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ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER 

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Buskerud Fylkeskommune i 

samsvar med avtalen mellom partene. 

Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for beslut-

ninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Samfunnsøkonomisk 

analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, egne data og data eller 

informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke oppdrag. Vi vurderer alltid 

om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i våre analyser, men kan likevel ikke garantere 

for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. Usikkerhet er et element i alle 

analyser. Som en del av metodedokumentasjonen til våre analyser forsøker vi alltid å synliggjøre og 

drøfte usikkerhetsfaktorene. 

Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom Samfunnsøkonomisk 

analyse AS og Buskerud Fylkeskommune 
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Forord 

Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet denne rapporten for Buskerud fylkeskommune. Rappor-

ten er rapport 2 av i alt 2 rapporter som Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for Buskerud 

fylkeskommune i 2016.  

Rapporten oppsummerer scenarioprosess og scenariofortellinger om framtidig forsknings- og innova-

sjonsaktivitet i Buskerud.   

Vi vil takke for anledningen til å bli kjent med FoU-aktiviteten i Buskerud. Takk til de som har deltatt 

på arbeidsverkstedet som ble holdt som en del av prosjektet. 

Prosjektgruppen har hatt jevnlig dialog med fylkeskommunen underveis i prosjektet. Fylkeskommu-

nen har også fått mulighet til å lese og kommentere på et førsteutkast av rapporten. Likevel er det 

viktig å påpeke at rapporten er Samfunnsøkonomisk analyse sin og ikke en refleksjon av Fylkeskom-

munes vurderinger av framtiden.  

Fylkeskommunen og øvrige interessenter står fritt til å bruke rapporten i eget utviklingsarbeid. 

 

31. Oktober 2016 

Maja Tofteng 

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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Sammendrag 

Rapporten oppsummerer scenarioprosess og scenariofortellinger om framtidig forsknings- og innova-

sjonsaktivitet i Buskerud. Formålet med scenarioprosjektet har vært å undersøke usikkerheter og stra-

tegivalg for forsknings- og innovasjonsarbeidet i fylket og å sikre medvirkning, dialog og forankring i 

utvikling av ny FoU-strategi.   

Scenariometodikk er en metode innen framtidstenkningen (foresight) som brukes for å analysere usik-

kerheter på en strukturert måte. Målet med en scenarioanalyse er ikke å forutsi framtiden. Scenario-

metodikk handler om å lage systematiske scenariofortellinger om flere mulige framtider. Scenariome-

todikken kombinerer kunnskap om faktiske forhold, kjente trender og usikkerheter.  

Mange endringskrefter vil ha betydning for hvordan forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Buskerud 

utvikler seg framover. Noen endringskrefter er relativt kjent, selv om omfang og tempo kan være 

ukjent. Andre endringskrefter er langt mer usikre både i retning, omfang og tempo.   

På et scenarioverksted har sentrale aktører drøftet endringskrefter som kan ha betydning for FoU 

aktiviteten i fylket framover. På bakgrunn av endringskreftene som ble drøftet på scenarioverkstedet 

har Samfunnsøkonomisk analyse kommet fram til to usikkerheter som fanger inn mye av det delta-

gerne trakk fram som særlig usikkert og særlig viktig. Den ene usikkerheten handler om hvorvidt næ-

ringslivet både i Buskerud og andre steder i landet klarer å omstille seg fra petroleumsbasert aktivitet 

til annen framtidsrettet aktivitet. Den andre usikkerheten handler om hvorvidt mellomstore byer vil 

opprettholde sin attraktivitet framover eller om folk og virksomheter i økende grad trekker mot lan-

dets aller største byer.   
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De to usikkerhetene gir grunnlag for fire scenariofortellinger.  

Scenariokryss 
 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

I fortellingen om Arbeidsomme roboter har Norge omstilt seg fra betydelig petroleumsrettet produk-

sjon til nye eksportnæringer. Norge utvinner fortsatt olje og gass fra eksisterende felt, men utvin-

ningen er i stor grad automatisert og det er ingen store felt i planleggingsfasen. Sentraliseringen er 

sterk og storbyene er attraktive for folk og virksomheter. På grunn av sin nærhet til Oslo og kompara-

tive fortinn er Drammen en del av Oslo-regionen. Virksomhetene i Buskerud som tradisjonelt hadde 

sin aktivitet rettet mot petroleumsnæringen har dreid sin næring og FoU-aktivitet mot blant annet 

helseteknologi, robotteknologi og miljøteknologi. Virksomhetene gjør det godt, men produksjonen er 

effektivisert gjennom betydelig bruk av automatisering og smarte roboter. Forsknings- og innova-

sjonsaktiviteten som tidligere var en del av Kongsberg-miljøet er i stor grad flyttet til Drammen eller 

ut av fylket. Forskningsaktiviteten innen helse-teknologi er imidlertid i god utvikling. Alt i alt ligger 

Buskerud på linje med øvrige regioner i Norge målt i utgifter til FoU.   

I fortellingen om Urbant mangfold er næringslivet både i Norge og Buskerud fragmentert og mang-

foldig. I dette scenarioet ble omstillingsprosessen fra petroleumsinntekter krevende og flere etablerte 

næringsmiljøer både på Vestlandet og Kongsberg har forvitret. Fallende inntekter fra petroleumsnæ-

ringen har ført til at Norge ikke har spesielt mye høyere levestandard enn andre europeiske land i 

gjennomsnitt, selv om deler av befolkningen tjener godt. Havbruksnæringen på Vestlandet går så det 

suser, noe som har gitt opphav til begrepet «fiskebaronene». Storbyenes tiltrekningskraft er stor, og 
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Drammen er en urban og mangfoldig by. Øvrige deler av fylket opplever tiltagende fraflytting. Etter-

spørselen etter nye løsninger for bærekraftige og effektive transport og infrastruktursystemer er stor. 

Drammen har sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer innen miljø og fornybarenergi. Ellers er Bus-

kerud i liten grad kjent for sin FoU-aktivitet.  

I fortellingen om Buskerud- en reise verdt er næringslivet både i Norge og Buskerud fragmentert, 

mangfoldig og spredt i hele landet. I dette scenarioet ble omstillingsprosessen fra petroleumsinntek-

ter krevende. Flere etablerte næringsmiljøer både på Vestlandet og Buskerud er ikke lenger var det 

en gang var. Lav produktivitetsvekst og fallende inntekter fra petroleumsressursene har ført til at be-

grepet «verdens rikeste land» hører fortiden til. Flere næringer nyter imidlertid godt av tilgangen på 

relativt sett billig arbeidskraft, herunder reiselivsnæringen, landbruket og helse og omsorgssektoren. 

Deler av teknologimiljøet både på Kongsberg og ellers i fylket er fortsatt forskningsaktive, samtidig 

som Høyskolen og enkelte andre aktører driver forskning knyttet til velferdsteknolog og byplanleg-

ging. FoU-aktiviteten i fylket er imidlertid langt lavere enn for 20-25 år siden. Buskerud er som en 

konsekvens ikke lenger særlig synlig på nasjonal FoU-statistikk.  

I fortellingen om Flittige ingeniører har Norge mange globale virksomheter og forskningsmiljøer. 

Norske teknologimiljøer som en gang var smurt med oppdrag for petroleumsnæringen, tjener nå godt 

på å bruke den opparbeidede kunnskapen i annen teknologidrevet og eksportrettet virksomhet. Eks-

portaktiviteten er særlig konsentrert rundt de nærings- og kunnskapsmiljøer som i sin tid vokste fram 

gjennom å utvikle komparative fortrinn innen naturressurser, fornybar energi, marine ressurser og 

maritim kompetanse. Nå finner vi sterke teknologivirksomheter i byer og regioner som var sterke også 

en generasjon før. Tilsvarende ser vi også i Buskerud. Kongsberg er kjent for sine løsninger innenfor 

produksjon av fornybar energi og automatiserte transportsystemer. På Hønefoss finner vi Norges nest 

største bioteknologiske industriklynge, mens Drammen er blitt et nasjonalt omdreiningspunkt for hel-

seteknologi. Høyskolen har inngått strategisk samarbeid med NTNU. Buskerud gjør det godt på norsk 

forsknings- og innovasjonsstatistikk.  

De ulike utfallende av usikkerhetene gjør at ulike dynamiske prosesser gjør seg gjeldende. Ulike utfall 

av omstillingsutfordringen får særlig konsekvenser for hvilken inntekt Norge får og hvordan nærings-

utviklingen blir, som igjen påvirker omfanget av FoU aktiviteten i Buskerud. Ulike utfall av byenes 

attraktivitet får særlig konsekvenser for bosettingsmønster og lokalisering av forskning og innova-

sjonsmiljøer, noe som FoU-miljøenes beliggenhet. Figuren under illustrerer forskjellene i de ulike for-

tellingene.   
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Scenarioene på tvers  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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1. Innledning 

Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet denne rapporten for Buskerud fylkeskommune. Rappor-

ten er rapport 2 av i alt 2 rapporter som Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for Buskerud 

fylkeskommune i 2016.  

Rapporten oppsummerer scenarioprosess og scenariofortellinger om framtidig forsknings- og innova-

sjonsaktivitet i Buskerud.  Begge rapportene danner kunnskapsgrunnlag for fylkeskommunens videre 

arbeid med ny forskning og innovasjonsstrategi.1  

1.1 Bakgrunn og formål med prosjektet 

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok i september 2008 å starte arbeidet med å utarbeide en FoU- og in-

novasjonsstrategi for Buskerud. Behovet for en strategi var begrunnet i et ønske om å skape retning 

for utviklingsarbeidet i fylkeskommunen, og en forutsetning for i deltagelse i VRI-programmet (Virke-

midler for regional innovasjon).   

Arbeidet med å utvikle en FoU- og innovasjonsstrategi startet opp i 2009 ved at fylkeskommunen fikk 

gjennomført et scenarioprosjekt (Econ Pöyry, 2009). Foruten å tenke systematisk om sentrale end-

ringskrefter, var formålet med scenarioprosjektet å sikre bred medvirkning, dialog og forankring i 

sentrale næringer og forsknings- og innovasjonsmiljøer i fylket. FoU- og innovasjonsstrategien for Bus-

kerud for 2010-2015 ble utarbeidet i etterkant av scenarioprosjektet av fylkeskommunen, men i bredt 

samarbeid med næringsliv og offentlig sektor i fylket.  

Våren 2016 utlyste fylkeskommunen i Buskerud et todelt oppdrag for å innhente innspill til en ny 

strategi for forsknings- og innovasjonsarbeidet. Oppdraget bestod av en overordnet analyse av forsk-

nings- og innovasjonsaktiviteten i fylket og den gjeldende strategien, samt fasilitering av en ny scena-

rioprosess. Samfunnsøkonomisk analyse fikk oppdraget og har ansvaret for de to prosjektene. Denne 

rapporten oppsummerer scenarioprosjektet. 

Formålet med scenarioprosessen er som forrige gang, å undersøke usikkerheter og strategivalg for 

forsknings- og innovasjonsarbeidet i fylket og å sikre medvirkning, dialog og forankring av strategien. 

Prosessen følger mange av de samme prinsipper som det forrige scenarioprosjektet, men prosjektets 

omfang er denne gang mer begrenset.  

