
Vegvalg Tromsø – En viktig forutsetning for  
næringsutvikling og attraktivitet  



En attraktiv region i sterk vekst 
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Næringsstrukturen i Nord-Norge

Industrien er snart helt fraværende i Tromsø 
Kunnskapsbaserte tjenester – den viktigste vekstnæringen?
Hvilke areal- og transportbehov representerer dette?
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Håndverk og industri, petroleum
Fiskeri og maritime næringer
Privat tjenesteyting og varehandel 
Finansiell tjenesteyting 
Forretningsmessig tjenesteyting
Reiseliv



Tromsø er by og land
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Næringslivet i endring 
- blir vi akterutseilt?

• Et evig attraktivitetskappløp nasjonalt og internasjonalt 
• Regional sentralisering (og rivalisering…!)

• Næringsstrukturen i regionen bør hensyntas i all fysisk planlegging 

• Prioriteringer: Boligbygging vs næringsarealer
• Dilemmaer: Transport, avstander, avgifter, miljø, lønnsomhet

• Hvor er det optimalt å samlokalisere fremtidens industri og 
plasskrevende virksomhet og hvilket transportsystem kreves?
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Byen er sprengt! 

• Et sterkt økende behov for nye næringsarealer 
• Flere arealkrevende utviklingsprosjekt i kø. 
• Tromsøya er sprengt - industri og plasskrevende virksomhet 

må vike plassen. 

• Utbyggingsprosjekter krever spleiselag 

• Bruk av ytterkantene  
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Case: Utvikling av havner

Passasjerhavn

Transporthavn

Industriområde/
havn



Case: Utvikling av industriområder

Tønsnes industriområde 
og havn



Case: Samlokalisering av industri

Ramfjordmoen  
industriområde 



- Vi vil skape en attraktiv region for innbyggere, næringsaktører, 
potensielle etablerere og besøkende.

- Vi må øke etableringstakten og innovasjonsevnen slik at vi blir 
en mer konkurransedyktig region. 

- Samferdsel og infrastruktur er avgjørende for at Tromsø blir 
attraktiv for næringslivet og nye etablerere

Ambisjon 



Samspill for å lykkes 

- kunnskap om muligheter og virkemidler
- enighet om felles strategier og prioriteringer
- kompetente partnere i det offentlige, kunnskapsmiljøer, næringslivet
- kultur for utveksling av informasjon og data
- vilje til tett samarbeid
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