kapittelet vil vi først gå igjennom oppbygningen av Menons ringvirkningsmodell for reiselivsnæringen. I 

kapittel 3.2 gjennomgås forutsetningene lagt til grunn for å beregne totalt forbruk og totale investeringer skapt 

av tilreisende til regionene.  Modellen består av en beregning av det totale forbruket i en region, som avhenger 

av antall gjestedøgn per segment multiplisert med forbruk per gjestedøgn for hvert segment, disse tallene 

presenteres i henholdsvis kapittel 3.2.1 og kapittel 3.2.2. I kapittel 3.3 går vi igjennom forutsetningene lagt til 

grunn for å beregne faste kostnader og investeringer i fritidsboliger.   

3.1. Om modellen 

Vi starter med å finne antall gjestedøgn for åtte ulike besøkssegmenter i regionene og ved å studere deres 

forbruk. Segmentene er delt inn etter overnattingstype, og der det er mulig skiller vi mellom nordmenn og 

utenlandske tilreisende. For hotellgjester skiller vi også mellom fritids- og yrkesreisende. Vi skiller også mellom 

sommerhalvår (mai-oktober) og vinterhalvår (november – april), fordi både nivå på forbruk og forbruksmønster 

varierer betydelig med sesong. I tillegg ser vi på faste kostnader ved eierskap av fritidsbolig for eiere som også 

bor innad i regionen, og for eiere som bor utenfor regionen. Vi ser også på forbruk generert i forbindelse med 

bygging av nye fritidsboliger.  

Etter vi har kartlagt hvert segments totale forbruk, per region, bruker vi beregningene inn i Menons 

ringvirkningsmodell (ITEM-modellen3). Modellen er utviklet for å beregne nærings-, sysselsettings- og 

skattevirkninger av ulik type aktivitet, deriblant reiseliv. Her bruker vi den til å framvise både direkte og indirekte 

lokale ringvirkninger av reiselivsrelatert forbruk. Figuren nedenfor illustrerer modellen.   

Indirekte virkninger oppstår altså i det de direkte berørte næringene til sammen benytter flere millioner kroner 

av den genererte omsetningen på vare- og tjenestekjøp fra underleverandører i regionen. Hoteller kjøper for 

eksempel innredning som kan skape omsetning hos den lokale Skeidar-butikken og reisebusser kan få service på 

et lokalt verksted.  Mange underleveranser vil også komme fra andre steder i Norge og utlandet. Nettbuss Øst 

som er registrert i Gran kommune bestiller for eksempel bussene sine fra utlandet, og Sunnvolden Hotell får 

                                                                 
2 Verdiskaping er omsetningen som «blir igjen» i bedriften etter vare- og tjenestekjøp. Verdiskaping kan deles opp i lønnskostnader og 
driftsresultat før skatt, avskrivinger og nedskrivinger. 
3 Menons Internasjonale totaleffektmodell (ITEM) kan benyttes til beregne ringvirkninger av forbruk eller næringsaktivitet på regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt nivå. 
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kanskje trykksaker produsert hos et reklamebyrå i Oslo. Slike ringvirkninger tas ut av analysen siden de ikke 

skaper aktivitet i næringslivet i regionen vi studerer.  

Figur 2 – En illustrasjon av Menons ringsvirkningsmodell. Kilde: Menon (2014) 

 

Ringvirkningsmodellen baserer seg på bedriftenes regnskapstall (hentet fra Menons regnskapsdatabase), i tillegg 

til nasjonalregnskapstall og SSBs kryssløpsanalyse (SSB, 2010). Menons regnskapsdatabase brukes for å vise 

hvordan økonomisk aktivitet bidrar til økt sysselsetting og verdiskaping næring for næring, og kryssløpsanalysen 

brukes for å vise hvordan aktivitet i en næring påvirker aktivitet i andre næringer. Menons ringvirkningsmodell 

tar, til forskjell fra andre ringvirkningsmodeller, høyde for lokale variasjoner i arbeidsproduktivitet, vare- og 

tjenestekjøp og lønnsnivå. 

Som datagrunnlag brukes overnattingsstatistikk, hyttestatistikk og forbrukstall innhentet fra TØIs og SSBs 

TOURIMPACT-prosjekt, der gjennomsnittlig forbruk for ulike typer av reisende er godt kartlagt på fylkesnivå. 

Forbrukstallene vi benytter ligger blant annet også til grunn for flere offentlige statistikker, deriblant 

Satellittregnskapet for turisme. 

3.2. Beregning av forbruk: Antall gjestedøgn multiplisert med forbruk per 
gjestedøgn 

I dette delkapittelet går vi igjennom forutsetningene lagt til grunn for å beregne det totale forbruket skapt av 

reiselivsvirksomheten i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen. For å beregne det totale forbruket til 

hver enkelt besøkssegment i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen multipliseres totalt antall 

gjestedøgn for hvert segment med antatt forbruk per gjestedøgn for hvert segment. I dette delkapittelet vil vi 

først gå igjennom gjestedøgnstallene for hvert enkelt segment og deretter antatt forbruk per gjestedøgn per 

segment.  

3.2.1. Antall gjestedøgn per segment 
I 2013 hadde regionene samlet cirka 1,3 millioner gjestedøgn, fordelt på nesten 780 000 om sommeren og 

510 000 om vinteren.  
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Forbruk varierer over forbrukergrupper og sesong. Det er derfor viktig å benytte en inndeling som får frem de 

relevante forskjellene for større grupper, slik at man ikke aggregerer viktige ulikheter bort. En persons forbruk 

varierer i forhold til overnattingsform, nasjonalitet4, reiseformål og årstid. På denne bakgrunn av har vi delt inn 

gjestedøgnene i åtte grupper, som igjen er delt inn i sommerhalvår og vinterhalvår. Disse åtte gruppene, med 

angivelse av gjestedøgn for hver årstid er gjengitt i tabellen under. For besøkende ved private fritidsboliger skiller 

vi mellom besøkende som bor utenfor regionen og besøkende som også har primærbolig innenfor regionen. 

Vi har definert sommerhalvåret som mai til oktober og vinterhalvåret som november til april. Ved inndelingen 

tar vi sikte på at sesongene skal være like lange, at sommersesongen primært skal dekke månedene med barmark 

og at vintersesongen primært skal dekke månedene med snødekke. 

Vi ser at det er størst sesongvariasjon for campinggjester, der hele 92 prosent av gjestene kommer på 

sommerhalvåret. For hotellgjester og besøkende ved private fritidsboliger er det langt jevnere, med om lag 45 

prosent av gjestedøgnene om vinterhalvåret og 55 prosent sommerhalvåret.  

På hotellene i regionen er det klart flest gjester med yrke- eller kurs/konferanse som formål for reisen, cirka 70 

prosent av alle gjestedøgnene faller inn under denne kategorien. Overvekten av yrkesreisende er mest tydelig 

på Hadeland der nesten 90 prosent av gjestedøgnene faller inn under denne kategorien. For Gjøvikregionen er 

det tilsvarende tallet betydelig lavere, på rundt 60 prosent. Dette er naturlig da hoteller i Gjøvik bysentrum er 

enkelt tilgjengelige for turister, mens hotellene på Hadeland gjerne ligger et stykke unna kollektive knutepunkter. 

Tabell 1- Antall gjestedøgn i Gjøvikregionen, Hadeland, Ringerike og de tre regionene samlet, i 2013. Kilde: Statistikknett, 
SSB, TØI, Menon (2014) 

 

Merk at for besøkende ved fritidsbolig vil ikke besøkstallene fra de tre regionene samlet summere seg opp på 

samme måte som de kommersielle gjestedøgnene. Dette er fordi at når vi ser på de ti kommunene som én stor 

                                                                 
4 Vi skiller kun mellom nordmenn og utlendinger generelt. Utlendinger utgjør cirka 15 prosent av hotellgjestene og 10 prosent av 
campinggjestene. De tre største gruppene av utenlandske turister er tyskere, svensker og nederlendere. Henviser til statistikknett for mer 
detaljert informasjon om overnatting per nasjonalitet.  
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region, så vil flere av fritidsboligene falle inn under kategorien «fra regionen», og da færre falle innenfor «utenfra 

regionen». Samlet antall gjestedøgn for de to kategoriene av fritidsboliger blir imidlertid likt. 

For å finne antall gjestedøgn for hotell- og camping/hyttegrendgjester5 sommer og vinter i de tre regionene har 

vi brukt månedlig statistikk for 2013 fra Statistikknett Reiseliv, som har systematisert Statistisk sentralbyrås (SSB) 

statistikk.6 

For å finne antall gjestedøgn på private fritidsboliger har vi måttet gjøre et estimat. Ved å kombinere SSBs 

statistikk over antall fritidsbygninger i regionen med Agderforsknings data på eierskap, beregner vi antall 

fritidsboliger som eies av innbyggere innenfor og utenfor regionene.  