                                                        
1 Buskerud Fylkeskommune (2010): FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015. Strategiperioden er utvi-
det til også å gjelde for 2016. 
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1.2 Metode og prosess 

Det er bredt anerkjent innenfor økonomisk teori at forskning, utvikling og innovasjon er essensielt for 

langsiktig økonomisk vekst. Framtidig konkurranseevne og velferd vil blant annet være et resultat av 

framtidig forskning- og innovasjonsaktivitet i landets ulike fylker og regioner. Ingen kan med sikkerhet 

si hva framtiden vil bringe. Hva betyr usikkerhet for Buskeruds tilrettelegging for en framtidsrettet og 

bærekraftig næringsutvikling? Hvordan påvirker ulike antagelser om usikkerhet Buskeruds muligheter 

til å være et foregangsfylke innen forskning- og innovasjonsaktivitet, slik det er uttalt i gjeldende stra-

tegi?? 

Foresight, eller på norsk framtidstenkning, representerer et spekter med metoder og teknikker som 

skal gjøre det mulig å tenke mer systematisk om usikkerheter i framtiden. Scenariometodikk, som vi 

ønsker å bruke, er én metode innen framtidstenkningen som brukes for å analysere usikkerheter på 

en strukturert måte.   

Målet med en scenarioanalyse er ikke å forutsi framtiden. Scenariometodikk handler om å lage syste-

matiske scenariofortellinger om flere mulige framtider. Scenariometodikken kombinerer kunnskap 

om faktiske forhold, kjente trender og usikkerheter.  

Scenariometodikken benyttes i planlegging innen næringsliv og offentlig sektor, og kan være nyttig 

som et tillegg til tradisjonell planlegging og framskrivninger. Metodikken er særlig egnet for å tenke 

om framtiden når denne er forbundet med raske endringer og skiftende rammebetingelser. 

Prosjektet vi har gjennomført for Buskerud fylkeskommune kan deles inn i tre trinn.  

Første trinn i scenarioprosessen var å drøfte sentrale drivere også kalt endringskrefter. Noen end-

ringskrefter er relativt godt forstått, mens andre er langt mer usikre. For eksempel er det godt kjent 

at den demografiske sammensetningen av arbeidskraften er i endring. Det er også relativt godt kjent 

at befolkningen i økende grad bor i byer og at klimaet er i endring. Hvordan disse endringene vil prege 

etterspørselen etter norsk kompetanse er imidlertid usikkert. Andre endringskrefter er langt mer 

usikre både når det gjelder retning og når det gjelder implikasjoner. De ulike endringskreftene ble 

drøftet i et eget notat og er oppsummert i kapittel 2 i denne rapporten. 

Det andre trinnet i scenarioprosessen handlet om å velge ut noen særlig viktige endringskrefter som 

ventes å ha stor betydning for forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Buskerud framover. Usikkerhe-

tene som ble valgt ut på grunnlag av at de ble vurdert som både relevante og av stor betydning for 

forsknings- og innovasjonsaktiviteten. Det er samfunnsmessige endringer med usikre utfall som gir 

grunnlag for at det kan utvikles flere og ulike scenariofortellinger. Relativt sikre trender vil påvirke oss 

i samme retning uansett framtid.  
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Hvilke endringskrefter som var viktige og relevante ble utviklet på basis av diskusjon i et dedikert 

scenarioverksted. Scenarioverkstedet hadde bred deltagelse fra ulike deler av næringslivet, FoU- og 

innovasjonsmiljøer, offentlige virkemiddelapparatet og myndigheter i regionen. Formålet var å utvikle 

en felles forståelse av hvilke usikkerheter som er særlig viktig for framtidig forskning- og innovasjons-

aktivitet i Buskerud – og hvilke av disse som har særlig usikre utfall. Deltagernes vurderinger er opp-

summert i kapittel 3.  

Det tredje trinnet i scenarioprosessen var utvikling av scenariofortellinger og drøftelse av strategivalg. 

Scenariofortellingene er skrevet med utgangspunkt i de to mest sentrale usikkerhetene fra trinn 2.  

Ved hjelp av scenariofortellingene kan man «besøke» framtiden og på den måten legge grunnlaget 

for å vurdere hva som må til for å være rustet i tilfelle fortellingene blir til virkelighet. Scenariofortel-

lingene kan sette søkelys på problemer og spørsmål som beslutningstakere er nødt til å være klar over 

og forholde seg til, og på hvilke konsekvenser ulike avgjørelser kan få.   

1.3 Leserveiledning 

Rapporten starter med en kort beskrivelse av sentrale endringskrefter som kan tenkes å påvirke fram-

tidig forsknings- og innovasjonsaktivitet i fylket (kapittel 2) og prosessen for utvikling av scenariene 

(kapittel 3). De fire scenariofortellingene er inkludert i kapittel 4, mens kapittel 5 oppsummerer sce-

nariofortellingene på tvers. I kapittel 6 drøftes sentrale strategivalg for fylkeskommunen framover.  
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2. Sentrale endringskrefter  

I det følgende gis en kort beskrivelse av sentrale og kjente endringskrefter som kan ventes å få betyd-

ning for forsknings- og utviklingsaktiviteten i Buskerud framover. Beskrivelsene er ikke ment å være 

uttømmende for alle usikkerheter, men gi leserne innsikt i noen av temaene som ble drøftet på ar-

beidsverkstedet.2  

Den samlede kunnskapskapitalen er samfunnets viktigste ressurs og grunnlag for høy produktivitet. 

Utdanningsnivået i Norge er relativt høyt og andelen av befolkningen som tar høyere utdanning 

vokser. Utdanning gir den enkelte muligheter på arbeidsmarkedet. I 2015 hadde 17,2 pst. av alle mel-

lom 30 og 39 år en grad fra høyere utdanning tilsvarende 4 år eller mer. I 1980 var andelen 5 pst. I 

Oslo ligger andelen på 30-39 åringer med en høyere utdanning på mer enn 4 år på 30 pst. i Buskerud 

er andelen kun 13 pst. Kan den relativt sett lavere andelen med høyere utdanning være en utfordring 

for Buskerud framover? 

Figur 2-1: Andel av befolkningen mellom 30-39 år som har en grad fra universitet eller høyskole på mer 
enn 4 år, inkl. forskerutdanning 
 

 
 

Kilde: SSB (2016), Tabell: 08921

                                                        
2 Kapitlet er en kortfattet utgave av et notat som ble sendt ut til deltagerne i forkant av arbeidsverkstedet.  
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Fritt utdanningsvalg står sterkt i Norge. Nedgang i skatteinntekter og krav til omstilling i økono-

mien kan sette utdannings- og forskningssystemet under press. Mer enn tidligere, er det grunn til 

å regne med skarpere prioriteringsdiskusjoner om bruk av offentlige midler i årene framover. 

Foreløpig handler diskusjonen innen høyere utdanning primært om organisering av utdanningstil-

budet, hvorpå ressursene skal samles på færre, men sterkere universiteter og høgskoler i alle re-

gioner. Hvorvidt det i større grad også vil skje en strengere prioritering av hvem som får tilgang til 

høyere utdanning og hvilke utdanninger som skal tilbyes er usikkert. Vil Høyskolen i Sørøst-Norge 

hevde seg som en sentral utdannings- og forskningsinstitusjon i Norge?  

Også innen forskningspolitikken ser vi en tiltagende diskusjon om forskningens nytte for samfun-

net. Gjennom langtidsplanen for forskning tydeliggjør regjeringen sitt forskningspolitiske ståsted, 

hvorpå det er et uttalt mål om at forskning skal gi konkrete resultater og effekter, være relevant 

for brukere og holde høy kvalitet.3 Vi skal ikke lenger bare forske for forskningens skyld. Det norske 

samfunnet overfor en rekke utfordringer som krever nytenkning og effektivisering, eksempelvis 

innen helse og omsorg og miljø og klima. Innretningen på og eventuelle omprioriteringer av virke-

midler for forskning og innovasjon vil kunne få betydning for hvordan ulike forsknings- og innova-

sjonsaktører i fylket innretter seg. Hva vil sterke prioriteringer av offentlige midler til forskning 

bety for forskningsaktørene i Buskerud framover?  

Norge har det siste århundre gått fra å være et av de mest fattige til å bli et av de rikeste landene 

i Europa (målt i BNP per capita). Siden 1930 er forskning- og innovasjonsaktiviteten i Norge 

(utenom petroleumssektoren) sjudobbelt i realverdi. Det aller meste av dette skyldes økt arbeids-

produktivitet. Produktivitetsveksten i Fastlands-Norge i perioden 1970 – 2004 var noe høyere enn 

i andre land.4 Norsk økonomi har nytt godt av mer internasjonal handel og tiltagende globalise-

ring. Eksport av olje og gass har gitt petroleumssektorens direkte og indirekte bidrag fra denne 

veksten. Likevel er det produktivitetsveksten i fastlandsøkonomien som er viktigst for vår velstand. 

Mange næringer har gjennomgått store endringer som igjen har gitt sterk produktivitetsvekst og 

internasjonal konkurranseevne.  

Den sterke produktivitetsveksten har sammen med et gunstig bytteforhold med utlandet lagt 

grunnlaget for en sterk vekst i bruttonasjonalprodukt og velstandsøkning. Velstandsøkningen har 

kommet store deler av den norske befolkningen til gode, samtidig som vi gjennom petroleums-

fondet også sparer for fremtiden. Etter mange år med sterk vekst i norsk økonomi er det likevel 

flere usikkerhetsmomenter enn på lenge. Allerede siden 2005 har vi sett at den sterke produktivi-

tetsveksten i Norge har avtatt. Vil produktiviteten vokse framover? Hvilke næringer vil være viktige 

for norsk verdiskaping framover? 

                                                        
3 Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Langtidsplanen er et nytt verktøy i forskningspolitik-

ken, som skal tydeliggjøre den langsiktige innsatsen på forskning, men med en konkretisering og tydeliggjøring av innsatsen i de første fire 
årene. Langtidsplanen skal rulleres hvert fjerde år. 
4 Produktivitetskommisjonens rapport (2015) Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd, NOU 2015:1 



 

14 

 

Vår framtidige økonomi henger også tett sammen med den demografiske utviklingen. Vi står 

overfor en eldrebølge, som fører med seg en rekke samfunnsutfordringer. Hovedsakelig vil det bli 

utfordrende for samfunnet å finansiere eldrebølgen når forholdet mellom yrkesaktive og pensjo-

nister minker. Mens vi i 1970 hadde fem arbeidstakere bak hver pensjonist, vil vi i 2060 stå igjen 

med bare halvparten. Hvis like mange omsorgsarbeidere skal hjelpe hver bruker i helse og omsorg 

i 2060 som i dag, må en av tre jobbe i helsesektoren. Hvordan vil dette påvirke andre næringer? 

Det store flertallet av den norske befolkningen har i dag god helse, gode levekår og god økonomi 

sammenliknet med andre land. Det har vært en klar levekårsforbedring i Norge i de siste tiårene. 

Innbyggernes inntekt og formue har økt kraftig og befolkningens materielle velstand er forbed-

ret. FN har flere år på rad kåret Norge til verdens beste land å bo i.5 Det er imidlertid flere forhold 

som kan tenkes å rokke ved dette, og som vil påvirker både tilbuds- og etterspørselssiden i ar-

beidsmarkedet. Økte inntektsforskjeller er kilde til økte forskjeller i folks sosiokulturelle status, 

og det er knyttet usikkerhet til utviklingen i både lønnsnivå og inntektsfordelingen i årene fram-

over.  

