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Sammendrag
Forretningsidè
Hvem er gjestene til Hardanger Lift? Kjennetegn og betalingsvillighet for gjester til Vestlandet
Ringvirkninger for samfunns- og næringsutvikling
Hardanger Lift - organisasjon og samarbeidspartnere
Vedlegg
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Hardanger Lift vil bidra til økt omsetning og flere arbeidsplasser
både i reiselivet og i øvrig næringsliv

2
Transport
(drivstoff, parkering, bompenger,
fergebilletter, el-lading osv.)
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Overnatting
(hotell, camping, hytter,
gårder, vandrerhjem)

Aktiviteter
(heiskort, guidede turer,
museumsbesøk, båtleie, kultur,
arrangement osv.)

Servering
(mat og drikke)
TURISTEN

Innkjøp av dagligvarer
Utbygging Aktivitet
Ny bygningsmasse og
infrastruktur for opplevelser

Øvrige innkjøp
(gaver, suvenirer,
klær osv.)
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Flere destinasjoner som har jobbet målrettet med
destinasjonsutvikling ser resultater i form av høy verdiskapning
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-

Aurland, Stranda og Stryn har høyere vekst i
verdiskaping enn Vestlandet og Norge ellers

-

Destinasjoner som Trysil og Lofoten/Vesterålen
erfarer begge en vesentlig verdiskaping fra
reiselivsnæringen
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Hardanger Lift vil bidra til utvikling av nye reiselivsbedrifter og
opplevelser i destinasjon Ullensvang

2
3
Komplett reiseopplevelse

“Reason to stop”

Lengre besøk og høyere forbruk

4
5

Bilde: Hardanger Folkeblad

Kultur- og naturkonteksten i kombinasjon med et bredt spekter av opplevelser i Hardanger, gjør reisemålet
skreddersydd til norske og utenlandske turister
Attraksjonen skal bli unik i både norsk og internasjonal sammenheng, og det forventes gjester med høy
betalingsvillighet
Eier- og partnerskap med Norwegian Experience styrker reiselivs- og teknologikompetansen i Hardanger Lift
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Hvordan beregnes ringvirkninger fra Hardanger Lift?
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Hardanger Lift

Direkte og indirekte
omsetning

4

DIREKTE EFFEKTER:
• Hardanger Lift - sysselsetting og omsetning
som skapes av direkte billettsalg i bane
•

Aktivitet - sysselsetting og omsetning som
skapes ved utleie av utstyr eller nye
aktivitetsprodukter i Skalltaket og på fjellet

•

Overnatting & servering omfatter
kommersielle gjestedøgn fra hotell, servering i
Skalltaket og på fjellet og handelsvirksomhet

5

Aktivitet

Sysselsetting

INDIREKTE EFFEKTER
• Annet næringsliv omfatter m.a. øvrig reiseliv,
dagligvare, drivstoff/lading, sportsforretninger
og annen detaljhandel som trolig vil oppleve
økt omsetning som en følge av virksomheten til
Hardanger Lift

Overnatting &
servering

Øvrig
næringsliv

Entreprenørvirksomh
et / utvikling av
produkt &
infrastruktur

Andre positive
samfunnseffekter

•

Entreprenørvirksomhet omfatter (lokale)
aktører som vil delta i å bygge Hardanger Lift
samt infrastruktur og produkter rundt
prosjektet.
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Det er anslått at Hardanger Lift og deres partnere vil bidra med en
årlig omsetning på ca. MNOK 140 og nærmere 100 arbeidsplasser
Omsetning (i tusen NOK)

Sysselsetting
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4
5

Direkte omsetning fra Hardanger Lift, overnatting, servering, aktiviteter og
arrangement

Direkte sysselsetting fra Hardanger Lift, overnatting, servering, aktiviteter og
arrangement

140 MNOK

100 årsverk
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Erfaringer fra andre destinasjoner viser at øvrig reiseliv og næringsliv
vil øke omsetning og arbeidsplasser
Anslått verdiskaping øvrig næringsliv målet i omsetning og arbeidsplasser:

Indirekte omsetning annet
næringsliv

Indirekte sysselsetting fra
annet næringsliv

4
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90 MNOK

Indirekte omsetning fra
entreprenørvirksomhet
(byggefase)

300 MNOK

45 årsverk

Indirekte sysselsetting fra
entreprenørvvirksomhet
(byggefase)

150 årsverk
(over 2 år)
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Forretningsidè
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Hardanger Lift skal bli kjerneproduktet i en storstilt destinasjonssatsning
i Odda, svevet opp til fjellet Rossnos blir det lengste og høyeste i Norge og
Nord-Europa
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1.
2.
3.

