
Bergen - en ny og større destinasjon
Frode Nergaard Fjeldstad, prosjektleder Region Bergen







Byene øker mest

Vekst i antall hotellovernattinger 2002-2018 

Fjord Norge 57%

Trøndelag 67%

Bergen 87%

Trondheim 101%

Dieter Hardt-Stremayr, European Cities Marketing President

“We can see that city tourism in Europe is 
continuing to flourish, as European cities remain the 
most attractive tourism destinations for visitors 
from all over the world.”

Kilde: Statistikknett / SSB



Reiselivets totale verdiskaping i Bergen

4,27 
mrd.

Kilde: Menon Economics/ NHO Reiseliv



Reiselivets totale verdiskaping i resten av Hordaland

1,75 
mrd.

Kilde: Menon Economics/ NHO Reiseliv





Kort historikk: Prosjekt «Region Bergen»

• 2012: Regjeringens reiselivsmelding: ny organisering av reiselivsselskapene
• 2014: Analyse av reiselivsorganisering i Hordaland: 

3 destinasjonsselskap: Bergen, Voss, Hardanger
• 2016: Prosjektplan klar for «Region Bergen»
• 2016-2018: Vedtak i kommunestyrene i regionen
• 1. oktober 2017: Prosjektstart



Bergen  - En ny og større destinasjon

• En region fra Marstein til Gulen og Modalen

• En by og region med 362.519 innbyggere

• 400 medlemsbedrifter

• 13 kommuner





Reiselivet må jobbe smartere
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Reiselivet

Kilde: Et kunnskapsbasert reiseliv, 2011 
Eirik W. Jakobsen og Anne Espelien, BI



Redusere kostnader og øke lønnsomheten

• Industrialisere
Standardisere – større skala – øke tilgjengelighet

• Selvbetjening
Digitalisere - overlate de mest arbeidsintensive prosessene til kundene

• Utvikle unike opplevelser
Må oppfattes ekslusive slik at man kan ta ut en høyere pris

Kilde: Et kunnskapsbasert reiseliv, 2011 
Eirik W. Jakobsen og Anne Espelien, BI



Et kunnskapsbasert reiseliv

• Stort lokalmarked og MICE

• Sterk global konkurranse

• Kunder som stiller høye krav, 
men har høy betalingsvilje

• Impulser og incentiver til 
innovasjon og kvalitetsløft. 

Bergen Regionen

• Fragmentert reiseliv

• Vanskelig oppnå synlighet 
internasjonalt med markedsføring

• Lite samarbeid med aktører

• Når utenlandske turister gjester 
Norge, er det enten en norsk by eller 
et spesialisert reisemål

Kilde: Et kunnskapsbasert reiseliv, 2011 
Eirik W. Jakobsen og Anne Espelien, BI



•«Sterke klynger kan derfor bidra til en mer 
kunnskapsbasert og internasjonalt 
orientert reiselivsnæring.»

Kilde: Et kunnskapsbasert reiseliv, 2011 
Eirik W. Jakobsen og Anne Espelien, BI



Èn region – styrket konkurransekraft

• Kortere vei fra produkt til et 
internasjonalt marknad

• Regionen kan nyte godt 
kunnskapsklyngen

• Markedsføringen av regionen er 
integrert i Bergen

• Kommer tettere på flere attraksjoner, 
aktiviteter og unike opplevelser

• Spre trafikk over et større areal –
motvirke trengsel

• Bergen som et unikt naturbasert 
reisemål blir styrket

RegionenBergen



Vi har en unik natur som er priset for lavt. 
Det meste er gratis.

Foto: Kyrre Flotve
Northern Exposure



Opplevelser øker mest

Kjelde: Menon - Verdiskapingsanalyse av reiselivet 2015



These recommendations are on global level – there will be some market differences

The way ahead for Norway to meet generic category expectations 

Strengthen the emotional benefits Develop destination features

Personality associations are slim Weak social identity

Allows me to 

discover new and 

interesting places

Gives me rich experiences

Allows me to share 

good times with 

others

Relaxed

Friendly

Cozy

Has beautiful 

nature

Has interesting 

sights

Has friendly people

Has rich cultural 

heritage

Has good local 

cuisine

Good value for 

money

People who like to explore and 

have new experiences (weak in 

Sweden and Denmark)

People who want to escape 

from the demands of life and 

relax and unwind (strong in 

Denmark already)

People who are interested to 

learn more (strong in US and 

UK already)

People who enjoy spending 

time with friends (strong in 

Denmark already)

Is easy to travel to (except Sweden and Denmark)

Maintain Strenghten



The wool route

Gripen Gard

- Lyngheisenteret
- Norsk Trikotasjemuseum
- Vestnorsk utvandringssenter
- Osterøy museum

Tveiten Gardsmat - Strilalam - Frøyseth Gardsmat



The wool route workshop 14.3.19



Storm watching on the Bergen Coast



Viking heritage route



Osterfjorden – fjordopplevelser nær Bergen



•Takk for meg!
Frode Nergaard Fjeldstad
Prosjektleder Region Bergen
Bergen Reiselivslag/visitBergen.com

+47 991 52 515
frode@visitBergen.com


