
Innovasjon på Nord-Jæren:
Forus i den nye kunnskapsøkonomien   

Ragnar Tveterås

IKDP Forus seminar 3. mai 2016



Hva kan vi være enige om?



Hva kan vi være enige om?

• At i framtiden kan ikke regionen basere seg på 
verdiskaping fra petroleumsrelaterte 
høyproduktive bedrifter og arbeidsplasser i 
det omfang vi har i dag



Hva kan vi være enige om?

• At i framtiden kan ikke regionen basere seg på 
verdiskaping fra petroleumsrelaterte 
høyproduktive bedrifter og arbeidsplasser i 
det omfang vi har i dag

• At regionen da må gjøre seg attraktiv for en 
kritisk masse av andre høyproduktive 
kunnskapsintensive virksomheter og 
kunnskapsarbeidere for å sikre levestandard 
og velferd



Kunnskapsintensive virksomheter og 
kunnskapsarbeidere - lokaliseringsfaktorer
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Vi er langt fra toppen på 
internasjonale rangeringer

Kilde: Leff and Petersen (2015) ”Beyond the Scorecard: Understanding global city rankings”



Men til gjengjeld er vi i 
kostnadstoppen

Kilde: NUMBEO



Regionen er på toppen i verden 
og Norge også på lønn
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Prosent andel med høyere utdanning

Regionen får en 

lønnspremie –

en ”petroleumsrente”



Hvordan skal framtidens Forus se 
ut?



Ikke planlegg Forus for Forus 
alene, men for regionen

• Forus kan betraktes som et virkemiddel for å 
styrke regionens totale attraktivitet for 
kunnskapsintensive bedrifter og 
kunnskapsarbeidere

• Forus kan være et viktig virkemiddel for å 
styrke regionens fremtidige verdiskaping og 
velferd



Regional diversitet styrker total 
attraktivitet

Diversitet i naturgitte

og menneskeskapte kvaliteter

og tjenester



Regional diversitet styrker total 
attraktivitet

• Virksomheter vekter lokaliseringsfaktorer ulikt

– Transport og reisetid

– Fysiske omgivelser

– Nærhet til leverandører og kunder

• Mennesker etterspør mange ulike kvaliteter og 
tjenester og vekter disse ulikt

– Arbeid

– Fritidsaktiviteter

– Helse og sunnhet



Forus sine kvaliteter må ses i 
sammenheng med regionens

• Historisk har Forus hatt unike kvaliteter som 
har styrket regionen totale attraktivitet 



Bedrifters ulike vekting av 
lokaliseringskriterier bidrar til dette

Men dette har også blitt 

påvirket av politikere og deres

virkemiddelbruk



Menneskers ulike vekting av 
lokaliseringskriterier bidrar til dette



Forus sine kvaliteter i framtiden

• Areal?

• Sentralitet?

• Tempo?

• Fleksibilitet?

• Pris?



Kunnskapsutfordringer til 
regionen

• Mange kunnskapsintensive sektorer er 
avhengige av FoU

• Regionen har lav kapasitet på FoU og høyere 
utdanning

• Regionen trenger å styrke koblinger mellom 
FoU og næringslivet
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Kunnskaps-
aksen?
Nytt sykehus

Jordbruk, bolig 

eller næring?

Nye modeller 

for kobling av 

kunnskap?



Framtidens transport regime 
en viktig lokaliseringsfaktor



Forus - storskala laboratorium

• Forus har et helt unikt potensiale pga

– Sentral lokalisering i regionen

– Høy verdiskaping og antall arbeidsplasser

– Utviklingsmuligheter som bo-område

• På Forus kan derfor kostnadene ved storskala 
eksperimenter fordeles på mange og gi et 
økonomisk bærekraftig marked



Forus - storskala laboratorium

• Vi kan derfor tillate oss å eksperimentere på 
Forus

• Eksempler

– Transport-teknologier og -løsninger

– Energi og klima teknologier

– Nye fysiske og organisatoriske modeller for 
kunnskapsbedrifter og kunnskapsarbeidere

– Unik urbanitet



Konklusjoner

• Forus skal styrke regionens totale attraktivitet 
med unike kvaliteter

• IKDP Forus må derfor være en plan som tar 
utgangspunkt i regionens behov for styrket 
konkurransekraft og attraktivitet



Konklusjoner

• Alt kan ikke styres og planlegges politisk 

• Vi må også ha en intern regional konkurranse 
om lokaliseringsattraktivitet - innenfor visse 
rammer



Konklusjoner

• Viktige kvaliteter til framtidens Forus må være 
areal, tempo og fleksibilitet.

• Vi må tillate Forus å være et storskala 
laboratorium 