4

Pendelbane
Servering og aktivitet på fjellet
Merchandise/souvenir

5

Kilde: Reiulf Ramstad
arkitekter
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Skalltaket - “vern gjennom bruk”
Stedets egenart skal bli det viktigste
fortrinnet til destinasjonen. Dagens
konstruksjon og utforming skal bevares.
Skisseprosjekt inneholder:
“Innendørs” (da 2 700 m2):
- Hotell med inntil 100 rom
- Aktivitetsområde
- Servering i tilknytning til hotellet
(restaurant/kafè)
- Handel- og servicetilbud
- Scene og områder med informasjon om
opplevelser i regionen og lokal historie
“Utendørs” (ca 5 100 m2):
- Stasjon for køordning og ventesone
- Uteservering
- Klatring ute/buldring
- Fellesareal
Innhold og konstruksjon tilpasses med hensyn
til føringer for utnyttelse av bygningen som
industrielt kulturminne.
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Rosnoss - “i ett med landskapet”
Bygningsmassen og ferdselsårene på fjellet
Areal innvendig: ca 1 900 m2
Utendørsareal: ca 1 500 m2
Innhold:
- Av- og påstigning og bane
- Ciderbar (50-70 personer)
- Cafè (100 personer)
- Restaurant (150-200 personer)
- Multifunksjonslokale (50 personer)
- Handel- og servicetilbud
- Formidling av lokal historie
- Utsiktspunkter og attraktive uteområder med
utsikt til fjordlandskap og breer
- Kjøkken
- Lager, toalett/garderobe og tekniske rom
- Utsiktspunkter og utearealer for
servering/opphold
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Et unikt reisemål i en mangfoldig destinasjon
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Odda med sin turist- og industrihistorie kombinert med nærhet til en rekke ikoniske
turistattraksjoner har i dag en unik mulighet til å videreutvikle næringsgrunnlaget og
samfunnet gjennom en nysatsning på bærekraftig reiseliv.
Hardanger Lift skal i samarbeid med andre reiselivsaktører bli en motor i utviklingen av
destinasjon Hardanger.
Forretningsidèen er å utvikle en pendelbane fra Skalltaket i Odda til toppen av
Rossnosfjellet på 1400 moh. Svevet blir det lengste og høyeste i Norge og
Nord-Europa.
Reisemålet skal utvikles helhetlig, i takt med lokalsamfunnet, og baserer seg på en
forstudie utført i samarbeid med arkitekt Reiulf Ramstad.
Utviklingen skal spille på lag med natur- og kulturkvaliteter i området, og det skal
utvikles en tydelig identitet som reflekterer Odda, Hardanger og stedets kultur- og
industrihistorie.
Hovedattraksjonene i anlegget vil være aktivitetene i Skalltaket på den gamle
Smelteverkstomta, turen opp med pendelbanen og utsikts-/serveringslokaler på
Rosnossfjellet.
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Hvem er gjestene?
Kjennetegn og betalingsvillighet
for reisende på Vestlandet
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Besøksgrunnlag* i Hardanger er konservativt estimert gi 110,000 liftpassasjerer årlig
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~1.5m

~550,000

~160,000

~560,000

Estimert kommersielle
gjestedøgn i Hardanger i
2024 inkludert ny
overnattingskapasitet

Båtpassasjerer som
besøkte Hardanger i
2018 (buss til Odda)

Regionalt og lokalt
marked

5
Bilpassasjerer samlet
gjennom Odda og
Hardanger i 2019

Ca 1 500 000

Ca 550 000

Ca 160 000

Ca 560 000

Besøksestimat årlig

32,660

49,500

16,480

11,025

Prosent andel
besøkende

2,2%

9%

10,3%

2%

*Utdrag fra markedsanalyse utført av PwC på vegne av Hardanger Lift
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Turisme har en stadig større betydning for Norge og ringvirkninger for øvrig næringsliv
Samlet turistkonsum utgjorde i 2018 186 MRD, og 121 MRD av disse gikk til kjøp av varer og tjenester som
defineres som reiselivsprodukter
I beregningene inkluderer reiselivskonsum også transport og reiselivsarrangørtjenester. Legges disse undersøkelsene til
grunn for beregning av øvrig konsum er det grunn til å anta at totalkonsumet til turister i Hardanger er vesentlig høyere
enn konsumet som er beregnet til Hardanger Lift og samarbeidspartnere.

Norge har en sterk posisjon som naturdestinasjon, og de fleste turistene som besøker Norge ønsker å oppleve
naturen/naturbaserte aktiviteter. Fjord Norge har nest høyest døgnforbruk per turist, kun Oslo har mer
Det er flest norske turister på Vestlandet, men utenlandske feriereisende har høyest døgnforbruk. Mange utenlandske
turister er på rundreise og besøker én eller flere regioner på Vestlandet. Turistene er primært opptatt av
naturopplevelser, men mange ønsker kombinasjon med kultur.

