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1 Sammendrag
Målsetting for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune i 2030 er en omsetning lik 5 mrd kroner og 1 900
ansatte (2015-tall er 3 mrd kroner / 1 118 ansatte). De to næringene har i dag et rikt tilbud og utviklingen er
positiv. Vestby kommunen ligger sentralt til i befolkningstette markeder og har på enkelte områder en velutviklet
infrastruktur. Norwegian Outlet, Son Spa og stedet Son er kjent i deler av markedet, og Sentrumsplanen for
Vestby og utviklingen av kulturdestinasjonen Ramme representerer nye muligheter for vekst.
Som reisemål har Vestby en svak markedsposisjon. Helheten og kombinasjonsmulighetene av ulike
opplevelsestilbud er ikke kjent og det er ikke gjennomført tiltak for bygge en felles profil i utvalgte målgrupper.
Planen adresserer tre hovedproblemstillinger som må løses for å skape fremtidig vekst i de to næringene:
1.

Utvikle sterkere attraksjonskraft - kombinere etablerte tilbud i helhetlige opplevelser, skape nye tilbud

2.

Skape stoppeffekt – oppholde de store strømmene av trafikk som daglig reiser gjennom kommunen

3.

Redusere sesongvariasjoner – utvikle tilbud og gjestegrunnlag hele året

Hovedstrategien for perioden 2018-2020 er styrket og mer effektiv fellesmarkedsføring og salg av etablerte
produkter og tjenester i kommunen. Sentralt i denne sammenheng er utvikling og distribusjon av et felles
nettsted for alle tilbud i kommunen som i tillegg til informasjon, arrangementskalender m.m. også gir kunder
muligheter til å booke pakker og enkelt-tjenester.
Utvikling av helhetlige opplevelser som knytter sammen ulike attraksjoner i kommunen, utvikling av flere
arrangementer og tilbud hele året – er også vesentlig å få gjennomført de tre første årene.
En bærende forutsetning for å nå vekstmålene er sterkere grad av samhandling mellom aktørene i de to
næringene i hele kommunen, og et spleiselag mellom næringslivet og kommunen for gjennomføring av de 21
tiltak som planen beskriver. Etablering av Vestby Næringsforum og en lønnet koordinator delfinansiert av
næringen og Vestby kommune er nødvendig for gjennomføring av denne planen.
Prinsippene for en bærekraftig utvikling er grunnleggende for utvikling av reiseliv- og handelsnæringene i Vestby
kommune. En vil følge prinsippene for en bærekraftig reiselivsutvikling innenfor de tre hovedområder:
1.

Bevaring av natur, kultur og miljø

2.

Styrking av sosiale verdier

3.

Økonomisk levedyktighet

Utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune har som målsetting å skape omlag 800 nye arbeidsplasser i
kommunen. En viktig tilleggs dimensjon er at utvikling av nye tjenester og opplevelser ikke bare skal styrke
besøksattraksjonen i Vestby, men også representere attraktive tilbud for de som bor i kommunen. Derved styrkes
også kommunens attraksjon som bo- og arbeidssted.
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2 Bakgrunn, hensikt og arbeidsprosess
Vestby kommune er initiativtaker og oppdragsgiver for utarbeidelse av en helhetlig plan for utvikling av reiseliv
og handel i kommunen. Strategiplanen gir tydelige prioriteringer av tiltak som bør gjennomføres for videre vekst
i de to næringene. Gjennomføring av tiltakene som planen identifiserer finansieres av næringene i samarbeid
med Vestby kommune og andre offentlige aktører.
I arbeidet med strategiplanen har en Arbeidsgruppe bestående av følgende personer vært sentrale:
•

Einar Sørland, Norwegain Outlet

•

Ann Jeanett Myrland, Son Spa

•

Christin E. Johansen, Vestby Storsenter

•

Anita Svang, Son Næringsforening

•

Egil Johansen, Vestby Hotell

•

Knut Aandal, Akershus Reiselivsråd

•

Tor Einar Ombustvedt, Kommunestyret

•

Bente-Lise Lund, Kommunestyret

En politisk gruppe har hatt ansvaret for utvikling av planen og er konsultert i starten av planarbeidet, underveis
og avslutningsvis. Gruppen har bestått av:
•

Tom A. Ludvigsen

•

Bente-Lise Lund

•

Tor Einar Ombustvedt

•

Tore Hem

•

Marianne H. Nessheim

Det er avholdt 6 møter i Arbeidsgruppa og 3 møter med den politisk oppnevnte gruppa. I tillegg er det arrangert
et åpent møte som samlet 30 deltakere fra næringsliv og politiske ledelse i kommunen.
2469 Reiselivsutvikling AS ved Børre Berglund og Anniken Enger er engasjert som eksterne rådgivere og
prosessledere. Planen er skrevet av 2469 Reiselivsutvikling AS.
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3 Om Vestby kommune
3.1 GEOGRAFI, BELIGGENHET OG INNBYGGERE
Vestby kommune ligger i regionen Follo sør i Akershus. Kommunen ligger ved Oslofjorden og grenser til Moss,
Hobøl og Våler kommune i Østfold, og Ås og Frogn kommune i Akershus. Vestby kommune omfatter stedene
Vestby, Hølen, Son, Hvitsten og Garder. E-6 går gjennom kommunen og Østfoldbanen har stasjoner i tettstedet
Vestby og ved Son.
Per 2. Kvartal 2017 var det 17 371 innbyggere i Vestby kommune. Det var en folkevekst på 183 personer i samme
tidsrom. Det er en positiv utvikling i innbyggertallet i kommunen og forventet innbyggertall i 2030 er 20 900.
Vestby er et tettsted og administrasjonssenteret i Vestby kommune og ligger 50 km sør for Oslo. Tettstedet har
ca. 7 200 innbyggere, E-6 og Østfoldbanen går gjennom Vestby kommune.
Hølen ligger 7,5 kilometer sør for kommunesenteret Vestby. Hølen ble skilt fra Son i 1848 og etablert som egen
bykommune med 199 innbyggere. Hølen var Norges minste by frem til innlemmelsen i Vestby kommune i 1943.
Hvitsten er et lite, hvitmalt tettsted ved Oslofjorden i Vestby kommune. Det ligger omtrent midt mellom Drøbak
og Son. Sjøbodene i Hvitsten var kommunens kulturminne i forbindelse med Kulturminnestafetten i 1997.
Rederiet Fred. Olsen & Co. ble grunnlagt i Hvitsten i 1848,
Son er et tettbebygd sted i den sørlige delen av Vestby kommune. Stedet er særlig kjent for sin gamle bebyggelse
fra hollendertiden, med trehus og trange smug som gir et særpreg som man gjerne forbinder med byer langs
kysten av Sørlandet. Stedet har omlag 6 000 innbyggere, hvor 1 000 befinner seg i selve sentrum som bl.a.
rommer flere restauranter og en av de mest populære småbåthavnene i Norge.

3.2 BELIGGENHET OG TRANSPORT
Figur 3.1: Innbyggere i byer/tettsteder radius 2 t kjøring fr tettstedet Vestby (Kilde: SSB)

Vestby

kommune

ligger

svært

sentralt

i

befolkningstette markeder på Østlandet.
Som kartet viser er det over 1,7 millioner mennesker
som bor i byer og tettsteder innenfor en radius av 2
t kjøring fra tettstedet Vestby.
Tilbydere innen handel og reiseliv i Vestby kommune
har med andre ord et stort nærmarked, hvor deler
av dette kan representere potensialer for besøk og
handel i kommunen.
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Når det gjelder kollektiv transport i Vestby kommune tar vi med følgende oversikt:
Tog: I Vestby er det to togstasjoner. Vestby stasjon og Sonsveien stasjon, med avgang 1 gang i timen til Oslo og
Moss mellom 05 og 23. Unntak er rushtid kl. 05, 06 og 07. Her stopper linje L21 som går fra Moss til Stabekk.
Buss: Det finnes to busslinjer i Son. 540 har timesavganger mandag-lørdag 07-22 mellom Vestby stasjon og Moss,
via Hølen og Son. 545 har timesavganger mellom Sonsveien stasjon og Sons boligfelt som korresponderer med
tog-ankomstene. Ekstra busser er satt opp til Brevik-området i rushtiden. I Vestby er det tre busslinjer. To linjer
går til Pepperstad skog (3,2 km) og Randem (ca. 2 km) fra stasjonen. 530 til Pepperstad skog og Randem som har
avgang hver halvtime (dette er to separate busslinjer). 545 Son har timesavganger mellom Vestby stasjon via
Hølen til Son.
Flybuss: Det går Flybuss fra Sonsveien Stasjon og Vestby en gang i timen mellom 03 og 22.
Båt: B21 Aker brygge – Son via Nesodden og Drøbak driftes daglig i sommer sesongen og i helger vår og høst.
Båtruta går fra medio april til oktober.

3.3 TILBUD INNEN REISELIV OG HANDEL
Vestby kommune har et rikt tilbud innen reiseliv og handel. Son Spa har 148 rom hvorav 74 er suiter med balkong.
Hotellet er kjent for et meget godt Spa-tilbud, idylliske beliggenhet og et godt kjøkken. Kundegrunnlaget er kursog konferansegjester, turister og lokalbefolkning. I tillegg har Solåsen Pilegrimsgård et begrenset
overnattingstilbud. Vestby Hyttepark inklusive Vestby Hotell er det overnattingsanlegget som har flest
overnattingsdøgn mellom Oslo og Svinesund. Hytteparken har passert 100 boenheter og det er nylig bygd 4
firemannsleiligheter.
Det er et mangfoldig restaurant-tilbud i Vestby kommune og spesielt i Son finner en et rikt serveringstilbud.
I 2016 overtok eierne bak bl.a. Eventyrfabrikken i Sarpsborg Vestbysenteret. Her er det planlagt et Lekeland,
Laser World, bowlinghall og bilbane på et areal tilsammen på 7 000 kvm. Når dette blir realisert vil det styrke
familietilbudet i Vestby betraktelig og være en sterk attraksjon i regionalmarkedet.
I Hvitsten er det en samling av omlag 40 gallionsfigurer som har vært brukt som utsmykning på Fred. Olsen’s
skip. Figurene er demontert ved videre salg av båtene og er satt opp i parken og på andre steder i Hvitsten. P Her
er det også et lite museum som formidler en viktig del av norsk skipsfartsmuseum. Parken er godt besøkt og hver
sommer arrangeres det populære konserter med kjente artister her.
Ramme Gård er beskrevet på side 9.
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Det er mange godt tilrettelagt strender og badeplasser i Vestby kommune. Disse områdene eies av Vestby
kommune eller Direktoratet for Naturforvaltning, bortsett fra Hvitsten som er privateid, og representerer en
verdifull infrastruktur for utvikling av reiselivet i kommunen.
•

Krokstrand - sandstrand med store plenområder, deler av området med rullesteiner, handikapptoalett
med vann og sandvolleyball-bane. Det er ca. 100 meter fra parkeringsplass og kiosken på Krokstrand er
åpen hver dag kl. 11 - 18 om sommeren

•

Hulvik - sandstrand og svab.erg, gressplen, toaletter, ca 100 meter fra parkeringsplass

•

Emmerstad - sandstrand, plenarealer samt et område med svaberg, handikapptoalett, badeflåte, ca.
500 m fra parkeringsplass

•

Kjøvangen - sandstrand, brygge - tilrettelagt for handikappede (fisking), plenområde, toalett, ca. 50
meter fra parkeringsplass. Område for dykking

•

Sonsstranda - svaberg, stupebrett, tennisbane, toalett, ca. 50 meter fra parkeringsplass

•

Brevikbukta - sandstrand, svaberg og gressplen, handikapptoalett, sandvolleyball-bane og petanqebane, parkering på stranda

•

Skutebauen - sandstrand, svaberg

•

Sauholmen - øy utenfor Son, kun tilgjengelig med båt. Svaberg, handikaptoaletter

•

Gjøva - øy utenfor Son, kun tilgjengelig med båt. Spesiell geologi og flora

•

Hvitsten - sandstrand og plen, ca. 500 m fra parkeringsplass

Son Gjestehavn drives av Vestby kommune. I 2015 ble havna Norges første CE-sertifiserte havn med
internasjonal status "Blue Star Marina" med fire stjerner (på lik linje med europeiske hoteller og campingplasser).
Son Gjestehavn er av Båtfolkets Magasin Båtens Verden tildelt prisen "Årets Havnevert 2016". Son Gjestehavn
er en trygg havn med gode servicetilbud og har 120 gjesteplasser som ligger i gangavstand til alle fasiliteter. I
tillegg har betalende gjester tilgang til døgnåpent serviceanlegg, trådløst internett og septik-tømmestasjon. I
serviceanlegg finnes wc, garderober med dusj og hårføner, stellerom for bleieskift, vaskemaskiner og
tørketromler, samt "bytt en bok" hylle. Son Gjestehavn kan de siste årene vise til 25 % økning i året. I 2008 hadde
havna 4 500 gjestebåter og i 2016 drøyt 13 000 båter. Andelen internasjonale gjester har økt de siste årene. I fjor
hadde Son Gjestehavn i overkant av 1 000 utenlandske båter innom. Fritidsbåter fra Tyskland og Nederland som
skal til Vestlandet følger Bohuslänkysten oppover og Son ligger i ruta for turen videre vestover.
I Vestby kommune var det 1 643 fritidsbygninger ved inngangen til 2017. Ved siste opptelling (2016) var det
totalt 6 882 helårsboliger i kommunen. Det vil si at det i Vestby kommune er 0,24 hytter per bolig. Det gir
kommunen en plass rett under midten på landsoversikten over forholdet mellom fritidsboliger og helårsboliger.
Ser vi på hyttetetthet målt i hytter per kvadratkilometer, finner vi den største tettheten langs Oslofjorden. 9 av
de 10 kommunene på topp ligger ved Oslofjorden og alle har mer enn 12 hytter per kvadratkilometer (kilde: SSB).
Vestby kommune er blant disse.
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Figur 3-2 Antall hytter per kvm2 (Kilde: SSB)
Kommune
0723 Tjøme
0111 Hvaler
0215 Frogn
0216 Nesodden
0722 Nøtterøy
0106 Fredrikstad
0628 Hurum
0136 Rygge
0211 Vestby
1246 Fjell

