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Bakgrunn 
 

Strategisk Næringsplan for Ofoten (SNPO) ble vedtatt i Ofoten Regionråd den 17. november 2017. 

Planen ble vedtatt av bystyret i Narvik den 01.02.2018. SNPO er Narvik kommunes overordnede plan 

for næringsarbeidet og har en handlingsplan som er forankret i SNPO og Narvik kommunes 

planstrategi. Handlingsplanen skal være et dynamisk verktøy og det legges opp til årlige rulleringer. 

SNPO er et resultat av en rekke innspillmøter, der man har prioritert satsingsområder for regionen. 

Satsingsområdene er basert på kommunenes komparative fortrinn. Det er gitt innspill fra politikere, 

kommuner og næringsliv i hver av samarbeidskommunene. 

Satsingsområder er: Teknologi og innovasjon; grønt skifte; digitalisering; kompetanse. 

De fem prioriterte næringene er: Grønn transport, logistikk og infrastruktur; Forsvaret; Reiseliv; Blå 

næringer; Fornybar energi/kraft. 

Strategiene i SNPO er overordnede målsettinger, mens handlingsplanen representerer målrettede 

handlinger og tiltak som skal gjennomføres i forbindelse med næringsarbeidet i planperioden.  
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Grønn transport, logistikk og infrastruktur 
Tiltak Tidsramme Ansvarlig og 

medvirkende 
Markedsføring av Narvik som logistikk-knutepunkt 

- Utvikle presentasjonskonsept 
- Markedsføring overfor lokale, nasjonale og 

internasjonale beslutningstakere 
- Flere logistikkarenaer 

2018 Futurum, Narvik Havn, 
Narvikgården 

Etablering av flere distribusjonsaktører 
- Markedsføring og innsalg av Narvik som sted for 

etablering 

2018-2019 Futurum, 
Narvikgården, Narvik 
Havn 

Arealkartlegging 
- Kartlegging av areal for etablering av direkte og 

indirekte logistikkaktører 

2018 Narvikgården, Narvik 
Havn, Areal- og 
samfunnsutvikling 

Ofotbanen – kapasitetsøkning, dobbeltspor 
- Politisk påvirkning 
- Kontinuerlig fokus på Narvikterminalen 
- Øst-Vest samarbeidsprosjekter 

2018-2019 Futurum, Narvik Havn, 
politisk nivå 

Narvik Havn 
- Arealutvikling; Nye Narvik Havn 
- Trafikkutvikling; flere skipsanløp 
- Funksjonsutvikling; agent & servicefunksjoner, 

besiktigelse, terminalutvikling 

2018-2019 Narvik Havn, Areal- og 
samfunnsutvikling, 
politisk nivå 

Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes 
- Arealutvikling; flyplasshotell 
- Trafikkutvikling; flytransport havbruksprodukter 

2018-2019 Futurum, 
Narvikgården, 
næringsaktører 

Vei – infrastruktur 
- Hålogalandsveien 
- Bypakke Narvik  

2018-2019 Areal- og 
samfunnsutvikling, 
Politisk nivå, Futurum,  

Smartcity  
- Utarbeide smartcity strategi  
- Etablere nettverk og arenaer   
- Gjennomføre praktiske tiltak 

2018-2019 Areal- og 
samfunnsutvikling, 
UiT Narvik, Futurum 
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Reiseliv 
Tiltak Tidsramme Ansvarlig og 

medvirkende 

Markedsføring av Narvik 
- Utvikle presentasjonskonsept 
- Sterke Opplevelser (prosjektarbeid) 
- Etablere felles data og billedbank 

2018-2019 Visit Narvik, Futurum, 
regionale aktører 

Besøksforvaltning 
- Utvikle tiltaksplan for besøksforvaltning (håndtering av søppel, 

toalettfasiliteter, skilting, fellesgoder) 
- Utvikle plan for Fellesgodefinansiering  

2018-2019 Areal- og 
samfunnsutvikling, 
Futurum, Visit Narvik 

Samhandling og samarbeid 
- SamKo - Samarbeid og koordinering av reiselivet i regionen 
- Etablere strategiske Nettverk 