Hardanger Lift har et sterkt fokus på utvikling av både kultur- og naturkonteksten rundt reisemålet, både i Skalltaket
og på Rossnos. I kombinasjon med et bredt spekter av opplevelser i og rundt Odda, vil reisemålet skreddersys til
både norske og utenlandske turister. Det er derfor rimelig å forvente en vesentlig økning i besøksvolum i Odda og
lengre oppholdstid per gjest. I våre analyser er det lagt til grunn en oppholdstid på 5 dager i region Hardanger.
Utvikling av attraksjoner, mangfold av aktiviteter og spennende overnattingstilbud står sentralt i planene for Skalltaket
og Rosnoss. Det er derfor rimelig å forvente en gjennomsnittlig til høy betalingsvillighet for gjester som besøker
Hardanger Lift og andre turistmål i området. I våre analyser er det lagt til grunn et døgnforbruk på 700 NOK per gjest,
jfr. at forbruket også inkluderer f.eks. transportaktivitet.
Kilde: Satelittregnskapet for turisme (SSB), Utdrag fra regionrapport Vestlandet, Innovasjon Norge/Epinion (2019), Rapport Fjord Norge, vinterturisme på Vestlandet (2019), Visit Norway.com,
Turistundersøkelsen sommeren 2018/regionrapport for Vestlandet, Turistundersøkelsen (Innovasjon Norge)
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Reiselivsnæringen har de siste årene opplevd en sterk vekst både globalt og nasjonalt

1

Reiselivsnæringen i Vestland omsatte for omtrent 20 718 mrd. NOK i 2018

2

Verdiskapningen for 2019 var omtrent 9 036 mrd. NOK - en økning på rundt 2,2 % fra 2018

3

Reiseliv utgjorde tilnærmet 2,9 % av total verdiskapning i Vestland i 2019

4

23 546 personer var sysselsatt i næringen i Vestland i 2019 - en økning på 2,2 % fra 2018

5
Reiselivsnæringen står for rundt 6,9 % av den totale sysselsettingen i Vestland

Dagens kompetansenivå
sysselsatte i reiselivsnæringen på Vestlandet

Næringens 5 største sysselsettere
Selskap

Antall sysselsatte

Andel av næringen

Tide Buss AS

2 264

9,6 %

Fjord1 ASA

1 627

6,9 %

Scandic Hotel AS

846

3,6 %

Rama AS

325

1,4 %

Hotel Alexandra AS

276

1,2 %

5 338

22,7 %

Sum

Kilde: Vestlandsscenarioene - Rapport 2020 (EY), kap 8.6
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Flere destinasjoner som har jobbet målrettet med destinasjonsutvikling ser resultater i form av
høy verdiskapning
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Grafen under viser verdiskapningsveksten fra 2010-2019 i Aurland, Stranda, Stryn, Vestlandet og resten av Norge.
Aurland, med sitt mangfoldige tilbud av natur- og kulturbaserte attraksjoner og som i en årrekke har jobbet målrettet
med destinasjonsutvikling, har hatt klart høyest verdiskapningsvekst i reiselivsnæringen.
Stranda og Stryn har blant annet gondolbaner, og har også hatt god vekst de siste årene.

5

Kilde: Nullpunktsanalyse reiselivet på Vestlandet (Menon Economics)
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Utvikling av en helårs reiselivsdestinasjon har erfaringsmessig vist seg å medføre ringvirkninger i
form av lokal verdiskapning på stedet
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Det er et stadig større fokus i reiselivsbransjen på å utvikle helårsdestinasjoner. Turistetterspørselen i Norge er
størst i juni, juli og august, men aktører som tilbyr aktiviteter i form av ski- og alpinopplevelser har naturligvis
sin høysesong i vintermånedene. En større bevisstgjøring rundt og arbeid med å utvikle helårsdestinasjoner vil
øke lokal verdiskapning og attraktivitet.

5

Eksempel - vinterdestinasjon: TRYSIL
Trysilfjellet er Norges største skianlegg, og er en utpreget vinterdestinasjon. Trysil har de siste årene satset sterkt på
et tilbud innen stisykling, og er dermed i gang med en helårs reiselivssatsing. En ringvirkningsanalyse gjort av
Transportøkonomisk institutt har beregnet at denne sykkelsatsingen stod for en meromsetning på 55 mill. NOK i
2017 sammenlignet med 2014.

Eksempel - sommerdestinasjon: LOFOTEN OG VESTERÅLEN
Lofoten har tradisjonelt sett vært en sommerdestinasjon med kulturopplevelser, nordlys, fjell- og klatreturer, fisk- og
sjøliv og surfing. Lofoten har jobbet med produktutvikling for naturbaserte aktiviteter, deriblant med et fokus på å
promotere og synliggjøre stedet som en helårsdestinasjon gjennom feks. større fokus på ski. Vinterturisme har økt
de siste årene og Lofoten har hatt en økning i lokal verdiskapning.

Kilde: Reiselivets verdi: 10 ferske destinasjonsanalyser (NHO)
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Ringvirkninger for samfunnsog næringsutvikling
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Hvordan beregnes ringvirkninger av Hardanger Lift?

1
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3

Hardanger Lift

Direkte og indirekte
omsetning

4

DIREKTE EFFEKTER:
• Hardanger Lift - sysselsetting og omsetning
som skapes av direkte billettsalg i bane
•

Aktivitet - sysselsetting og omsetning som
skapes ved utleie av utstyr eller nye
aktivitetsprodukter i Skalltaket

•

Overnatting & servering omfatter
kommersielle gjestedøgn fra hotell og servering
i Skalltaket og på fjellet.