I følge SSB er det 13 587 fritidsbygninger7 i de ti kommunene til sammen. Vi antar at 92 prosent av fritidsboligene 

er i bruk og får da at det er 12 500 fritidsbygninger8.  Av de 12 500 beregner vi at 6394 fritidsboliger har eiere 

som er bosatt utenfor regionen og at 6106 fritidsboliger er eid av mennesker som også bor innenfor regionen.9  

En mer detaljert oversikt over antall fritidsbygninger og eierskap i de tre regionene vises i Tabell 2 under. Vi har 

videre multiplisert antall fritidsbygninger som er i bruk med gjennomsnittlig antall gjestedøgn per år per 

fritidsbolig i området, som TØI har beregnet til å være 76,1 gjestedøgn. På denne måten estimerer vi at det er 

omtrent 487 000 gjestedøgn per år i fritidsboliger med eiere utenfra regionen, og 465 000 gjestedøgn i 

fritidsboliger med eiere innenfor regionen. Vi har benyttet samme sesongfordeling av gjestedøgn ved 

fritidsboliger i området som for nærliggende Midt-Gudbrandsdalen, hvor det finnes en fritidsboligundersøkelse 

for 2012 som har dokumentert bruksdøgn per sesong.10 

Tabell 2 - Oversikt over antall hytter i regionene og eierskap. Kilde: SSB, Agderforskning. 

 

3.2.2. Forbruk per gjestedøgn per segment 
For å beregne totalt forbruk knyttet til hvert segment må vi knytte sammen antall gjestedøgn med forbruk per 

gjestedøgn segment for segment. I dette avsnittet presenteres kildene til, og beregninger av, forbruk per 

gjestedøgn.  

                                                                 
5 For camping/hyttegrend om vintersesongen på Hadeland finnes ikke gjestedøgnstatistikk pga. få aktører og konfidensialitetshensyn. Vi har 
imidlertid fått oppgitt at Lygna camping har 11 680 gjestedøgn i vinterperioden og bruker dette som samlet antall gjestedøgn. Vi antar samme 
fordeling av nordmenn og utlendinger som for campingturister på Ringerike.  
6 Fordelingen av utenlandske hotellgjestedøgn mellom yrkes- og fritidsreisende er ikke rapportert på Statistikknett, men vi antar den følger 
samme fordelingen som nordmenn. Etter samtale med flere hoteller i området har vi fått oppgitt at en ikke ubetydelig andel utenlandske 
gjester er yrkesreisende og at disse ofte er ansatte i norske filialer i utlandet eller er innkjøpere av norske varer produsert i regionen. 
7 Én fritidsbygning kan potensielt inneholde flere boenheter. For enkelhets skyld regner vi likevel én fritidsbygning som én fritidsbolig/hytte, 

og bruker begrepene om hverandre. Totalt antall bruksdøgn for hyttesegmentet kan derfor betraktes som et konservativt estimat. 
8 I tråd med antakelse som er gjort i «Prosjektplan Synnfjell Randsfjorden Hytteutvikling 25.06.14» 
9 I ringvirkningsanalyser er det vanlig å se bort ifra hytter som er eid innenfor regionen, da brukerne her ikke vil tilføye konsum men ha sitt 
konsum i regionen også til daglig. Etter oppdragsgivers ønske belyser vi likevel antall gjestedøgn og forbruket knyttet til fritidsboligene eid 
av den lokale befolkningen.   
10 «Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen».  
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Forbruksnivået for alle de kommersielle gjestedøgnene samt fordelingen av forbruket for yrkesreisende er hentet 

fra Innovasjon Norges Turistundersøkelse sommeren 2013. Forbrukstallene for besøkende ved privat fritidsbolig, 

samt fordelingen av forbruk for de øvrige segmentene er hentet fra Transportøkonomisk institutts (TØI) 

nasjonale ferie- og fritidsundersøkelser fra sommeren 2008 og vinteren 2009, samt fra rapportene Utenlandske 

turisters forbruk i Norge 2007 og Nasjonal Fritidsboligundersøkelse 2008.11 I alle undersøkelsene er det gjort 

spørreundersøkelser/intervju der de reisende har blitt bedt om å oppgi gjennomsnittlig døgnforbruk fordelt på 

ulike kategorier.  

Vi benytter Transportøkonomisk Institutts kartlegging av de tilreisendes forbruk om sommeren og vinteren 

fordelt på sju forbrukskategorier; «overnatting», «servering», «transport», «dagligvarer», «øvrige varekjøp», 

«aktiviteter» og «andre utgifter». 12 Informasjon om fordelingen mellom de ulike forbrukskategoriene er fra 

2005-2009, og i mangel på nyere statistikk antar vi at denne er lik i dag.   

Innovasjon Norges Turistundersøkelse sommeren 2013 kartlegger kun gjennomsnittlig forbruk per gjestedøgn for 

ulike nasjonaliteter, og skiller ikke mellom camping- og hotellgjester. Undersøkelsen kartlegger også kun forbruk 

om sommeren. For å estimere fordeling av forbruket på nordmenn og utlendinger ved camping og hotell har vi 

sett på forholdet mellom antall besøkende fra de to segmentene på nasjonalt nivå om sommeren samt sett på 

forhold mellom camping/hyttegrend og hotellgjesters forbruk fra TØIs Nasjonal ferie og forbruksundersøkelse 

sommeren 2008. Vi finner at 58 prosent av gjestedøgnene for fritidsreisende om sommeren er ved 

camping/hyttegrend og 42 prosent ved hotell. Fra den samme undersøkelsen finner vi at nordmenn ved hotell 

har omtrent 1,83 ganger så stort forbruk som nordmenn som overnatter ved camping/hyttegrend. Fra Innovasjon 

Norges undersøkelse finner vi at gjennomsnittlig forbruk for alle fritidsreisende nordmenn er 1160 kroner per 

gjestedøgn. Vi kan da sette opp følgende regnestykke, der x er estimat på camping/hyttegrendgjesters forbruk; 

 Andel campinggjester * x + andel hotellgjester * relativt forbruk* x = 1160 

0,58 * x + 0,42 * 1,83x = 1160 

Vi løser for x og finner at forbruket for norske campinggjester om sommeren er cirka 860 kroner. Vi multipliserer 

så dette tallet med 1,83 for å finne hotellgjesters forbruk, som da beløper seg til cirka 1570 kroner13. Vi gjør 

tilsvarende eksersis for å finne utlendingers forbruk, hvor vi finner forholdet mellom camping- og hotellgjesters 

forbruk fra TØIs rapport Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007. 

For å beregne forbruk om vinteren ser vi på forholdet mellom vinter og sommerforbruk for de ulike gjestene fra 

TØIs rapporter, og ganger sommerforbruket fra Innovasjon Norge med forholdstallene vi finner. For eksempel 

finner vi at nordmenn ved hotell bruker 1,2 ganger så mye penger per gjestedøgn om vinteren som om 

sommeren. Vi multipliserer da 1570 kroner per gjestedøgn (som vi beregnet over) med 1,2 og får at nordmenn 

på hotell har et døgnforbruk på omtrent 1885 kroner om vinteren.  

Forbrukstallene for hyttebesøkende er hentet fra TØIs Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008, som viser 

gjennomsnittlig døgnforbruk på fylkesnivå. Undersøkelsen viser at hytteeiere som bor lengre unna har 40% 

høyere transportkostnader, slik at transportkostnaden er ulik for hytteeiere med bosted innad i regionen og 

hytteeiere bosatt utenfor regionen. Vi har ikke justert hytteieres forbruk etter sesong, men antatt at forbruket 

                                                                 
11 TØis rapporter er en del av TOURIMPACT serien som er et samarbeid med SSB. 
12 Undersøkelsen til Innovasjon Norge viser ikke detaljerte utgiftskategorier for fritidsreisende, så vi benytter fordelingen fra TØIs tidligere 
rapporter. For yrkesreisende viser rapporten tall på utgifter som går til overnatting og transport, og så har vi fordelt resten av forbruket på 
de resterende kategoriene basert på tidligere tall fra TØI..  
13 Tallene i forbrukstabellene som følger avviker noe, da disse er rundt av til nærmeste 5 for enkelhets skyld. 
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er likt sommer- og vintersesongen. Vi har videre inflasjonsjustert forbrukstallene i tråd med Norges Banks 

oppgivelse av konsumprisindeksen, slik at de skal tilsvare forbruk i 2013.  

Når vi ser på yrkesreisende sitt forbruk er det viktig å være klar over at eventuell leie av møtelokale eller andre 

kurs/konferanserelaterte utgifter som arbeidsgiver gjerne betaler på forhånd ikke er inkludert. Estimatet for 

forbruket knyttet til hvert gjestedøgn som vi benytter her vil derfor trolig være noe konservativt. 

I tabellene under har vi oppsummert forbrukstallene per gjestedøgn sommer og vinter per besøkskategori. Faste 

kostnader ved hytter er ikke inkludert.  