Hytter per kv.km
56,63
47,86
34,34
25.98
16,80
15,37
15,06
14,41
12,29
12,17

Når det gjelder arrangementer i kommunen nevner vi Hollendærseilasen som arrangeres hvert år i slutten av
august. Hollænderseilasen eies av Norsk Havseier og Krysserklubb og arrangeres i samarbeid med KNS og Soon
Seilforening. Den første Hollænderseilasen ble arrangert i 1970. Seilasen skulle den gangen være en høstseilas
for å forlenge sesongen og for å kunne seile under litt barske forhold. Første år deltok 25 båter. Året etter
overskred deltakelsen 100 båter, og de senere år har antallet ligget på ca. 200-300 båter. Hollænderseilasen
foregår i ytre Oslofjord, for tiden på forskjellige baner/distanser avhengig av båttype og klasse. Dette gjør at
seilasen favner alt fra de raskeste regattamaskinene til skøyter og turseilere. Arrangementet samler flere hundre
deltakere i Son og er et viktig arrangement for restauranter og aktører innen handel.
Prestivalen er en nystartet musikkfestival som ble arrangert for første gang i juli 2017 på Prestegården i Vestby.
11. juli 2018 er blant annet Onkel & P & De fjerne Slektningene klar for andre års Prestival-arrangement.
Ramme Gård har i mange år arrangert større og mindre konserter og teateroppsetninger. Mest kjent er
Shakespeare-oppsetningene og Rammerokk. I 2013 ble forestillingen ”Hjerteblod” arrangert i forbindelse med
Munchs 150 års jubileum. Ramme Gård planlegger flere konserter og forestillinger i fremtiden. Gjennom
sommeren arrangeres det Torvdager på Son Torg som har gjennomgått en betydelig oppgradering de siste årene.
Når det gjelder handel nevnes Norwegian Outlet som er et kjøpesenter med utendørs handlegate og 55
merkevarebutikker fordelt på over 12 000 kvm i Vestby Nord. Norwegian Outlet åpnet 3.juni 2010 og har allerede
gjennomført en utvidelse. Kjøpesenteret er godt tilrettelagt for tilreisende og har 850 p-plasser og
serveringstilbud.
Vestby Storsenter rommer 42 butikker. Senteret er i positiv utvikling og ligger an til ny omsetningsrekord i 2017.
Flere nye kjeder er kommet inn i senteret i løpet av det siste året. Senteret har 445 parkeringsplasser ute
(handikapp 24) og 209 innendørs (handikapp 10). Vestby jernbanestasjon er noen få minutters gange fra Vestby
Storsenter.
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Porsche Center Son har kunder fra hele Norge, fra Nord-Europa og helt fra USA. Sentret rommer foruten
salgsutstilling av nye og brukte Porsche-biler, verksted, lagring av biler og en egen fotoplass for entusiastiske
Porsche-eiere
I tillegg er det et rikt utvalg av dagligvarebutikker og andre butikker i kommunen.

3.4 FRILUFTSLIV
Friluftslivsaktiviteter representerer lavterskeltilbud både for innbyggere og tilreisende i en kommune. Vestby
kommune har utarbeidet en kommunedelplan for friluftsliv. I kommunedelplanen for friluftsliv gis det en oversikt
over aktivitetsmuligheter og opplevelser i og nær kommunenes tettsteder. Ettersom fotturer er en av de
hyppigste aktivitetsformene, er det gitt eksempler på hvordan man kan komme seg på fottur fra de største
boligområdene i hvert av tettstedene. Kommunens turkart, som finnes på kommunens nettsider, danner et godt
utgangspunkt for å planlegge turer i nærområdene.
Det er gjennomført et kartleggingsarbeid som har resultert i at 119 områder har blitt kartlagt og verdsatt i Vestby
kommune. 62 områder har blitt kategorisert som svært viktige friluftsområder, 39 områder har blitt kategorisert
som viktige friluftslivsområder, 14 områder har blitt kategorisert som registrerte friluftslivsområder og 4 områder
er ikke klassifiserte områder. Kartet vil bli lagt ut på nett som en del av kommunens kartverk og på naturbase.no,
som er Miljødirektoratets kartbase.
Som et ledd i nasjonalt turskilt- og merkeprosjekt foregår det et merkeprosjekt i Vestby kommune. Formålet med
turskiltprosjektet er å bidra til økt og trygg frilufts ferdsel der folk bor og oppholder seg gjennom informasjon,
skilting og merking. Arbeidet i Vestby kommune gjennomføres i hovedsak av Forum for natur og friluftsliv (FNF)
og Vestby turlag. En rekke stier i kommunen er allerede ryddet, skiltet og merket, men en del gjenstår fortsatt.
FNF og Vestby historielag samarbeider også om å produsere QR-koder som skal settes opp ved kulturminner.
Tilsammen gir dette verdifulle tilbud for kommunens innbyggere og tilreisende.

3.5 IDRETT OG KULTUR
Vestby kommune har et rikt kulturtilbud, ikke bare for kommunens egne innbyggere – men også tilbud som er
interessant for tilreisende. Historisk sett har en rekke kjente kunstnere hatt tilholdssted i Vestby, blant annet
Nils Kjær, Hermann Wildenwey, Bernhard Folkestad, Henrik Sørensen og Karl Dørnberger for å nevne noen.
Edvard Munch kjøpte eiendommen Nedre Ramme, Hvitsten i november 1910 og beholdt den til sin død i 1944.
Nede ved sjøen på Ramme Gård finner vi Edvard Munchs hjem og motiver til flere bilder han malte. Når de nye
museumslokalene på Ramme Gård åpner vil utstillingene bidra til at alle kommer nærmere Munchs forhold til
Hvitsten.
Også i moderne tider har kjente kunstnere tilholdssted i Vestby kommune. Vi nevner billedkunstneren Arne
«Tassulv» Samuelsen og forfatteren Åge Bringsværd. Det er flere gallerier, koselige spisesteder og et
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kystkultursenter i kommunen. Son Kystkultursenter har som mål å formidle kunnskap om og utvikle kystkultur.
Senteret viser skiftende utstillinger og tilbyr aktiviteter som er knyttet til trebåter og fisk. Son Kystkultursenter
er en avdeling under Follo museum/Museene i Akershus (MiA). Galleri Soon ligger i Meierigården (fra ca.1750)
i Son sentrum. Galleriet representerer en rekke kunsthåndverkere, billedkunstnere og smykkekunstnere.
Galleriet har separatutstillinger gjennom hele året i galleriet, og i sommerhalvåret skulptur- og
keramikkutstillinger i Paviljongen i gallerihagen.
Kulturdestinasjonen Ramme åpner 4.kvartal 2018. Stedet vil tilby hotell, museum, billedgalleri, et parkanlegg,
gården og muligheten til å besøke Edvard Munchs mangeårige hjem, Nedre Ramme. Eiendommen ligger mellom
skog og sjø, og inspirerte kunstneren til landskapsbilder, bademotiver og ikke minst fullbyrding av den
monumentale utsmykningen til Universitet i Oslos Aula.
Ramme fjordhotell har 42 gjesterom fordelt på byggene Herberget og Brenneriet. Rommene har høy standard
og er historisk innredet. Hotellet har gode fasiliteter for kurs og konferanse, og vil også bli tilrettelagt for
selskaper og bryllup. Ramme gård har vært økologisk drevet i over 30 år og vil nå bli hovedleverandør til hotellets
spisesteder som vil holde Debios gullstandard. Aktivitetstilbudet strekker seg fra kunstutstillinger, blant annet
om lokale kunstnere som Munch og Kristianiabohemen, et museum som viser stedets kulturarv, formidling av
kunst og kultur, omvisning i Havlystparken, besøksgård, gårds- og museumsbutikk, kjøring med hest og vogn,
spisesteder, konserter og teaterforestillinger.
Flere idrettslag i kommunen som for eksempel Vestby Idrettslag, Hølen Idrettsklubb, HSV, Son Håndballklubb,
Vestby Håndballklubb og Soon CK arrangerer hvert år flere turneringer og arrangementer. Disse arrangementene
trekker utøvere og foreldre/foresatte og støtteapparat til kommunen, og utgjør en viktig kilde til meromsetning
for ulike aktører i kommunen.

3.6 SENTRUMSPLAN FOR VESTBY
Vestby kommunestyre har egengodkjent områderegulering for Vestby sentrum. Planen omfatter hele den
sentrale delen av Vestby tettsted, herunder bl.a. stasjonsområdet, dagens sentrumskjerne omkring rådhuset,
Nordby gård, Søndre Randum gård, Øvre Randum gård, Grøstad gård, Vestby mølle og kornsilo, Vestby gamle
barneskole, Vestby videregående skole og lagerbygningene langs Søttumveien. Planområdet er på total 550 daa.
Formålet med planen er å legge til rette for en betydelig bolig-, kontor-, nærings- og forretningsutvikling i
umiddelbar nærhet til kommunens viktigste kollektivknutepunkt. Planen åpner for inntil 680 000 m2 ny
bebyggelse og over 6 000 nye boliger. Hensikten er at ny bebyggelse skal skape en bymessig fortetting av høy
kvalitet og det legges i planen til rette for en funksjonsblanding som gir rom for næringsutvikling, gode bomiljøer
samt attraktive fellesfunksjoner og møteplasser. Det reguleres en ny gatestruktur i Vestby sentrum. Nye gatesnitt
forslås opparbeidet med sykkelfelt, fortau, møblerings-/beplantningssone og kjørevei. Hensikten er å
tilrettelegge bedre for syklister og gående. Vestbys nærhet til det åpne landskapet gir gode muligheter for
bynære naturopplevelser, og forslaget legger opp til å videreutvikle eksisterende, verdifulle grøntområder og
grønne korridorer til bykjernen.
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Vedtaket av områdereguleringsplanen for Vestby sentrum markerer avslutningen på nesten 4 års planarbeid.
Med planen har kommunen tatt styringen med utviklingen av fremtidens Vestby sentrum. Planen tilrettelegger
for en helhetlig utvikling av Vestby som tettsted, og vil skape sammenheng og forutsigbarhet for framtiden.
I sammenheng med arbeidet med sentrumsplanen er det presentert planer om et hotell med 10 etasjer i Vestby,
40 000 kvadratmeter med næringsareal og en del boliger ved siden av dette. Hotellet er planlagt bygget med 300
rom og 600 sengeplasser og byggestart kan bli i 2019/20. Viken Sport Arena er et planlagt toppidrettsanlegg i
Vestby som er foreløpig kostnadsberegnet til 1 milliard kroner. Anlegget skal inneholde blant annet en hockeyhall
som tar over 8 000 tilskuere og kan huse 12 000 tilskuere i forbindelse med konserter. En innendørs fotballbane
med internasjonale mål skal ha kapasitet til 1 600 tilskuere samt en håndballhall med plass til over 2 000 tilskuere
er også med i planene.
Realisering av sentrumsplanen for Vestby vil være en vesentlig del av infrastruktur-utvikling og nødvendige
produktutviklingstiltak som skal til for at reiselivs- og handelsnæringen i kommunen skal kunne utvikle seg som
beskrevet i denne planen.
Planen skal gjennomføres trinnvis. Den trinnvise gjennomføringen, konsekvenser i forhold til handsutvikling og
kommunikasjonstilbud finnes det utfyllende informasjon om her.
Fra andre steder erfarer vi at IKEA-varehus har sterk attraksjonsverdi for dagsbesøkende. IKEA skal etablere lager
i Vestby kommune, men har besluttet å utsette byggingen av de nye varehusene på Danebu og Vestby. I følge
IKEA er det flere forhold som har endret seg etter at de startet planlegging av etablering i Vestby og tidspunkt
for etablering er usikkert.

3.7 VÅR ANALYSE
Vi oppfatter at Vestby kommune har et rikt tilbud innen reiseliv og handel, men en svak markedsposisjon. Med
markedsposisjon mener vi det en destinasjon ønsker at kunder og potensielle kunder som er viktige for
destinasjonens utvikling og vekst skal tenke, mene, si og føle om destinasjonen.
Gjennom etablering av Norwegian Outlet og Son Spa har reiseliv- og handelsnæringen i kommunen to tilbud som
er kjent i en rekke målgrupper. Tilsvarende gjelder for tettstedet Son og Son Småbåthavn i målgruppen
båtturister. Åpning av Ramme Fjordhotell, utstillinger, Munchs Hus og etableringen av en total kulturdestinasjon
på Ramme Gård, vil gi ytterligere attraktivitet til besøksnæringene i Vestby kommune.
I Vestby kommune er det på enkelte områder vel tilrettelagt infrastruktur for utvikling av kommersielle tilbud for
besøkende og lokalbefolkningen. Vi nevner i denne sammenheng et bredt utvalg av badestrender som
representerer sesongbetonte, men svært attraktive opplevelser for en del målgrupper, spesielt barnefamilier.
Potensialet, til tross for en svært sentral beliggenhet, for produksjon og salg av kommersielle tjenester tilknyttet
disse tilbudene er ikke utnyttet.
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Sentrumsplanen for Vestby representerer store muligheter for videre utvikling av reiseliv- og handelsnæringen i
kommunen. Planen er offensiv, den har en moderne innretning med bl.a. fokus på miljø og tilrettelegger for økt
attraktivitet innen reiseliv- og handelsnæringen.
Reisemålet Vestby har behov for en felles profil. Denne bør bygge på hva som faktisk er felles for Vestby som
reisemål og hva som binder de ulike aktørene sammen. I en felles profil kan etablerte og kjente merkenavn som
Norwegian Outlet og tettstedet Son benyttes i kommunikasjonen.