5

Aktivitet

Sysselsetting

INDIREKTE EFFEKTER
• Annet næringsliv omfatter m.a. øvrig reiseliv,
dagligvare, drivstoff/lading, sportsforretninger
og annen detaljhandel som trolig vil oppleve
økt omsetning som en følge av virksomheten til
Hardanger Lift

Overnatting &
servering

Øvrig
næringsliv

Entreprenørvirksomh
et / utvikling av
produkt &
infrastruktur

Andre positive
samfunnseffekter

•

Entreprenørvirksomhet omfatter (lokale)
aktører som vil delta i å bygge Hardanger Lift
samt infrastruktur og produkter rundt
prosjektet.
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Økonomiske ringvirkninger av Hardanger Lift og samarbeid som utvikles rundt Skalltaket og på
fjellet Rossnos
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Aktivitet

Omsetning

Resultat før skatt

Lønnskostnad

Årsverk

Investering

Hardanger Lift, bane

39,600,000

9,900,000

6,336,000

15.8

316,000,000

Hardanger Lift, souvenir/merch

11,000,000

1,100,000

2,000,400

5.0

Bar (50-70 personer)

2,750,000

192,500

962,500

2.4

Grab&Go (100 personer)

9,625,000

673,750

3,368,750

8.4

Fine Dining (150-200 personer)

9,900,000

693,000

3,465,000

8.7

3,000,000

3.5

Administrasjon/ledelse

125,000,000

SUM Aktivitet Hardanger Lift

72,875,000

12,559,250

19,132,650

43.8

441,000,000

Hotell

28,470,000

2,847,000

8,541,000

21.3

100,000,000

Aktiviteter

11,000,000

1,100,000

5,201,040

13.0

20,000,000

Serveringssted/cafe Skalltaket

12,900,000

903,000

4,515,000

11.3

15,000,000

Diverse samfunns-/formidlingsformål

15,000,000

0

3,200,640

10.0

15,000,000

Sum aktivitet samarbeidspartnere

67,370,000

4,850,000

21,457,680

55.6

150,000,000

140,245,000

17,409,250

40,590,330

99.5

591,000,000

SUM TOTALT

Innhold og konstruksjon i skisseprosjekt tilpasses med hensyn til at Skalltaket har et fredningstiltak som industrielt kulturminne
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Ringvirkninger fra baneanlegg

1
Aktivitet

Omsetning

Resultat før skatt

Lønnskostnad

Årsverk

Investering

2

Hardanger Lift, bane

39,600,000

9,900,000

6,336,000

15.8

316,000,000

3

Hardanger Lift,
souvenir/merch

11,000,000

1,100,000

2,000,400

5.0

4
5

Det er beregnet at Hardanger Lift vil få ca 110 000 gjester i “normalisert år”. Det er lagt til grunn at selve
baneanlegget vil bestå av påstigning i Skalltaket og avstigning på fjellet samt souvenir- og merchandise i
tilknytning til disse arealene.
Beregning av baneomsetning:
110 000 gjester kjøper t/r billett
Pris per billett t/r utgjør i snitt kr. 360 eks. mva.
Beregning av årsverk:
Nøkkeltall fra andre baner og informasjon fra leverandør av bane tilsier en lønnskost på rundt 15-20 %
av omsetning. I vårt estimat er det lagt til grunn nedre sjikt, 16 %, siden det også er lagt inn egne
årsverk på lederfunksjoner.
Kostnad per årsverk er satt til gj.snitt for bransjen* (månedslønn kr. 33 340, årslønn kr. 400 080),
hvilket innebærer at det vil være bruk for ca 16 årsverk til banedriften.
Når det gjelder souvenir/merchandise er det lagt til grunn en omsetning per passasjer på i snitt kr.
100. Det er lagt til grunn at aktiviteten bemannes med 1 person oppe og nede innen åpningstidene og
ekstra bemanning i hovedsesonger, totalt 5 årsverk med samme lønnsnivå.
Investeringskostnad** er grovt anslått, og gjelder stasjon for påstigning med omkringliggende arealer,
baneinstallasjon og fjellstasjon (område for avstigning) med tilhørende areal for varehandel.

*https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt
**kalkyle fra Nordplan, oktober 2020
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Ringvirkninger fra restaurant- og serveringstilbud i Skalltaket og på fjellet
Baneanlegg og tilknyttet aktivitet

Omsetning

Resultat

Lønn

Årsverk

Bar (50-70 personer)

2,750,000

192,500

962,500

2

Grab&Go (100 personer)

9,625,000

673,750

3,368,750

8

Fine Dining (150-200 personer)