For å oppnå høy produktivitet og god konkurranseevne er det avgjørende at lønnsdannelsen skjer 

gjennom forhandlinger der partene i arbeidslivet har relativt lik forhandlingsmakt. Tariffavtalene 

og høy grad av organisering i fag- og arbeidsgiverforeninger har vært (og er) grunnlaget for den 

norske modellen for lønnsdannelse, og har gitt en sammenpresset lønnsstruktur og jevn inntekts-

fordeling. Organisasjonsgraden blant lønnstakere har falt i en årrekke, bl.a. som følge av høy ar-

beidsinnvandring og sterk vekst i tjenestesektoren. Den kraftige økningen i innvandringen etter 

EU-utvidelsen i 2004 har bidratt til endringer i lønns- og prisdannelsen og arbeidsmarkedets vir-

kemåte, og har etter alt å dømme redusert arbeidstakernes forhandlingsmakt i flere bransjer.6 

Både empirisk og teoretisk forskning viser at Norge vil bl.a. kunne oppleve høyere arbeidsledighet, 

mer ustabilitet og større lønnsforskjeller dersom den norske modellen for lønnsdannelse (front-

fagsmodellen) forvitrer.7 Vil inntektsforskjellene øke framover? Vil det i så fall bare være de med 

lavere utdanning eller innen spesielle næringer som vil tape forhandlingsmakt framover? Vil det 

blir større regionale forskjeller også innad i et fylket som Buskerud framover? 

Sosiokulturelle drivkrefter påvirkes også av endringer i befolkningens bomønster. En stadig større 

andel av befolkningen bor i byer og tettsteder, både i Buskerud, i Norge og i verden for øvrig. 

Årsaken til dette er knyttet til tilbudet av arbeidsplasser, utdanning og kulturaktiviteter, samt be-

folkningens livsstilspreferanser. Høyt utdannet arbeidskraft søker seg til storbyens tilbud, og kom-

petansekrevende virksomheter må følge etter. Samtidig finner disse virksomhetene fordeler ved 

byenes spesialisering og brede arbeidsmarked, og de med høy utdanning søker seg til byene for å 

                                                        
5 Human Development Index brukes på samme måte som bruttonasjonalprodukt (BNP) for å måle velstand i land. Mens BNP kun måler 
økonomiske kilder, sies HDI å gi et mer komplett bilde, da det inkluderer fattigdom, lese- og skrivekyndighet, utdanning, forventet leveal-
der, fødselstall og andre faktorer. HDI ble utviklet av den pakistanske økonomen Mahbub ul Haq (1934–1998), og har siden 1990 blitt brukt 
i FNs årlige rapport Human Development Report. HDI angis på en skala fra 0 til 1, hvor 1 er best. 
6 Bjørnstad mfl. (2015) Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler, Senter for lønnsdannelse Rapport nr. 2-2015 
7 Bjørnstad og Nymoen (2015) Frontfagsmodellen i fortid, nåtid og framtid, Senter for lønnsdannelse Rapport nr. 1-2015 
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gjøre yrkeskarriere.8 Er Buskeruds byer attraktive for de med høyere utdanning? Kan Buskeruds 

tilby nok høy-kompetente arbeidsplasser? 

Også andre sider av befolkningens livsstil er i endring. Kjernefamilien med hjemmeværende hus-

mor sto sterkt både som ideal og realitet i sosialdemokratiets storhetstid etter krigen. Siden 1970-

tallet er familiestrukturene og kvinner deltar i arbeidslivet. Samtidig går samfunnet i retning av å 

bli mer individualistisk og i større grad preget av mangfold. Tilbyr Buskeruds varer, tjenester og 

opplevelser med den kvaliteten, design og image som morgendagens forbruker krever?  

Verden har de siste 20 årene opplevd en revolusjonerende utvikling innen informasjon- og kom-

munikasjonsteknologi (IKT). Med IKT har man gått fra å snakke om industrisamfunnet til å snakke 

om kunnskapssamfunnet, informasjonssamfunnet, kommunikasjonssamfunnet o.l. etter hvert po-

tensialet i teknologien er blitt kjent. IKT har medført endringer både i produksjons- og etterspør-

selsmønstre, og IKT er i dag en del av hverdagen til de aller fleste, både på jobb og i fritiden.  

Teknologisk utvikling er en av de viktigste drivkreftene for økt produktivitet. Investeringer i IKT 

bidrar til økt produktivitet gjennom blant annet at ny innovasjon kan bli tatt hurtigere og mer 

effektivt i bruk. IKT fremmer muligheten til å utvikle nye og bedre tjenester. Den teknologiske 

revolusjonen knyttet til IKT har muliggjort en sterk produktivitetsvekst i mange næringer. For ek-

sempel viser en studie fra Samfunnsøkonomisk analyse at IKT har muliggjort, direkte og indirekte, 

hele 47 prosent av produktivitetsveksten i Norge i perioden fra 2006-2013.9 

Digitalisering skjer overalt, fra hvordan vi handler, leser nyheter, til hvordan vi kommuniserer med 

andre mennesker og med det offentlige. De siste fem årene har nettbutikkene hatt en vesentlig 

høyere veksttakt enn fysisk butikkhandel. Netthandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 

13,5 prosent til nærmere 22,8 milliarder kroner i 2014. Til sammenligning økte de fysiske butik-

kene omsetningen med 3,6 prosent, viser ny statistikk fra Virke e-Handel og Posten Norge10. I 2015 

og 2016 har det vært en stor økning i netthandelen for matvarer.  

Men med digitaliseringen blir digital kompetanse også regnet som en basiskompetanse. De som 

ikke besitter denne basiskompetansen kan ha utfordringer med å delta i samfunnet på samme 

måte som andre. Digital automatisering av «kognitive» rutineoppgaver kan bety at også mange 

jobber med små og middels store krav til kompetanse blir borte, mens smarte roboter vil kunne 

erstatte de med høyere utdanning (jf. Figur 5). Så langt har ny teknologi redusert prisene, gitt 

husholdningene økt kjøpekraft og økt etterspørselen etter varer og tjenester – noe som også gir 

økt etterspørsel etter arbeidskraft. Men vil dette også gjelde fremover? Kan robotisering og auto-

matisering medføre at industri som er flyttet ut til lavkostland kan flytte tilbake til Norge, og såle-

des gi en reindustrialisering av Norge?  

                                                        
8 Rattsø (2014) Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform, SØF-rapport nr 02/14 
9 Samfunnsøkonomisk Analyse (2015) Vekstbidraget fra IKT på produktivitetsveksten i Norge  
10 Virke og Posten Norge (2015): Netthandelsstatistikk 
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Figur 2-2: Sysselsatte etter risiko for digital automatisering (yrke) 

 
Kilder: Ekeland m.fl. (2015) og Statistisk sentralbyrå 

Et annen stort usikkerhetsmoment framover er knyttet til klimaendringer. Forskning viser at kli-

maet er i endring og at endringene er menneskeskapte.11 Gjennomsnittlig temperatur på jorda 

stiger og det samme gjør havnivået. Det er ventet at Norge vil bli varmere, våtere og villere12. End-

ringer i klimaet kan gi muligheter for ny næringsaktivitet, samtidig som det er også ventet at klima-

endringene vil kunne endre grunnlaget for visse typer næringsaktivitet slik vi kjenner det i dag. I 

tillegg er det behov for å tilpasse oss endringene av klimaet.  

Effektene av klimaendringene vil ikke bare treffe Norge. Mange land opplever allerede i dag at 

klimaet er i endring og skaper utfordringer for matproduksjon og annen ressurstilgang. Mange 

katastrofer finner sted i land som ikke har råd til å investere i katastrofeberedskap og preventive 

tiltak. I gjennomsnitt har om lag 22,5 mill. mennesker blitt drevet på flukt årlig, som følge av na-

turkatastrofer13 de siste syv årene. Klimaendringer vil trolig være den viktigste årsaken til langsik-

tig migrasjon de neste 30 årene ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). 

Norge har også signert Paris-avtalen og har ambisjoner om å bli et lavutslippssamfunn. Norge har 

inngått en betinget forpliktelse til å redusere utslipp med minst 40 prosent innen 2030, sammen-

liknet med 1990, og om å være klimanøytralt i 2050.14 Stortinget ønsker nå å framskynde planen 

om at Norge skal være utslippsfritt innen 2030. Hvordan vil en strengere klimapolitikk påvirke Bus-

kerud?  

                                                        
11 FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC) sammenstiller internasjonal forskning om klimaendringer. I 
følge IPCC er det ekstremt sannsynlig at klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til temperaturøkningen på jorda 
de siste 60 årene.  
12 RegClim er et koordinert forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd for å utvikle klimascenarier for Norden, omkringliggende 
havområder og deler av Arktis som følge av global oppvarming. Se for eksempel «Norges klima om 100 år, Usikkerheter og risiko». Utgitt 
september 2005. 
13 Flyktninghjelpen (2015) Global Estimates 2015: People displaced by disasters 
14 Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – En felles løsning med EU 
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Dersom Norge og verden skal nå klimamålene må energiproduksjon, transportsektor og industri 

bli langt mer bærekraftig enn i dag. Trolig holder det ikke med sektorvise endringer, men en om-

legging innen alle typer næringer og hvordan vi lever. Det kan bli aktuelt med mer samordnet 

bolig, areal- og transportplanlegging som bidrar til utvikling av mer kompakte byer og tettsteder 

med korte avstander mellom ulike gjøremål. En aktiv politikk på dette området kan forsterke den 

allerede pågående sentraliseringstrenden. Hvordan vil forsterket sentralisering påvirke forsknings 

og innovasjonsaktiviteten i Buskerud?  
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3. Utvikling av scenarioene 

Forskning og utvikling (FoU) og innovasjon i Buskerud er i stor grad avhengig av hva som skjer i 

ellers i samfunnet. Politiske, økonomiske, sosiokulturelle og teknologiske endringer former sam-

funnets behov for og rammebetingelsene for forskning og innovasjon.  

I Buskerud er forsknings- og innovasjonsaktiviteten i meget stor grad koblet til næringsaktivite-

ten.15 Mange endringskrefter som endrer rammebetingelser for forskningsintensive virksomheter 

kan ha betydning for framtidig forsknings- og innovasjonsaktivitet. Ikke bare de vi har tatt for oss 

i det forrige kapitlet, men også andre. Også endringer som påvirker FoU utenfor næringslivet vil 

påvirke mulighetsrommet for en FoU-strategi. Hvilke endringskrefter er særlig usikre og hvilke be-

tyr mest for FoU i Buskerud?  

På scenarioverkstedet som fant sted 8. september fikk sentrale aktører anledning til gruppevis å 

drøfte endringskrefter som kan ha betydning for FoU aktiviteten i fylket framover. Endringskref-

tene ble drøftet med henblikk på å undersøke om endringskreftene oppleves som reelt usikre, og 

viktige for framtidig FoU-aktivitet i Buskerud. Figur 3-1 viser hvilke endringskrefter gruppene 

mente var særlig usikre og særlig viktige for forsknings- og innovasjonsaktiviteten framover.  

                                                        
15 Jf. Samfunnsøkonomisk analyse (2016): Forskning og innovasjon i Buskerud 
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Figur 3-1 Usikre og viktige endringskrefter drøftet på arbeidsverkstedet.  

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

  

Etter en sammenstilling av endringskrefter har Samfunnsøkonomisk analyse drøftet de ulike end-

ringskreftene og rangeringen av dem. Enkelte usikkerheter er tett koblet sammen. Flere går igjen 

flere ganger.  

