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Vår overordnede målsetting er: 
 
 

Flere bedriftsetableringer og investeringer i 
Bergensregionen 
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Dette er Invest in Bergen  
 
Invest in Bergen har som overordnet målsetting å få flere bedriftsetableringer og 
investeringer i Bergensregionen, samt å ta imot delegasjoner som kommer til 
regionen.  
 
Disse kommunene samarbeider om Invest in Bergen:Askøy, Austrheim, Bergen, Eidfjord, 
Fedje, Fusa, Gulen, Jondal, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Os, Osterøy, 
Radøy, Samnanger, Sund, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden. 
 
Styringsgruppen 
Det er etablert en styringsgruppe for Invest in Bergen, bestående av ordførere som 
representerer hver sin geografiske del av fylket. I 2018 har styringsgruppen hatt følgende 
sammensetning: 
 
Roald Kvamme, Hordaland fylkeskommune, leder 
Julie Andersland, Bergen kommune 
Børge Haugetun, Øygarden kommune 
Karstein Totland, Masfjorden kommune 
Jon Larsgård, Jondal kommune frem til sommeren 2018, ble erstattet av Hans Petter 
Thorbjørnsen, Ulvik kommune 
Marie E. Lunde Bruarøy, Os kommune 
Hans Erik Ringkjøb, Voss kommune 
 
 
 

Resultater 2018 
Invest in Bergen var i kontakt med 19 bedrifter. 

 

8 besøk og 3 etableringer i 2018. Corvus Energy var en av dem. Det er 

den største bedriften vi har vært i kontakt med i forbindelse med en etablering.  
 

I 2019 jobber vi videre med 13 av bedriftene vi var i kontakt med i 2018.  

 
Gjennom GreenByte-samarbeidet har vi fått frem  

7 mulige datasenterlokasjoner i regionen.  

 

Vi tok imot 33 delegasjoner i 2018.  
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Resultater 2018: Tre etablering, åtte besøk og 19 hevendelser 
 
Invest in Bergen har vært i kontakt med 19 bedrifter i 2018, tre av disse har etablert 
seg i regionen. I løpet av 2018 har vi hatt åtte selskap på besøk, flere av disse følger vi 
opp i 2019, med mål om at det materialiserer seg i flere etableringer.  
 
Den største aktøren vi har vært i kontakt med er Corvus Energy, som nå har etablert seg i 
Bergen kommune. Vårt bidrag til Corvus var å finne egnede lokaler til deres produksjon, vise 
dem rundt til aktuelle områder, og skaffe til veie nødvendig informasjon for at de skulle kunne 
fatte beslutning om hvor det var mest hensiktsmessig for dem å etablere seg i regionen.   
 
Andre etablerere samt andre som har vært her for å vurdere etablering i regionen, har vi 
presentert for klynger og andre miljøer, vi har hjulpet med å finne frem til mulige 
samarbeidspartnere, presentert forskningsmiljøene, vært i kontakt med UDI for å hjelpe til 
med visumsøknader og svart på andre spørsmål selskapene har angående en eventuell 
etablering i Norge. Det krever relativt mye oppfølging i forbindelse med det enkelte besøk, og 
vi erfarer at når noen først har besluttet å komme hit, kommer de raskt.  
 
Vi ønsker å rette en stor takk til klynger og forsknings- og utviklingsmiljøene, Bergen 
Teknologioverføring, UDI og andre gode krefter som velvillig har stilt opp eller hjulpet til med 
nyttige avklaringer i forbindelse med besøk, vanligvis på relativt kort varsel.  
 
 

 
 
Dette er Invest in Bergen 2018/2019. Vidar Totland og Tone Hartvedt (Invest in Bergen og 
GreenByte), Ben Steele (kommunikasjon og mottak delegasjoner) og Tore Mong 
(GreenByte). 
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Markedsføring og profilering 
2018 har vi gjort en del tiltak innen profilering av marin næring med filmsnutter, og mer 
oppdatert informasjon om verdikjeden innen denne næringen som antagelig er den mest 
komplette verdikjeden i regionen. Vi ser at mange av henvendelsene vi får nettopp gjelder 
marin næring. Bergensregionen er kjent for sjømat, og her kan vi posisjonere oss enda 
sterkere i tiden fremover.   
 