9,900,000

693,000

3,465,000

9

125,000,000

Serveringssted/cafe Skalltaket

12,900,000

903,000

4,515,000

11

15,000,000

Diverse samfunns-/formidlingsformål

15,000,000

0

3,200,640

10

15,000,000

Hardanger Lift vil samlet tilby 4-5 restaurant-/bar og kafèkonsepter fordelt på hhv. Skalltaket og på fjellet.
Forutsetning for beregning av omsetning restaurant-/cafe fjell (tall eks. mva.)
10 % av gjestene, dvs. 11 000, benytter seg av bar og legger igjen kr. 250
70 % av gjestene, dvs. 77 000, benytter seg av grab&go og legger igjen kr. 125
30 % av gjestene, dvs. 33 000, benytter seg av “fine dining”, og legger igjen kr. 300
Forutsetning for beregning av omsetning restaurant-/cafè Skalltaket (tall eks. mva)
Frokostomsetning er inkludert i pris hotel (og avregnes mellom selskap)
30 % av gjestene som benytter banen nytter også restaurant i Skalltaket, i tillegg besøkes restaurant i Skalltaket
av ca 10 000 gjester som ikke benytter bane. Gj.sn. forbruk pr gjest kr. 300.
Forutsetninger for beregning av årsverk:
Det er lagt til grunn en lønnskostnad på 35 % av omsetning, og en kostnad per årsverk er i samsvar med normal
bransjelønn*.
Når det gjelder aktivitet til samfunns- og formidlingsformål er dette inkludert da flere har pekt på betydningen av et
samarbeid med f.eks museum og/eller kommune for utvikling av møteplasser og arenaer som skaper bolyst.
Investeringer er grovt kalkulert for anlegget på fjellet av Nordplan.
Når det gjelder restaurant i Skalltaket er dette kun et foreløpig og grovt anslag, som må kalkuleres mer detaljert.

*https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt

Investering
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Ringvirkninger fra et nytt overnattingstilbud i Skalltaket
Aktivitet

Omsetning

Resultat før skatt

Lønnskostnad

Årsverk

Investering

Hotell

28,470,000

2,847,000

8,541,000

21.3

100,000,000

Et hotell med ca 100 rom er inkludert i planene for utvikling av Skalltaket.

3
4
5

Forutsetning for beregning av hotellomsetning (tall eks. mva.):
100 rom
65% belegg, 365 dager i året
snittpris NOK 1200 eks. mva for overnatting + frokost
Med 1.5 gjester per døgn utgjør dette 35 588 gjestedøgn
Forutsetninger for beregning av årsverk:
Nøkkeltall fra andre hoteller viser at lønnskost i % av omsetning varierer betydelig i
forhold til omsetning (fra 30-50 % på hoteller vi har sammenlignet med)
Det er i denne beregningen lagt til grunn en lønnskostnad på 30 % av omsetning (MNOK
8.5) basert på at hotellet skal utvikle digitale løsninger knyttet til m.a. booking, ankomst og
utsjekk.
Gj.sn lønn per årsverk tilsvarende gj.sn. lønn for bransjen* (månedslønn kr. 33 340,
årslønn kr. 400 080).
Investeringskostnad er grovt anslått, og det er lagt til grunn en investeringskostnad på rundt
MNOK 1 per rom.

*https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt
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Ringvirkninger fra aktiviteter som utvikles i tilknytning til Hardanger Lift

1
2

Omsetning i MNOK
11,000,000

Res. før skatt i MNOK
1,100,000

Lønnskostnad

Estimert antall årsverk

5,201,040
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Det er planlagt for å utvikle et aktivitetsanlegg i Skalltaket, f.eks. klatre-/buldrehall og/eller en vindtunnel for
wingsuit. Det antas videre at det vil utvikles øvrig aktivitetsbasert turisme rundt Skalltaket og på fjellet.
Beregning av aktivitetsomsetning (tall eks. mva):
25 % av gjestene i anlegget kjøper aktiviteter, totalt 27 500 gjester
Hver gjest betaler kr. 400 eks. mva for aktiviteten, samlet omsetning utgjør med dette MNOK 11
Til sammenligning hadde Voss Active en omsetning på MNOK 11.2, mens Loen Active hadde en
omsetning på MNOK 9.5 i 2019.
Forutsetninger for beregning av årsverk:
Referansetall fra Loen Active og Voss Active viser lønn i % av omsetning fra 20-50% av omsetning
I beregningen er det lagt til grunn 13 årsverk med tilsvarende lønnsnivå som for øvrig aktivitet i
anlegget
Når det gjelder investering er denne foreløpig ikke kalkulert, men her kan man hente referansetall fra
eksempelvis klatreanlegg/klatrehaller andre steder. Det forventes at investeringsnivået minimum vil utgjøre
MNOK 10-15 mill for å skape omsetning om forespeilet.

*https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt

Investering i MNOK
13

15,000,000

27

0
1
2
3
4
5

Omsetning i øvrig næringsliv antas å øke med rundt MNOK 90 og skape ca 45 arbeidsplasser

Med 110 000 besøkende årlig vil dette også ha positive effekter for øvrig næringsliv. Det er vanskelig å anslå ringvirkninger, men en rekke
undersøkelser understøtter at en destinasjonsutvikling tilsvarende planene i Odda, også medfører en vesentlig vekst i øvrig næringsliv.
Eksempelvis viser destinasjonsanalyser som Menon Economics har utarbeidet på vegne av NHO Reiseliv at øyregionen
Lofoten/Vesterålen har hatt en vekst i verdiskaping på over 50 % i perioden 2013-2017, samt at Aurland og Stryn i scenarioanalyser for
Vestlandet utført av EY fremheves som vekstområder innen reiseliv.
Vi har i vårt oppsett lagt til grunn nøkkeltall fra Turistundersøkelsen fra 2018 (jfr. Kap. 2) for beregning av øvrig konsum for gjester i
Hardanger Lift. Det er også vanskelig å anslå nedjusteringsfaktor for forbruket (satt til 50%) for turister som uansett ville ha besøkt
regionen.
Legger man til grunn at vekst i omsetning på MNOK 1 innebærer behov for ca 0.5 ansatte kan dette indikere en sysselsettingsvekst på
45 også i andre næringer. Det presiseres at anslaget her ikke tar høyde for variasjon i bransje og lønnsforskjeller mellom bransjer, og må
anses som omtrentlig.
En annen positiv effekt av økt omsetning til handels- og servicenæring kan være utvidede åpningstider og nye tilbud av varer / produkter
til innbyggerne i regionen.
Øvrig forbruk for gjester til Hardanger Lift