4 Analyse av reiselivs- og handelsnæringen i Vestby kommune
Tallmaterialet som presenteres i dette kapittelet er innhentet for å gi objektive og målbare størrelser på
reiselivsnæringen og handelsnæringen i Vestby kommune. Tallmaterialet er en del av statusbeskrivelsen av
næringene og danner utgangspunktet for en diskusjon rundt kvantitative mål for utvikling av næringene. Vi
presenterer analyser av reiselivs- og handelsnæringen i Vestby kommune ut i fra et produktperspektiv og et
markedsperspektiv. Se beskrivelse av metode i forutsetninger i Vedlegg 1 til planen.

4.1 OMSETNING, VERDISKAPING OG SYSSELSETTING - REISELIV
Reiselivsnæringen i Vestby kommune består av 24 bedrifter, og omsetningen i 2015 var på 575 mill. NOK. Det var
overnattingsbransjen som sto for den største andelen av omsetningen med 272 mill. NOK, etterfulgt av
transportbransjen med 179 mill. NOK.
Figur 4-1 Omsetning i reiselivsbransjene 2015 (kilde: Forvalt.no)
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I 2015 ble det generert 10,8 milliarder NOK (ink. transportselskapene og OSL) i verdiskaping i reiselivsnæringen i
Akershus av 12 200 ansatte1. Utenom transportselskapene og OSL ble det generert 3,2 milliarder NOK i Akershus.
Reiselivsnæringen i Vestby kommune sto for 126 mill NOK i verdiskaping og 617 sysselsatte. Ser vi bort fra
transportsektoren i Akershus, står da reiselivsnæringen for 3,9 % av verdiskapingen og 5,1 % av sysselsettingen i

1

Ansatte inkluderer alle registrerte ansatte, dvs. inkludert ekstrahjelper, sommervikarer osv.
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reiselivsnæringen i Akershus. Til sammenligning sto reiselivsnæringen i Asker for 21 % (681 mill. NOK) og i Frogn
for 1,6 % (51 mill. NOK) i verdiskaping, og sysselsatte hhv. 2 691 og 421 ansatte.
Blant de 5 ulike bransjene innenfor reiselivsnæringen i Vestby kommune er det overnattingsbransjen som er den
største, og bidro med 57 mill. NOK i verdiskaping i 2015. Deretter følger transportbransjen med 45 mill. NOK. I
denne bransjen finner vi bedriftene Schaus’s buss AS og Unibuss Tur (tidligere Moss Turbiler) som de to klart
største bedriftene. Servering står for 19 mill. NOK. Verdiskapingen i opplevelsesbransjen var på 2,9 og i
formidlingsbransjen 1,4 mill. NOK. Innenfor opplevelsesbransjen er det kun registrert 1 bedrift og innen
formidling 3 bedrifter.
Overnattingsbransjen utgjør en vesentlig større andel av reiselivsnæringen i Vestby kommune enn
overnattingsbransjen utgjør i norsk reiselivsnæring som helhet, hhv. 45 og 15 %. Serveringsbransjen i Vestby
kommune opplevde sterk vekst i perioden 2014-16, men utgjør enda ikke like stor andel av reiselivsnæringen
som den gjør på landsbasis (hhv. 15 og 22 %). Opplevelsesbransjen er også vesentlig mindre i Vestby kommune
enn i landet som helhet, med 2 % i Vestby kommune og 11 % i landet. Det betyr at det er rom for betydelig vekst
i opplevelsesbransjen og at serveringsbransjen er på rett vei.
Figur 4-2 Verdiskaping i reiselivsbransjene i Vestby kommune, 2015 (kilde: forvalt.no)
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Vi har i denne sammenheng sett nærmere på SSB Hotelstatistikk. Tallene gjelder for regionen Follo og omfatter
kommunene Ås, Frogn, Oppegård, Enebakk, Ski, Vestby og Nesodden. I 2016 var det 172 423 registrerte
hotellovernattinger i regionen. Dette er en økning fra 2015 på 6 404 overnattinger (3,9 %). Hele 83,7 % av
overnattingene er norsk overnattinger og av de internasjonale overnattingene står svensker, tyskere og kinesere
for de fleste overnattingene. Fordelingen etter formål på hotellene i Follo er i 2016:
•
•
•

Ferie & Fritid:
Kurs & Konferanse:
Yrkestrafikk:

41 %
31 %
29 %

Inntekt per disponible rom er i 2016 kr 586 som er en økning på 7 % fra 2015. Tallet ligger noe over tilsvarende
tall for Akershus (kr 552) og landet som helhet (kr 492).

2469 RAPPORT

13

2469 REISELIVSUTVIKLING AS

Norsk reiselivsnæring hadde en verdiskapingsvekst på 24 % fra 2010 til 2013 (siste tilgjengelige tall), mens
verdiskapingen i Akershus til sammenligning vokste med ca. 20 % i samme periode. Reiselivsnæringen i Vestby
kommune hadde i denne perioden enda sterkere vekst enn reiselivsnæringen i Norge og Akershus, på 35 %. Ser
vi hele perioden fra 2010 til 2015 under ett, har verdiskapingsveksten innen reiselivsnæringen i Vestby kommune
vært på hele 80 %. Dette er også en vesentlig sterkere vekst enn de andre referansekommunene, Frogn og Asker,
som hadde hhv. nedgang på 2 % og økning på 25 %.
Figur 4-3 Indeksert verdiskapingsvekst, reiselivsnæringen i Asker, Frogn og Vestby kommune, 2010-2015 for
regnskapspliktige bedrifter (kilde: Forvalt.no)
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Ser vi på veksten per bransje i Vestby kommune er det serverings- og overnattingsbransjen som både i absolutte
tall og %vis har hatt den største veksten. Fra 2010 til 2015 vokste disse bransjene med hhv. 18,7 og 18,4 mill.
NOK. Veksten skyldes flere nyetablerte serveringssteder i 2015: Son Bryggerhus, Anno 1793 og Van Zoen. Det er
også etablert 5 nye serveringsvirksomheter i 2016, men omsetningen deres er ikke registrert enda. Transport
hadde en økning i verdiskaping på 14,5 mill. NOK, opplevelser på 2,9 mill. NOK og formidling på 1,3 mill. NOK.
Figur 4-4 Indeksert verdiskapingsvekst i reiselivsbransjene i Vestby kommune (kilde: Forvalt.no)
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Ser vi reiselivsnæringen i forhold til innbyggertall, viser figuren under at Asker har en relativt stor reiselivsnæring
i forhold til innbyggertall. Dette henger sammen med at flere store kantineselskaper som Eurest/Compass og
Brest er registrert i kommunen. Vestby kommune har noe større reiselivsnæring i forhold til befolkningsandelen
enn tilfellet er i Frogn.
Figur 4-5 De ulike kommunenes andel av fylkets befolkning og reiselivets verdiskaping (kilde: forvalt.no)
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Reiselivsnæringen betjener både et lokalt, et regionalt og et internasjonalt marked, og når det lokale markedet
vokser er dette positivt for den lokale reiselivsnæringen. Dette kan blant annet bidra til å redusere
sesongsvingninger som er en stor utfordring for reiselivet i flere distrikter i Norge. Reiselivsnæringen i byene gjør
det generelt bedre enn reiselivsnæringen i distriktene fordi byene har et stort lokalt marked som kjøper
serverings- og opplevelsestjenester hele året. Dessuten lever reiselivsnæringen i byene av et stabilt yrkesmarked
som kjøper både overnattings- og serveringstjenester hele året.
Sesongmessig ser det ut til at næringen i Vestby kommune er relativt sammensatt, og avhengig av om man
betjener turistmarkedet eller bedriftsmarkedet. Serveringsstedene i Son opplever at det fullt på sommeren, men
ønsker seg mer trafikk i andre sesonger, mens enkelte av de store hotellene har det mindre travelt på sommeren
og mer trafikk resten av året.
Antall ansatte i reiselivsnæringen i Vestby kommune står for 5,1 % av alle ansatte i reiselivsnæringen i Akershus.
Asker har en vesentlig høyere andel med 22,1 % hovedsakelig innenfor serveringsbransjen, mens Frogn har en
mindre andel på 3,5 %.
Reiselivsnæringen i Vestby kommune sysselsatte 617 personer i regnskapspliktige bedrifter i 2015. Det er
overnattingsbransjen som har flest ansatte med 215, etterfulgt av servering med 210 og transport med 179.
Formidlings- og opplevelsesbransjene har svært få ansatte, til sammen 13 personer.
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Figur 4-6 Antall ansatte per reiselivsbransje i Vestby kommune, 2015 (kilde: forvalt.no)
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Den 3 bedriftene innenfor reiselivsnæringen i Vestby kommune som har høyest verdiskaping er Son Spa AS,
Schau’s Buss AS og Vestby hyttepark AS. Disse står for til sammen 96 mill. NOK, dvs. 76 % av verdiskapingen i
reiselivsnæringen i Vestby kommune. Til sammen har disse tre bedriftene 348 ansatte, dvs. 54 % av alle
sysselsatte i reiselivsnæringen i Vestby kommune. Virksomheten til Schau’s Buss AS er for en stor del utenfor
kommunen.
Forholdet mellom antall ansatte per verdiskaping i reiselivsnæringen er langt høyere enn i andre næringer, og
understreker at reiselivsnæringen er svært arbeidsintensiv. Det er kun handelsnæringen som har like lav
verdiskaping per ansatt av referansenæringer.

4.2 OMSETNING, VERDISKAPING OG SYSSELSETTING - HANDEL
Handelsnæringen i Vestby kommune består i 2015 av 54 bedrifter som sysselsetter 501 personer, og domineres
av to store aktører; Vestby Storsenter og Norwegian Outlet. Ingen av disse er registrert i Vestby kommune, og er
dermed ikke med i verdiskapingstallene. For å få disse bedriftene med i den økonomiske kartleggingen har vi
slått sammen omsetningen fra handelsnæringen i Vestby kommune med omsetningen vi har fått oppgitt fra
ledelsen i disse to sentrene. Omsetningen i handelsnæringen (inkludert de to sentrene) i 2015 er på 2 549 mill.
NOK, mens omsetningen i reiselivsnæringen ligger på 575 mill. NOK.
Figur 4-7 Omsetning i handelsnæringen i Vestby kommune 2015 (inkludert Norwegian Outlet og Vestby
Storsenter) (kilde: forvalt.no)
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Ser vi på verdiskapingen i de to næringene (der de to sentrene ikke er med) er forholdet omvendt ved at
reiselivsnæringen hadde høyere verdiskaping enn handel med hhv. 126 og 94 mill. NOK i 2015. Dorothea, Sletta
Drift og Brygga mat er de tre største handelsbedriftene i Vestby kommune. Disse står for til sammen 26 mill. NOK
kroner i verdiskaping, dvs. 28 % av den totale verdiskapingen i handelsnæringen i Vestby kommune.
Handelsnæringen i Asker er betydelig større enn i Vestby kommune og Frogn (se figur under til høyre). Dette
henger sammen med at flere store selskaper som IKEA AS, Cubus AS og Dressmann AS er registrert i kommunen.
Handelsnæringen i Vestby kommune har en verdiskaping på 94 mill. NOK kroner, 2 mill. NOK høyere enn i Frogn.
Figur 4-8 Verdiskaping i handelsnæringen i Vestby kommune og benchmark-kommuner samt Akershus i 2015 (eks. Norwegian Outlet
og Vestby Storsenter)
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Handelsnæringen i Vestby kommune hadde en betydelig vekst fra 2012 til 2014 (se figur under), med en liten
nedgang fra 2014 til 2015. Realveksten fra 2010 til 2015 har vært på 25 %. Dette er høyere enn Asker (10 %), men
lavere enn Frogn (31 %). Utviklingen i Akershus fylke har vært svært god, på hele 49 % i samme tidsperiode.
Handelsnæringen vokser dermed ikke så sterkt som reiselivsnæringen i Vestby kommune, som hadde en vekst
på 80 % fra 2010 til 2015.
Figur 4-9 Indeksert verdiskapingsvekst innen handelsnæringen i Vestby kommune og referansekommunene (kilde:
Forvalt.no)

130
110
90
2010

2011

2012

Handelsnæringen Asker
Handelsnæringen Vestby

2013

2014

2015

Handelsnæringen Frogn

2469 RAPPORT

17

2469 REISELIVSUTVIKLING AS

Handelsnæringen i Vestby kommune sysselsatte 501 personer i regnskapspliktige bedrifter i 2015. Dette er noe
flere enn i Frogn, men betydelig lavere enn i Asker. Handelsnæringen i Vestby kommune står for 1,1 % av alle
ansatte i handelsnæringen i Akershus, mens Asker står for 26,5 % og Frogn står for 1 %.
Reiselivsnæringen sysselsetter dermed flere personer enn handelsnæringen i Vestby kommune.
Reiselivsnæringen i Vestby kommune har også en høyere andel av sysselsatte innenfor reiselivet i Akershus (5,1
%), enn det handelsnæringen i Vestby har av handelsnæringen i Akershus (1,1 %).
Figur 4-10 Antall ansatte i handelsnæringen i Vestby kommune og benchmark-kommunene samt Akershus, 2015 (kilde:
forvalt.no)
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4.3 RINGVIRKNINGSANALYSE AV REISELIVET I VESTBY KOMMUNE
Mens verdiskapingsanalysen tar utgangspunkt i bedriftene, tar ringvirkningsanalysen et markedsperspektiv. Det
tas utgangspunkt i turistene som besøkte Vestby kommune i 2015 og deres forbruk, og det beregnes hvilke
næringer som opplever økt omsetning, dvs. ringvirkninger, på grunn av turistenes forbruk, og hvor mange
mennesker som sysselsettes på bakgrunn av denne inntekten.
Det er også gjennomført en ringvirkningsanalyse av turistenes omsetning. Denne analysen gir et bilde på
reiselivsnæringens effekt på andre næringer. Ringvirkningsanalysen tar utgangspunkt i ulike turistsegmenters
forbruk, og kartlegger hvordan dette forbruket fordeler seg på ulike forbrukskategorier som overnatting,
servering, transport, dagligvarer, opplevelser og andre varer/tjenester. I disse tallene inngår dagsbesøkende på
de to kjøpesentrene. Analysene er gjennomført som følger:
•

Det beregnes gjennomsnittlig døgnforbruk (eks. mva.) for følgende turistsegment (TØI):
o

Overnattingsgjester på kommersielle overnattingssteder, dagsbesøkende på kjøpesentrene,
hytteturister, båtturister samt besøk hos slekt og venner

•

Det beregnes antall gjestedøgn og antall dagsbesøk per år

•

Døgnforbruk per segment multipliseres med årlig gjestedøgn/dagsbesøk per segment = omsetning per
segment per år
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•

Det beregnes hvordan segmentenes forbruk fordeler seg på ulike forbrukskategorier. Dette gir
informasjon om hvordan forbruket fordeler seg på ulike bransjer, dvs. ringvirkninger av første orden.
Det er ikke inkludert ringvirkninger av andre orden, dvs. hvor mye dette forbruket bidrar til av innkjøp
fra bedriftenes underleverandører.