Vi har vært involvert i den nye konferansen The Ocean som ser dagens lys 17. september 
2019. En samlet havklynge står bak dette initiativet, inkludert kommuner og fylkeskommune 
og forsknings- og utviklingsmiljøene. Denne konferansen vil og gi gode muligheter for å 
markedsføre regionen som stor innen havnæringene.  
 
Vi har også fått et godt samarbeid med Invest in Norways Oslo-ansatte og det internasjonale 
nettverket de har bygget opp.  
 
GreenByte 
GreenByte og arbeidet med å tilrettelegging av datasenterlokasjoner og få på plass 
datasenteroperatører fortsetter.  
 
Invest in Norway har stort fokus på datasenteretableringer, og har samlet de norske 
initiativene. I 2018 ble det organisert flere felles reiser til messer og konferanser innen 
datasenternæringen. Invest in Norway å fortsette dette koordineringsinitiativene i 2019. 
GreenByte vil delta på noen av de felles turene i 2019.  
 

 
 
 
 
 
På nettsidene www.greenbyte.no presenteres fem aktuelle lokasjoner for datasentre i 
regionen:  
 

 Dale fabrikker, Vaksdal 

 Skipavika, Gulen 

 Børdalen, Samnanger 

 Matre og Haugsværdalen, Masfjorden 

 Kokstad, Bergen 
 

Det er planer om å 
bygge et 
datasenter i 
forbindelse med 
en ny ByArena på 
Kokstad i Bergen. 
Her er 
sirkulærøkonomi en 
viktig del av 

planene.  

http://www.greenbyte.no/
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Vi ser at det åpner seg muligheter for flere lokasjoner, og vil jobbe for å få disse frem i løpet 
av 2019. Vi har jobbet med flere mulige lokasjoner i Bergen, Os og Voss.  
 
I løpet av 2018 har arbeidet med utvikling av nye datasenterlokasjoner ikke bare vært 
avhengig av nok kraft og god fibertilgang, men industrien er nå også opptatt av 
sirkulærøkonomi. Hvordan kan varmen datasentrene skaper resirkuleres og brukes til 
oppvarming?  
 
Å se datasentre som en del av energisystemet er blitt en del av utbyggingen av ByArena-
prosjektet på Kokstad. Den løsningen som skisseres er å bygge et datasenter i tilknytning til 
byarenaen, og bruke varmen fra datasenter til oppvarming. Det gir god sirkulærøkonomi. På 
Kokstad kan også overskuddsvarme ledes inn på BKKs fjernvarmeanlegg.  
 
På stedet service 
I løpet av 2018 har Invest in Bergen tatt imot åtte bedrifter som vurderte å etablere seg i 
regionen. Tre av disse etablerte seg her: Corvus, Manolin og Vekrasoft.  
 
I 2018 har vi jobbet for å profesjonalisere vertskapsrollen og gjøre besøkene så gode som 
mulig for dem som er her. Det betyr at vi kan svare på så mange spørsmål som mulig i 
forbindelse med en etablering. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra dem som har vært her.  
 

 
 
 
Visningssenter 
Sammen med GCE Subsea, NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation Cluster og 
Maritime Bergen fikk vi innvilget støtte fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og 
Innovasjon Norge til å utrede mulighetene for å få etablert et Nasjonalt visningssenter for de 
blå næringene i Bergensregionen.  
 
Mottak delegasjoner 
Invest in Bergen er ansvarlig for å ta imot delegasjoner på vegne av kommunene og 
Hordaland fylkeskommune. I løpet av 2018 tok vi imot 33 delegasjoner, 28 av disse fra Kina.  
 
I 2019 har vi etablert en «One point entry»-fane på Invest in Bergens nettside.  
 

Her er Invest in 
Bergen på 
befaring med 
Corvus Energy i 
Arcus’ gamle 
lokaler på Midttun 
i Bergen, hvor de 
nå har besluttet å 
etablere bedriften.  
 
Geir Bjørkeli CEO i 
Corvus til høyre i 
bildet.  
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Næringsvennlig offentlig sektor 
Kommunenes oppgave etter plan og bygningsloven knyttet til kommuneplan med juridisk 
bindende arealdel (KPA) og annen oppfølging av reguleringsplanarbeid og annen 
detaljplanlegging er en svært viktig mulighet for kommunene til å ta en aktiv rolle i 
næringsutviklingen i kommune. Invest in Bergen har fokus på KPA-arbeidet i kommunene 
samt pågående reguleringsplaner der næringsinteresser er sentralt tema.  
 