2018-2019 Futurum, 
Visit Narvik 

Temaplan for bærekraftig reiseliv 
- Utarbeide temaplan for kommunens ansvar for tilrettelegging av 

bærekraftig reiseliv 

2018-2019 Areal- og 
samfunnsutvikling, 
Visit Narvik, Futurum 

Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes 
- Utvikle Evenes Lufthavn som hub mot potensielle 

flyselskap/charter 
- Flyplasshotell 

2018-2019 Visit Narvik, 
Narvikgården, 
næringsaktører, politisk 
nivå 

Visit Narvik 
- Revitalisere og utvikle et bærekraftig destinasjonsselskap med 

langsiktige planer, med god økonomi og kompetansepersonell 
- Bistand til finansiering av utviklingsprosjekter 

2018-2019 Futurum, 
Visit Narvik  

Produktutvikling og arrangement 
- Få etablert DMC (Destination Management Company), et profesjonelt 

serviceselskap som jobber med utvikling og gjennomføring av 
arrangement, konferanser, aktiviteter, turer, transport og 
programlogistikk 

- Utvikle flere reiselivsprodukter for salg i regionen (krigshistorie, 
vandring, sykkel osv) 

- Revidere Masterplan for reiseliv (kommunesammenslåing) og satse på 
spydspissene 

- Visitor Center på LKAB i Narvik 

2018-2019 Visit Narvik,  
Næringsaktører, Areal- 
og samfunnsutvikling 

Vertskap og ambassadør 
- Søndagsåpne butikker 
- Vertskapskurs og seminarer 

- Øke innbyggernes og næringslivets kunnskap om lokale og regionale 
opplevelser vi har i regionen 

2018-2019 NRNF, Visit Narvik 

Bærekraftig reiseliv 
- Merket for Bærekraftig reiseliv 
- Miljøsertifisering av reiselivsbedrifter, handlingsplan 
- Ofotbanen; økt fokus som bærekraftig transportvei 

2018-2019 Futurum, Visit Narvik, 
enheter i Narvik 
kommune  

Cruise Narvik 
- Mobilisering og strategisk organisering av cruise-satsingen 
- God samhandling med Visit Narvik 
- Planlegge og bygge ny cruisekai med tilhørende servicefasiliteter 

 
2018-2019 

Narvik Havn 
Visit Narvik 
Cruise Narvik 
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Bærekraftig byutvikling  
- Gjennomføring av prosjektet Narvik regionsenter – attraktiv, 

levende og tilgjengelig  
- Utarbeide en sentrumstrategi  
- Utarbeide og implementere medvirkningsmodeller  

2018-2019 Areal- og 
samfunnsutvikling, 
Narvikgården, 
NRNF,Gatelangsforenin
gen 

Sentrumsutvikling  
- Ressursgruppe for sentrumsutvikling  

 NRNF,  Narvikgården, 
Areal- og 
samfunnsutvikling, 
Gatelangsforeningen 

Sentrumsutvikling II 
- Etablere virksomheter i Torvhallen som bidrar til et levende 

sentrum 

 Narvikgården, Futurum 

Nord-Norsk Vitensenter 
- Få etablert og satt i drift avdeling i Narvik 

 Futurum, Narvikgården, 
Newtonrommet, UiT, 
Narvik vgs.  
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Blå næringer 
Tiltak Tidsramme Ansvarlig og medvirkende 
Markedsføring av Narvik/Ofoten 

- Utvikle presentasjonskonsept 
2018-2019 Futurum 

Kystsoneplan 
- Utarbeide interkommunal kystsoneplan  

2018-2020 Areal og samfunnsutvikling, 
Futurum, Ofoten Regionråd 

Profilering og formidling 
- Etablerer arenaer for kunnskapsbasert formidling om 

havbruk generelt og Narviks muligheter spesielt 
- Kunnskapsbasert forskning 
- Etablert Visnings- og opplysningssenter for blå 

næringer 

2018-2019 Futurum, NRNF, involvere 
kunnskapsinstitusjoner, 
havbruksinstitutt og andre 

Samhandling 
- Kontinuerlig kobling og samhandling mellom UiT, 

næringer og samfunn 

2018-2019 Futurum 
UiT, Rådmannsteamet, enheter i 
Narvik kommune, VINN 
og andre 