Beløp i NOK

Forbruk bil og overnattingsgjester i Hardanger Lift
(snitt-opphold 5 dager, snittforbruk kr. 700 pr dag)

287,560,000

Forbruk for bil- og overnattingsgjester i Skalltaket og Hardanger Lift (trekkes ut for å unngå dobbel effekt)

104,750,265

Forbruk øvrig reiseliv og næringsliv for bil- og overnattingsgjester

182,809,735

Skjønnsmessig nedjustering av forbruk (50%) fordi man antar at dette er gjester som uansett ville besøkt Hardanger
og regionens øvrige turistattraksjoner

91,404,867

Ringvirkninger i form av økt omsetning til øvrig næringsliv som følge av realisering av Hardanger Lift

91,404,867

Kilde for beregninger: Turistundersøkelsen 2018, Innovasjon Norge (se kap. 2).

28

0

Ringvirkninger til entreprenørvirksomheter
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Baneanlegg og tilknyttet aktivitet

Entreprenørvirksomhet

Omsetning i MNOK

Resultat før skatt i MNOK

Lønnskostnad

Estimert antall årsverk

300,000,000

21,000,000

75,000,000

154
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For å realisere Hardanger Lift vil det være et stort behov for arbeidskraft i byggefasen. Det er et ønske fra
prosjektets side at man i størst mulig grad kan gjøre seg nytte av lokal/regional arbeidskraft i byggefasen.
Samlet investering for utvikling av Skalltaket, banen og fjellanlegget er estimert til nærmere MNOK 600.
Baneinstallasjonen forventes å utgjøre ca MNOK 120, og vil importeres fra utlandet. Tilsvarende må man trolig
også kjøpe en del tjenester fra andre miljø som må hentes utenfra.
Det legges derfor til grunn at minst 50 % av den totale investeringen kan skje ved bruk av lokale entreprenører
og leverandører.
Forutsetter man en lønnskostnad på 25 % av omsetning, og at en årsverkskostnad for håndverker på TNOK
488, anslås det at lokal utbygging vil sysselsette ca 150 personer, dvs. Ca 75 personer per år i den to-årige
utbyggingsperioden.
I tillegg vil utbyggingen medføre andre inntekter for lokalt næringsliv, f.eks. i form av drift- og vedlikehold. Dette
er antatt inkludert i årlig omsetning omtalt på forrige side.
Kilde for beregninger: Regnskapstall fra entreprenørbransjen, Proff Forvalt, SSB, lønnstatistikk
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Uttalelser fra nærings- og reiselivsaktører
Hardanger Lift har vært i kontakt med en rekke nærings- og reiselivsaktører i
Odda og Hardanger for å få synspunkt og innspill til prosjektet.
Etableringen av Hardanger Lift får støtte av en rekke aktører som ser positive
effekter, samtidig er det sider ved prosjektet som gjør at enkelte er noe
avventende.
Det er noe bekymring for at Hardanger Lift vil endre gjestesammensetningen
lokalt, med en dreining mot en overvekt av cruisegjester som kan skape mindre
rom for individuelle reisende. Et annet moment er behov for at tilstøtende
infrastruktur, for eks. antall hotellsenger og veistandard, blir satset på samtidig
slik at man evner å ta ut potensiale i det økte besøket gjennom for eks. lengre
oppholdstid.

- For meg er det viktig at Hardanger har “Once in a
lifetime-attraksjoner”, slik som Dronningstien og
Trolltunga. Det vil også pendelbanen bli. Den vil
tiltrekke seg flere gjester og være en viktig attraksjon
gjennom hele året. Derfor vil vi veldig gjerne se
prosjektet realisert.
Stig Castøe , Hotel Ullensvang
- Hardanger Lift vil gi gjester over hele året og skape
stabilitet i driften. En pendelbane vil kunne utløse svært
mange nye spennende aktiviteter.
For meg er det også et viktig poeng av pendelbanen
gjør naturen mer tilgjengelig for flere, slik at alle kan få
mulighet til fantastiske naturopplevelser.
Yngve Bjørkevoll Lande, Trolltunga Camping

En av de største mulighetene for økt verdiskaping innen reiselivet i Hardanger i
dag er sesongutvidelse og økt oppholdstid. Flere ser potensiale i at Hardanger
Lift vil bli en attraksjon som vil tiltrekke gjester til området gjennom hele året
samt forlenge oppholdstiden for gjestene. Særlig overnattingsbedrifter ser
potensialet Hardanger Lift har for å øke oppholdstiden i regionen gjennom at
pendelbanen vil utfylle dagens attraksjoner, samt være et tilbud som i mindre
grad er væravhengig.