Næringsarealer er en nødvendig ressurs for mulige lokaliseringer av nye selskap i regionen, 
enten i eksisterende bygg eller på nye næringsarealer (greenfield) – eventuelt som 
«gjenbruk» av gamle næringsarealer i transformasjonsområdene («brownfield»). I noen av 
kommunene er «riktig plasserte» næringsområder til «riktig pris» en mangelvare. Endring og 
omstilling i næringslivet vil også gi føringer på etterspørselen etter ulike typer 
næringsarealer. 
 
 

 
 
 
Invest in Bergen har i 2018 fulgt flere planprosesser for å støtte opp under ønsket om å sette 
av arealer i kommunene til næring, blant annet gjennom Hordaland fylkeskommunes 
møteplass «Planforum». Invest in Bergen har i 2018 gitt høringsuttalelser til KPA-forslag for 
Austrheim og Vaksdal kommuner, samt merknader til sentrale reguleringsplaner for 
kommunene Sund (Golta), Øygarden (Kollsnes Næringspark) og Os(Lyseparken)  
 
Arealguiden  
www.arealguiden.no gir oversikt over regulerte næringsarealer av en viss størrelse i 
regionen, og hvilke arealer og større bygg som er ledige. Vi har god nytte av dette verktøyet, 
og ser at Arealguiden gir potensielle interesserte et første inntrykk av hvilke muligheter som 
finnes i regionen. Portalen gir oss også en god plattform for dialog med større 
eiendomsbesittere i regionen.  
 
Englandskabelen 
Vår deltakelse i påvirkningsarbeidet for realisering av Englandskabelen (http://no-uk.com/) 
fra 2017 ble fulgt opp i 2018. Både prosessen med å komme i inngripen med statlige midler 
til Englandskabelen og stamnett for fiberoptiske linjer inn og ut av Hordaland er stoppet 

Vi besøkte 
Nordhordland 
Næringspark i 
2018. Her er eier 
Tommy 
Gulbrandsøy 
(t.v.) sammen 
med Vidar 
Totland, Invest in 
Bergen. 

http://www.arealguiden.no/
http://no-uk.com/
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opp i påvente av nødvendige avklaringer for Nasjonalt kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 
knyttet til konkurransereglene i ESA (EU). 
 
Arbeidet må ses i sammenheng med samarbeidsprosjektet GreenByte. Ut fra strategiske 
vurderinger har derfor BKK Digitek valgt å realisere på egenhånd legging av ny fiberlinje 
mellom Bergen og Stavanger, samt investert i fiber langs Bergensbanen og Sørlandsbanen i 
regi av Bane NOR.  
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2019: Få flere leads 
 
I 2019 har Invest in Bergen satt seg høye mål, nemlig å få flere relevante henvendelser 
om etableringer her i vår region – altså flere leads. For å oppnå dette, har vi valgt 
følgende strategier: 
 
 

Aktivt salg 
For å nå det overordnede målet om å få flere leads satser vi i 2019 på å delta på ulike 
arrangementer innen våre sterke næringer. Det gir oss anledning til å treffe nye bedrifter som 
kan være aktuelle for å etablerere seg i vår region, skaffer oss ny kontakter og vi får vist at vi 
finnes. Det gir oss også mulighet til å markedsføre disse næringene i forkant av eventene.   

 
 Vi ønsker å være til stede på disse arenaene i 2019:  

o NASF (North Atlantic Seafood Forum, Bergen) Vurdere om vi skal gjøre noe her. 
o Nor-Shipping, juni i Oslo. Delta på fellesstander som Maritime Bergen 

tilrettelegger for. God markedsføring og skape oppmerksomhet omkring vår 
tilstedeværelse i forkant og mulighet for å treffe oss under arrangementet.  

o Aqua Nor, august i Trondheim. Delta på fellesstand som blant annet Hordaland 
fylkeskommune tilrettelegger for. God markedsføring og skape oppmerksomhet 
omkring vår tilstedeværelse i forkant og mulighet for å treffe oss under 
arrangementet. 