Vi ser at forbruket til utlendinger er høyere enn forbruket til nordmenn for alle overnattingskategorier, og ikke 

overraskende at yrkesreisende har høyest forbruk. Forbruket er ikke veldig høyt for tilreisende til egen 

fritidsbolig, noe som er rimelig da besøkende ved egen fritidsbolig blant annet ikke har kostnader til overnatting.  

For hotellgjester på feriereise er overnatting og servering de største utgiftspostene. Vi ser at fritidsreisende 

utlendinger bruker forholdsvis mye penger på aktiviteter og varekjøp både sommer og vinter.  

Tabell 3 - Oversikt over forbruk per gjestedøgn til de ulike overnattingssegmentene, sommerhalvåret. Kilde: TØI, IN.  

 

Tabell 4 - Oversikt over forbruk per gjestedøgn til de ulike overnattingssegmentene, vinterhalvåret. Kilde: TØI 

 

I denne analysen er vi opptatt av å isolere det forbruket som tilfaller regionene vi studerer. Utgifter til overnatting 

skjer lokalt, mens de øvrige utgiftene til en viss grad vil foretas på butikker, restauranter og opplevelsesforetak 

utenfor regionene. Samtidig vil det også være mange reisende som overnatter utenfor regionen (og derfor ikke 

fanges opp av overnattingsstatistikken), som har en del av sitt forbruk innenfor de studerte regionene. De to 

effektene vil trolig omtrent utligne hverandre, slik at vi her kan anta at 100 prosent av forbruksutgiftene til 

overnattingssegmentene vil bli igjen lokalt. Vi har gjort ett unntak fra denne hovedregelen når det gjelder 

transportutgifter. For utenlandske gjester ved camping/hyttegrend samt for besøkende til privat fritidsbolig med 

bosted utenfor regionen, antar vi at halvparten av transportkostnadene vil være betalt på forhånd til aktører 
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utenfor regionene.  Også for nordmenn på yrkesreise antar vi at 50 prosent av transportkostnadene vil tilfalle 

andre steder, blant annet fordi det ikke er noen flyplass i regionen. For utenlandske ferie – og yrkesreisende som 

bor på hotell antar vi at kun 30 prosent av transportutgifter vil tilfalle regionen, da mesteparten av utgiftene til 

transport går til flybillett som vil være betalt på forhånd.  

I tillegg vil de studerte regionene ha tilreisende fra Oslo og andre nærliggende steder på dagsbesøk. Omfanget 

av forbruket til denne gruppen er vanskelig å estimere siden vi ikke vet omfanget av antall dagsbesøkende og 

deres tilhørende dagsforbruk, og vi utelater dagsbesøkende fra denne analysen.  

3.3. Beregninger av faste kostnader og investeringer i fritidsboliger 

Den direkte reiselivsrelaterte omsetningen i de tre regionene er ikke bare knyttet til antall gjestedøgn for ulike 

gjester. Mye av omsetningen er også knyttet til faste kostnader ved eksisterende hytter og i forbindelse med 

bygging av nye hytter. Selv om store deler av omsetningen vil tilfalle for eksempel byggentreprenører utenfor 

regionene, vil også vesentlige inntekter tilfalle lokale aktører. 

3.3.1. Faste kostnader 
Vi har delt de faste kostnadene inn i fire kategorier: «offentlige avgifter», «strøm og brensel», «bygg og anlegg» 

og «utstyr, innredning og øvrige varekjøp». Merk at kategorien «bygg og anlegg» også inkluderer feste- og 

bygslingsavgift så vel som kjøp av utstyr og tjenester i forbindelse med vedlikehold. Offentlige avgifter inkluderer 

eiendomsskatt, renovasjonsavgift og andre kommunale avgifter, inkludert vei og brøyting.14  

For å finne kostnader forbundet med eierskap og vedlikehold av hytter har vi tatt basis i anslåtte kostnader fra 

«Prosjektplan Synnfjell Randsfjord Hytteutvikling» fra 2014 og «Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-

Gudbrandsdalen» samt benyttet fordelingen til utgifter fra TØIs Nasjonale Fritidsboligundersøkelse (2008). Som 

Tabell 2 viste er det 6 394 hytter i bruk som har eiere utenfra regionen og 6 106 hytter med eiere som også er 

bosatt innad i regionen. Alle hytteeierne vil ha de samme faste kostnadene uavhengig av bosted, men andel 

utgifter som blir foretatt innenfor regionene vil være ulik. I tabellen under viser vi omfanget av de faste 

kostnadene og andelene som vil tilfalle lokale aktører for de to gruppene med hytteeiere for de tre regionene 

samlet (alle de ti kommunene som utgjør Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike).  

For å anslå lokale entreprenørers andeler har vi basert oss på erfaring fra tidligere studier, egne kvalitative 

vurderinger samt samtaler med lokale aktører. Noen viktige resonnementer som ligger bak er som følger; for de 

hyttene som har eiere bosatt utenfor regionen vil en stor andel av varekjøp bli foretatt nær hjemsted. Vi har 

derfor antatt at kun 50 prosent av disse utgiftene vil tilfalle aktører innenfor regionene, noe som er i tråd med 

resultatene fra hytteundersøkelsen fra Midt-Gudbrandsdalen.15 Basert på samme undersøkelse har vi anslått at 

andelene til bygg- og anleggsbransjen i regionen er henholdsvis 80 prosent for hytter med eiere bosatt utenfor 

regionen og 100 prosent for hytteeiere som også er bosatt innenfor regionen. For alle hytteeiere har vi antatt at 

75 prosent av utgiftene til strøm og brensel vil tilfalle aktører lokalt16.  

 

                                                                 
14 Fire av de ti kommunene hadde eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i 2013 (Gjøvik, Lunner, Gran og Ringerike). I 2014 vedtok 
Nordre Land også eiendomsskatt på fritidseiendommer. 
15 Referanse: Fritidsboligundersøkelse 2012 i Midt-Gudbrandsdalen. Vinteren 2012.  
16 Nettleieselskaper er naturlige lokale monopol og drøyt 50 prosent av strømutgiftene til nordmenn går til nettleie (SSB). Videre oppgir lokale 
kraftselskap å ha omkring 50 prosent av lokale innbyggere som kunder. Vi antar derfor at 75 prosent av totale strømutgifter tilfaller lokale 
aktører. 
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Tabell 5 - Faste kostnader for private fritidsboliger i hele regionen (ti kommuner). Kilde: TØI, Fritidsboligundersøkelse i 
Midt-Gudbrandsdal, Menon (2014) 

 

3.3.2. Bygging av fritidsboliger 
Det er ikke bare eksisterende hytter som genererer hytterelatert omsetning i regionene. Den lokale hyttestanden 

er i stadig vekst. Stor aktivitet i bygg- og anleggsbransjen knytter seg til bygging av nye hytter. 

For å kartlegge omfanget av hyttebygging har vi sett på statistikk fra SSB som viser antall ferdigstilte og igangsatte 

fritidsbygninger på kommunenivå per år. Ettersom hyttebyggingen fluktuerer en del fra år til år, har vi vektet 

byggetallene for igangsatte og fullførte fritidsboliger likt, og tatt et gjennomsnitt for 2012 og 2013. Slik har vi 

beregnet antall nye fritidsbygninger til å være 87 i året i Gjøvikregionen, 14 på Hadeland og 33 i Ringerike, tallene 

står oppsummert i tabellen under. Tilsvarende har vi vektet igangsatt og fullført bruksareal likt for å finne 

snittareal for nybygde hytter i regionene, som vi har beregnet til rundt 75 m2 for hele regionen.  

Tabell 6- Antall nye hytter ila. ett år i hver region, gjennomsnitt for 2012-2013. Kilde: SSB 

 

I forbindelse med hyttebygging har vi delt kostnadene opp i to kategorier; utgifter til tomt og utgifter til bygg og 

anlegg. Vi har anslått gjennomsnittlig tomtepris i området til å være 450 000 kroner ved å ta et gjennomsnitt av 

alle tomter som ligger til salgs på Finn.no i de ti kommunene i slutten av september. Å utbedre og klargjøre en 

tomt til hyttebygging krever både arbeidsinnsats og andre investeringer, men samtidig er en del av utgiften til 

tomt kun et skifte av eiendomsverdien fra selger til kjøper, snarere enn generering av nye verdier. Vi antar derfor 

at kun halvparten av tomteutgiftene vil være knyttet til verdiskapende aktivitet i det lokale næringslivet. 

Kostnadene til bygg og anlegg har vi anslått til 2 millioner kroner per nye hytte etter å ha undersøkt pris på ferdige 

hytter hos flere leverandører, samt vurdert lokale hyttegrendprosjekter som Lygna hyttegrender på Hadeland. 