•

Deretter beregnes sysselsettingseffekten ringvirkningene skaper.

I en ringvirkningsanalyse beregnes kun omsetningen fra tilreisende turister, da det antas at innbyggernes forbruk
allikevel ville blitt igjen i kommunen. Det betyr at det det er gjort antagelser om andel av fritidsboligene som eies
av personer med bosted utenfor kommunen, og andel av kundene på kjøpesentrene som er tilreisende.
For å anslå hvor stor sysselsetting turisters konsum i Vestby kommune skaper, har vi hentet tall for forholdet
mellom omsetning og sysselsetting i hver av næringene nasjonalt og multiplisert disse forholdstallene med den
reiselivsbaserte omsetningen til hver av næringene i Vestby kommune. Dermed kan vi anslå hvor store
sysselsettingseffekter reiselivet i Vestby kommune skaper. Disse tallene viser antall årsverk, mens
verdiskapingsanalysen viser antall ansatte.
Input til ringvirkningsanalysen hentes fra SSB (antall private hytter) og forbrukstall hentes fra TØIs rapport:
«Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold» (2009) (indeksjustert). Tall på kommersielle gjestedøgn har vi fått
fra overnattingsstedene. Tall for dagsbesøkende er tall på besøkende til Vestby Storsenter og Norwegian Outlet,
og tall på fritidsbåter er levert av Son gjestehavn.
Dessuten er det hentet trafikktellingstall fra Statens Vegvesen. I disse tallene ligger det kun persontrafikk, ikke
tungtransport og bussturister.
Antall kommersielle gjestedøgn er innhentet fra aktørene selv, og er anslått til 157.000 i 2015.
Antall gjestedøgn fra besøkende båtturister er hentet fra Son gjestehavn. Det er 110 gjesteplasser og det antas
at det er ca. 11.000 gjestedøgn fra besøkende båter ila. året. Det antas iht. TØIs rapport (2009) at det er 3,4
personer per båt, og antall gjestedøgn blir da ca. 40.000 ila. 2015.
Når det gjelder dagsturister oppgir Vestby Storsenter og Norwegian Outlet at de til sammen hadde 1.980.000
besøkende i 2015. Vestby Storsenter oppgir ca. 25 % tilreisende mens Norwegian Outlet oppgir ca. 70 %
tilreisende. Dette gir 855.000 tilreisende dagsbesøkende.
Antallet som besøkte slekt og venner er basert på samme forhold mellom antall innbyggere i Vestby kommune,
og andel slekt og venner besøkende som for Moss-regionen iht. TØI-rapporten (2009), og er beregnet til 5.304.
Beregning av antall gjestedøgn i fritidsboliger i Vestby kommune er gjort som følger:
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Antall fritidsboliger i
Vestby kommune
(SSB)

Andel hytter som
eies av beboende

Antall bruksdøgn

Antall personer per

utenfor Vestby

(TØI)

besøk (TØ)I

39

2,9

kommune (jf. TØI)

1648

93 %

Totalt antall
gjestedøgn
fritidsboliger

173 342

Figuren under viser gjennomsnittlig døgnforbruk per turistsegment basert på tall fra TØI sin rapport (2009).
Tallene er indeksjustert, og er uten mva.
Figur 4-11 Gjennomsnittlig døgnforbruk for de ulike turistsegmentene (kilde: TØI 2009)
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Døgnforbruket er igjen fordelt på ulike forbrukskategorier (overnatting, servering, transport, dagligvarer, øvrige
innkjøp og opplevelser). Fordelingen per segment er gjort i tråd med funnene i TØIs rapport for Østfold (2009).
Da de aller fleste dagsturistene til Vestby kommune besøker kjøpesentrene, er døgnforbruket til dagsbesøkende
justert i henhold til informasjon fra kjøpesentrene. Det gjennomsnittlige døgnforbruket til dagsbesøkende er
juster fra kr 540,- til kr 926,-.
Beregningene viser at det reiselivsbaserte forbruket i Vestby kommune skapte en samlet omsetning på 1.115
millioner kroner fordelt på ulike næringer2. Figuren 3-12 viser hvordan denne omsetningen fordelte seg på ulike
næringer i Vestby kommune.
Det er kategorien «annet» som er den klart største med 615 mill. NOK. I Vestby kommune er det et svært høyt
antall dagsbesøkende til de to kjøpesentrene, og det er tilreisende turisters handling av varer og tjenester på

2

Det er her kun beregnet førsteordens ringvirkninger av den reiselivsrelaterte omsetningen, dvs. at ringvirkninger på
næringenes underleverandører igjen ikke er tatt med.
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disse sentrene som driver denne kategorien oppover. Hotell og restaurant har en omsetning på 204 mill. NOK fra
tilreisende turister, etterfulgt av transport som tjener 148 mill. NOK. Innen opplevelser og annen privat
tjenesteyting skapte turistene omsetning for 19 mill. NOK i 2015.
Reiselivet i Vestby kommune genererte samtidig 108 mill. NOK i offentlige skatter og avgifter.
Figur 4-12 Ringvirkninger av den reiselivsrelaterte omsetningen fordelt på næringer i Vestby (mill. NOK)
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Turistenes konsum skaper til sammen 916 arbeidsplasser (årsverk), og høyest sysselsetting blir skapt innen
«andre næringer» med hele 473 arbeidsplasser. Dette tallet omfatter også årsverk på Norwegian Outlet og
Vestby Storsenter. Deretter følger hotell- og restaurantbransjen med 278 arbeidsplasser, transport med 114
arbeidsplasser, opplevelser med 30 og dagligvarer med 21 arbeidsplasser.

Figur 4-13 Sysselsettingseffekt av reiselivsvirksomheten i næringslivet i Vestby kommune 2015 fordelt på næringer.
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4.4 FORBIPASSERENDE TRAFIKKSTRØMMER
Vestby kommune ligger på hver side av E-6 og særlig i sommermånedene representerer denne
gjennomgangstrafikken et stort potensial for fremtidig verdiskaping. For å få et bilde av den forbipasserende
trafikken på E6, er det tatt utgangspunkt i Statens Vegvesens trafikktellinger. Målestasjonen er plassert på E6
mellom Follotunnelen og avkjøringen til Son.
Det er kun passasjerbiler som er talt, dvs. at turistbusser og tungtransport ikke er med 3 . Dette skyldes at
Vegvesenets tellinger ikke skiller mellom større kjøretøy som busser, lastebiler o.l. Perioden juni, juli og august
er definert som høysesongsmåneder. Gjennomsnittlig antall passerende biler i lavsesongen antas å være
«normal- trafikk», og differansen mellom normaltrafikken og trafikken i høysesongen antas å være turisttrafikk.
Gjennomsnittlig månedstrafikk i normal-måneder er beregnet til 800.000. Trafikkøkningen i høysesongen juni,
juli og august er på til sammen ca. 500.000 biler. Multiplisert med et gjennomsnittlig antall passasjerer på 2,8
passasjerer (i sommersesongen) utgjør dette et potensial på 1,4 millioner personer. Tar vi med skuldermånedene
mai, september og oktober, som også har flere biler enn normaltrafikken, utgjør potensialet i biler enda 230.000
biler, eller ytterligere 650.000 personer.
De store reisestrømmene som passerer gjennom kommunen, viser at en har et svært godt utgangspunkt for
økning i dagsbesøk.
Figur 4-14 Antall turister i passasjerbiler på E6. Kilde: Statens vegvesen
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Det antas at en passasjerbil har gjennomsnittlig 2,8 passasjerer.
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4.5 SWOT-ANALYSE
Vi har gjennomført en analyse av reiseliv og handel i Vestby kommune. Hensikten med analysen er å definere et
felles ståsted for diskusjon av mål, strategier og tiltak for videre utvikling av næringene i Vestby kommune.
Styrker

Svakheter

1.
2.
3.
4.

1.
2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Beliggenhet
Stort kundegrunnlag i nær omkrets
Sterke merkenavn som gir gjenbesøk
Bredde i tilbud, små handelsbedrifter – og store
sentre/butikker
Større sentre i kombinasjon med natur og kultur
Solsiden av Oslofjorden
Norwegian Outlet
Historien rundt Edvard Munch
Son Spa
Hytteparken – største overnattingssted i
regionen
Sons-stemningen
Gode kommunikasjonsløsninger
Godt rykte/omdømme, kvalitetsstempel
Familievennlig

Muligheter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mangler helhetstenkning
Mangler felles kanal og plattform for
kommunikasjon
Mangler en ”Destinasjonssjef” med mandat
Tenker ikke over eget nærmiljø
Har ikke helårs-turisme
Få attraksjoner
Mangler bredde i aktivitetstilbud
Mangler helhetlige tilbud og pakker
Mangel på samarbeid mellom bedrifter, internteksternt
Ikke tilrettelagt parkering for busser og biler
Mangel på offentlig toalett
Mangler angementer som trekker folk og som
skaper lokal identitet
Mangler enhetlig profil
Dårlig skilting

Trusler

Skilting fra E-6 til ”Fiskemottak” i Son
Kyststien skiltet fra E-6
Helårsturisme
Benytte kjente merkenavn til å løfte frem
helheten i tilbud
Pakketere helhetlige opplevelser – i hele
kommunen
Utleie av båter, utstyr mm
Kryss salg og informasjon om hva som skjer (Arr.
Kalender)
Kurs for servicemedarbeidere – Vertskapskurs
Motivasjon for utvikling gjennom samarbeid
Utvikle flere større arrangementer (”Makrellfestival”)
”Blomsterruten”, Son – Hvitsten – Hølen, få
skiltet denne
Ridesenteret på Sletta – utvikle dette til et
bredere produkt
Videreutvikle Torvhandelen
Konserter – fast scene

1.
2.
3.
4.
5.

Bli oppfattet som forstad til Oslo
Drukner i mylderet av mage budskap i ulike
kanaler
Planen ”Koker bort i kålen”
Taper i konkurranse med andre – for
eksempel ”Hollenderseilasen”
B-21 blir nedlagt (Sommerbåten)
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I arbeidsprosessen med planen har vi gjort en prioritering av hvilke styrker som bør prioriteres forsterket. Disse
er:
1.
2.
3.
4.
5.

Sentral beliggenhet og stort eksisterende kundegrunnlag
Sterke merkevarer og godt omdømme
Solsiden av Oslofjorden med bredde og variasjon i tilbud
Historien om Edvard Munch
Gode kommunikasjonsmuligheter

Når det gjelder svakhet som skal fjernes eller utbedres gjelder følgende prioritering:
1.
2.
3.
4.
5.