- Framover skal vi rekruttere mange til den pågående
veksten i industrien. Da er vi avhengig av å bygge opp
et mer urbant regionsenter og vi trenger familier, ikke
bare gjestearbeidere. Vi har behov for komplementære
arbeidsplasser og her vil Hardanger Lift bidra med
prosesser som kan gi mange nye arbeidsplasser og
knoppskyting i det tilstøtende næringslivet.
Ingvald Torblå, Hardanger Industri
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Uttalelser fra nærings- og reiselivsaktører
Flere peker også på at prosjektet ikke bare vil bety et løft for Odda som reisemål,
men en attraksjon som vil styrke hele Hardanger-regionen. Reiselivsaktører ser at
pendelbanen gjør det mulig å utvikle samarbeid om nye produkter, pakker og
arrangementer, både på toppen av Rossnos og i Skalltaket.
Industrien i Odda er i sterk utvikling og vil skape mange nye arbeidsplasser
kommende år. Hardanger Industri er blant dem som peker på at Hardanger Lift vil
tilføre viktige komplementære arbeidsplasser til lokalsamfunnet. Kombinasjonen av
et nytt helårstilbud og nye arbeidsplasser blir vurdert av flere som noe som vil øke
attraksjonsverdien til lokalsamfunnet Odda.
Tilgjengelighet til naturen for en utvidet kundegruppe blir også vektlagt av flere. Det
at pendelbanen gjør det mulig for de som av ulike årsaker ikke kan komme seg tett
på naturen og til fjells på egen hånd, får et nytt tilbud, enten det er lokalbefolkning
eller gjester, blir sett på som positivt.
Oppsummert peker aktørene som er intervjuet på en rekke positive ringvirkninger
av Hardanger Lift. Enkeltaktører ser potensiale for økt verdiskaping og
produktutvikling da de opplever at pendelbanen vil være en motor i arbeidet med
sesongutvidelse og et nytt, utfyllende tilbud til de sterke produktene man har i
regionen i dag. Forventede ringvirkninger for lokalsamfunnet i form av
komplementære arbeidsplasser og økt attraktivitet er også viktig for mange.

- Utbyggingen av Hardanger Lift vil kunne ha en
positiv påvirkning på aktiviteten i sentrum og bidra
til å øke attraksjonsverdien for Odda og tilknytta
områder. Den bolysten som blir skapt av tilbudene
som reiselivet etablerer, er viktig.
Andreas Skogseth, Visit Hardangerfjord
- Det første jeg tenker med pendelbanen er den
energien det gir, at noen har tro på bygda og vil
satse og investere i Odda. Det er en effekt som
ikke er så lett å måle, men som vil føre til noe
positivt.
En utbygging vil sette Odda på kartet og gjøre
Odda til en spennende plass å reise til. Vi har
mange gode tilbud i dag, med cider-gårder,
Røldal, Trolltunga og mange turløyper på begge
sider av fjorden, og pendelbanen kan bli en bauta
blant tilbudene våre.
Joar Aga, Aga Sideri
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Hardanger Lift
og samarbeidspartnere
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Det vil være av stor betydning å finne gode og langsiktige samarbeidspartnere som utvikler
spennende attraksjoner og opplevelser i sentrum (Skalltaket spesielt) og på fjellet
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Samarbeidspartnere vil være lokale aktører innen handel,
kultur- og aktivitetsbasert turisme, som for eksempel
siderklyngen, lokale handelsvirksomheter, lokale
opplevelsesbedrifter og/eller museum.

Bilde: Visit Hardanger

I forretningsplanen er det lagt til grunn at investeringer i
pendelbane, bygningsmasse (fjell og sentrum) samt
uteområder gjøres i eiendomsselskap, og at
eiendommene leies ut til egne driftsselskaper.
Gjennom organiseringen skal det legges til rette for en
helhetlig utvikling med virksomheter som gjensidig
forsterker hverandre.

Bilde: Terje Lægreid
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Vedlegg
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Turismens betydning for Norge og ringvirkninger for øvrig næringsliv
Samlet turistkonsum utgjorde i 2018 MRD 186. Av totalkonsumet på MRD
186 går MRD 121 (65%) til kjøp av varer og tjenester som defineres som
reiselivsprodukter (se tabell 1), mens resterende MRD 65 (35%) går til kjøp
av varer og tjenester fra andre næringer (se tabell 2).
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Tabellen under viser at reiselivskonsum også inkluderer transport og
reiselivsarrangør tjenester. Legges disse undersøkelsene til grunn for
beregning av øvrig konsum, er det grunn til å anta at totalkonsumet til
turister i Hardanger er vesentlig høyere enn konsumet som er beregnet til
Hardanger Lift og deres samarbeidspartnere.
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Norge har en sterk posisjon som naturdestinasjon, og de fleste turistene som kommer til Norge er motivert nettopp av å oppleve naturen og delta i
naturbaserte aktiviteter. En rapport fra Innovasjon Norge som omhandler turisme til Vestlandet, og som bygger på Turistundersøkelsen fra 2018,
konkluderer med nettopp dette.
Flest norske turister, høyere
forbruk blant de utenlandske
Målt i antall overnattinger er det et betydelig
større volum av norske feriereisende på
Vestlandet
Selv om de har færre overnattinger har de
utenlandske feriereisende et høyt totalforbruk
på NOK 2.049 MRD, sammenlignet med
NOK 3.977 MRD fra norske gjester.
De utenlandske har altså et høyere forbruk
per person, og skyldes blant annet at
utenlandske feriereisende i større grad
velger å overnatte på hotell og har et relativt
stort forbruk på pakkereiser