Vi har videre anslått lokale byggentreprenører sine andeler av inntektene i Gjøvikregionen, Hadeland, Ringerike 

og hele regionen samlet basert på størrelsene på regionene og det tilhørende tilbudet av varer og tjenester innen 

bygg. Regionen som helhet har et stort tilbud både på innsatsfaktorer og arbeidskraft, men vi ser ikke at det er 

registrert noen totalentreprenører av hytter på Hadeland eller Ringerike. Siden vi vet at det er veldig vanlig både 

blant privatpersoner og profesjonelle eiendomsutviklere å kjøpe slike standardiserte løsninger antar vi at kun 50  

prosent av utgiftene til hyttebygging tilfaller disse to regionene. I Gjøvikregionen er det imidlertid registrert minst 

én totalentreprenør, «Oppland bygg og anlegg», i Nordre Land kommune. Vi antar derfor at hele 80 prosent av 



Menon Business Economics  12 RAPPORT 

byggeutgifter vil tilfalle lokale aktører i Gjøvikregionen og for de ti kommunene samlet, mens 20 prosent tilfaller 

eksterne aktører. Tabellen nedenfor oppsummerer forutsetningene vi har benyttet i våre beregninger.  

Tabell 7 – Forutsetninger benyttet i beregning av totale investeringer i nye fritidsboliger. Kilde: Menon, Finn (2014) 

 

4. Forbruk og investeringer i regionene 
Så langt har vi presentert antall gjestedøgn og forbruk per segment, samt at vi har gått igjennom antall 

eksisterende fritidsboliger og faste kostnader knyttet til disse, i tillegg til antall fritidsboliger under oppføring med 

tilhørende investeringer. I dette kapittelet vil vi knytte alt forbruket sammen og presentere totalt reiselivsrelatert 

forbruk i hver region per forbrukskilde, det vil si både forbruket til de ulike kundesegmentene og kostnadene 

knyttet til eksisterende og nye hytter. Videre gjør vi et skille mellom de inntektskildene som går inn under 

definisjonen av reiselivseksport, og de som faller utenfor. Dette forklares nærmere i neste avsnitt. 

4.1. Reiselivseksporteksport på 1,17 milliarder kroner i 2013 

I dette avsnittet ser vi på samlet forbruk for alle forbrukskildene som faller inn under definisjonen av 

reiselivseksport. Reiselivseksport innebefatter alt forbruket til de tilreisende som bor utenfor regionene til vanlig. 

Det medfører at vi her har tatt ut både det variable og faste forbruket til hyttegjester som også bor innenfor 

regionene vi studerer. I neste kapittel (kapittel 5) beregner vi direkte virkninger og ringvirkninger av 

reiselivsrelatert forbruk og ser derfor kun på reiselivseksporten. Tabell 8 under viser samlet forbruk per 

forbrukskilde innen reiselivseksport, mens gruppen av reisende innen egen region kommenteres kort i neste 

delkapittel.  

Vi ser at den største inntektskilden fra reiselivseksport i Gjøvikregionen knytter seg til bygging av nye hytter. Av 

de tre regionene vi ser på har Gjøvikregionen både flest hytter og størst omfang av hyttebygging. I tillegg har 

regionen et relativt stort lokalt tilbud av varer og tjenester, slik at størsteparten av forbruket også tilfaller 

regionen. Yrkesreisende nordmenn genererer nest størst inntekter for reiselivsnæringen i Gjøvikregionen. Både 

på Hadeland og Ringerike er yrkesreisende nordmenn den største inntektskilden. Som vi så tidligere har hotell i 

begge regioner en veldig stor overvekt av yrkesreisende, og dette er en gruppe med høyt forbruk per gjestedøgn. 

I begge regioner er også eksisterende hytter en stor inntektskildene, mens omfanget av hyttebygging er 

betraktelig lavere enn i Gjøvikregionen. For storregionen samlet (Gjøvikregionen-Hadeland-Ringerike) er det 

yrkesreisende nordmenn og bygging av nye hytter som genererer størst inntekter.  
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Tabell 8 - Totalt forbruk per kilde innenfor reiselivseksport i hver region. Kilde: Menon (2014) 

 

4.2. Lokale hytteeiere: Forbruk og investeringer på 341 millioner kroner 

Besøkende fra egen region går som nevnt ikke inn under definisjonen av reiselivseksport, men det er likevel 

interessant å belyse gruppens totale forbruk. Tabellen nedenfor viser forbruket til hytteeierne, samt det totale 

reiselivsrelaterte forbruket som inkluderer reiselivseksporten fra forrige avsnitt.  

Vi ser at forbruket til lokale hytteeiere samlet utgjør mellom 20 og 25 prosent for de ulike regionene. Selv om 

denne gruppens forbruk skjer i regionen også til daglig, kan det tenkes at flere ville reist utenfor regionen på ferie 

dersom de ikke hadde eid fritidsbolig her. Slik kan det argumenteres for at også denne gruppen tilfører et 

merkonsum til regionen. På den annen side kan det tenkes at denne gruppen ville hatt sitt konsum hjemme 

dersom de ikke hadde hatt hytte i regionen.  

I ringvirkningsanalyser ser man på effektene av tilreisende personers forbruk, det vil si ringvirkningene av 

reiselivseksporten, og dermed utelates lokalt bosatte personers forbruk fra videre analyse.  

Tabell 9 - Totalt forbruk for hyttebesøkende innenfor egen region, samt totalt reiselivsrelatert forbruk oppsummert. Kilde: 
Menon (2014) 
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5. Ringvirkninger av reiselivseksporten fra regionene 
I forrige kapittel beregnet vi det totale reiselivsrelaterte forbruket og investeringer knyttet til fritidsboliger for 

reiselivseksport og for reisende innenfor egen region. Vi presenterte resultatet med utgangspunkt i kildene til 

inntektene. I dette kapittelet skal vi vise hvilke næringer i regionene som får omsetning som følge av tilreisendes 

reiselivsrelaterte forbruk, det vil si ringvirkninger av «reiselivseksporten» fra regionene. Vi vil også angi den 

relaterte verdiskapingen, og hvor mange som kan tenkes å sysselsettes som følge av dette forbruket.17 Vi viser 

først direkte effekter på omsetning, verdiskaping og sysselsetting i de tre ulike regionene og deretter presenterer 

vi tallene for hele regionen samlet med indirekte ringvirkninger. De indirekte ringvirkningene av det 

reiselivsrelaterte forbruket oppstår idet reiselivsnæringene kjøper varer og tjenester fra underleverandører som 

også opplever omsetning, verdiskaping og sysselsetting som et resultat.  

5.1. Direkte effekter på regionsnivå  

Næringslivet opplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 581 millioner kroner i 

Gjøvikregionen, 216 millioner kroner på Hadeland og 354 millioner kroner i Ringerike. Den reiselivsrelaterte 

omsetningen tilsvarer en verdiskaping på 218 millioner kroner i Gjøvikregionen, 84 millioner kroner på Hadeland 

og 134 millioner på Ringerike. Omsetningen tilsvarer en aktivitet på henholdsvis 500 sysselsatte personer i 

Gjøvikregionen, 209 sysselsatte på Hadeland og 319 sysselsatte i Ringerike.  Vi vil i dette delkapittelet se på 

tallene i detalj for de tre regionene. 

5.1.1. Tilreisende skapte en omsetning på 581 millioner kroner i Gjøvikregionen 
Næringslivet i Gjøvikregionen opplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 581 millioner 

kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne direkte omsetningen bidrar til en verdiskaping på 218 millioner kroner 

og til å sysselsette 500 personer. Figur 3 a) under viser hvordan omsetningen og verdiskapingen fordeler seg 

mellom ulike næringer og Figur 3 b) viser sysselsettingen fordelt på næring.  

Vi ser at det er bygg- og anleggsbransjen som oppnår størst omsetning fra tilreisendes forbruk med 189 millioner 

kroner. Det er hytteeiere som skaper denne omsetningen, ved å kjøpe bygg og vedlikeholdstjenester for nye og 

eksisterende hytter. For bygg- og anleggsbransjen beløper 64 millioner kroner seg til verdiskaping, altså litt over 

en tredjedel av omsetningen. Nest størst omsetning får overnattingsaktører med 116 millioner kroner, hvor 51 

millioner kroner beløper seg til verdiskaping. Overnattingsbransjen er arbeidsintensiv, det vil si at det krever mye 

personell for å drive innen bransjen. Arbeidsintensive bransjer har gjerne en høyere verdiskapingsmargin enn 

mange andre næringer fordi en stor andel går til å lønne de ansatte, og derfor er også verdiskapingen innen 

overnatting i Gjøvikregionen relativt høy. I Gjøvikregionen er det i denne bransjen at flest arbeidsplasser skapes 

fra reiselivet, med 143 arbeidsplasser. Mange hoteller har også integrert restaurant- og varehandelsvirksomhet, 

slik at noe av aktiviteten innen disse bransjene i realiteten vil tilfalle overnattingsaktører.  