Mangler helhetstenkning, samarbeid og en kanal ut i markedene
Mangler helårs-turisme
For få attraksjoner og bredde i disse
For dårlig skilting
For få arrangementer

Mulighetene en vil prioritere å arbeide med er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Pakketering av helhetlige opplevelser
Bruke etablerte merkenavn til å gjøre kjent en større bredde i tilbudet og kryss-salg
Utvikle et årshjul – aktiviteter hele året
Skilting fra E-6
Utvikling av arrangementer

4.6 VÅR ANALYSE
Vestby kommune har en solid handelsnæring som er i sterk vekst. Deler av handelsnæringen nyter godt av økt
tilstrømming av feriegjester, dagsbesøkende og yrkestrafikk til kommunen. Andre handelsbedrifter er
attraksjoner i seg selv og sørger for at flere hundre tusener av dagsbesøkende kommer til kommunen hvert år.
Potensialet som ligger i at disse blir lengre i kommunen og i tillegg til å handle også legger igjen penger i andre
bedrifter i kommunen, er ikke utnyttet.
I en målgruppe har en opparbeidet status som mål eller delmål for reisen. Flere båtturister prefererer Son som
havn med alle de fasiliteter som tilbys i tilknytting til denne. I andre målgrupper er ikke Vestby aktuelt og relevant
som reisemål, men kan over tid bygge seg opp til å bli det.
Det er en meget høy gjennomgangstrafikk i kommunen, og flere av disse gjestene er påvirkbare ferie- og
fritidsgjester. For å få disse til å stoppe og legge igjen en større andel av sitt feriebudsjett i kommunen, må det
utvikles stopp-produkter synlig fra E-6 i kombinasjon med tyngre og mer målrettet markedsføring. I denne
sammenheng vil realisering av Sentrumsplanen for Vestby og bygging av nytt hotell bety mye for reiseliv- og
handelsnæringen i kommunen.
Aktører innen handel og reiseliv i Vestby kommune ligger sentralt i forhold til befolkningstette og kjøpesterke
markeder. Dette i kombinasjon med at det er enkelte kjente attraksjoner og merkevarer i kommunen, legger til
rette for at en forsterket markedsføring med en tydelig og attraktiv profil, vil legge grunnlaget for økt omsetning
hos flere reiselivs- og handelsbedrifter i kommunen.
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Ved styrket helhetstenkning der opplevelser, tjenester og steder i kommunen kan utfylle hverandre, vil en nå ut
med styrket attraksjonskraft til nye målgrupper og til målgrupper som vil vurdere å oppholde seg lengre i
kommunen.
Aktivitet hele året vil slik vi ser det være en viktig resept for økt vekst i handel og reiseliv i Vestby kommune.
Utvikling av nye aktiviteter og arrangementer, koordinert oversikt over disse og etablerte samt forsterket
markedsføring er vesentlig å få på plass. I denne sammenheng kan det være formålstjenlig å benytte er års-hjul
som vist under.
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5 Mål 2030 og strategier
5.1 MÅLBILDE 2030
I målbildet for reiseliv og handel i Vestby kommune 2030 tar vi med både kvantitative og kvalitative
formuleringer. Målbildet er som følger;
”I 2030 er omsetningen i reiseliv og handel i Vestby kommune på hhv 4 mrd og 1 mrd kroner. Antall sysselsatte
i næringene er 800 i handelsnæringen og 1 100 i reiselivsnæringen. Reisemålet er kjent for lett tilgjengelige
helårstilbud med høy kvalitet spesielt tilrettelagt for familier, par over 40 år med kunst- og kulturinteresse og
som stiller krav til gode fritids- og matopplevelser, samt båtturister.”
Handelsnæringen i Vestby kommune har en omsetning på kr 2,5 mrd. NOK i 2015 og 501 ansatte. For
reiselivsnæringen er tilsvarende tall kr 575 mill. NOK og 617 ansatte.
Figur 5-1 Mål for omsetning reiseliv og handel 2030, Vestby kommune
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Jevnlige målinger av følgende KPI-er vil gi indikasjoner på om de kvantitative målene er mulige å nå. Disse
målingene bør gjøres hvert andre eller tredje år.
1.

Antall dagsgjester

2.

Antall gjestedøgn

3.

Antall båtgjester
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Som en følge av vekst i omsetning vil reiseliv i perioden frem til 2030 skape 483 nye arbeidsplasser i kommunen.
Tilsvarende tall for handel er tett på 300 nye arbeidsplasser. Målene forutsetter en fortsatt positiv
markedsutvikling, om ikke så bratt som for de to siste årene innen reiselivet – men fortsatt positiv, og at planer
knyttet til sentrumsutvikling og hotelletablering i Vestby realiseres.

5.2 HOVEDPROBLEMSTILLINGER
Hovedproblemstillingene for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune er tredelt:
I.

Utvikle attraksjonskraft - å etablere opplevelsene og tilbudene i Vestby som mål for reisen for større
deler av markedet. Med andre ord utvikle attraksjonskraft gjennom gode tilbud og å gjøre disse kjent,
samt videreutvikle en velfungerende infrastruktur som medfører at flere kunder reiser til og blir i
kommunen som gjester over lengre tid.

II.

Skape stoppeffekt - å oppholde den store strømmen av mennesker som hver dag kjører gjennom
kommunen i noen grad slik at disse blir kunder av ulike virksomheter i Vestby kommune. Dette
innebærer å skape stoppeffekter som medfører at også de som ikke har planlagt et stopp i kommunen,
gjør dette.

III.

Redusere sesongvariasjonene. Sommermånedene er høysesong for de fleste bedrifter innen reiseliv og
handel i kommunen og en siste utfordring er å utjevne sesongsvingninger ved å øke
kundetilstrømningen høst, vinter og vår.

5.3 STRATEGIER
Hovedstrategien for utvikling av reiselivs- og handelstilbudet i Vestby kommune i perioden 2018 – 2020 er styrket
og mer effektiv fellesmarkedsføring og salg av etablerte produkter. Delstrategier er utvikling av nye tilbud spesielt
i høst, vinter og vårsesongen, samt pakketering av eksisterende tilbud, og utvikling av et ”Årshjul” med aktiviteter
i Vestby kommune hele året.
For gjennomføring av hovedstrategien er utforming av en markedsposisjon som beskriver hvordan vi ønsker å
bli oppfattet og hvilken plass vi skal ha i våre målgruppers bevissthet – vesentlig å få gjennomført umiddelbart.
Med markedsposisjon forstår vi hva vi ønsker at folk skal tenke, si og føle om oss for at vi skal nå våre mål.
Når det gjelder hovedinnsatsområder de 3 første årene (2018-2020) er de som følger:
I.

Markedsføring og informasjon
a. Å kommunisere bedre det vi har, en kanal – godt koordinert og med flere felles ressurser
b. Kommunisere det som kommer – planer i Vestby kommune
c. Større effektivitet i markedsføring som skal konverteres i salg

2469 RAPPORT

27

2469 REISELIVSUTVIKLING AS

II.

Produktutvikling – utvikle Årshjulet, med attraktive produkter i alle sesonger
a. Knytte sammen ulike attraksjoner i kommunen i pakker
b. Utvikle flere attraksjoner, spesielt høst – vinter - vår
c. Større bredde i tilbud – tilrettelagt for flere kundegrupper

III.

Samhandling og kompetanseutvikling
a. En koordinator for alle fellesaktiviteter
b. Vertskapskurs og kryss salg

Vi vil knytte to forutsetninger til strategivalget:
Prinsippene for en bærekraftig utvikling er grunnleggende for utvikling av reiseliv- og handelsnæringene i Vestby
kommune. World Tourism Organization (WTO) har vedtatt 10 prinsipper for en bærekraftig reiselivsutvikling
innenfor følgende tre hovedområder:
2

Bevaring av natur. Kultur og miljø

3

Styrking av sosiale verdier

4

Økonomisk levedyktighet

Se forøvrig vedlegg 3.
Den andre forutsetningen knyttes til markedsføring og profilering av tilbudene i Vestby kommune. Som grunnlag
for en effektiv fellesmarkedsføring av tilbudene i Vestby kommune, må det utvikles en kommunikasjonsstrategi
som klargjør hvilken profil som skal benyttes i kommunikasjon mot ulike målgrupper.
En eksemplifisering av dette kan være at når reiselivstilbudene i kommunen skal markedsføres i
utenlandsmarkeder bør en inngå som en del av VisitOslo Region der Akerhus Reiselivsråd er en av partnerne.
I deler av det norske markedet står noen av produktkonseptene på egenhånd – som eksempel Norwegian Outlet,
og stedet Son som kan markedsføres med en egen profil.
En dreining i reiselivsmarkedsføringen er at den går fra tradisjonell merkevarebygging til mer spissede budskap
til utvalgte målgrupper, hvor budskapet er mer rettet inn mot opplevelsene og verdien disse har for kundene.
Spredning og engasjement rundt innhold – uavhengig av kanal, blir prioritert fremfor å bygge egen merkevare
og kanal. Målet er å skape reiselyst til destinasjonen.
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6 Tiltak
I tiltaksplanen skiller vi mellom kort-, mellomlang- og langsiktige tiltak. Om planen skal bli aktuell og relevant for
næringslivet kreves det balanse mellom tiltak som gir kortsiktige effekter og de som en må arbeide noe mer på
lang sikt for å nå ønskede effekter.
Tiltaksplanen på følgende sider er bygget opp i disse inndelingene:
•

Aktivitet

:

Kort beskrivelse av aktuelle aktivitet, tiltak eller innsats

•

Målbar effekt

:

Det egentlige målet for aktiviteten som skal bygge opp om hovedmålene

•

Når

:

Tidspunkt for start og sluttdato for aktiviteten

•

Kostnader

:

Estimert kostnad for aktiviteten

•

Finansiering

:

Forslag til hvordan aktiviteten skal finansieres

•

NR/HPRO

:

Det er skissert 3 hovedproblemstillinger for utvikling av reiseliv og
handel Vestby kommune, her kobles aktiviteten opp mot en eller flere av
hovedproblemstillingene og gis et aktivitetsnummer

I gjennomføring av planen vil Akershus Reiselivsråd være en potensiell viktig partner. Akershus Reiselivsråd
jobber bant annet med å sette sammen produktpakker, finne de riktige distribusjonskanalene for disse og
markedsføre region og produktene. En har blant annet aktiviteter rettet inn mot internasjonale turoperatører,
etablerte web-kanaler og gjennomfører visningsturer/presseturer.
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6.1 TILTAK PÅ KORT SIKT

KORT SIKT (0-6 mnd)

Aktivitet

30

Målbar effekt

Beskrive og
gjennomføre en digital
strategi- og tiltak for
fellesskapet innen
reiseliv og handel
(Vedlegg 4)
Felles vår-sommer-høst
markedskampanje
2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

Pakketere ulike
attraksjoner i
helhetlige pakker

1.

Vertskapskurs for alle
for å styrke kryss-salget
foran sommeren 2018

1.

Utvikle og distribuere
felles nettsted for alle
leverandører og tilbud
innen reiseliv og handel
i Vestby kommune
Samlet presentasjon av
alle utviklingsplaner –
reiseliv-kultur-handel i
Vestby kommune
Bidra til å få etablert
Turistinformasjon
innen sommer 2018
ved Norwegian Outlet

Når

Ansvarlig

Kostnader

Finansiering

NR/HPRO

Strategi
innen
1.2.18
Tiltak gjf
løpende

Strategi: emarkedsførere i
bedriftene
Gjennomføring:
Fellesfunksjon

Strategi:
egeninnsats

Tiltak:
Næringsliv
og Vestby
kommune

1 / I, II og
III

Kampanje
planlagt
innen
1.3.18
Innen
1.5.18

Fellesfunksjon

Næringsliv
og Vestby
kommune

2 / I og II

Ingen
kostnader

Ingen
finansierings
behov

3/I

Kr 15 000 til
utforming
og innhold

Deltakerne
betaler kr
500 hver –
min 30 delt
Næringsliv
og Vestby
kommune

4/I

2.
3.

Et felles nettsted for besøksnæringen i Vestby
Felles digital opptreden
Økt oppmerksomhet og bruk av digitale flater
Økt besøk, omsetning, antall gjester
Styrket posisjon i målgruppene
Økt trafikk og oppholdstid på nettsted
Økt salg, flere kunder og flere gjester
Økt omsetning, spesielt i vår og høstsesong
Oppnå kryssmarkedsføring der bedriftene selger
hverandres tilbud
Styrke attraktiviteten ved å kombinere
attraktive delleveranser i helhetlige pakketilbud
Økt salg av reiselivsopplevelser og økt
omsetning i handelsbedrifter
Gjennomføre ”Bli kjent+” arrangementer for
bedrifter og aktører i hele kommunen for å
kunne selge hverandre
Forlenget oppholdstid og økt omsetning
Forenklet informasjonstilgang for gjester og
kunder
Mer effektivt verktøy for felles markedsføring
Hub for alle markedsaktiviteter

1.
2.
3.

Oversikt som grunnlag for koordinering
Synliggjøre at det er mys som skjer
Tiltrekke kapital

1.2.18

Fellesfunksjon

Ingen
kostnader

Ingen
finansierings
behov

6 / I, II og
III

1.

Turistinformasjon med Grønt skilt vil kunne
skiltes fra E-6, skaper derav en mulig stoppeffekt
Bedre informasjon om alle tilbud og salgspunkt
vil kunne øke omsetningen for aktørene

Innen
1.6.18

Fellesfunksjon,
Norwegian
Outlet og
Akershus R

Digitale
flater,
innredning
kr 100 000

Spleiselag

7 / II

2.

2.
1.

2.

Innen
1.5.18

Arbeidsgruppe
pakketering – i
nært samarbeid
med Akershus R
Fellesfunksjon i
samarbeid med
Akershus R

Ulike tiltak
2018:
kr 200 000
Kr 200 000

Innen
1.3.18

Emarkedsførere i
bedriftene

Kr 40 000

5 / I, II og
III

6.2 TILTAK PÅ MELLOMLANG SIKT

MELLOMLANG SIKT (6 – 18 MND)

Aktivitet

31

Målbar effekt

Utvikle nye pakker
rundt Munch – Ramme
gård, som inkluderer
Oslo – Oslofjorden
Studietur for
representanter for
reiseliv og handel til en
sml. bar dest.
”Vestby kortet” –
fordelskort som gir
rabatt ved kjøp av
varer/tjenester hos
flere aktører
Utvikling av et nytt
arrangement som
trekker gjester utenfra

1.
2.

Pakketere tilbud i
kommunen med
attraktive tilbud
utenfor kommunen

1.

Lage en felles
aktivitets-kalender for
hele kommunen
Gjesteundersøkelse
Båtturister

1.
2.
3.
1.

3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

2.

2.