Vår vurdering er at diskusjonen på scenarioverkstedet i stor grad fanges inn av to usikkerheter. Vi 

har derfor valgt å gå videre med disse;  

Den første aksen handler om omstilling fra en petroleumsøkonomi. Vi vet at norske investeringer 

i og inntekter fra petroleumsaktiviteten gradvis vil minke, selv om tempo og omfang er usikkert. 

Tempo og omfang vil blant annet avhenge av det globale olje- og gassmarkedet, hvorvidt Norge 

og verdens ledere enes om en forpliktende og ambisiøs avtale om å redusere utslipp av klimagas-

ser og av tilgjengeligheten av olje og gass på norsk sokkel. Omstillingsbehovet har vært kjent lenge, 

men oljeprisfallet i 2014 har gjort at behovet har kommet mye raskere enn mange så for seg før 

2014. Reduksjoner i petroleumsrelatert sysselsetting den siste tiden viser at petroleumsinveste-

ringene er svært viktig for mange små og store teknologivirksomheter, også i Buskerud. På sikt er 

det grunn til å tro at økonomien vil omstille seg, selv om inntektsveksten sannsynligvis vil avta når 

innslaget av grunnrenten fra petroleumsreservene avtar. Hvilke næringer som vil vokse eller opp-

stå i en slik omstilling er imidlertid svært usikkert. Og hvordan kunnskapsmiljøene i Buskerud som 

i dag leverer kunnskap og teknologi til petroleumsnæringen vil tilpasse seg de nye mulighetene er 

enda mer usikkert. Denne usikkerheten gir grunnlag for to scenarioer: 

 Kunnskapsmiljøene tilpasser seg nedgangen innen petroleumsnæringen: I dette alterna-

tivet er det fortsatt sterk vekst i etablerte petroleumsrelaterte næringsklynger, herunder 

klyngene på Vestlandet, på Kongsberg og i teknologimiljøene langs aksen inn mot Oslo-
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vest. Miljøene tilpasser seg endringene og bruker sin kompetanse innenfor andre sektorer, 

eksempelvis innen annen høyteknologisk og ressursbasert industri for eksempel robottek-

nologi, materialteknologi, helseteknologi, miljøteknologi, transportteknologi og havbruk. 

 Kunnskapsmiljøene tilpasser seg ikke nedgangen innen petroleumsnæringen: I det andre 

scenarioet klarer ikke de petroleumsbaserte kunnskapsmiljøene å tilpasse seg endringene. 

De mister konkurransekraften. Fordi petroleumssektoren og leverandørene til denne i så 

mange år har løftet det norske inntektsnivået, vil reduksjon i dette kunnskapsmiljøet gjøre 

at inntektsveksten blir lavere. Sammenlignet med i dag vil lavere inntektsvekst gjøre at 

forskjellene i lønninger og kostnader med andre land bli mindre, men tilgangen på billigere 

arbeidskraft kan gi vekst i andre næringer, herunder reiseliv, kulturnæringer og tjeneste-

baserte næringer. 

Den andre aksen handler om folks bosettingsmønster. Vi vet at flere og flere mennesker flytter til 

byer. Utviklingen skyldes byens tilbud på arbeidsplasser, utdanningsmuligheter og kulturaktivite-

ter, samt befolkningens livsstilspreferanser. Hvordan tilbud og preferanser blir støttet opp av (eller 

ikke støtte opp av) investeringer i infrastruktur og boligbygging kan til sammen skape en dynamisk 

utvikling som blir selvforsterkende. Slik har byer vokst og av og til forvitret gjennom alle tider. 

Norge har få store byer og tradisjonelt hatt sterke kulturelle og politiske preferanser for desentra-

lisert bosetting. Det er ikke opplagt at bosettingspreferanser gjentas for hver generasjon. Flere 

forhold tyder på at urbane verdier står sterkere i dag enn tidligere, særlig blant yngre generasjoner 

og innvandrere. Likevel finnes også mottrender og eksempler på at mindre byer selv utvikler ur-

bane kvaliteter, som gjør at storbyers attraktivitet blir mindre. Usikkerheten om utviklingen i bo-

settingsmønsteret gjenspeiler en usikkerhet om hvordan kombinasjonen av arbeidstilbud, prefe-

ranser for urbane kvaliteter og investeringer i infrastruktur og boliger vil slå ut. For eksempel kan 

man forvente at både økonomisk utvikling, distrikts- og klimapolitikk, men også miljøpolitikk vil 

spille inn. Det er liten grunn til å vente at tendensen til økt sentralisering av befolkningen i byer vil 

snu. Usikkerheten er mer om de mellomstore byene kan ekspandere eller vil forvitre. Denne usik-

kerheten gir grunnlag for to scenarioer: 

 De mellomstore byene er attraktive og vokser på bekostning av distriktene. De mellom-

store byene er attraktive for alle deler av befolkningen, også unge, innvandrere og de med 

høyere utdanning, og tilbyr et bredt spekter at arbeidsplasser og kulturaktiviteter og vari-

erte boløsninger.  

 De store byers tiltrekningskraft er stor, og flere velger å bo i eller rundt de store byene 

framfor de i de mellomstore. Befolkningen og næringslivet i Buskerud trekkes særlig mot 

Oslo-regionen, alt annet likt. Drammen kan fortsatt vokse i et slikt scenario fordi byen lig-

ger så nær Oslo. Andre mellomstore byer har imidlertid problemer med å tiltrekke seg 

særlig unge, innvandrere og de med høyere utdanning.  

Når vi krysser de to usikkerhetene framover, får vi fire forskjellige utfallsrom noe som legger 

grunnlaget for fire forskjellige scenarioer. De fire fortellingene presenteres i neste kapittel. 
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Det er viktig å presisere at målet med scenariobyggingen er å beskrive scenarier som står i et in-

teressant forhold til hverandre. At scenariene er interessante betyr ikke at de trenger være de 

mest sannsynlige framtidsbildene, men at de synliggjør mulige utviklingsbaner og/eller illustrerer 

de viktigste usikkerhetsfaktorene som man bør være særlige oppmerksom på når ny strategi for 

FoU og innovasjon skal utvikles.  
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4. Scenariofortellingene 

I dette kapitlet presenteres de fire scenariofortellingene. Som det framgår av Figur 4-1 Scenario-

kryss gir de to aksene oss fire scenariofortellinger; Arbeidsomme roboter, Urbant mangfold, Bus-

kerud- en reise verdt og Flittige Ingeniører. I de neste avsnittene gis en nærmere beskrivelse av 

hvordan Norge ser ut 25-30 år fram og hvordan vi kom dit. Helt til slutt i kapitlet beskriver vi lik-

heter og ulikheter mellom scenarioene.  

Figur 4-1 Scenariokryss 

 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

 

4.1 Scenariofortelling 1: Arbeidsomme roboter 

I fortellingen om Arbeidsomme roboter har Norge omstilt seg fra betydelig petroleumsrettet pro-

duksjon til nye eksportnæringer. Norge utvinner fortsatt olje og gass fra eksisterende felt, men 

utvinningen er i stor grad automatisert og det er ingen store felt i planleggingsfasen. Sentralise-

ringen er sterk og storbyene er attraktive for folk og virksomheter. På grunn av sin nærhet til Oslo 

og komparative fortinn er Drammen en del av Oslo-regionen.  

Norge er kjent for sine dyktige og fleksible teknologimiljøer. Kunnskap, teknologi og arbeidskraft 

fra petroleumsnæringen og leverandørindustrien kommer i økende grad til anvendelse i annen 

teknologidrevet og eksportrettet virksomhet. Oslo er senter for finansnæringen, maritim næring, 

farmasøytisk industri og informasjonsteknologi. Kongsberg-miljøet har sine styrkepunkter innen 
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industriell produksjon, men også automatisering, robotteknologi og helseteknologi og leverer løs-

ninger til et bredt spekter av næringer verden over. Subsea virksomhetene har særlig dreid sin 

aktivitet mot flytende vindmøller, bølgeteknologi og utvinning av mineraler fra havbunnen og har 

betydelig aktivitet både i Nord-Europa og Amerika.   

Ingeniører og teknologer er høyt verdsatt og etterspørselen både etter de med fagutdanning og 

de med teknologisk master- og doktorgradsutdanningen er høy i hele landet. Arbeidskraften opp-

fattes som dyr i Norge, men produktiviteten og utdanningsnivået er også høyt.  

Problemer løses helst gjennom utvikling av nye teknologiske løsninger. Batteriteknologi, automa-

tisering av ressursbasert industriproduksjon og sensorteknologi er eksempler på områder hvor 

Norge ligger forskningsmessig og teknologisk sett helt i verdenstoppen. Norske virksomheter er 

også raske til å ta i bruk ny teknologi utviklet i utlandet. 

«Jeg er så imponert over endringsviljen, kreativiteten og nyskapingen som preger Norsk næringsliv 

om dagen. Særlig spennende er det å se omstillingstakten i næringsklynger med lange historiske 

tradisjoner.» 

Nora Lund, Statsminister 

Arbeidsomme roboter er også fortellingen om et Norge der de store byene har en sterk tiltrek-

ningskraft på befolkningen. De største byene er effektive og tette byer med moderne og utslipps-

frie transportløsninger, et variert, spesialisert og kunnskapsintensivt næringsliv og et rikt og allsi-

dig kulturtilbud. Særlig Oslo er blitt en storby i internasjonal målestokk og for mange virksomheter 

i Oslo er engelsk det foretrukne arbeidsspråk. Selv om det lenge var en oppfatning at digitalise-

ringen ville gjøre det mulig at å ha kunnskapsintensive virksomheter spredt i hele landet, så har 

de siste års erfaring vist at de høyt utdannede helst vil bo i storbyene der de kan møte likesinnede 

og utnytte storbyens kulturtilbud i fritiden. Tette og effektive storbyer gjør også at man kan ut-

nytte infrastrukturen bedre, «til det beste for både miljøet og lommeboken» som Transportminis-

teren pleier å si. Virksomhetene konkurrerer om høykompetent arbeidskraft og flytter dit denne 

typen mennesker bor. Følgelig ligger de fleste kunnskapsbedrifter og forskningsavdelinger i eller 

rundt Oslo, Bergen og Trondheim. Aksen Forskningsparken/Gaustad, Skøyen, Fornebu/Lysaker og 

Drammen kalles gjerne «teknologistripa» på folkemunne.  

Det relativt høye lønnsnivået har bidratt til utviklingen av en rekke effektiviserende teknologiske 

løsninger i mange næringer. Det ble utviklet teknologi som gjorde det mulig å styre store og luk-

kede produksjonsanlegg langt til havs og førerløse biler og busser er ikke lenger uvanlig. 

Også virksomhetene på Kongsberg har i stor grad automatisert og robotisert produksjonen gjør 

det godt i Arbeidsomme Roboter. Omstillingstakten og økte effektiviseringen i produksjonen både 

i Norge og i avdelinger og datterselskaper utenlands gjør lokalpolitikerne stolt, men de frykter den 

stadig fallende sysselsettingen på Kongsberg. Flere av virksomhetene har flyttet sine hovedkonto-

rer og forskning- og utviklingsavdelinger til Drammen, Oslo eller Trondheim for å være tettere på 

samarbeidspartnere, kunder og kunnskapsmiljøene der. Den nye CEO av Kongsberg Robotech fikk 
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store oppslag i lokale medier den dagen de annonserte at de flyttet hovedkontoret til Lysaker for 

å være nærmere sine kunder. «Alle» skjønte at dette ikke handlet kunder i Oslo, fordi disse sitter 

i utlandet. Årsaken var helt enkelt at ledelsen skulle få kortere reisevei til Gardermoen.  