Kompetanse 
- Tilføre kompetanse til næringen ved å identifisere 

nettverk, initiere til etablering av nettverk 
- Systematisk bruk av studenter og trainees, 

kompetansesenter 

2018 Futurum 
VINN, Norut, Sintef, UiT, 
næringen 

Logistikk 
- kontinuerlig utvikling av bærekraftige 

transportløsninger for fiskeri og havbruk 
- Utvikle sjømattransporten 
- Dobbeltspor på Ofotbanen 
- Arc Log (Satsing fra UiT på arktisk logistikk, hele 

verdikjeden) 

2018-2019 
og langsiktig 
arbeid 

Futurum  
logistikkaktører, UiT, Sintef Nord, 
sjømatnæringa, politikere, 
BaneNor og andre 

Lakseslakteri 
- Finne egnet mulig plassering for lakseslakteri i Narvik 

 Futurum, Narvikgården, Areal- 
og samfunnsutvikling 
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Forsvaret 
Tiltak Tidsramme Ansvarlig og 

medvirkende 
Markedsføring av Narvik og Ofoten 

- Utarbeide presentasjons- og 
markedsføringsmateriell spesielt myntet på 
potensielle tilflyttere og ungdom fra/i regionen, 
samt investorer og bedrifter 

2018-2019 Futurum  
UiT, Visit Narvik, 
NRNF, Narvikgården 

Analyse/Kartlegging 
- Kartlegge styrkene i de ulike områdene i regionen 

(SWOT), herunder bolyst (muligheter jobb, 
skole/fritid mm), særegenheter, 
forretningsmuligheter med mer  

2018-2019 Futurum, NRNF, UiT, 
Narvikgården, Narvik 
Havn, Areal- og 
samfunnsutvikling, 
relevante enheter i 
Narvik kommune  

Kollektivtransport og kommunikasjon 
- Utvikle et samordnet, bærekraftig og godt tilbud 

innen offentlig transport i regionen 

2018-2019 Areal- og 
samfunnsutvikling, 
Futurum 

Næringsliv/industri 
- Gjennomføre bedriftsbesøk, Næringskafé, 

informasjonsmøter for å informere om 
muligheter og krav for potensielle leverandører 
til Forsvaret 

- Forsvarsklynge, jobbe for utvikling og etablering 
av Forsvarsrelatert industri og leverandører 

2018-2019 Futurum 
(Forsvaret2020), 
NRNF, Ofoten 
Regionråd 

Bolyst 
- Jobbe for opprettelse av flere arbeidsplasser som 

er attraktive for medflyttere i Forsvaret, samt 
fritidstilbud i aktuelle boområder 

2018-2019 Futurum, Visit Narvik, 
NRNF, Forsvarets 
avdelinger, Areal-og 
samfunnsutvikling, 
relevante enheter i 
Narvik kommune 

Påvirkning/holdningsendring 
- Regelmessig oppdatering av beslutningstakere og 

sentrale aktører (politikere, administrasjon, 
næringslivstopper etc). Sette Forsvaret på 
agendaen i møter, seminarer og treffpunkt 

2018-2019 Futurum, 
Rådmannsteamet, 
Administrasjon Narvik 
kommune, Visit 
Narvik, NRNF 
Narvik Havn 
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Fornybar energi 
Tiltak Tidsramme Ansvarlig og 

medvirkende 
Markedsføring 

- Markedsføringstiltak innen fornybar energi rettet 
mot politisk ledelse 

- Markedsføringsselskap a la Node Pole i Nord-
Sverige (www.nodepole.com) 

- Utvikle presentasjonskonsept 

2018-2019 Futurum, politisk nivå, 
kraft- og fornybaraktører, 
interessenter relatert til 
fornybar og kraftbransjen  

Mobilisering 
- Være i forkant ang tilrettelegging for utnyttelse 

av våre fortrinn innen fornybar energi 
- Arealplan som gir rom for kommersialisering og 

overskuddsenergi 
- Tilpasse reguleringsplanfunksjoner ved å 

iverksette «Task Force» ved behov 
- Lokal vilje til å satse på fornybar energi og kraft 