Når

Ansvarlig

Kostnader

Finansiering

NR/HPRO

Salg av pakker med overnatting på Ramme Gård
Styrket markedsføring av kulturtilbud som
knytter Munch til Hvitsten
Økt oppmerksomhet rundt andre kulturtilbud
Motivasjon, inspirasjon og ny kunnskap
Lære av andres erfaringer
Se egen destinasjon med nytt perspektiv
Nettverksbygging
Stimulere til kryss-salg
Økt oppholdstid og omsetning for aktørene
Fordel for kundene

Innen 1.9.
2018

Ramme Gård
sammen med
Akershus R og
Visit Oslo R
Fellesfunksjon

Egen innsats

Ingen
finansierings
-behov

8/I

Ingen
finansierings
-behov

9 / I, II og
III

Jul
2018

Egen arb.
gruppe med
aktuelle
bedrifter

Egen innsats
og
egenandel
(kr)
Egen innsats
og
egenandel
kr 100 000

Næringsliv

10 / I, II og
III

Utvikling av et nytt stort arrangement utenfor
sommersesong
Sterk attraksjonskraft – tiltrekke besøkende
Økt omsetning for aktørene

Gjennomføres
første
gang
2018/19
Innen
1.12.18,
salg
sommer
19
Innen
1.1.19

Fellesfunksjon

Eget
budsjett

Egen
finansiering

11 / III

Arbeidsgruppe
pakketering – i
samarbeid med
Akershus R og
Visit Oslo R
Fellesfunksjon

Ingen
kostnader

Ingen
finansierings
behov

12 / I

Kr 25 000

13 / I, II og
III

Son Gjestehavn
i samarbeid
med aktuelle
bedrifter i Son

Kr 120 000

Næringsliv
og Vestby
kommune
Næringsliv
og Vestby
kommune

Styrke attraktiviteten ved å kombinere
attraktive delleveranser i og utenfor kommunen
i helhetlige pakketilbud
Økt salg og omsetning for bedrifter i Vestby
kommune
Styrke attraktiviteten ved å vise mangfold
Økt besøk til de ulike aktivitetene og arr
Bedret service for innbyggere og tilreisende
Økt kunnskap om behov for bedre
tilrettelegging av kommersielle tilbud
Økt tilfredshet og bedret vareprat blant
båtturister

Høsten
2018

Innen
1.9.18
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6.3 TILTAK PÅ LANG SIKT

LANG SIKT (MER ENN 18 MND)

Aktivitet

32

Målbar effekt

Når

Ansvarlig

Kostnader

Finansiering

NR/HPRO

1.9.19

Fellesfunksjon i
samarbeid med
Akershus R

Ingen
kostnader

Ingen
finansierings
behov

15 / II

Høst 2019

Eget prosjekt i
samarbeid med
Akershus R

Eget
prosjekt

Eget
prosjekt

16 / I

Bedre skilting fra E-6 til
attraksjoner i
kommunen

1.
2.

Økt synlighet, ta større andel av gjennomgangstrafikk
Økt oppmerksomhet

Arrangement; KulturReiselivskonferanse –
spesialisert på kulturreiser, nasjonal
innretning
”VinterVestby” –
markedsføring av tilbud
til barnefamilier i
helger og vinterferien
2019
Kai i Hvitsten for gjf. av
Munch-turer med båt
og anløp av B21 Aker
Brygge - Son
Internasjonalisering –
testpiloter, eller
presse/influencers
gjennomføres vårsommer-høst 2019
Målretta kampanje
mot hyttebrukere i
kommunen 2018 og 19

1.
2.
3.

Etablere konferanse med nasjonalt format
Økt omsetning for tilbydere
Styrket markedsføring av reisemålet

1.
2.

Økt trafikk i vintermånedene
Sette sammen pakketilbud som kombinerer inne
og ute tilbud
Sesongutvikling

1.10.18

Fellesfunksjon i
samarbeid med
Akershus R

Kr 50 000

Næringsliv

17 / III

1.
2.

Økt besøk kulturdestinasjonen Ramme
Mulighet for utvikling av Munch-turer over
fjorden

1.5.18

Eget
budsjett

Privat
eiendom

18 / II

1.
2.

Øke omsetningen fra internasjonale gjester
Benytte Testpiloter – 20 gjester fra 3 land, med
presse – for synlighet i aktuelle målgrupper
Starten på et internasjonaliseringsarbeid

1.12.18

Privat ansvar,
men av
interesse for
flere
Fellesfunksjon

Kr 150 000

Samarbeid
Akershus R,
Moss og
Visit Østfold

19 / II

Økt omsetning på kommersielle tilbud
Markedsføre opplevelser for hyttebrukere –
hele året
Styrke Vestby som hyttekommune

1.5.18

Fellesfunksjon

Kr 25 000

Næringsliv
og Vestby
kommune

20 / III

Felles vår-sommer-høst
markedskampanje
2018 og vinter 2019

1.
2.
3.

Kampanje
planlagt
Innen
1.3.19

Fellesfunksjon

Kr 200 000

Næringsliv
og Vestby
kommune

21 / I, II og
III

3.

3.
1.
2.
3.

Økt salg, flere kunder og flere gjester
Økt omsetning, spesielt i vår og høstsesong
Oppnå kryssmarkedsføring der bedriftene selger
hverandres tilbud
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7 Implementering av strategi og tiltak
7.1 FELLES KOORDINATORFUNKSJON
Sentralt i implementering av denne planen er en dedikert ressurs. Styrene i Vestby bedriftsforum og Son
næringsforening vedtok begge i mars 2017 å gå inn i en prosess med sikte på etablering av en ny, felles
næringsforening for hele Vestby kommune. For gjennomføring av tiltak som denne planen identifiserer er det
avgjørende å ha tilgang til en felles kapasitet som på vegne av handel- og reiselivsnæringa i hele kommunen kan
ta hovedansvaret for gjennomføring av tiltakene. I gjennomføringen er det også vesentlig å koble inn / koble seg
på aktuelle organisasjoner Akershus Reiselivsråd, Visit Oslo Region og relevante prosjekter som Munch
Prosjektet.

7.2 BUDSJETT 2018-19
For gjennomføring av tiltakene beskrevet i kap 5 har vi beregnet følgende budsjett. Det må settes av en
personressurs for gjennomføring av beskrevne tiltak og skal en nå målene som planen setter, er en avhengig av
at en koordinator-stilling i samarbeid med næringsforeningene i kommunen kommer på plass.
Tiltak "Vestby mot 2030" (2018 og 2019)

Kostnader

Finansiering

2018

Sum

Vestby komm

Andre

Næringen kr Næringen timer

1

Beskrive og gjennomføre digital strategi

250 000

250 000

100 000

0

100 000

2

Felles vår-sommer-høst markedskampanje 2018

200 000

200 000

100 000

0

100 000

0

3

Pakketere ulike attraksjoner i helhetlige pakker

50 000

50 000

0

0

0

50 000

4

Vertskapskurs for å styrke kryss-salg sommeren 2018

15 000

15 000

0

0

15 000

0

5

Utvikle og distribuere felles nettsted

40 000

40 000

0

0

40 000

0

6

Samlet presentasjon av alle planlagte utviklingstiltak

0

0

0

0

0

0

7

Turistinformasjon

100 000

100 000

0

50 000

50 000

8

Utvikle nye pakker rundt Munch - ramme Gård

50 000

50 000

0

80 000

80 000

0

0

80 000

0

100 000

100 000

0

0

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

50 000

9

Studietur til andre destinasjoner (10 deltakere)

10

Vestbykortet, fordelskort

11

Utvikling av nytt arrangement

12

Pakketere tilbud i kommunen med tilbud utenfor kommunen

13

Lage felles aktivitetskalender for alle aktiviteter i kommunen

14

Gjesteundersøkelse Båtturister og hyttebrukere
Sum

50 000

0
50 000

25 000

25 000

0

0

25 000

0

120 000
1 080 000

120 000
1 080 000

60 000
260 000

0
50 000

60 000
520 000

0
250 000

2019
15

Bedre skilting fra E-6

0

0

0

0

0

0

16

Kultur-Reiselivskonferanse

0

0

0

0

0

0

17

VinterVestby

50 000

50 000

0

0

50 000

0

18

Kai Hvitsten

0

0

0

0

0

0

19

Internasjonalisering - testpilot

150 000

150 000

50 000

50 000

50 000

0

20

Kampanje hyttebrukere

25 000

25 000

0

0

25 000

0

21

Felles vår-sommer - høst markedskampanje
Sum

200 000
425 000

200 000
425 000

100 000
150 000

0
50 000

100 000
225 000

0
0

Enkelte av tiltakene vil ha egne budsjetter. Dette gjelder utvikling av et eget nytt arrangement (tiltak nr 11) og
utvikling av en ny nasjonal konferanse for Kultur-turisme (tiltak nr 16). Kostnader og inntekter forbundet med
disse vil komme i tillegg til følgende budsjett. Budsjettrammene er på nivå med det som er beregnet som
næringens bidrag og kommunalt tilskudd i prosessen med sammenslåing av de to næringsforeningene.
På finansieringssiden er egeninnsats (kr 600 per time) fra næringsaktørene tatt med for å synliggjøre denne
kostnaden. Kostnaden må trekkes ut for å få et bilde av reelle kostnader.
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7.3 KRITISKE FAKTORER
Vi har vurdert de kritiske faktorene i forbindelse med implementering av planen. Med kritiske faktorer mener vi
forhold som kan bidra til at planen ikke gjennomføres og at målene derav ikke nås. Vi rangerer de kritiske
faktorene etter en vurdering av sannsynligheten av at de inntreffer (S) og konsekvensene for planen om de
inntreffer (K). Vi benytter en skala fra 1-6 i denne vurderingen der 1 = liten sannsynlighet / liten konsekvens og 6
= stor sannsynlighet/stor konsekvens. Vi har også beskrevet tiltak som kan gjennomføres for å påvirke/fjerne
risikofaktoren
Kritisk faktor
Finansiering og koordinering
av fellestiltak

S
3

K
6

RF
18

Tiltakene må gi umiddelbar
effekt

2

6

12

Felles oppfatning av vertskap,
trygg på hverandre og
utvikling av et fellesskap

3

3

9

Se kommunen som en helhet
der attraksjoner i ulike deler
av kommune utfyller
hverandre

3

3

9

Tiltak
Fortgang i prosessen med sammenslåing av de to
næringsforeningene i Vestby og Son er en nøkkelfaktor. Ved
en sammenslåing vil et budsjett som viser næringens evne
til å finansiere fellestiltak harmonisert med tiltaksplanen i
denne planen, danne grunnlaget for en dialog med Vestby
kommune om finansiering. Akershus Reiselivsråd bør også
bringes inn som koordinator/gjennomfører av en del tiltak i
planen.
Gjennomføring av tiltakene i denne planen bør også sees i
sammenheng med ev personressurs som skal håndtere ny
turistinformasjon lagt til Norwegian Outlet.
Tiltaksdelen er den viktigste delen av planen. Vi har sortert
tiltakene i kort-, mellomlang- og lang sikt. De som skal
gjennomføres på kort sikt er «low hanging fruits» som skal
kunne gi kortsiktige effekter. Det må fokuseres på disse de 6
første månedene og effektene må synliggjøres. Dette gjelder
spesielt tiltak 3-4-5.
For å utvikle en felles forståelse av vertskapsrollen og
kvalitet i Vestby – som grunnlag for å styrke fellesskapet og
oppgaver en kan løse sammen, må den koordinerende
funksjonen (eller Akershus R) skape felles arenaer med faglig
innhold og med anledning til nettverksbygging.
En felles næringsforening – Vestby Næringsforum har gode
forutsetninger for å styrke kunnskapen blant aktørene om
de ulike tilbudene i kommunen og hvordan disse gjensidig
kan utfylle og styrke hverandre. Tidlig i prosessen skal det
utvikles helhetlige opplevelser som bygger på del-elementer
fra ulike steder i kommunen.