For mange er Norge er kjent som landet med digitale løsninger og høye kostnader på alt som er 

gøy. Flere utenlandske turister peker på de selvbetjeningsløsningene på norske hoteller ikke står 

i stil med de imponerende naturkvalitetene. Reiseliv og opplevelsesnæringene sliter med lønn-

somheten og er i stor grad begrenset til et fåtall destinasjoner. Mangfoldet av kultur og serverings-

aktiviteter i og rundt de store byene er imidlertid stort.  

Næringsaktiviteten i øvrige deler av fylket er i liten grad eksportrettet, men preget av tradisjonell 

tjenesteyting til den lokale befolkningen. Forskning og innovasjon innen velferdsteknologi er imid-

lertid i vekst og særlig konsentrert om Drammensregionen. Etterspørselen etter helse og omsorgs-

tjenester vokser i hele landet, men ved å ta i bruk ny teknologi man har klart å stoppe den sterke 

sysselsettingsveksten man så for seg på tidlig 2000-tallet. Teknologien spiller en tiltakende rolle 

både i diagnostisering, logistikk og i omsorg. Sensorer og hjemme-roboter gjør det mulig for de 

eldre å bo hjemme lenge. Helseteknologiforskningen skjer i ett tett samspill mellom nærings-

klynger og helseteknologiselskaper i Stor-Oslo (inklusive Drammen), Sykehuset Buskerud og Uni-

versitet i Drammen, men også med teknologi- og forskningsmiljøer i USA og Japan. Det drammens-

baserte selskapet Nixel har akkurat signert en milliard-kontrakt om levering av sensor-teknologi 

som skal brukes i den robotiserte hjemmehjelpen Sophia som produseres av IBM. Vitensenteret 

ved Universitetet i Drammen er landets største laboratorium for helseteknologiforskning og hvert 

år strømmer byråkrater, forskere og bedriftsutviklere fra inn og utland til den årlige Healthtech-

konferansen i Drammen.    

Hvordan kom vi hit? 

Flere forhold var med å prege utviklingen i retning av en fremtid som i Arbeidsomme roboter. 

Oljeprisfallet i 2014 markerte starten på slutten for det norske oljeeventyret. Utover 2020-tallet 

falt internasjonal etterspørsel etter petroleumsprodukter falt i takt med at produksjonskostna-

dene for energi basert på fornybare energikilder har falt og kunnskap om konsekvensene av kli-

maforandringene har økt. Den gradvise nedgangen i aktivitet på norsk sokkel, ble møtt med store 

og til dels radikale omstillingstiltak for næringslivet.  

Dedikerte satsinger på teknologirettet forskning og omstruktureringer av utdanningssektoren var 

noe av tiltakene de nasjonale myndighetene gjennomførte. Satsing på real og teknologifag omfat-

ter etterhvert hele utdanningsforløpet fra barnehage til høyere utdanning og barn dataprogram-

mering ble et eget fag allerede i barneskolen. Fagskolene ble også rustet opp, og i 2024 ble all 

høyere utdanning ble konsentrert om et av landets 8 universiteter. Høyskoler ble et begrep som 

hørte fortiden til. Både studietilbud og midler til grunnforskning og teknologisk forskning ble gjen-

stand sterk statelig styring og særlig ble robotteknologi, helseteknologi, miljøteknologi og havbruk 

løftet fram som sentrale satsingsområder.  
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Alle landets fire storbyer har bygget ut by-interne baneløsninger. Lengst tid tok det å få på plass 

Fornebu-banen, men statens bidrag gjorde at banen med forbindelse til Oslo stod ferdig i 2028. 

Dette sammen med innfasingen av førerløse og utslippsløse busser, utvikling av bredere sykkelfelt 

og bilfrie sentrum gjør at folk raskt og effektivt kan bevege seg mellom hjem og arbeid. Begrun-

nelsen for satsingen var hovedsakelig klimatrusselen, men også et ønske om å effektivisere trans-

porten i de store byene og utnytte de store investeringene best mulig. De forventede klima-

endringene har også gitt betydelige behov for oppgraderinger og vedlikehold av kritisk infrastruk-

tur, herunder strøm- og fiberkabler, avfallssystemer og vann- og rørsystemer. Aker Solution har 

sammen med renovasjonsanlegget på Klemmetsrud utviklet kostnadseffektiv teknologi for CO2-

fangst. Aktiviteten har også gitt økt aktivitet for Aker Solution i Lier. De store infrastrukturprosjek-

tene er med å forsterke den allerede sterke sentraliseringstendensen.  

Helt siden 1990-tallet vokste befolkningen både i Drammen, Kongsberg og Hønefoss mer enn øv-

rige deler av fylket, men utover 2020-tallet trakk befolkningen i større grad mot Drammen enn 

mot de to andre byene. Den raske veksten i Drammen skyldes særlig befolkningens økende prefe-

ranser for det urbane liv. Trolig spilte også beslutningene om å samordne fylkets akuttfunksjoner 

og fødeavdelinger til det nye sykehuset i Drammen, moderniseringen av Drammen havn og etab-

leringen av Universitetet i Drammen også en rolle.  Drammensregionen i stadig større grad ble en 

viktig del av Oslo-regionen.   

Drammen har også satset på effektiv kollektivtransport med førerløse buser og bytrikk, og fortet-

ting av byen. I tillegg har man lykkes med å lage urbane boliger for både seniorer, studenter og 

familier i sentrum. Særlig er den gamle sykehustomta på Bragernes blitt en spennende og attraktiv 

ny bydel som går under navnet «akademikernes lekegrind».      

4.2 Scenariofortelling 2: Urbant mangfold 

I historien om Urbant mangfold er næringslivet både i Norge og Buskerud fragmentert og mang-

foldig. I dette scenarioet ble omstillingsprosessen fra petroleumsinntekter krevende og flere etab-

lerte næringsmiljøer både på Vestlandet og Kongsberg har forvitret. Fallende inntekter fra petro-

leumsnæringen har ført til at Norge ikke har spesielt mye høyere levestandard enn andre euro-

peiske land i gjennomsnitt, selv om deler av befolkningen tjener godt. Havbruksnæringen på Vest-

landet går så det suser, noe som har gitt opphav til begrepet «fiskebaronene». Storbyenes tiltrek-

ningskraft er stor, og Drammen er en urban og mangfoldig by. 

Statsministerens hyllet i sin nyttårstale 1. januar 2030 det mangfoldige Norge. Hovedbudskapet 

var at i Norge skal alle kunne få følge sine egne drømmer, enten det er som ballettdanser i Operaen 

eller arkitekt i Drammen. Hvor enn man reiser i Norge vil vi finne kreative miljøer innen kultur, 

friluftsliv og næringsliv. Men hun tok også opp et mer alvorlig problem, nemlig at produktiviteten 

i norsk økonomi er lav enn på mange år. 

Kultur og opplevelsesnæringene nyter godt av tilgangen på relativt billig arbeidskraft både fra 

Norge og resten av Europa. Norge er godt kjent i verden som et naturskjønt land. Turistene klager 
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ikke lenger over kostnadsnivået slik de gjorde på 2000-tallet. Enten man er turist fra Ukraina, Kina 

eller USA, verdsettes kombinasjonen av urbant mangfold med kort vei til vakker natur. Særlig er 

det reiseliv og opplevelsesaktivitetene nær de store byene som blomstrer. Men enkelte destina-

sjoner som Lofoten, Vestlandet og Hallingdal gjør det også godt. Den nordlige delen av Hemsedal 

er særlig attraktivt på grunn av sin flotte natur og snøsikre vintre, mens søndre Hallingdal er at-

traktivt for sommerturistene og kjent for sine gårder og økoturisme. Hallingdal er en av de få ste-

dene i landet hvor barn og voksne fortsatt kan kjenne lukten av dyr og gårdsdrift og få et inntrykk 

av hvordan folk levde for 100 år siden. Nyskapingen i den norske reiselivsnæringen er beskjeden.   

Storbyenes tiltrekningskraft er stor, både for de som studerer, de med høyere utdanning og de 

som søker jobb. Oslo er blitt en metropol i Europeisk målestokk. På grunn av sin nærhet til Oslo 

og urbane mangfold er Drammen et attraktivt sted å bo. Det er et rikholdig tilbud av kafeer, res-

tauranter og kulturarrangementer i byen. Drammen omtales ofte som «lille-Oslo».  

«Drammen er byen som har alt. Her har jeg det jeg trenger av kafeer og restauranter og shopping-

muligheter, og det er ikke langt til Oslo hvor jeg dra på konserter med internasjonale stjerner.» 

Nyinnflytter til Drammen (26) 

Næringslivet er mangfoldig. Industri og råvarebaserte næringsklynger er viktige for landet, men 

det er også de kreative næringene. Det å ta utdannelse er viktig for å kunne skape et godt liv for 

seg selv, men man må også kjenne de riktige folkene, ha pågangsmot og et kommersielt tenkesett. 

Derfor hører også gründerne og de som kan skape sin egen arbeidsplass og formue til blant de 

som er høyt anerkjent i samfunnet. Digitaliseringen gjør at ny kunnskap spres i et hurtig tempo. 

Norge har flere selskaper som skreddersyr alt fra prototyper, ekstradeler, designobjekter og annet 

ved hjelp av 3D-printere. Økt klimabevissthet og en trangere lommebok for folk flest har gitt rom 

for helt ny næringsaktivitet innen reparasjon og restaurering. I Drammen finner vi blant annet 

Hannestad elektronikk og en rekke andre mindre virksomheter som har spesialisert seg på repa-

rasjon og personlig tilpasning av småelektronikk og hvitevarer.  

Aktiviteten på Kongsberg er betydelig redusert sammenlignet med det den var på 2015-tallet. 

Flere av virksomhetene hevder seg fortsatt bra på sine felt, men en snakker ikke lenger om at 

Kongsberg utgjør et miljø. Mange frykter at det bare er snakk om tid før de gjenværende selskap-

ene flytter fra Kongsberg.   

Ett nytt næringsmiljø som imidlertid i ferd med å bli kjent utenfor landets grenser er bioressurs-

næringen i Drammensregionen. En rekke virksomheter, med Lindum i spissen, er sammen med 

Universitetet på Ås og UiO anerkjent for sine bærekraftige og innovative løsninger innen biores-

sursindustri. Tiltagende fortetting i storbyene og økt klimabevissthet har gitt økt behov for infra-

strukturløsninger og bærekraftig utnyttelse av bioressurser. Lindum er særlig kjent for sine løs-

ninger som muliggjør bruk av boligkompleksers biomasse til urbane hager på Oslos mange tak, 

mens det Drammensbaserte selskapet Areaopharming leverer løsninger for å dyrke grønnsaker 

uten jord og langt raskere enn konvensjonell dyrking.  
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Skjermdump fra Drammens Ti-

dende16 

I Drammen sentrum er det første høy-

huset med vertikal hage under bygging. 

Lindum, Skanska og Drammen student-

boliger har gått sammen om bygging av 

i alt to høyhus på henholdsvis 15 og 21 

etasjer. Høyhusene skal huse i alt 180 

studenter. «Denne typen bylandbruk er 

ment å redusere utslipp av klimagasser, 

gi økt livskvalitet og gjøre det mulig for 

studentene å dyrke sin egen mat», i 

følge prosjektleder Lisa Hartwig. Bioav-

fallet kan benyttes i oppvarming av lei-

lighetene.  

 

 

Hvordan kom vi hit? 