Tredje størst omsetning får varehandelsbedrifter med 81 millioner kroner, hvor hytteeieres kjøp av utstyr og 

innredning gir det største bidraget. Verdiskapingen for varehandel er betydelig lavere på 13 millioner kroner, 

som utgjør drøyt 15 prosent av omsetningen. En stor del av omsetningen innen varehandel går til kjøp av varer 

og tjenester fra underleverandører, slik at kun en liten andel av omsetningen bli verdiskaping, altså lønn til de 

ansatte og driftsresultat (EBITDA). Både varehandel og bygg og anlegg er relativt lite arbeidsintensive relativt til 

omsetningen; bygg og anlegg sysselsetter 79 personer og varehandel sysselsetter 29 personer, noe som er færre 

enn bransjer som overnatting og servering.   

                                                                 
17 Verdiskaping er omsetningen som «blir igjen» i bedriften etter vare- og tjenestekjøp. Verdiskaping kan deles opp i lønnskostnader og 
driftsresultat før skatt, avskrivinger og nedskrivinger. 
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Figur 3 – a) Reiselivsrelatert omsetning og verdiskaping i Gjøvikregionen fordelt på næringer. b) Reiselivsrelatert 
sysselsetting i Gjøvikregionen i 2013 fordelt på næringer. Kilde: Menon (2014) 

 

Serveringsbransjen får en omsetning på 66 millioner kroner og en verdiskaping på 27 millioner kroner, og 

opplevelsesbransjen får en omsetning på 41 millioner kroner der 16 millioner utgjør verdiskaping. Servering og 

opplevelser er også arbeidsintensive bransjer, og her sysselsettes henholdsvis 119 og 49 ansatte. Bransjene har 

forholdsvis liten andel vare- og tjenestekjøp og høy verdiskaping, der relativt mye av verdiskapingen vil gå til å 

lønne ansatte.  

Transportbransjen opplever en omsetning på 55 millioner kroner som følge av reiselivsrelatert forbruk, hvor 33 

millioner kroner utgjør verdiskaping. 33 personer sysselsettes som følge av denne aktiviteten. Transportsektoren 

i regionen er den næringen med høyest verdiskaping i forhold til omsetning, samtidig som den har en relativt lav 

andel vare- og tjenestekjøp fra underleverandører. Transport er heller ikke like arbeidsintensivt som overnatting, 

servering og opplevelser. Det vil si at dette er en næring hvor store deler av inntektene blir igjen i bedriftene som 

driftsresultat. Transportbransjen i de ti kommunene er relativt mer arbeidsintensiv og har relativt lavere andel 

vare- og tjenestekjøp sammenliknet med landet for øvrig. Dette har nok sammenheng med at største aktør i 

regionen, Nettbuss Øst AS (del av det større konsernet Nettbuss) har relativt mange ansatte registrert på filialet 

i Gran, samtidig som varekjøp trolig gjøres sentralt fra Nettbuss-konsernet. 

Ellers får offentlig sektor en omsetning på 18 millioner kroner som følge av hytteeiernes bruk av kommunale 

tjenester og liknende, og en antatt verdiskaping18 på 9 millioner kroner og 20 sysselsatte. Verdiskaping og antall 

sysselsatte i offentlig sektor er vi forsiktige med å tolke fordi det er vanskelig å måle. Kraftnæringen får omsetning 

på 15 millioner kroner og verdiskaping på 5 millioner noe som sysselsetter 3 personer.  

5.1.2. Tilreisende skapte en omsetning på 216 millioner kroner på Hadeland 
Næringslivet på Hadeland opplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 216 millioner 

kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne omsetningen bidrar til en verdiskaping på 84 millioner kroner og bidrar 

                                                                 
18 Verdiskaping i offentlig sektor er et omdiskutert mål, den er her vist som antall ansatte multiplisert med 
gjennomsnittlig årslønn i kommunal- og fylkeskommunal sektor.  
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til å sysselsette 209 personer. Figuren under viser hvordan omsetningen, verdiskaping og sysselsetting fordeler 

seg mellom ulike næringer. 

Vi ser at det er overnattingsbransjen som får størst omsetning fra reiselivsrelatert forbruk med 55 millioner 

kroner, hvorav 24 millioner kroner utgjør verdiskaping. Andel omsetning til overnattingsaktørene er relativt 

større på Hadeland i forhold til de andre regionene, noe som ikke er unaturlig gitt at Hadeland er den regionen 

som har størst andel kommersielle overnattinger. Overnatting er som nevnt en arbeidsintensiv bransje og er 

følgelig den bransjen som sysselsetter flest på Hadeland, med 68 sysselsatte personer som følge av reiselivet i 

regionen. 

Bygg og anlegg og varehandel får nest størst omsetning fra reiselivsrelatert forbruk med henholdsvis 35 og 34 

millioner kroner i omsetning.  Det er vedlikehold og oppgradering av eksisterende hytter, samt hytteeiernes kjøp 

av utstyr, innredning og annet som skaper denne mesteparten av denne omsetningen. For bygg og anlegg utgjør 

12 millioner kroner verdiskaping, mens det tilsvarende tallet for varehandel er 6 millioner kroner. Aktiviteten 

innen bygg og anlegg sysselsetter 15 personer, mens varehandel bidrar til å sysselsette 12 personer. Både 

varehandel og bygg og anlegg er relativt lite arbeidsintensive bransjer, der relativt store andeler av omsetningen 

går til å kjøpe andre viktige innsatsfaktorer.  

Videre får serveringsaktører en omsetning på 30 millioner kroner fra reiselivet, noe som bidrar til en verdiskaping 

på 12 millioner kroner og sysselsetting av 54 personer. Servering er altså den bransjen hvor det sysselsettes nest 

flest, etter overnatting.  

Figur 4 - a) Reiselivsrelatert omsetning og verdiskaping på Hadeland fordelt på næringer. b) Reiselivsrelatert sysselsetting 
på Hadeland i 2013 fordelt på næringer. Kilde: Menon (2014) 

 

Vi har beregnet at transportsektor får en omsetning på 25 millioner kroner og en verdiskaping på 15 millioner fra 

reiselivsrelatert konsum. Dette bidrar til å sysselsette 25 personer.  

Opplevelsesbedrifter får 17 millioner kroner i omsetning, hvor 7 millioner utgjør verdiskaping og 21 personer 

sysselsettes som følge.  I likhet med overnatting og servering er opplevelsesbransjen relativt arbeidsintensiv, slik 
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at en stor del av verdiskapingen trolig utgjør lønn til ansatte (verdiskaping er summen av lønn til de ansatte og 

driftsresultat (EBITDA)). 

For offentlig sektor skaper hytteeierne en omsetning på 11 millioner kroner, der 5 millioner kroner er estimert 

til å utgjøre verdiskaping. Denne aktiviteten bidrar antakeligvis til å sysselsette 12 personer. Husk at anslag for 

verdiskaping og sysselsetting i offentlig sektor må tolkes med forsiktighet.  

Den lokale kraftnæringen får 9 millioner kroner i omsetning og 3 millioner i verdiskaping fra hyttefolkets forbruk 

av strøm og brensel, noe som bidrar til å sysselsette 2 personer.  

5.1.3. Tilreisende skapte en omsetning på 354 millioner kroner på Ringerike 
Næringslivet i Ringerike opplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 354 millioner 

kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne omsetningen bidrar til en verdiskaping på 134 millioner kroner samt 

til å sysselsette 319 arbeidstakere. Figuren under viser hvordan omsetningen, verdiskapingen og sysselsettingen 

fordeler seg mellom ulike næringer. 

Vi ser at bygg og anlegg er den bransjen som får størst inntekt fra reiselivsrelatert forbruk med en omsetning på 

85 millioner kroner hvorav 29 millioner kroner utgjør verdiskaping. Vi beregner at cirka 36 personer sysselsettes 

som følge av denne aktiviteten. Det er stort sett eksisterende hytteiere som bidrar til omsetningen, omfanget av 

hyttebygging er betraktelig lavere på Ringerike enn for eksempel i Gjøvikregionen.  Nest størst aktivitet får 

overnattingsaktører med en omsetning på 78 millioner kroner og en verdiskaping på 34 millioner. Som vi har sett 

er det yrkesreisende som i størst grad bidrar til denne omsetningen også på Ringerike. Overnatting er bransjen 

som bidrar til å skape flest arbeidsplasser, der anslagsvis 95 personer sysselsettes av reiselivsrelatert forbruk. 

Videre får varehandel en omsetning på 55 millioner kroner og en verdiskaping på 9 millioner. Det er spesielt 

hytteeiernes kjøp av utstyr og innredning som bidrar til høy aktivitet for handelsstanden. Varehandel bidrar kun 

til å sysselsette 20 personer, noe som er færre enn i samtlige bransjer med unntak av kraftnæringen.  

Figur 5 - a) Reiselivsrelatert omsetning og verdiskaping i Ringerike fordelt på næringer. b) Reiselivsrelatert sysselsetting i 
Ringerike i 2013 fordelt på næringer. Kilde: Menon (2014) 

 

Videre får serveringsaktører en samlet omsetning på 43 millioner kroner hvorav 18 millioner er verdiskaping.  