Den aller viktigste kritiske faktoren for gjennomføring av planen er en felles finansiert koordineringsfunksjon og
etablering av samarbeid mellom reiselivs- og handelsnæringene i Vestby kommune og Akershus Reiselivsråd. Vi
anbefaler at Arbeidsgruppen viderefører sitt arbeid inntil dette er avklart.
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8 Reiselivsutvikling i samspill mellom kommune og næringsliv
Reiselivet har det spesielle ved seg at utvikling av tilbud til besøkende også kommer innbyggerne til gode – og
omvendt! Reiselivet påvirker en kommune eller regions generelle arbeidsplass attraktivitet. Resultatet av en
målrettet reiselivsutvikling er ikke bare fornøyde gjester og økt verdiskaping for bedriftene. Den medfører også
et rikere tilbud for lokalbefolkningen og styrker omdømmet for kommunen som bo- og arbeidsregion.
Reiselivsnæringen er arbeidsintensiv og den skaper mange arbeidsplasser i de fleste av landets kommuner. For
etablering av nye arbeidsplasser er reiselivsnæringen en av de minst kapitalkrevende og det er dokumentert at
reiselivsnæringen fungerer meget godt som en faktor i integreringsarbeid og for å få ungdom i arbeid.
Reiselivsnæringens produkter er kjennetegnet av at de må konsumeres på det stedet de blir produsert. Kundene
må overbevises om at det er verdt å oppsøke Vestby. Enkelte opplevelser i Vestby er kjent i markedet. Det er
imidlertid ikke slik at kommunens reiselivsopplevelser og handelstilbud er velkjente i hele Norge og
internasjonalt. Produktene og opplevelsene må gjøres bedre kjent både i Norge og internasjonalt.
Reiselivsbedriftene i Vestby som for det meste er små- og mellomstore aktører er ikke alene i stand til å kraftfullt
nok å profilere Vestby som reisemål.
For at Vestby skal ta sin del av reiselivsveksten må det offentlige løse de sammensatte oppgavene som
tilrettelegger for reiselivsutviklingen. Verktøykassen Vestby kommune tilbyr reiselivet bør være tilpasset en
næring som utvikler seg svært raskt og som skiller fra tradisjonell industri på flere områder.
Vestby kommune har en viktig rolle i tilrettelegging for utvikling av reiselivet, med særlig ansvar for:
•

Profilering

•

Turistinformasjon og vertskapsfunksjonen

•

Planlegging og rammebetingelser

•

Infrastruktur som veier, vann og avløp, avfallshåndtering, kart, merking av stier og løyper, badestrender
og lokale attraksjoner

Det er etablert en felles forståelse for arbeidsdelingen mellom det offentlige og reiselivsnæringen. Modellen blir
fulgt både på nasjonalt nivå med statens tildelinger til Innovasjon Norge/Visit Norway og i fylker og kommuner
som prioriterer reiselivssatsing.
Det er vanlig å beregne den kommunale innsatsen som et kronebeløp per innbygger. De kommunene som satser
tungt på reiseliv investerer årlig fra 30 - 65 kr per innbygger for gjennomføring av fellestiltak. Andre måter å
fastsette kommunenes bidrag på er å beregne en prosentandel av reiselivsomsetning i kommunen og/eller
stipulert beløp per hytte/fritidsbolig - eller en kombinasjon av disse.
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9 Vedlegg
9.1 VEDLEGG 1, ANALYSE AV NÆRINGENE – METODE OG FORUTSETNINGER
Til grunn for våre beregninger ligger det en forutsetning om at man kan definere en næring. Vi bruker
næringsdefinisjonen slik den er definert i rapporten «Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge»
(Menon 2015)4. For å definere en gruppe bedrifter som en næring må det være noen koblinger mellom dem.
Disse koblingene kan bestå i likheter og komplementaritet. Handelsnæringen defineres på bakgrunn av at de
selger varer, både grossister og detaljister (se vedlegg 1 for oversikt over NACE-koder).
Reiselivsbedrifter defineres som en felles næring på grunnlag av at de alle leverer varer og tjenester til turister.
Turister defineres som følger: «Turister er mennesker som reiser til og bor på steder utenfor deres vanlige
omgivelser for ikke mer enn ett sammenhengende år for rekreasjon, forretning eller andre formål» (World
Tourism Organizations). Næringen består av bedrifter fra definerte bransjer; overnatting, servering, transport,
opplevelser, formidling og enkelte butikker. For å komme fram til hvilke bedrifter som inngår i reiselivsnæringen,
har vi hentet regnskapstall for alle bedriftene som inngår i de definerte NACE-kodene. Videre er det gjort en
manuell sjekk av at bedriftene faktisk tilhører kategorien de er definert innenfor (se vedlegg 2 for oversikt over
NACE-koder).
Deretter er det gjort analyser av handels- og reiselivsnæringens verdiskaping (sum driftsresultat og
lønnskostnader), omsetning (driftsinntekter og salgsinntekter) og sysselsetting. Det er rapportert på status for
2015 og utvikling fra 2010-2015.
Kommunene Asker og Frogn er valgt ut som sammenligningskommune på bakgrunn av at de har omtrent samme
avstand til Oslo som Vestby kommune, alle har gode tog og veiforbindelser til Oslo og alle er kystkommuner.
Handelsnæringen lever i all hovedsak av det lokale markedet, men i Vestby kommune har en to store
kjøpesentre; Vestby Storsenter og Norwegian Outlet der sistnevnte bidrar til å tiltrekke turister. Det er derfor
gode grunner til å se reiselivs- og handelsnæringen i sammenheng.
Verdiskapingstallene er basert på innrapporterte tall fra bedrifter som er registrert i Vestby kommune. Både
Vestby Storsenter og Norwegian Outlet er registrert utenfor kommunen, og er derfor ikke med i
verdiskapingstallene. Selv om disse bedriftene ikke er registrert i kommunen er en stor del av de ansatte i disse
bedriftene bosatt i kommunen, og en del av lønnskostnadene blir dermed igjen i kommunen. Da det er helt
sentralt å kunne måle utvikling i verdiskaping over tid, har det ikke vært ønskelig å gjøre subjektive vurderinger
av hvor stor andel av de ansatte som er bosatt i kommunen, og derigjennom gjøre beregninger på lønnskostnader

4

«Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial», Menon-publikasjon 3/2015
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som blir igjen i kommunen. For allikevel å synliggjøre den betydelige omsetningen i disse bedriftene, har vi
beregnet omsetning for handelsnæringen og plusset på omsetningen fra Norwegian Outlet og Vestby Storsenter.
For å få fram tall til verdiskapingsanalysen har vi benyttet Forvalt.no sin regnskapsdatabase. De henter
informasjon fra Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene.
Fra denne databasen kan vi ta ut informasjon om samtlige handels- og reiselivsbedrifter i Vestby kommune som
er registrert i kommunen og som er registrert som aksjeselskap. For reiselivsnæringen har vi basert oss på de
ulike bransjekodene som til sammen utgjør reiselivsnæringen; overnatting, servering, transport, formidling og
opplevelser.
Dataene inkluderer informasjon om sysselsetting. Det er viktig å presisere at sysselsettingstallene i
verdiskapingsanalysen viser antall ansatte og ikke antall årsverk, da datakildene kun har informasjon om antall
ansatte.
NACE-koder handel:
47.111
47.112
47.190
47.300
47.430
47.510
47.521
47.529
47.591
47.592
47.599
47.641
47.642
47.650
47.710
47.730
47.761
47.772
47.782
47.789
47.914
47.919
47.990

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med møbler
Butikkhandel med belysningsutstyr
Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med sportsutstyr
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med spill og leker
Butikkhandel med klær
Butikkhandel med apotekvarer
Butikkhandel med blomster og planter
Butikkhandel med gull- og sølvvarer
Butikkhandel med optiske artikler
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Postordre-/Internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og
musikkinstrumenter
Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
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NACE-koder, Reiseliv:
47241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer
49100 Passasjertransport med jernbane
49311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde
49312 Transport med sporveis- og forstadsbane
49320 Drosjebiltransport 49391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde
49391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde
49392 Turbiltransport
49393 Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser
50101 Utenriks sjøfart med passasjerer
50102 Innenlandske kystruter med passasjerer
50109 Kysttrafikk ellers med passasjerer
50300 Passasjertransport på elver og innsjøer
51100 Lufttransport med passasjerer
55101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
55102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
55201 Drift av vandrerhjem
55202 Drift av ferieleiligheter
55300 Drift av campingplasser
56101 Drift av restauranter og kafeer
56102 Drift av gatekjøkken
56210 Cateringvirksomhet
56301 Drift av puber
56309 Drift av barer ellers
59140 Filmfremvisning
77210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
79110 Reisebyråvirksomhet
79120 Reisearrangørvirksomhet
79901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
79902 Guider og reiseledere
79903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
79909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted
90012 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
90020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
90040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
91021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
91022 Drift av kulturhistoriske museer
91023 Drift av naturhistoriske museer
91029 Drift av museer ikke nevnt annet sted
91030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
91040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
93210 Drift av fornøyelses- og temaparker
93291 Opplevelsesaktiviteter
93292 Fritidsetablissement
93299 Fritidsvirksomhet ellers
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9.2 VEDLEGG 2. BÆREKRAFTIG REISELIVSUTVIKLING (WTO)
World Tourism Organization (WTO) har beskrevet 10 prinsipper for en bærekraftig utvikling av reiselivet. Disse
er som følger:
Bevaring av natur, kultur og miljø
1. Kulturell rikdom
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og
særpreg.
2. Landskapets fysiske og visuelle integritet
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet
ikke degraderes.
3. Biologisk mangfold
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.
4. Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere
genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.
Styrking av sosiale verdier
5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og
fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.
6. Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling
av lokalt reiseliv.
7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte
Å styrke kvaliteten på reisleivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten
diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.
8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase,
funksjonshemminger eller andre faktorer.
Økonomisk levedyktighet
9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom
å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.
10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.
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9.3 VEDLEGG 3. MEGATRENDER OG ETTERSPØRSEL I REISELIVET
Megatrendene representerer både muligheter og utfordringer for næringsaktører, samfunnsplanleggere og
andre med ansvar og interesse for hva som skjer i reiselivet. Forstår vi megatrendene, kan vi være i forkant av
utviklingen. Den eller de aktørene som forstår disse mekanismene aller best, vil kunne lede an i fremtidsrettete
produktsatsinger og iverksette nødvendige og treffsikre tiltak for å takle utfordringene.
1. Sosiale trender
Befolkningsvekst og aldrende befolkning, uten at det påvirker aktivitetsbehov. Endringer i
husholdssammensetning til mindre husholdninger. Økning i kulturelt differensiert etterspørsel og mer fokus på
helse og velvære – særlig mental helse. Fokus på nedstressing og «selv-medisinering» i naturen. Og sist men ikke
minst - endringer i arbeidsforhold; mindre fysisk slitsomt gir behov for aktivitet på fritiden.
En ser store kjønnsforskjeller i etterspørselen – Kvinner etterspør tilrettelagte naturaktiviteter, kvalitet og
skjønnhet, mens menn er ute etter mer fysisk utfordrende aktiviteter: jakt, fiske, opplevelser. Med hensyn til
verdier og livsstil gjelder beskrivelsen «money rich/time poor», der tiden blir en vesentlig ramme for opplevelser.
Og flere ønsker å bli bedre kjent med seg selv gjennom aktivitetene, det er en sterk urbanisering i store deler av
verden som gir økt behov for natur og naturopplevelser. En ser også økt fokus på bærekraft og at de tilbydere
som legger en bærekraftig og ansvarlig utvikling til grunn for sin virksomhet blir foretrukket.
2. Teknologiske trender
Innenfor transportsektoren ny teknologi bidrar til økt tilgjengelighet og reduserte kostnader. Klær blir utviklet og
solgt som «High-tech equipment» og kunden er alltid på nett. En ser også en tydelig «Indoorization» der
uteaktiviteter blir utformet og gjennomført som inne aktiviteter for eksempel i form av store, utfordrende
klatrevegger og innendørs skianlegg.
3. Økonomiske trender
Økonomisk vekst i både utviklede og fremvoksende (BRICS = Brasil, Russland, India, China og Sør-Afrika)
økonomiene. Fra disse landene er reiselivsveksten størst, for Norge representerer Kina størst vekstamrked for
tiden. Økning i delings-økonomi gir billigere overnatting, transport, opplevelser og mat, mens variasjon og
usikkerhet i oljepriser bygger en dyrere transport – spesielt dyrere flytransport.
4. Miljø trender
Merkbare klima-endringer som varmere og våtere vintre med utfordringer for klassisk sikre snø destinasjoner
for eksempel i Alpene, hetebølger på sommeren som gir reisemotivasjon til kjøligere strøk i den nordlige del av
verden. En ser også en sterkere konflikt med tanke på bruk av landområder til rekreasjon og landskapsendringer
som følge av for eksempel utbygging av motorveier, oljeletings-installasjoner, vindmølleparker osv.
5. Politiske trender
Politisk turbulens, krig og terrorisme – bidrar til økt etterspørsel etter «trygge» destinasjoner. Norge og
Skandinavia blir i denne sammenheng oppfattet som trygt og sikkert. Det er endringer i grensekontroll som gjør
enkelte destinasjoner vanskeligere tilgjengelig, andre blir enklere å reise til. Noen reisemål blir oppfatte som en
helse-risiko å besøke og kundene oppfordres til å besøke andre deler av verden.
Kilde: “Tourism megatrends, a literature review focused on nature-based tourism”, MINA fagrapport 42, 2017
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Ser vi nærmere på de Utviklingstrekk som nå gjør seg gjeldene for reisende i Norge og i vår region, kan disse
oppsummeres som følgende:
•

Forventninger om skreddersøm
o Gjestene forventer spesialsydde opplegg tilpasset eget behov, reisefølge og tid

•

Anerkjennelse og å bli sett (i sosiale medier)
o Deling i sosiale medier blir en viktigere del av reiseopplevelsen. Delbare opplevelser,
spektakulære steder og situasjoner, naturfenomener og kjente personer liker kundene å bli
delt med

•

Variasjon mellom ferier og innenfor en ferie
o Kundene gjennomfører svært ulike ferier, noen aktive – andre kun med avslapping som formål.
Ofte søker kundene tilsvarende variasjon innenfor samme ferie

•

Økt etterspørsel etter autentiske opplevelser
o Ekte, forankrede opplevelser, mennesker, historier og lokal mat er etterspurt – langt mer enn
tidligere

•

Vil delta aktivt, ikke bare observere på avstand
o Kundene vil delta i opplevelsene og skape opplevelsene sammen med leverandørene gjennom
«co-creation»

•

Økning i etterspørsel etter Adventure Travel
o Stor økning i etterspørsel etter soft-adventure og reiser som både utfordret og tilfredsstiller
kropp og sjel

•

Digitalisering
o Kundene er alltid på nett tilbydere som ikke har tatt digitalisering på alvor – er ute av markedet.
Å være med innebærer å produsere interessant innhold, være relevant i SoMe og ha døgnåpen
butikk på nett

•

Nye markeder - Kina & Asia
o Besøk fra Kina til Norge har økt kraftig de to siste årene og veksten ser ut til å fortsette.
Kineserne kommer, de proaktive reisemålene legger føringer for hvilke målgrupper i dette
enorme markedet de vil har besøk fra