Flere forhold var med å prege utviklingen i retning av en fremtid som i Urbant mangfold. Fallende 

oljepriser reduserte raskt investeringstakten på norsk sokkel. Og da partiene i 2019 ble enige om 

Klimaforliket 2.0 satte en rask stopper for nye investeringer. Mange av de etablerte næringsmiljø-

ene som leverte løsninger til petroleumsnæringen dreide aktiviteten mot USA og Afrika. Til tross 

for massive kostnadskutt var det få norske selskaper som kunne konkurrere om internasjonale 

kontrakter. Som et resultat faller norsk produktivitet og lønnsvekst. 

Omstillingsbehovet som følge av nedgangen i norsk petroleumsaktivitet ble først og fremst møtt 

med virkemidler for å understøtte nyetableringer og innovasjon i offentlig sektor, men også sat-

singer på utslippsfri infrastruktur og miljøteknologi.  

Gjennom hele 2020-tallet pågår store infrastrukturprosjekter rundt de store byene. Lyntog mel-

lom Oslo, Skøyen, Lysaker og Drammen og dobbeltspor på strekningene mellom Oslo og Lilleham-

mer, Hønefoss, Skien og Fredrikstad er langt på vei ferdig i 2030. Det sammen er nye E16 mellom 

Sandvika og Hønefoss. Infrastrukturprosjektene har gitt mange oppdrag til bygg- og anleggsbran-

sjen på Østlandet.    

                                                        
16 Bildet er hentet fra http://ujfold.webnode.hu/ 
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«Det viktigste er å holde hjulene i norsk økonomi i gang. Derfor satser vi store og tunge infrastruk-

tursatsinger og moderne transportutvikling i og rundt de store byene. Dette er den største sat-

singen på bærekraftig infrastruktur i norsk etterkrigshistorie. Framtidige generasjoner vil takke 

oss.» 

Krister Olsen, Samferdselsminister 

Lavere lønninger har redusert behovet for teknologiske nyvinninger, spesielt i næringer hvor ar-

beidskraft og teknologi er substitutter. Hvilket har ført til at Norge ikke ligger spesielt langt framme 

når det gjelder teknologisk utvikling i helse og omsorgssektoren.  

Sterk sentralisering i norsk helsesektor tvinges imidlertid fram av på grunn av de fallende inntek-

tene og økende etterspørsel. Det nye sykehuset på Brakerøya er flott og moderne, men sykehuset 

har hovedsakelig ansvar for akutt behandling. De mer spesialiserte behandlingene og forsknings-

aktiviteten finner i all hovedsak sted ved et av landets tre store supersykehus. Drammen kommune 

er en foregangskommune når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og drive anvendt forskning innen 

pleie og omsorgssektoren, men aktiviteten har ikke skapt ny næringsaktivitet slik man håpet. Enn 

så lenge møter kommunene den økte etterspørselen i helse og omsorgssektoren gjennom bruk av 

lokal arbeidskraft, framfor store investeringer i velferdsteknologi.  

Modum bad er imidlertid unntaket. Modum bad er fortsatt ledende på behandling av spiseforstyr-

relser, samliv, traumer, angstlidelser, men også på de nye folkesykdommene utbrenthet og ME. 

Stiftelsen har også utvidet aktiviteten til å omfatte mer kommersielle aktiviteter og etablert et 

bosenter for familier og mennesker som trenger en pause fra hverdagen, spa- og treningsanlegg 

og andre restitusjonstilbud.  

Fallende ungdomskull og sterk sentralisering har gjort at Høyskolen i Sørøst-Norge gradvis har 

måtte legge ned campusene utenfor Drammen. Studietilbudet er konsentrert omkring bachelor-

studier innen miljø, teknikk og byggfag, entreprenørskap, pedagogikk og helse- og omsorgsfag. 

Høyskolen er først og fremst en leverandør av studenter til offentlig sektor.    

4.3 Scenariofortelling 3: Buskerud- En reise verdt 

I historien om Buskerud- en reise verdt er næringslivet både i Norge og Buskerud fragmentert, 

mangfoldig og spredt i hele landet. I dette scenarioet ble omstillingsprosessen fra petroleumsinn-

tekter krevende. Flere etablerte næringsmiljøer både på Vestlandet og Kongsberg har forvitret. Lav 

produktivitetsvekst og fallende inntekter fra petroleumsressursene har ført til at begrepet «ver-

dens rikeste land» hører fortiden til.  

I historien om Buskerud – en reise verdt er næringslivet og bosettingen preget av kreativitet og 

tjenesteproduksjon. Landet er ikke spesielt rikt, men befolkningen er oppfinnsom og viljen til å 

starte egen bedrift stor. Befolkningen bor spredt, i allefall sett utenfra. Som i andre land er det 

byene som vokser, men ikke spesielt de største byene. Nordmenns preferanser for det nære og 
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nærhet til natur og friluftsgoder gjør at de det er vel så attraktivt å bo i mellomstore byer som i de 

største byene.  

Næringsaktiviteten er også spredt. Store deler av statlig forvaltning og finans finner sted i Oslo. 

Finans er, sammen med IT, oppdrett og maritim sektor, en av de største eksportnæringen landet 

har. Rundt om i Norge omtales hovedstaden lett hånlig som «Pengestaden». Få utenfor Oslo øns-

ker å bli assosiert med den, og mistilliten til forskjells-Norge er ganske stor. Men lite å gjøre med. 

I det hele har hovedstaden mistet mye av sitt kulturelle hegemoni. Staten vokser heller ikke som 

arbeidsgiver. Det er i kommunene det skjer. Det er kommunene som gir arbeid til den stadig vok-

sende omsorgssektoren. 

En stor del av arbeidsstokken er selvstendig næringsdrivende eller på andre måter løselig knyttet 

til flere arbeidsgivere samtidig. Digitale løsninger har skapt nye inntektsmuligheter for mange 

mennesker, og det å skape sin egen arbeidsplass gir status. Tidligere store virksomheter har 

skrumpet inn og det er mindre tjenestevirksomheter som dominerer næringslivet. Industri og rå-

varebaserte næringsklynger er viktige for landet, men det er også de kreative næringer, design, 

restauranter og tjenestebaserte næringer andre ting som de med mye penger trenger. Og som 

kan nyte godt av lavlønnet arbeidskraft.  

Tilsvarende ser vi også for næringsaktiviteten i Buskerud. Næringsaktiviteten er spredt i hele fyl-

ket, men særlig konsentrert om Kongsberg, Drammen, Hønefoss og Lier. Kultur, opplevelse og rei-

selivsnæringen opplever at mange unge, både fra Norge og utlandet ønsker å jobbe i næringen. 

Ikke minst har reiselivet i Hallingdal har klart å profilere seg godt. Både norske og utlendinger søker 

etter alpine opplevelser om vinteren, og jakt, fiske og fjellopplevelser om sommeren. Kundene er 

ikke minst velstående oslofolk og ditto fra storbyene i Nord-Europa. Særlig velstående Københav-

nere elsker Hallingdalen. På mange av de dyreste hyttene vaier det danske flagg. Både de norske, 

danske og tyske hyttefolkene er blitt god butikk for mange mindre tettsteder. Utvask på søndager, 

handling og hjemkjøring av mat, snømåking, men også kjøp av underholdning, kokke- og servitør-

tjenester er noe av hyttefolket stadig benytter seg av. 

Teknologimiljøene i fylket er langt mindre framtredende enn de var. Kongsberg er et interessant 

eksempel. Sammenlignet med for to ti-år siden er teknologimiljøet vesentlig mindre. Det er fort-

satt både næringsaktivitet og forskningsaktivitet på Kongsberg, men aktiviteten er konsentrert et 

fåtall større virksomheter og mange mindre tjenestevirksomheter. Virksomhetene som har sin ho-

vedaktivitet rettet mot automobil og luftfartsindustrien, forsvarsindustrien og oppdrettsindu-

strien gjør det imidlertid fortsatt godt. Mange av de øvrige virksomhetene som tidligere var en del 

av Kongsbergklyngen klarte ikke å tilpasse seg den fallende etterspørselen fra petroleumsnæ-

ringen noe som resulterte i kraftige nedskaleringer både i sysselsatte og forskningsaktivitet.  

Mange studenter i regionen nøyer seg med utdanning på bachelornivå for å komme raskt ut i 

arbeidsmarkedet, men kommer til gjengjeld tilbake flere ganger for å bygge på kompetanse med 

spesialiserte og kortvarige studieløp.  
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Mange fryktet på midten av 2020-tallet at de fallende ungdomskull ville resultere i høgskolenes 

død. Men gjennom forsterket samarbeid med regionalt næringsliv har landet i dag mange institu-

sjoner med ulike utdanningsprofiler. Høyskolen er særlig kjent for sine bachelor- og masterpro-

grammer på byutvikling, reiseliv og helse og omsorg, men dekker også økonomi, kultur og idrett, 

samt et voksende marked for etter- og videreutdanning.  

Næringsaktiviteten i Buskerud kan i liten grad regnes som forskningsintensiv. Deler av teknologi-

miljøet både på Kongsberg og ellers i fylket er fortsatt forskningsaktive, samtidig som Høyskolen 

og enkelte andre aktører driver forskning knyttet til velferdsteknolog og byplanlegging, men FoU-

aktiviteten i fylket er langt lavere enn for 20-25 år siden. Buskerud er som en konsekvens ikke 

lenger særlig synlig på nasjonal FoU-statistikk.  

Hvordan kom vi hit? 

Utover 2020-årene ble det klart at så vel inntektsutvikling som produktivitetsutviklingen i Norge 

ville ligge under den i våre naboland. Årsaken var først og fremst fallende etterspørsel og lønn-

somhet i norsk olje og gass. Mange år med lave renter og svak valuta holdt aktiviteten i norsk 

eksport oppe, men importen ble stadig dyrere. Og den nødvendige omstillingen uteble.   

Mange mente også at omstillingsutfordringene var overdrevet og viste til at hvis ikke eksisterende 

eksportnæringer var konkurransedyktige, var det på tide å investere i noe annet. Selv om mange 

var bekymret for utviklingen, var det mest oppmerksomhet knyttet til den voksende eldrebølgen 

og de begynnende finansieringsutfordringene. Omstillingspolitikken handlet i stor grad om omor-

ganisering av offentlig sektor, herunder kommunereform og mer effektivt samarbeid mellom of-

fentlige og private aktører.  

Utover 2020-tallet så landet flere runder med oppsigelser både i oljeselskaper, leverandørnæ-

ringen og i øvrige deler av industrien. Over tid falt investeringene i de største eksportvirksomhet-

ene. Lav lønnsvekst og høy ledighet skapte stor frustrasjon, men la også grunnlaget for en sterk 

entreprenørskapskultur og gode vilkår for nyopprettede eksportbedrifter.  

 «I snart 30 år har politikerne diskutert de nye forvaltningsgrensene. Antall kommuner er redusert, 

men forskjellene mellom de små og store kommunene er større en noen gang. Det politiske Norge 

er rammet av handlingslammelse når vi mest av alt trenger politisk lederskap. Vi må få norsk næ-

ringsliv tilbake i teknologifronten.» 