Som følge av denne omsetningen sysselsettes 78 personer. Videre får transportselskaper en omsetning på 33 
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millioner, hvor to tredjedeler utgjør verdiskaping, og 34 personer sysselsettes. Opplevelsesbransjen får en 

omsetning på anslagsvis 27 millioner kroner, hvor 11 millioner utgjør verdiskaping. Offentlig sektor får anslagsvis 

19 millioner kroner i omsetning som følge av hytteeiernes bruk av kommunale tjenester og liknende. 9 millioner 

kroner er estimert til verdiskaping og 22 personer sysselsettes. Kraftnæringen får en omsetning på 16 millioner 

kroner, hvor 5 millioner er verdiskaping og 3 personer sysselsettes.  

5.2. Ringvirkningene tilsvarer 1163 arbeidsplasser i hele storregionen 

Næringslivet i storregionen Gjøvik-Hadeland-Ringerike opplevde ifølge Menons beregninger en direkte 

omsetning på 1,17 milliarder kroner som følge av reiselivsrelatert forbruk. Denne omsetningen skapte deretter 

ringvirkninger i form av vare- og tjenestekjøp på 320 millioner kroner i hele storregionen. Våre beregninger tilsier 

at omsetningen tilsvarer 561 millioner kroner i verdiskaping utover i verdikjeden og aktiviteten tilsvarer en 

sysselsetting på 1163 personer hos de ulike aktørene og deres underleverandører i regionen. Figurene under 

viser hvordan omsetningen og verdiskapingen fordeler seg på de ulike næringsbransjene i regionen, samt hvor 

mye omsetning og verdiskaping som skapes hos underleverandører til de andre bransjene (ringvirkninger). Den 

viser også hvor mange som sysselsettes i de ulike bransjene. 

Ifølge våre beregninger skaper er den reiselivsrelaterte omsetningen størst innen bygg- og anleggsbransjen med 

339 millioner kroner, hvor 115 millioner kroner beløper seg til verdiskaping. Aktiviteten stammer fra regionens 

12 500 fritidsbygninger i bruk som stadig krever vedlikehold og oppgradering samt fra bygging av i overkant av 

130 hytter i året. Av spesielt hyttetette områder i storregionen kan Nordre og Søndre Land, Østre Toten og 

Ringerike nevnes. 

Nest størst omsetning får overnattingsbedrifter med 249 millioner kroner i omsetning, hvor 108 millioner er 

verdiskaping. Som vi har sett er det spesielt forretningsreisende som bidrar til denne omsetningen i regionen. 

Ifølge overnattingsstatistikken står denne gruppen for 70 prosent av gjestedøgnene i storregionen og 

forretningsreisende har også et høyere forbruk enn ferie/fritidsreisende. Hoteller i hele storregionen, deriblant 

Sundvolden hotell og Klækken hotell i Ringeriksregionen, Lygnasæter hotell i Hadeland og Quality hotell Strand i 

Gjøvik har både konferansekapasitet og nærhet til en million mennesker i Oslo-området. I forhold til avstand og 

reisetid er storregionen konkurransedyktig i kampen om kurs- og konferansegjestene på Sørøstlandet. 

Fra Menons regnskapsdatabase finner vi samlet omsetning for overnattingsaktører i hele regionen til å være cirka 

460 millioner kroner. Våre beregninger tilsier imidlertid at overnattingsaktørene opplevde en omsetning på 249 

millioner kroner fra reiselivsrelatert forbruk i 2013. Det er flere grunner til dette avviket, som det er viktig å være 

klar over. Som nevnt vil ikke kurs/konferanseavgifter være inkludert i døgnforbruket til yrkesreisende, slik at 

inntektene fra dette segmentet trolig er enda høyere. Videre har de fleste hotell integrert restaurantvirksomhet, 

slik at en stor del av utgiftene til servering vil tilfalle overnattingsaktørene. Hotellenes restaurantvirksomhet vil 

også ha kunder fra lokalbefolkningen, hvis forbruk ikke er en del av reiselivet.  Noen hotell har også integrert 

varehandel eller opplevelsestilbud. 

Videre skaper den tilreisendes forbruk en omsetning på nesten 165 millioner kroner innen varehandelen, noe 

som tilsvarer verdiskaping på 27 millioner kroner. Cirka 35 prosent av omsetningen innen handel stammer fra de 

kommersielle overnattingssegmentenes variable forbruk av dagligvarer og andre produkter mens rundt 65 

prosent stammer fra hytteeieres variable forbruk samt kjøp av utstyr og innredning til hyttene. Varehandelen i 

Gjøvik har et bredt utvalg med blant annet kjøpesenteret CC Gjøvik og en livlig sentrumshandel. Den store 

hyttebefolkningen i Nordre og Søndre Land og på Toten bidrar altså til vesentlig omsetning for butikkene i Gjøvik. 
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Den fjerde største omsetningen får serveringsbedrifter med 138 millioner kroner, hvor 58 millioner utgjør 

verdiskaping. I likhet med overnattingsbransjen er det yrkesreisende nordmenn som bidrar til klart mest 

omsetning for restauranter og andre serveringsbredrifter, et segment som bruker mye penger på drikke og 

bespisning både på hotellene og på andre restauranter.  

Videre har vi estimert at transportbransjen opplever en omsetning på 112 millioner kroner hvor 67 millioner 

utgjør verdiskaping. Transportbransjens største aktører i regionen er Nettbuss Øst, NSB Gjøvikbanen og 

Snertingdal Auto. I tillegg skaper tilreisende god omsetning for bensinstasjoner i området. 

Opplevelsesbedrifter får omsetning på 83 millioner kroner i storregionen, hvor 33 millioner utgjør verdiskaping. 

Regionen huser flere viktige opplevelsesaktører, deriblant Hadeland Glassverk, Kistefos-museet, Mjøsmuseet og 

Randsfjordmuseene. Biri travbane og Vitensenteret Innlandet trekker også mange mennesker til Gjøvikområdet. 

Vi har beregnet at offentlige avgifter knyttet til eierskap og bygging av fritidsboliger gir kommunene en omsetning 

på 45 millioner kroner i storregionen. Med utgangspunkt i SSBs KOSTRA-database har vi beregnet at den  

relaterte verdiskapingen er på 23 millioner kroner. Til slutt får kraftnæringen 38 millioner kroner i omsetning fra 

hyttenes forbruk av strøm og brensel, hvor 12 millioner kroner er verdiskaping.  

Ringvirkningene oppstår i det de berørte næringene benytter en stor del av sin genererte omsetning på vare- og 

tjenestekjøp fra underleverandører i regionen. Vi har på bakgrunn av tidligere analyser og kjøringer av Menons 

NOREG-modell19 her antatt at 40 prosent av vare- og tjenestekjøpene utover i verdikjeden tilfaller aktører i 

storregionen. Våre beregninger viser at den direkte omsetningen skaper en videre omsetning på 320 millioner 

kroner hos underleverandører i ulike bransjer utover i verdikjeden, hvorav 118 millioner kroner er verdiskaping.  

Figur 6 – Reiselivsrelatert omsetning og verdiskaping i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen samlet. Kilde: 
Menon (2014) 

 

                                                                 
19 «Noreg» er en regionaløkonomisk ringvirknings- og likevektsmodell for hele Norge, utarbeidet på vegne av departementene. Noreg-
modellen er unik ved å være den eneste økonomiske prognosemodell for Norge som både tar hensyn til økonomiske likevektsegenskaper og 
til regional utvikling basert på sentrale prinsipper fra faget økonomisk geografi. 
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Den arbeidsintensive overnattingsbransjen er også den bransjen som sysselsetter flest i de ti kommunene samlet 

som følge av reiselivsrelatert omsetning. Ifølge våre beregninger skaper tilreisende en sysselsetting på 306 

ansatte i storregionen. Overnattingsbransjen er svært arbeidsintensiv og har et lavt lønnsnivå, og dette bidrar til 

at omsetning innen overnatting bidrar til langt mer sysselsetting enn de fleste andre bransjer. 

Overnattingsbransjen kan gjerne være svært viktig for å motvirke arbeidsledighet, spesielt blant yngre 

arbeidstakere og innvandrere.  

Servering er den mest arbeidsintensive bransjen i regionen; bransjen sysselsetter 251 ansatte som følge av 

reiselivsrelatert forbruk. Serveringsbransjen består som regel av mange små bedrifter med lav omsetning og få 

ansatte. Det svært mange gründere som prøver seg innenfor serveringsbransjen, blant annet mange innvandrere 

starter sitt eget og bransjen er derfor en viktig arena for sysselsetting av arbeidskraft som har vanskeligheter 

med å skaffe seg arbeid andre steder. 

Bygg- og anleggsbransjen anses ikke som en reiselivsnæring, men både omsetnings- og sysselsettingstallene viser 

at tilreisendes forbruk og investeringer skaper viktige inntekter og tilhørende arbeidsplasser innen bransjen. 

Bygg- og anleggsbransjen sysselsetter ifølge våre beregninger 143 ansatte på bakgrunn av reiselivseksporten fra 

storregionen. 