2018-2019 Areal- og 
samfunnsutvikling, 
Futurum 

Nye prosjekter 
- Utnytte co2-utslipp til å produsere ny energi 

(Norcem) 
- Igangsette samarbeidsklynger mellom 

kraftprodusenter, UiT og FoU (Fornybar Nord) 
- Grønn kollektivtransport (El, hydrogen) 
- Tiltak for reduksjon i utslipp fra transportsektor, 

særlig godstransport (El, hydrogen) 
- Tilrettelagt infrastruktur for bærekraftig 

transport  
- Varetransport – intermodale grønne løsninger 
- Påvirkningsprosesser i fht grønt skifte (krav i 

anbudsprosesser mm) 
- Påvirkningsprosesser opp mot 

virkemiddelapparatet på investeringssiden 

2018-2019 Futurum,  
politisk nivå, Nordkraft, 
Narvik Havn, 
kraftbransjen, 
havbruksnæringen, FoU, 
UiT, Areal- og 
Samfunnsutvikling 

Etablere ny kraftkrevende industri – kortreist kraft 
Prioritere arbeidet med etablering av  

- Datasentre 
- Havbruk 
- Industri 
- Produksjon av hydrogen 

2018-2019 Futurum og Narvikgården 
i samarbeid med 
kraftbransjen lokalt, 
regionalt og FoU 

Samarbeid og samhandling 
- Klynger og nettverk 
- Arenaer for koblinger, samt finne konkrete tiltak 
- Arena Narvik 

2018-2019 Futurum, Narvikgården, 
Areal- og 
samfunnsutvikling, 
politisk nivå i samarbeid 
med FoU, UiT, Norut, 
Narvik Havn, 
Kraftbransjen (Fornybar 
Nord). 

 

 

http://www.nodepole.com/
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Offentlige arbeidsplasser 
Tiltak Tidsramme Ansvarlig og medvirkende 

Ivareta eksisterende arbeidsplasser og utvidelser basert 
på hva vi har. Minimum årlige bedriftsbesøk og status 
eksisterende bedrifter. Identifisere og fange opp 
signaler og prognoser hos ( listen er ikke uttømmende)  

- NVE 
- Statkraft 
- Bane Nor  
- Mattilsynet  
- UNN  
- Skatt Nord  
- IMDI 
- UDI 
- Tolletaten 
- Politiet 
- Sjøfartsdirektoratet 
- Nordland fylkeskommune  
- Kystverket 
- Statens Vegvesen 
- Bompengekontoret for Nord-Norge 
- Forsvaret 
- Brønnøysundregistrene 

2018-2019 Futurum, offentlige 
bedrifter i Narvik 

Identifisere mulighetsområder innenfor 
teknologibaserte virksomheter og FoU 

- Fornybar energi 
- Bygg og anlegg 
- Veg 
- Jernbane 
- Beredskap nordområder 
- Helse og velferdsteknologi 

2018-2019 Futurum, virksomhetene 

UiT Narvik 
- Forsterke satsingen på kaldt-klima-teknologi 
- Utvikle utdanninger tilpasset næringslivet i Nord-

Norge og nordområdene. 

2018-2019 Futurum, UiT Narvik 

Transport, logistikk og infrastruktur – bygge opp om 
- Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes og Forsvarets 

satsing i Ofoten 
- Bane Nors tilstedeværelse i Narvik 
- Videre utvikling av Narvik som internasjonal havn 

for industri og cruisetrafikk 
- Videre utbygging av Narvikterminalen 

2018-2019 Futurum, Narvik Havn, 
Næringen 
 

Narviksenteret 
- Utvikle Narviksenteret til å bli et nasjonalt 

opplærings- og dokumentasjonssenter. 
- Utvikle et kompetansesenter innenfor tema 

demokrati og menneskerettigheter som retter 
seg mot skoler og lærerutdanningen 

2018-2019 Futurum, Narviksenteret 

Brønnøysundregistrene i Narvik 
- Arbeide for å få flere oppgaver lagt til Narvi 

2018-2019 Futurum, BRREG Narvik 
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