Ståle Hansen, leder av norsk teknologiforening 

Selv om byfornyelsen av Drammen på starten av 2000-tallet ble viden kjent, opplevde både poli-

tikere og næringslivsledere i Drammen, Kongsberg og Hønefoss en tiltagende frykt for byenes at-

traktivitet. Men en utflytting av og vekststopp innen statlig forvaltning, gjorde at arbeidsmulighe-

tene i Oslo ble mer begrenset. Paradenæringene finans og IT vokste, men disse næringen var digi-

taliserte og sysselsatte ikke mange. Unge mennesker så utviklingen og valgte heller å bosette seg 
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der veksten og arbeidsplassene er, nemlig i mellomstore byer. Entusiastiske og ambisiøse lokalpo-

litikere bidro også til å kanalisere bosettingen ut av Stor-Oslo gjennom sine byutviklingsprogram-

mer. Drammen hadde allerede gjort mye tidlig på 2000-tallet, men både i Drammen, Kongsberg 

og Hønefoss ble det lagt til rette for tettere og mer mangfoldige boområder, flere gang- og sykkel-

broer (over og langs elvene) og grønne lunger i sentrumsområdene. Foruten å skape engasjement 

og bolyst, ga initiativene økt aktivitet for arkitekter, konsulentselskaper, entreprenører og flere 

studenter til høyskolen.  

«Her kan man leve et urbant liv uten sjas og mas. Det er de mange fine møteplassene som gjør 

Hønefoss til Hønefoss» 

Lokal patriot 

4.4 Scenariofortelling 4: Flittige ingeniører 

I fortellingen om Flittige ingeniører har Norge mange globale virksomheter og forskningsmiljøer. 

Norske teknologimiljøer som en gang var smurt med oppdrag for petroleumsnæringen, tjener nå 

godt på å bruke den opparbeidede kunnskapen i annen teknologidrevet og eksportrettet virksom-

het. Eksportaktiviteten er særlig konsentrert rundt de nærings- og kunnskapsmiljøer som i sin tid 

vokste fram gjennom å utvikle komparative fortrinn innen naturressurser, fornybar energi, marine 

ressurser og maritim kompetanse. Nå finner vi sterke teknologivirksomheter i byer og regioner som 

var sterke også en generasjon før. Den største forskjellen er bare at produkt- og anvendelsesas-

pektet er mye bredere. Tilsvarende ser vi også i Buskerud. Kongsberg er kjent for sine løsninger 

innenfor produksjon av fornybar energi og automatiserte transportsystemer. På Hønefoss finner vi 

Norges nest største bioteknologiske industriklynge, mens Drammen er blitt et nasjonalt omdrei-

ningspunkt for helseteknologi.  

 I Flittige ingeniører hevder mange norske mellomstore byene seg. Folk bor helst i byer, men ikke 

nødvendigvis de aller største byene. Ser man seg rundt i Norge, ser man at mellomstore byer som 

har (og hadde) et sterkt eksportrettet næringsliv og som i alle år har vært opptatt av å legge til 

rette for menneskevennlige bystruktur har klart seg bra. Det er like lett tilgang til menneskelige 

møter og fritidssysler her som i de tre store byene. Men selvfølgelig, uten god kommunikasjon 

med Oslo, Trondheim eller Bergen, er det vanskelig å hevde seg i kampen om mennesker og virk-

somheter. Mange foretrekker heller å bo i en velordnet mellomstor by som både kan tilby spen-

nende arbeidsmuligheter, men også nærhet til barnehage, skole og fritidstilbud, mer attraktivt 

enn heksegryta Oslo.  

Ikke minst teknologimiljøet på Kongsberg blomstrer, men miljøet er nå mer kjent for sine løsninger 

innenfor automatiserte transportsystemer enn subsealøsninger. Rundt om i verdens storbyer fin-

ner vi den gamle Kongsberglogoen på så vel svevebaner som flytende bosystemer. Kongsberg mil-

jøet og Høyskolen i Sørøst-Norge samarbeider tett. Høyskolen er så populært at det bare er ar-

beidsdelingsavtalen med NTNU, som gjør at den ikke er større. Forskningssenteret NISE tar imot 
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forskere og studenter fra hele verden.  Verdens ledere slutter aldri å forundre seg over at så avan-

serte systemer blir utviklet på en så (i verdensmålestokk) liten by i skogen i Norge. Nordmenn 

stusser imidlertid ikke. Alle kjenner til ingeniørbyen Kongsberg og vet at togavstanden til Oslo er 

kort.  

Men Kongsberg er ikke eneste den eneste byen i Buskerud. På Hønefoss finner vi Norges nest 

største bioteknologiske industriklynge. Drammen er blitt et nasjonalt omdreiningspunkt for helse-

teknologi, men også har også flere store bedrifter som leverer løsninger innen materialteknologi 

og sensorteknologi. Hver for seg viser de tre byene hvordan spesialisering og systematisk oppbyg-

ging av kunnskapsmiljøer gir resultater i form av næringsutvikling og bosetting. 

De eksportrettede næringsklyngene er viktige for verdiskapingen og for forsknings- og innova-

sjonsaktiviteten i Buskerud. Fylket er godt synlig på nasjonal FoU statistikk. Reiseliv, opplevelser 

og kulturaktiviteter er blir sjelden løftet fram som strategisk viktige, men disse og andre tjeneste-

baserte næringer er likevel noe folk flest benytter og har stor glede av.  

Hvordan kom vi hit? 

I årene etter 2015 ble det klart for alle at Norge måtte omstille seg til nye eksportnæringer. Inves-

teringsomfanget i Nordsjøen sank år for år. Det store spørsmålet var: hvordan kan vi ta vare på all 

den kompetansen som er skapt innfor leverandørnæringen til petroleumssektoren. Svaret var 

opptrapping av forskning og utvikling, samt satsing på teknologiske fag både innen akademia og i 

fagskoler. Ikke minst fra 2018 ble det en forsert opptrapping av bevilgninger til næringsrettet FoU. 

Tanken fra regjering og storting var både å sikre at petroleumsrettede virksomheter kunne vinne 

fram i andre deler av verden og at opparbeidet kunnskap kunne anvendes på nye teknologiske 

områder. 

Eksisterende virksomheter grep muligheten. Ikke alle lyktes med å omgjøre FoU til lønnsomme 

produkter, men i de største teknologiske næringsmiljøene lyktes man godt. Det var rett og slett 

lettere å omstille etablerte miljøer enn å bygge opp nye. Prioriteringen av teknologifagene har 

vært gjenstand for stor motstand innad på de ulike institusjonene, særlig opplevde ansatte og 

forskere innen kunst, kultur og humaniora seg forbigått, men diskusjonene har fått liten oppmerk-

somhet i mediebildet for øvrig.  Satsingen på teknologi vant betydelig gjenklang i befolkningen. 

På Kongsberg var satsingen fra bedriftene særlig sterk og nytekningen stor. I takt med fallende 

inntekter og sysselsetting innen petroleumsnæringen og dens leverandørindustri ble det økende 

behovet for omstilling klart. Selv om flere av de eksportrettede virksomhetene på Kongsberg 

hadde deler av sin virksomhet knyttet opp til petroleumsvirksomheten, var klyngen kjent for sin 

sterke delekultur og teknologiske nytenkning på tvers av tradisjonelle sektorgrenser. Selv om 

mange av virksomhetene måtte si opp folk i årene fram mot 2020-tallet, så prioriterte både ledere 

og eiere å satse på forskning og utviklingsaktiviteter. NCE Systems Engineering, Kongsberg og NCE 

Raufoss samarbeidet i økende grad om felles forsknings- og innovasjonsprosjekter som bidro til 

økt konkurransekraft i norske industrinisjer. 
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De endrede prioriteringene i forsknings- og innovasjonspolitikken fikk også resultater for Høysko-

len i Sørøst-Norge. Høyskoleledelsen satset særlig bachelor og masterstudier innen anvendt tek-

nologi, miljøteknologi og på helse og omsorg studietilbud. NISE og Teknologisenteret ble etter 

hvert en del av Høyskolen. Høyskolen hadde lenge ambisjoner om å bli et universitet og drømmen 

var å bli som Universitet i Trondheim, men det var ikke gehør for dette hos sentrale myndigheter. 

I 2020 inngikk Høyskolen heller strategisk samarbeid med Universitetet i Trondheim. 

«Det er en stor dag for Høyskolen i Sørøst-Norge. Samarbeidsavtalen med Universitetet i Trond-

heim markerer at Høyskolen skal bli ledende utdanningsinstitusjon for teknologiske utdanninger 

på Østlandet. Gjennom samarbeidsavtalen vil høyskolen få tilgang på den nyeste grunnforsk-

ningen innen industriell teknologi fra Universitetet i Trondheim, mens vi skal levere anvendt indu-

striell forskning og studenter som besitter kompetansen næringslivet på Kongsberg og resten av 

Østlandet har behov for.» 

Gunn Forsdag, Rektor ved Høyskolen i Sørøst-Norge 

En annet viktig milepæl for Buskerud var gjenopptakingen av aktivitet ved Follum fabrikker. Viken 

skog fikk med seg både politikere, virkemiddelaktører og investorer til en storstilt satsing på bio-

drivstoff. Satsingen var risikabel, for markedsutsiktene var usikre, men investeringene skulle vise 

seg svært vellykket. Ny tømmerterminal, hel-automatiserte og effektive produksjonsfasiliteter og 

en langsiktig eier gjorde etter hvert produksjonen internasjonalt konkurransedyktig. Med utgangs-

punkt i den økte aktiviteten i regionen fikk Treklyngen etter hvert status som NCE, hvor både skog-

eierne Viken Skog, Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Høyskolen i Sørøst-Norge, Lin-

dum og andre aktører er med. Næringsklyngen er i dag Norges viktigste kompetansemiljøer innen 

bioteknologisk industri.  
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5. Scenarioene på tvers  

Det foregående kapitlet presenterte de fire ulike scenarioene, eller framtidsfortellingene. Vi flytter 

oss nå ut av de enkelte framtidsfortellingene og vil se nærmere på viktige forskjeller mellom dem. 

I alle scenarier er det tilnærmet full sysselsetting i 2030, selv om veien dit har vært ulik. De to 

usikkerhetene (om Norge klarer omstillingen fra petroleumsrettet økonomi og om de mellomstore 

byene er attraktive for unge og utdannede) har gitt opphav til fire fortelleringer. 

De ulike utfallende av disse usikkerheten gjør at ulike dynamiske prosesser gjør seg gjeldende. 

Ulike utfall av omstillingsutfordringen får særlig konsekvenser for hvilken inntekt Norge får og 

hvordan næringsutviklingen blir, som igjen påvirker FoU aktiviteten i Buskerud. Ulike utfall av by-

enes attraktivitet får særlig konsekvenser for bosettingsmønster og lokalisering av forskning og 

innovasjonsmiljøer, noe som FoU-miljøenes beliggenhet. Figur 5-1 og Figur 5-2 viser ulikhetene 

mellom de fire scenarioene.  

Figur 5-1 Scenarioene på tvers  
 Arbeidsomme Robo-

ter 
Urbant mangfold 
 

En reise verdt 
 

Flittige ingeniører 

Usikker-
het 

Omstilling  
Stor ebyer 

 Ikke omstilling 
Store byer 

Ikke omstilling 
Mellomstore byer 

Omstilling 
Mellomstore byer 

Inntekts-
utvikling 

Inntektsutviklingen 
ligger noe over sam-
menligningsland 

Inntektsutviklingen ligger 
noe under sammenlignings-
land 

Inntektsutviklingen 
ligger godt under 
sammenlignings-
land 

Inntektsutvik-
lingen ligger på 
linje med sam-
menligningsland 

Boset-
tings-
mønstre 

Sentraliseringen er 
sterk, særlig sterk er 
de store byers tiltrek-
ningskraft. Drammen 
som en integrert del 
av Oslo-regionen.  