Transportbransjen er landets største reiselivsbransje mål i omsetning og verdiskaping, og sysselsetter også 

mange mennesker i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen på bakgrunn av tilreisendes forbruk med 114 

arbeidsplasser. Som nevnt tidligere er NSB Gjøvikbanen, Nettbuss Øst og Snertingdal Auto sentrale bedrifter i så 

måte. 

Ifølge våre beregninger bidrar reiselivseksporten til å sysselsette 100 ansatte innen opplevelser i storregionen. 

Opplevelsesbransjen er en variert reiselivsbransje med mange forskjellige aktører; her finnes blant annet museer, 

sportsarrangører og guider. Det betyr at opplevelsesbransjen også har en svært variert bruk av arbeidskraft og 

bransjen sysselsetter alt fra høyt utdannede kunstformidlere til selvlærte naturkjennere.  

Figur 7 - Reiselivsrelatert sysselsetting for Gjøvikregionen, Hadeland og Ringeriksregionen samlet. Kilde: Menon (2014) 
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Varehandel er som nevnt lite arbeidsintensivt, og på tross av en omsetning på hele 165 millioner kroner skapes 

det kun 59 arbeidsplasser i regionen. Varehandelen har naturlig en lav verdiskapingsmargin, da største delen av 

omsetningen går til å kjøpe salgsvarer fra inn- og utland. Med bakgrunn i SSBs KOSTRA-database har vi beregnet 

at offentlig sektor kan sysselsette 51 personer på bakgrunn av reiselivseksporten, og vi har ellers beregnet at 

kraftnæringen har mulighet til å sysselsette 7 personer. 

Menons kjøringer i av ITEM-modellen viser at den reiselivsrelaterte omsetningen i storregionen legger til rette 

for andre- og høyereordens ringvirkninger som tilsvarer 131 arbeidsplasser hos underleverandører i andre deler 

av næringslivet i regionen.  

6. Betydningen av Hadeland Glassverk 
I dette delkapittelet undersøker vi betydningen til Hadeland Glassverk for reiselivsrelatert omsetning i regionene. 

Vi gir først en kort presentasjon av foretaket for deretter å gjøre et regnestykke på hvor mye omsetning 

tilreisende på dagsbesøk tilføyer regionen ved sitt forbruk på Hadeland Glassverk.  

6.1. Om Hadeland Glassverk 

Hadeland Glassverk ligger i Jevnaker, i naturskjønne omgivelser ved den sydlige enden av Randsfjorden. 

Glassverket ble grunnlagt i 1762 og er en av Norges eldste industribedrifter med kontinuerlig drift. I dag er 

Hadeland Glassverk både forvalter av historie og kulturarv, samtidig som det har Norges største fabrikkutsalg av 

glass og porselen, hvor det satses kontinuerlig på utvikling og design. Med 8 butikker og 3 spisesteder i historiske 

bygninger, åpen glasshytte med museum og uteområder ved Randsfjorden, er Hadeland Glassverk som en liten 

landsby som byr på mange spennende opplevelser. Man kan se glassblåsing på nært hold og prøve seg som 

glassblåser selv. Hele året finnes også sesongrelaterte aktiviteter for hele familien, spesielt populært er barnas 

bondegård om sommeren og førjulstiden med juleverksted, hest og kjerre og nissebesøk.  

Hadeland Glassverk har omtrent 500 000 besøkende i året, noe som gjør det til en av Norges best besøkte 

turistattraksjoner. For å gi en illustrasjon hadde det best besøkte museet på Bygdøy, Norsk Folkemuseum, i 

underkant av 300 000 besøkende i 2012. Hadeland Glassverk har også langt flere besøkende enn andre museer 

i regionen. Tabellen under viser besøkstall for de største museene i storregionen i 2012, noe som gir en ytterligere 

illustrasjon på størrelsen til Hadeland Glassverk.    

Tabell 10 - Besøkstall for museene i Gjøvikregionen - Hadeland - Ringerike i 2012. Kilde: Norsk museumsstatistikk 

 

6.2. Regnestykke på omsetning fra dagsturister ved Hadeland Glassverk 

Vi går her gjennom diverse opplysninger om besøkstall og forbruk mottatt fra Hadeland Glassverk. Basert på 

disse vil vi gjøre et grovanslag på hvor mye omsetning dagsbesøkende til Hadeland Glassverk under definisjonen 
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av reiselivseksport tilføyer regionen. Det vesentlige her er at forbruket til den andelen av besøkende som er 

overnattingsgjester i regionen allerede vil være fanget opp av vår overnattingsstatistikk og forbruksberegninger 

i analysen ovenfor, så vi vil forsøke å skille denne gruppen ut i regnestykket vårt for å unngå dobbelttelling. I 

tillegg vil vi skille ut forbruket ved Hadeland Glassverk til de besøkende som også bor innenfor regionen, da denne 

gruppen ikke kan sies å ha et reiselivsrelatert forbruk her. Når vi har isolert forbruket til dagsreisende ved 

Hadeland Glassverk som kommer utenfor regionene kan vi legge dette tallet sammen med resultatene fra 

analysen ovenfor.  

Hadeland Glassverk oppgir som nevnt å ha cirka 500 000 besøkende i året. Vi har ikke et eksakt tall på antall 

dagsgjester versus gjester som også overnatter i regionen, men vi får oppgitt at størsteparten av de besøkende 

er dagsgjester fra Oslo og andre større steder i en radius på omkring 1,5 time rundt Hadeland Glassverk. I tillegg 

er det en del gjester fra Vestlandet som kommer innom glassverket når de først er i regionen, men som også i 

stor grad overnatter utenfor. Vi får også oppgitt at det er få fra den umiddelbare lokalbefolkningen som besøker 

glassverket.  

Selv om hotellene i regionen rundt er sterkt dominert av kurs- og konferansegjester er kurs- og konferansegjester 

stadig mindre viktige for Hadeland Glassverk sin aktivitet. Inntrykket deres er at dette segmentet tar seg mindre 

tid til opplevelser og varehandel nær konferansested enn tidligere. Når det gjelder nasjonalitet på gjestene får vi 

oppgitt at hele 80-90 prosent er nordmenn, og glassverket har gått bort fra sin tidligere satsning på utenlandske 

segmenter. Nordmenn er lettere å nå med markedsføring samt at de legger igjen mer penger på glassverket, slik 

at det er viktigere å rette seg mot det norske segmentet.  

Hadeland Glassverk oppgir videre at hver gjest i snitt legger igjen 400 kroner per besøk.  Størsteparten av de 400 

forbrukskronene går til varehandel, mens en mindre andel går til servering. Besøkende får også opplevelser på 

glassverket, men det tas ikke inngangspenger for annet enn glassblåseshow, og disse gjøres stort sett bare på 

bestilling. Vi vil likevel si at aktiviteten og den relaterte omsetningen vil falle inn under de tre kategoriene 

varehandel, servering og opplevelser.  

Under presenterer vi antakelser og regnestykker på hvor mye omsetning dagsbesøkende til Hadeland Glassverk 

under definisjonen av reiselivseksport tilføyer regionene. Vi gjør også et anslag på dagsreisendes andel av den 

totale reiselivsrelaterte omsetningen i regionene. Vi ser først på Hadeland isolert og deretter på storregionen 

som innebefatter Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike.  

Hadeland 

På Hadeland antar vi at cirka 20 prosent av de 500 000 gjestene ved Hadeland Glassverk vil være 

overnattingsgjester i regionen, slik at forbruket for 100 000 besøkende trekkes fra. Befolkningen i regionen er 

kun på i underkant av 30 000, samtidig som Hadeland Glassverk oppgir at lokalbefoklningen er en liten 

besøksgruppe. Vi antar derfor at kun 1/5 av disse besøker glassverket i løpet av et år, slik at vi trekker fra 

ytterligere 6 000 besøkende. Vi står da igjen med 394 000 besøkende som er tilreisende dagsturister. Forbruket 

ved Hadeland Glassverk er som nevnt 400 kroner per gjest i gjennomsnitt.  

Vi regner så ut denne gruppens forbruk: 

394 000 besøkende x 400 kroner i forbruk per besøk = 158 millioner kroner i reiselivsrelatert forbruk  

I analysen i avsnitt 5.1.2 har vi regnet ut at overnattingsgjester i Hadelandregionen bidrar til en reiselivsrelatert 

omsetning på 216 millioner kroner til sammen i løpet av ett år, hvorav 152 millioner kroner er forbruk. Det vil si 
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at de dagsreisende ved Hadeland Glassverk kan stå for omtrent like stort forbruk som de overnattende gjestenes 

forbruk på Hadeland, hvor omsetningen går til varehandel, servering og opplevelsesbedrifter. 

Storregion Gjøvik- Hadeland- Ringerike 

Når vi ser på storregionen antar vi at cirka 30 prosent av de 500 000 besøkende også vil være overnattingsgjester 

i regionen, slik at forbruket til 150 000 gjester trekkes fra. Befolkningen i hele regionen er på rundt 134 000, og 

av disse kan vi anta at rundt 1/3 vil besøke glassverket i løpet av ett år. Vi trekker derfor fra 45 000 lokale 

besøkende. Vi står da igjen med 305 000 besøkende som er tilreisende dagsturister.  