Mange utenlandske turister på
Vestlandet er på rundreise og
besøker èn eller flere regioner

Turistene er primært opptatt av
naturopplevelser, men mange
ønsker kombinasjon med kultur

Feriereisende som tilbringer hele, eller i hvert
fall mesteparten av sin ferie på Vestlandet,
har i gjennomsnitt mellom 5-7 overnattinger
på Vestlandet

En stor andel av de feriereisende på
Vestlandet er både svært natur- og
kulturinteressert. Dette gjelder særlig for de
utenlandske feriereisende

Ser man på de som besøker Vestlandet som
en av flere regioner og har flere overnattinger
i en annen region, er de generelt på lengre
ferier hvorav i gjennomsnitt mellom 3-4
overnattinger foretas på Vestlandet

Det er relativt få av turistene på Vestlandet
som utelukkende er interessert i kultur, mens
det i motsetning er flere som kun er
interessert i natur. Interessen for kultur ses
derfor ofte i kombinasjon med andre
aktiviteter.
De feriereisende som er interessert i
kulturelle aktiviteter har generelt et høyere
forbruk enn de øvrige feriereisende
Det er særlig attraksjoner og severdigheter,
og spekteret av tilgjengelige aktiviteter som
scorer godt på Vestlandet.

Turister som besøker
Vestlandet**
45% av turistene som besøker Vestlandet i
lavsesong er under 34 år (sommer: 31%), og
reiser i større grad med partner eller
venner/kollegaer.
Nesten 40% av disse turistene kom fra land
utenfor Europa, og hadde et snitt på 8.6
overnattinger på reisen (11.9 i
sommersesong). De overnattet i større grad
på hotell eller privat.
Turistene i lavsesongen hadde et høyere
snittforbruk per døgn enn sommerturistene,
og la igjen mer penger lokalt.
Viktige reisegrunner i lavsesong er kos med
familie og venner, og en anledning til å
oppleve “eventyr” og eksklusive opplevelser.

Hardanger Lift har et sterkt fokus på utvikling av både kultur- og naturkonteksten rundt reisemålet, både i Skalltaket og på Rossnos. I kombinasjon
med et bredt spekter av opplevelser i og rundt Odda, vil reisemålet skreddersys til både norske og utenlandske turister.
Det er derfor rimelig å forvente en vesentlig økning i besøksvolum i Odda og lengre oppholdstid per gjest. I våre analyser er det lagt til grunn en
oppholdstid på 5 dager i region Hardanger.
*Utdrag fra regionrapport Vestlandet, Innovasjon Norge/Epinion (2019).
**Rapport Fjord Norge, vinterturisme på Vestlandet (2019)
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Forbruksmønster for norske og utenlandske turister
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Utenlandske feriereisende har høyest døgnforbruk
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De utenlandske feriereisende på Vestlandet har generelt et høyere døgnforbruk enn de
norske. Det gjennomsnittlige døgnforbruket i sommersesong til de utenlandske feriereisende
ligger på kr 1305, mens det for de norske feriereisende er på kr. 820.
Utenlandske turister i lavsesongen hadde et høyere gjennomsnittsforbruk per døgn enn
sommerturistene, og brukte i snitt 66 % av forbruket lokalt i Norge på overnatting, transport
og øvrig forbruk (opplevelser, shopping og mat og drikke). Sommerturistene brukte 59 %
lokalt i Norge.
Det er tre forhold som peker seg ut som viktige å ha tilfredshet rundt for å oppnå høy
betalingsvillighet blant utenlandske gjester på Vestlandet:
1.
2.
3.

Attraksjoner og severdigheter
Spekteret av tilgjengelige aktiviteter
Overnattingsstedene

Disse forholdene er relativt sammenfallende
både sommer og vinter.

Utvikling av attraksjoner, mangfold av aktiviteter og spennende overnattingstilbud står sentralt i planene for Skalltaket og Rosnoss. Det er derfor
rimelig å forvente en gjennomsnittlig til høy betalingsvillighet for gjester som besøker Hardanger Lift og andre turistmål i området. I våre analyser er
det lagt til grunn et døgnforbruk på kr. 700 per gjest, jfr. at forbruket også inkluderer f.eks. transportaktivitet.

Kilde: Visit Norway.com, Turistundersøkelsen sommeren 2018/regionrapport for Vestlandet
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Fjord Norge har nest høyest døgnforbruk per turist, kun Oslo har mer. Dette taler også for at
utvikling av en ny og komplett destinasjon i Hardanger vil føre til høy lokal verdiskaping