Sentraliseringene er sterk, 
særlig sterk er de store by-
ers tiltrekningskraft. Dram-
men som en nesten inte-
grert del av Oslo-regionen. 

Urbaniseringen er 
sterk, men også 
mellom-store byer 
er attraktive for folk 
flest.  

Urbaniseringen er 
sterk, men også 
mellom-store byer 
er attraktive for 
folk flest. 

Nærings-
struktur 

Aktiv næringspolitikk 
for å styrke 
næringene med stort 
eksportpotensial. 
Særlig vektlegging av 
høyproduktiv og mil-
jøvennlig teknologi. 
Reiseliv, opplevelser 
og kreative næringer 
ansees som lite stra-
tegisk viktig for nasjo-
nen, men oppretthol-
des i nærheten av de 
store byene av de 
som kan ta ut produk-
tivitetsveksten i økt 
bruk av kulturelle ak-
tiviteter, serverings-
tjenester o.a.   

Geografisk segregert næ-
ringsstruktur. Mange selv-
stendig næringsdrivende og 
gründere.  
Omstillingen har ikke lykkes 
og resultert i lavere inntek-
ter og vekst. Gir relativt sett 
gode forutsetninger for å 
drive næringsaktivitet ba-
sert på lavkompetent ar-
beidskraft, eksempelvis by-
nær turisme og landbruk, 
samt lokale helse- og om-
sorgstjenester 

Næringslivet er 
mangfoldig. Mange 
selvstendig næ-
ringsdrivende og 
gründere. Mye akti-
vitet innen reiseliv, 
opplevelser og krea-
tive næringer. Rei-
selivsnæringen er 
spredt om mange 
ulike naturbaserte 
destinasjoner. 

Aktiv næringspoli-
tikk for å styrke 
enkelte sterke næ-
ringer med eks-
portpotensial.  
Reiseliv, opplevel-
ser og kreative 
næringer ansees 
som lite strategisk 
viktig for nasjo-
nen, men opprett-
holdes av de som 
har tid og penger 
til å benytte seg av 
det.    
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 Arbeidsomme Robo-
ter 

Urbant mangfold 
 

En reise verdt 
 

Flittige ingeniører 

Usikker-
het 

Omstilling  
Stor ebyer 

 Ikke omstilling 
Store byer 

Ikke omstilling 
Mellomstore byer 

Omstilling 
Mellomstore byer 

Nasjonal 
FoU poli-
tikk 

Sterk satsing på FoU 
og styring av midlene. 
Sentralisering og in-
ternasjonalisering i 
fou-systemet. Satsing 
på næringsrettet tek-
nologisk og miljøret-
tet forskning, og 
fremragende grunn-
forskning. Prioritering 
av et fåtall universite-
ter, toppforsknings-
miljøer og FoU-infra-
struktur.  

Forskningen er relativt fri, 
men særlig vektlegging av 
FoU-midler til næringsrettet 
forskning og miljørettet 
forskning. 

Forskning er i 
mindre grad et stra-
tegisk prioritert og 
styrt området. Næ-
ringslivet finansie-
rer forskning på 
«sine» områder. 

Sterk satsing på 
FoU. Satsing på 
næringsrettet tek-
nologisk og miljø-
rettet forskning, 
og fremragende 
grunnforskning. 
Noe sentralisering 
i FoU systemet, 
men også støtte til 
regionale forsk-
nings- og innova-
sjonsmiljøer. 

Offentlig 
sektor 

Sterk grad av sentrali-
sering, digitalisering 
og automatisering av 
offentlig sektor. Gir 
blant annet økt etter-
spørsel etter velferds-
teknologi.   

Sterk grad av sentralisering. 
Noe digitalisering og auto-
matisering av offentlig sek-
tor, men også bruk av ar-
beidskraft. 

Noe sentralisering, 
men spredt boset-
ting og god tilgang 
på lavt lønnet ar-
beidskraft gjør at til-
budet av offentlige 
tjenester beholdes 
lokalt. 
 

Tilbud oppretthol-
des der folk bor. 
Noe digitalisering 
og automatisering 
av offentlig sektor.  

FoUoI-
aktivite-
ten i Fyl-
ket 

Buskerud gjør det 
greit på nasjonal FoU 
statistikk, men ligger 
bak fylker som Oslo, 
Akershus og Trønde-
lag. Kongsberg-miljø-
ene gjør det godt, 
men mye av FoU-akti-
vitet er flyttet til 
Drammen eller ut av 
fylket. Økt forskning 
og innovasjon innen 
velferdsteknologi og 
noe miljøteknologi.  

Buskerud er lite synlig i na-
sjonal FoU statistikk. Noe 
FoU aktivitet i tilknytning til 
helse, offentlig innovasjon 
og bioøkonomien. Lite FoU 
aktivitet på Kongsberg. 

Buskerud er lite syn-
lig i nasjonal FoU 
statistikk. Noe FoU-
aktivitet i tilknytning 
til helse, offentlig in-
novasjon og entre-
prenørskap.   

Buskerud er godt 
synlig på nasjonal 
FoU statistikk, 
særlig drevet fram 
av den betydelig 
FoU aktivitet på 
Kongsberg og ved 
høyskolen.  

Utdan-
ningsin-
stitusjo-
nen i Fyl-
ket 

HSN er blitt Universi-
tetet i Drammen. Stu-
dietilbudet er kon-
sentrert om fåtall in-
stitusjoner, særlig 
vektlegging av tekno-
logi.  

HSN som en bredde-institu-
sjon, men konsentrert om 
et fåtall studiesteder, særlig 
leverandør av studenter til 
offentlig sektor (miljø, tek-
nikk og byggfag, pedagogikk 
og helse- og omsorgsfag), 
samt entreprenørskap. 

HSN som en bredde-
institusjon med 
flere studiesteder. 
Mangfoldig studiet-
ilbud både på 
bachelor- og mas-
tergradsnivå og et-
terutdanning.  Sær-
lig fokus på byutvik-
ling, reiseliv, helse 
og omsorg. 

Utdanningstilbu-
det utviklet i sam-
arbeid med næ-
ringslivet. Særlig 
fokus på miljø, tek-
nologi, helse og 
omsorg. Høysko-
len har inngår stra-
tegisk samarbeid 
med NTNU.    

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 5-2 Scenarioene på tvers  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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6. Sentrale strategivalg – innspill til ny strategi 

Gjennomgangen av FoU aktiviteten i Buskerud17 vitner om tiltagende FoU-aktivitet i fylket og at 

fylket er på god vei mot å bli ledende på næringsrettet forskning. Imidlertid er aktiviteten konsen-

trert om et fåtall miljøer. Særlig viktig er Kongsberg-miljøet, men også aktører i Drammensregio-

nen. Forskningen er særlig dominert av teknologi. Implikasjonen er at FoU-aktiviteten i fylket i stor 

grad vil avhenge av konkurranseevnen og markedssituasjonen for disse aktørene. Hvordan disse 

utvikler seg framover vil ha stor betydning for så vel forskningsaktiviteten som verdiskaping og 

sysselsetting i fylket.  

Usikkerheten omkring utviklingen i disse sentrale miljøene ble også drøftet på arbeidsverkstedet 

8.9.2016. På bakgrunn av drøftingene på arbeidsverkstedet har vi definert to usikkerheter (om 

Norge klarer omstillingen fra petroleumsrettet økonomi og om de mellomstore byene er attrak-

tive for unge og utdannede) som til sammen gir opphav til fire fortelleringer. Disse fire fortelling-

ene kan på ulikt vis illustrere hvordan forskningsmiljøene i Buskerud kan utvikle seg framover. 

Ulike utfall av omstillingsutfordringen får særlig konsekvenser for hvilken inntekt Norge får og 

hvordan næringsutviklingen blir, som særlig påvirker nivået på FoU aktiviteten i Buskerud. Forsk-

ning og innovasjonsaktiviteten vil være høyere i de fortellingene hvor forskningsintensive næ-

ringer klarer å hevde seg med base i Norge. Utfallet av de omstillingsprosessene Norge gjennom-

går vil særlig ha betydning for næringer og virksomheter som i dag leverer til petroleumssektoren, 

herunder virksomhetene i Kongsberg-klyngen, men også de i Subsea-klyngen. Ulike utfall langs 

sentralitetsdimensjonen får særlig konsekvenser for hvilke lokalsamfunn som tiltrekker seg høyt 

utdannede og lokalisering av forskning og innovasjonsmiljøer. Fordi forskning og innovasjon av-

henger kritisk av tilstedeværelse av høyt utdannet arbeidskraft, vil forsknings- og innovasjonsak-

tiviteten i Buskerud være noe høyere i fortellingene der de mellomstore byene er attraktive, alt 

annet likt.  

Både scenariofortellingene og gjennomgangen av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Buskerud 

vitner om at Kongsberg-miljøet både har vist evne å omdanne investeringer i forskning og utvikling 

til økt verdiskaping og at forskning og utvikling vil være viktig for å opprettholde konkurranseev-

nen framover, men også at de er sårbare for både markedsmessige og bosettingsmessige end-

ringer. En ny FoU-strategi bør adressere denne usikkerheten eksplisitt. Uansett scenario framstår 

det som fornuftig at FoU-strategien er særlig relevant for teknologimiljøer som vi finner i Kongs-

berg, men også andre steder. 

                                                        
17 Samfunnsøkonomisk analyse (2016): Forskning og innovasjon i Buskerud 
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Scenariofortellingene anskueliggjør også at det kan være risikabelt å kun prioritere en næring. Det 

tilsier at teknologisatsinger ikke bør være for snevre. På den ene siden tilsier usikkerheten i fort-

ellingene at FoU-satsinger bør prioritere teknologi, men at FoU-strategien er mer åpen for hvilke 

teknologretninger det er behov for satsing på.  

Når det gjelder helse og omsorg og fornybar energi og miljø, så er det liten tvil om at framtidig 

etterspørsel etter nye løsninger og innovasjon på disse områdene vil fortsette å vokse framover. 

De ulike scenarioene har spilt ut mulighetene for disse næringene på ulikt vis. Det er likevel verdt 

å merke seg at den underliggende etterspørselsveksten etter nye løsninger innen helse-, omsorg, 

miljø og energi er tilstede i alle scenarier. Usikkerheten for Buskerud er primært knyttet til om 

aktørene i fylket utvikler løsninger som treffer markedets og samfunnets behov.  

I tillegg vil det være avgjørende i hvilken grad forsknings- og innovasjonsaktiviteten kan økes i 

andre deler av næringslivet. Potensialet synes stort, men også usikkerheten er stor. 

Siden fylket har få offentlige forskningsinstitusjoner, er framtidig FoU-aktivitet i mindre grad på-

virket av endringer i den nasjonale FoU politikken. Høyskolen har allerede vært gjennom flere fu-

sjoner, og har nå ambisjoner om å bli et universitet. Uavhengig av formell status, blir det spen-

nende å se hvilken rolle høyskolen kan ta framover når det gjelder forskning, og i hvilken grad 

høyskolen kan tilby studenter med den kompetanse som næringsliv og offentlig sektor i regionen 

har behov for. I et FoU-perspektiv, vil deres rolle i regionen vil avhenge av deres evne til å levere 

forskning av høy kvalitet som er relevant for aktørene i regionen. Scenariene spiller ut usikkerhet 

om hvilke næringsmessig og befolkningsmessig grunnlag de regionale forskningsinstitusjonene har 

i eget fylke.  
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