Gruppens totale forbruk blir da: 

305 000 besøkende x 400 kroner i forbruk per besøk = 122 millioner kroner i reiselivsrelatert forbruk  

I analysen i over har vi beregnet samlet direkte forbruk for overnattingsgjester i regionen til å være i underkant 

av 1,17 milliard kroner, hvorav 808 millioner kroner er forbruk. Det betyr at dagsreisende ved Hadeland Glassverk 

kan stå for i overkant av en tiendedel av reiselivsrelatert forbruk innen regionen, hvor omsetningen går til 

varehandel, servering og opplevelsesbedrifter. 
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7. Vedlegg: Metode 
I vedleggene vil først Menons ringvirkningsmodell presenteres nærmere i detalj, deretter gjennomgås 

beregningene av forbruk per gjestedøgn og beregningene av sysselsettingseffekter av økt omsetning i regionen. 

Tilslutt følger liste over figurer og tabeller. 

7.1. Menons ringvirkningsmodell 

Menon har utviklet en egen ringvirkningsmodell for å kunne anslå nærings-, sysselsettings- og skattevirkninger 

av ulike former for aktivitet. Modellen er tuftet på Menons eierskapsdatabase, så vel som Statistisk sentralbyrås 

(SSB) nasjonalregnskapstall og næringskryssløp fra 2009. Eierskapsdatabasen og nasjonalregnskapstallene 

benyttes for overordnede makrostrukturelle betraktninger og skatteanalyser, mens kryssløpsanalysen anvendes 

for å anslå hvordan en næring påvirker aktiviteten i en annen næring. 

Menon har dessuten utviklet en egen geografisk modul for næringstyngde, som med basis i avstander og det 

relevante næringslivets størrelse fordeler ringvirkningene av andre og høyere orden fra en region utover 

omkringliggende regioner. I vår ringvirkningsanalyse for Gjøvik, Hadeland og Ringerike er hovedfokus på 

sysselsettingsvirkninger, omsetning og verdiskapning. I den grad det er geografiske betraktninger er de tuftet på 

erfaringer fra andre analyser og kvalitative vurderinger, mens påvirkning av skatteinngangen ikke er analysert. 

Det er viktig å understreke at virkningene er å anse som bruttoeffekter. Dette følger av at økt sysselsetting et 

sted, i praksis vil fortrenge sysselsetting et annet sted. Det kan naturligvis også forekomme at arbeidsstyrken blir 

større, enten det skjer gjennom arbeidsinnvandring eller ved at arbeidsledige eller personer utenfor arbeids-

styrken kommer i arbeid. Statistisk sett vil disse effektene imidlertid i liten grad dominere på makronivå. Uten 

vridende økonomisk politikk eller dominerende klyngemekanismer vil nemlig sysselsetting tiltrekkes av de 

næringene som har høyest avkastning, ettersom disse vil ha en høyere betalingsvillighet for å ansette 

medarbeidere. 

Våre anslag er å anse som minimumanslag. Det vil også være en del feilkilder som trekker i ulike retninger. Vi har 

i vår analyse ikke tatt med at økt aktivitet gir høyere privat forbruk i regionen. I mangel av tilgjengelig statistikk 

har vi ikke justert for dagsbesøkende og gjennomreisende, med unntak av besøkende ved Hadeland Glassverk. 

Dette tilsier at de reelle effektene er høyere enn det vi finner.  

Vi har ikke tatt inn i betraktningen at fastboende kan benytte seg av kommersielle overnattinger i regionene. 

Dette er en mindre feilkilde som skulle vært tatt ut, dersom det hadde eksistert tilgjengelige tall for 

sammenhengen. Omfanget av ikke-kommersiell utleie av private hytter er heller ikke tatt med, men bruken 

fanges opp av tallene for hyttebruk. 

Vi har i den statusrettede ringvirkningsanalysen benyttet gjestedøgnstatistikk for 2013 fra Statistisk sentralbyrå 

og Statistikknett. Som basis for forbrukstallene for de ulike gjestegruppene har vi benyttet tallmateriale fra 

Transportøkonomisk Institutts ulike ferie og fritidsundersøkelser og Innovasjon Norges turistundersøkelse 

sommeren 2013. Åtte besøksgrupper, to årstider og sju variable forbrukskategorier knyttet til antall gjestedøgn 

danner utgangspunktet for analysen. I tillegg har vi analysert fire forbruks- og investeringskategorier knyttet til 

antall eksisterende hytter og to grupper knyttet til hyttebygging. Alle tall er inflasjonsjusterte til 2013-kroner. 
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7.2. Estimering av forbruk per gjestedøgn 

For å identifisere forbruk knyttet til antall gjestedøgn har vi studert sammenhenger mellom ulike 

forbrukskategorier og overnattingsformer. I praksis multipliseres turistenes gjennomsnittlige dagsforbruk med 

antall gjestedøgn og regionens forbruksandel for hver forbrukskategori og en gitt overnattingsform.   

Forbrukstallene i denne rapporten bygger på Transportøkonomisk institutts (TØI) kartlegging av de tilreisendes 

forbruk om sommeren og vinteren fordelt på sju forbrukskategorier; «overnatting», «servering», «transport», 

«dagligvarer», «øvrige varekjøp», «aktiviteter» og «andre utgifter».  For yrkesreisende har vi tilpasset Innovasjon 

Norges grove inndeling til TØI sine forbrukskategorier.  

Forbruket for hver overnattingsform over hver forbrukskategori er inflasjonsjustert til 2013-kroner i tråd med 

Norges Bank oppgivelse av konsumprisindeksen.  

Det fins naturligvis en del feilkilder her. Det kan for eksempel være at enkelte hytteeiere fremleier hyttene sine. 

Fremleie av hytter vil imidlertid være av mindre betydning, siden gjestedøgnene er mer i statistikken og hytte-

eierne, som mottar leieinntektene, primært bor utenfor kommunen. Et annet eksempel er at det i ferier som 

regel vil være flere personer på hyttene, samtidig som oppholdstiden for alle gjester i hovedsak vil være lenger 

enn ved helgeopphold. Dette kan gi stordriftsfordeler i forbruket og medføre at de tilreisende er mindre aktive 

per dag, i tillegg vil forbruk til og fra hytta utgjøre en større andel av totalforbruket ved helgeopphold. Det er 

imidlertid ingen grunn til å tro at forholdet mellom gjestedøgn ved ferieopphold og gjestedøgn i helgeopphold i 

regionen vil avvike så betydelig fra landsgjennomsnittet, at dette får store konsekvenser for forbrukstallene. 

Dermed vil forskjell mellom helgeopphold og ferieopphold langt på vei allerede være inkorporert i vårt 

beregningsgrunnlag. For hytter har vi tatt ut kostnadene for overnatting. 

7.3. Beregning av verdiskaping og sysselsetting 

For å beregne sysselsettingsvirkningene av reiselivsrelaterte inntekter, tar vi utgangspunkt i den estimerte 

omsetningen og Menons regnskapsdatabase som inneholder regnskapsinformasjon om samtlige 

regnskapspliktige bedrifter i Norge. Ved å finne forholdet mellom omsetning, verdiskaping og sysselsetting i de 

aktuelle næringene i regionen og deretter multiplisere omsetningen med dette forholdstallet, finner vi et estimat 

på hvor mange arbeidsplasser omsetningen legger til rette for. 

Aktivitet i reiselivet vil skape omsetning også i andre deler av næringslivet. Andre- og høyereordens effekter 

henviser til ringvirkningene fra den økte aktiviteten som reiselivet fører med seg. Ved bruk av Menons 

regnskapsdatabase, beregner vi andel av omsetning som går til verdiskaping i bedriftene selv og andel av 

omsetning som går til vare- og tjenestekjøp fra underleverandører. Ved å benytte Statistisk sentralbyrås kryssløp 

for varekjøp mellom ulike næringer, finner vi hvilke bransjer som opplever økt omsetning som underleverandører 

til de berørte næringene, og hvor mange mennesker som sysselsettes hos underleverandørene (se for øvrig 

vedlagt metodekapittel for nærmere beskrivelse av hvordan ringvirkninger beregnes).   
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Figur 8 – Forholdstall mellom omsetning og verdiskaping (i 1000), sysselsetting og vare- og tjenestekjøp benyttet i 
ringvirkningsmodellen. Kilde: Menon 

 

Vi har antatt at 40 prosent av ringvirkningene tilfaller underleverandører i regionen. Jo lenger man går utover i 

verdikjeden, desto større andel av ringvirkningene er nasjonale, og desto mer tjenesteintensiv blir næringen. Vi 

derfor har antatt at forholdet mellom omsetning og sysselsetting for tredje- og høyereordens effektene er det 

samme som et gjennomsnitt av tjenesteytende næringer. 
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