 Samarbeid med klyngene.  
o Få flere leads gjennom klyngene.   
o The Ocean. Det står en samlet region med klynger, FoU-institusjoner og det 

offentlige, bak dette initiativet. Målet er å skape en arena hvor regionen kan vise 
frem og promotere havnæringene. Dette er en utmerket anledning til å drive 
omdømmebygging for havnæringene.  

o Filmsnutter og presentasjoner.  
 

 Datasentre 

o Videreutvikle et attraktivt økosystem for datasentre hvor vi inngår som bærekraftig 
datasenter hub i den digitale infrastrukturen i Norden og Europa. 

o Ferdigstille grunnlaget for etablering av datasenteroperatør(er), med internasjonalt 
kundegrunnlag 

o Forsterket målrettet markedsføring av regionen som morgendagens hub for 
fremtidsrettet bærekraftige datasentre.  

o Økt samarbeid med Invest in Norway om helhetlig internasjonal markedsføring av 
Norge og Hordaland som datasenterregion.    

 

 GreenByte. Delta på datasentersamling sammen med Invest in Norway. Den største er i 
Monaco, det vurderes også andre messer og konferanser det er strategisk riktig å være 
til stede på.  

 

 

På stedet service 
 Profesjonalisering av på stedet service. Hvordan kan vi bli enda bedre til å rigge 

gode møter for dem som kommer hit. Hvordan kan vi gjøre dette enda bedre og mer 
profesjonelt.  
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 Mottak delegasjoner 
o Profesjonalisere og strømlinjeforme mottak av delegasjoner.  
o Vurdere om regionen skal jobbe mer aktivt for å få delegasjoner vi ønsker til 

regionen. 
 
 

 
 
 
Nasjonalt visningssenter for havnæringene 
Sammen med klyngeorganisasjonene NCE Seafood Innovation Cluster, GCE Subsea, NCE 
Maritime CleanTech, Maritime Bergen og Bergen Næringsråd, har vi fått finansiering til Fase 
1 av prosjektet Nasjonalt visningssenter for havnæringene lagt til Bergen. Finansieringen er 
kommet fra Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Invest in 
Bergen ser på kundereisen for innkommende delegasjon 
 
 

Næringsvennlig offentlig sektor 
Englandskabelen NO-UK 
Vi følger opp arbeidet i 2019 som en del av GreenByte-prosjektet. Bedret fiberforbindelse ut 
av regionen/landet vil styrke konkurranseposisjonen for potensielle datasentre i regionen. 
http://no-uk.com/ . BKK er deleier i NO-UK.  
 
Kjernenett i Hordaland 
Invest in Bergens engasjement i utvikling av kjernenett i Hordaland, henger logisk sammen 
med vårt GreenByte-engasjement.  
 
Arbeidet med å utvikle kjernenettet har stoppet opp på grunn av manglende avklaringer 
knyttet til konkurransereglene i Nkom. Hordaland fylkeskommune har en sentral oppgave 
knyttet til å fordele støtte til aksessnettet i kommunene. Denne potten er styrket for 2019. Det 
vil bli vurdert om det vil være mulig å erstatte forventede midler til stamnettet med midler til 
aksessnettet, og prioritere søknader som vil kunne gi strategisk viktige forbindelser inn og ut 
av fylket.  
 
 

Delegasjon fra 
den spanske 
byen Denia 
besøkte Bergen 
og regionen i 
sommer.  
Her er Denia-
delegasjonen i 
forkant sammen 
med Tone 
Hartvedt; Invest in 
Bergen, Marianne 
Johnsen; Bergen 
Reiselivslag og 
Atle Kvamme fra 
Bergen 
Næringsråd.  

http://no-uk.com/
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Oppfølging KPA og planprosesser 
Invest in Bergen fortsetter å følge opp KPA- og planprosessene i eierkommunene. Vi har 
særlig fokus på næringsareal i disse prosessene.  
 
Følge opp Arealguiden 
Arealguiden er et nyttig verktøy for oss. Arealguiden som verktøy har i løpet av 2018 vært 
gjennom en større oppgradering. Sammen med behovet for å oppdatere innholdet på vår del 
av Arealguiden vil dette kreve mer fokus i 2019 enn inneværende år. I 2019 skal det 
vurderes hvordan arealer som er egnet for datasentre kan legges inn i guiden. 
 
Besøke kommuner og næringsareal 
Vi fortsetter med å besøke kommuner og større næringsareal i regionen.  