Kilde; Innovasjon Norge og Norsk Reiseliv.
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Med hensyn til konkret etterspørsel etter produkter og opplevelser ser vi følgende hovedtrekk blant alle turister
i Norge i 2015 (Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse, sommer 2015):
•
•
•
•

Viktigste aktiviteten for både nordmenn og utlendinger er å være sammen i naturen
Mat som i restaurantbesøk og lokal mat og drikke er viktig både for nordmenn og utlendinger
Av naturbaserte aktiviteter er det å oppleve fjellene og fjordene samt gå tur, svært attraktivt
Lokalmat, lokal kunst, kultur og historie er viktigere for utlendinger enn for nordmenn

Konkret etterspørres følgende i en Norgesferie:

Slappe av
Oppleve naturen
Være sammen med andre
Ha det moro
Gå på restaurant
Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer
Shoppe
Oppleve fjellene
Gå turer på over 2 timer
Besøke historiske bygninger/steder
Oppleve fjordene
Fiske i ferskvann
Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.)
Gå på konserter/festivaler
Besøke kunstutstillinger/museer
Fiske i saltvann
Sykle
Sightseeing
Besøke fornøyelsesparker
Oppleve lokal historie og legender
Oppleve nattelivet
Oppleve lokal kultur og levemåte
Gå toppturer
Besøke nasjonalparker
Padle kajakk/kano
Teste mine grenser
Oppleve tradisjoner og nasjonale fester
Være med på idrettsarrangement

0%

10%

20%

Alle utlendinger

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Norge

Som det fremgår av grafene er det noe forskjell i hva som etterspørres blant utlendinger og nordmenn. Både det
å oppleve naturen, lokal kultur og mat etterspørres i sterkere grad blant utlendinger enn blant nordmenn.
Nordmenn på ferie i eget land er mer opptatt av å ha det moro og oppleve noe sammen med andre.
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9.4 VEDLEGG 4. TRAFIKKUTVIKLING DE SENERE ÅR OG FREMTIDIGE FORVENTNINGER
Med 1,24 milliarder turistankomster ble 2016 et rekordår for internasjonal turisme. Økningen er på 3 %
sammenlignet med 2015. Det tilsvarer 46 millioner reisende på tvers av landegrenser med minimum en
overnatting. Det betyr at hver syvende person i verden krysset en landegrense i løpet av 2016 (UNWTO). Tall fra
World Travel & Tourism Council viser at tilsvarende tall for verden er en av hvert tiende årsverk er innen turisme
og reiselivsnæringens andel av verdensøkonomien ligger på 10 %.
Det samlede turistkonsum i Norge var omlag 160 milliarder kroner i 2015 (SSB). Mens de norske turistenes
forbruk er relativt stabilt, er det særlig de utenlandske turistenes konsum som har økt i perioden.
Utenlandske turister brukte vel 45 milliarder kroner i Norge i 2015. Deres turistkonsum i Norge utgjorde 28,6 %
av det totale turistkonsumet, mot 26,3 % i 2013. Tall fra SSB viser at reiselivsnæringens andel av BNP i fastlands
Norge var 4,2 % i 2015, mot 4,1 % i 2014. Videre viser Satellittregnskapet for turisme (SSB) at det var 158 400
årsverk i reiselivsnæringen. Det betyr at reiselivsnæringens andel av sysselsettingen i fastlands Norge lå på 6,9
%. Grovt kan man si at 1 av 15 jobber i reiselivsnæringen.
Et annet måltall for utviklingen turisme i Norge er kommersielle gjestedøgn (SSB). Kommersielle gjestedøgn
måler overnattinger på hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem (over 10 senger). Det var litt over
33 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge i 2016. Det er en økning på 5 %, eller 1,5
millioner gjestedøgn fra 2015. Norske gjestedøgn økte med 2 %, mens antall utenlandske gjestedøgn økte med
10 %. Samtidig økte utenlandske ankomster ved hotellene med 12 % viser tall fra SSB. Antall ankomster i Norge
øker mer enn resten av verden, som betyr at Norge for andre år på rad, tar en større andel av internasjonal
turisme.
World Tourism Organization (UNWTO) trekker frem tre forhold som har preget internasjonal turisme i 2016. Det
er terrorfrykt, vekslingskurs og lave oljepriser. Det er forhold som også kan ha bidratt til at flere valgte å reise til
Norge. Samtidig viser Trackerundersøkelsen til Innovasjon Norge at interessen for å legge ferien hit, har økt
betraktelig, noe som norsk reiseliv har hatt glede av de siste årene.
Sommeren er høysesong for feriereiser til og i Norge. SSBs tall for hele Norge sommersesongen 2017, maiaugust, ligger 1 % høyere enn sommersesongen 2016. At veksten ikke er større, skyldes nedgang i norske
gjestedøgn på 1 %. Antall utenlandske ligger 4 % over fjoråret. Veksten kan virke lav, men dette er økning basert
på gode tall for 2017. Sommersesongen 2017 er den fjerde sommersesongen på rad med en god økning fra
utlandet. Sammenlignet med sommeren 2013, har antall utenlandske gjestedøgn økt med 37 %, som tilsvarer
1,65 millioner flere gjestedøgn.
Hotellene i Akershus har vunnet markedsandeler hittil i 2017. Fylkets andel av hotellmarkedet har gått opp fra
8,47 % i januar-august 2016 til 8,65 % i 2017. For campingplassene og hyttegrendene har markedsandelen gått
opp fra 0,54 % til 0,88 %. Dermed har Akershus hatt 5,97 % av landets samlede kommersielle overnattingsmarked
i januar-august 2017 mot 5,62 % i 2016.
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Når det gjelder Follo som i SSB sitt statistikkgrunnlag omfatter kommunene Ås, Frogn, Oppegård, Enebakk, Ski,
Vestby og Nesodden, er det i perioden januar – august 2017 en økning i antall kommersielle gjestedøgn på 4,2 %
sammenlignet med 2016. Se tabell under med tall for de enkelte markedene.
Figur 7-1. Kommersielle gjestedøgn Follo jan-aug 2017 (SSB).

2017

2016

Endring

%

I alt

123 249

118 225

5 024

4,2

Nordmenn

102 186

99 097

3 089

3,1

Utlendinger

21 063

19 128

1 935

10,1

Sverige

5 266

6 345

-1 079

-17

Tyskland

3 016

2 417

599

24,8

Danmark

1 499

1 375

124

9

Storbritannia

1 428

1 445

-17

-1,2

Sør-Afrika

1 352

12

1 340

11166,7

USA

1 074

285

789

276,8

Kina

715

2 496

-1 781

-71,4

Nederland

656

332

324

97,6

Spania

638

609

29

4,8

Asia ellers

597

244

353

144,7

Europa ellers

491

567

-76

-13,4

Polen

429

233

196

84,1

Italia

396

131

265

202,3

Frankrike

394

283

111

39,2

Belgia

313

76

237

311,8

Finland

303

257

46

17,9

UNWTO spår 4 % vekst i internasjonale turisme hvert år frem mot 2030. Den globale turismeveksten fortsetter
og det er ingen ting som tyder på at Norge i kommende ikke skal ta en relativ andel av denne veksten.
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9.5 VEDLEGG 5. EKSEMPEL FRA ANNEN KOMMUNE
Reiseliv er en prioritert næring i mange kommuner i Norge. De største og mest kjente er Hemsedal, Gol (Geilo),
Trysil og Aurland kommune (Flåm).

Når vi skal velge et eksempel fra en annen kommune, sammenlignbar med

Vestby kommune, som har satset på utvikling av besøksnæring, faller valget på Risør kommune. Risør kommune
har ca 7 000 innbyggere og Risør by blir ofte kalt «Den hvite by ved Skagerak». Kommunen har et rikt
rekreasjonstilbud og kjente festivaler som Risør Kammermusikkfestival og Risør Trebåtfestival. Om sommeren
fylles hytter og feriehus av besøkende og besøksnæringen i Risør har tradisjonelt sin toppsesong i
sommermånedene.
Risør By AS ble stiftet i 2015 som et samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv. Et økonomisk
forpliktende samarbeid mellom kommune og næringsliv er noe av det som særtegner selskapet. Formålet med
selskapet er å styrke lokale og regionale bedrifters lønnsomhet og verdiskaping. Partene deler ambisjonen om
økning i besøk, omsetning og lønnsomhet. Risør By AS har som målsetting å være den mest attraktive
samarbeidspartner for næringsliv og kommune innenfor profilering og handelsaktiviteter, sentrumsutvikling og
kulturaktiviteter. Selskapet har en aksjekapital på 150 000,-. Per desember 2016 har selskapet omlag 180
aksjonærer. Av disse er ca halvparten næringsdrivende. Risør Kommune er største aksjonær med 32,9 % av
aksjeporteføljen. Hovedaktivitetene i selskapet er som i følgende oversikt, i tillegg driver Risør By AS driver
turistinformasjonskontor/digital turistinformasjon.

Risør By AS har hatt en positiv utvikling siden etableringen. Økende antall aksjonærer viser at næringslivet har
igjen for fellessatsingen i selskapet. Risør kommune er også positiv til selskapets utvikling og de effekter og
synergier som skapes. Budsjettet for 2016 balanserte i 1.9 mill. NOK hvor finansieringen er omlag 50/50 % fra
Næringslivet i Risør og Risør kommune.
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9.6 VEDLEGG 6. MAL FOR UTVIKLING AV DIGITAL STRATEGI FOR REISELIV OG HANDEL I VESTBY KOMMUNE

En digital strategi bør inneholde en langsiktig tilnærming til hvordan vi håndterer de ulike plattformene på en helthetlig måte - som bygger salg av opplevelser,
reiselivs- og handelstjenester i Vestby kommune. Den digitale strategien skal være forankret i fellesskapets forretningsmål og strategier og skal sikre at alle
drar i samme retning. Når strategien er utformet kommer tiltakene som skal distribuere nettstedet og skape salg for de enkelte bedriftene

5 sentrale spørsmål å svare på i en digital strategi

1.
2.
3.
4.
5.

Hva vil vi med digitale kanaler?
Hva trenger brukerne, og hvordan finner de oss?
Hva slags grep gir best effekt, hvor skal vi sette inn støtet?
Hvordan kan vi drive kontinuerlig utvikling og forbedring av kanalene?
Hvordan påvirker disse anbefalingene virksomheten?

Noen begrepsforklaringer:
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•

Digitalt konsept – spissing av overordnet digitalt konsept og utvikling av eventuelle delkonsepter for optimal gjennomslagskraft i markedet.

•
•
•
•

Kanalvalg – web, mobil, nettbrett, sosiale medier osv.
Innholdsstrategi – tilrettelegging for produksjon, publisering og vedlikehold av innholdet på tjenesten.
Distribusjonsstrategi – søkemotoroptimalisering, digital markedsføring og sosiale medier.
Plan for organisatorisk implementering – forankring, kompetanse, rutiner, måling og oppfølging.

Overordnet strategi for fellesskapet i Vestby kommune, reiseliv & handel

Tips og verktøy

Visjon / hovedmål til virksomheten

Identifiser de viktigste nøkkelordene (søkebegrepene) som
beskriver Vestby som mål for opplevelser og handel
Verktøy:
Google Keyword planning tool
Google Trends Explore

Hvorfor eksisterer vi? Hva ønsker vi å oppnå? Hvor ønsker vi å være i framtiden?
Dette gjelder overordnet for fellesskapet i Vestby kommune, ikke bare hva vi ønsker å
oppnå digitalt.

Hvem er målgruppene våre

Lag personas på typiske gjester

Hvem er de og hva kjennetegner de? Si gjerne noe om prioritering av målgrupper, og

Kilder til innsikt:
Google Analytics
Sosiale medier statistikk

også om det er noen målgrupper vi velger å IKKE prioritere/rette oss mot.

Status posisjon og muligheter
Hvor står vi digitalt i dag og hvordan gjør konkurrentene våre det?

Verktøy: Se strategiplan

Definer de viktigste utfordringene og mulighetene.

Hva vil vi oppnå med vår digitale kommunikasjon

Mål: Se strategiplan

Øke omsetning, redusere kostnader, bygge merkevare mm

Hvor og hvordan skal vi møte målgruppene våre?
Hva er din bedrifts wow-faktor? Hva vil du at gjestene dine skal snakke om?
Og hva slags innhold virker best hvor og til hvilke tidspunkt?
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Kanaler

Hva skal måles (KPI’er)

Tips og verktøy

Kanal: Nettside
Formål:
Målgruppe:
Frekvens:
Budsjett:
Ansvarlig:
Kanal: Facebook-side
Formål:
Målgruppe:
Frekvens:
Budsjett:
Ansvarlig:
Kanal: Instagram
Formål:
Målgruppe:
Frekvens:
Budsjett
Ansvarlig:
Kanal: Nyhetsbrev
Formål:
Målgruppe:
Frekvens:
Budsjett:
Ansvarlig:
Kanal: Digitale kampanjer
(display/banner, søkemotorannonsering, annonser sosiale medier)
Formål:
Målgruppe:
Frekvens:
Budsjett:
Ansvarlig:

Hva skal måles (KPI’er)
- øke antall besøk x%
- øke konv. raten x%
Referanseverdier for
suksess:

Mål hva brukerne gjør på
nettstedet ditt, og finn ut om
det faktisk fungerer!

- x antall fans innen året
- x% økning i ukentlig
rekkevidde
- x% økning i engasjement

Verktøy målsetninger mm:

- x antall fans innen året
- love rate x%
- talk rate x%
- spread rate x%

Kilder til innsikt:

- åpningsrate x %
- klikkrate x %
- konverteringsrate x%
- øke antall abonnenter til x
innen året

Verktøy:
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Kilder til innsikt:
Rapporter fra verktøyet du
bruker til utsendelser
Google Analytics

