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Summary

The purpose of the ripple effect analysis is to present documentation on the economic and social
effects of the Arctic Race of Norway.
An important aspect of the analysis has been to measure how the residents of the host communities
themselves value the event. This is difficult to quantify but is non the less important, sport events is
not only about ripple effects in the business sector, but about the joy of the people.
Prior to this year's Arctic Race of Norway, the effect of the event on the public economy has been
given some focus in the media. This year's analysis shows that in 2018 3.6 million NOK was granted
from the municipalities to the implementation of the Arctic Race of Norway. These are funds that
have been used mainly in, and by the municipalities. Voluntary sports teams and associations have
been paid for their work and thus funding for future activities, furthermore, we see an increase in
local businesses' turnover. The Telenorgroup invested 24 million NOK in lasting investments like base
stations and increased capacity in the 4G network.
About 59000 spectators followed the race through Norway's least populated county, with only 55
763 inhabitants.
Volunteers let down an effort accordingly full-time equivalent of 9.3, which amounts to 4.4 million
NOK.
The planning and implementation of the Arctic Race of Norway 2018 contributed to a total turnover
of 67.6 million NOK in Northern Norway.
The North Norwegian cycling communities, as well as the project managers in the municipalities have
since 2013 built up event experience, which will improve the implementation of future events.
The race was broadcasted to 190 countries, 1380 hours of TV-images were shown and the estimated
market value is 270 million NOK.
Measuring the effect of the TV transmissions is not easy, but through amazing television pictures of
the nature of North Norway, it is likely to believe that this brings positive impulses to the travel and
tourism industry.
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Sammendrag

Et viktig aspekt i denne analysen har vært å måle hvordan innbyggerne i tilknytning til
vertskommunene selv verdsetter arrangementet. Dette kan vanskelig kvantifiseres, men er ikke
mindre viktig av den grunn.
I forkant av årets Arctic Race of Norway ble det i enkelte medier fokusert på de store kostnadene
kommunene påtok seg i forbindelse med arrangementet. Årets analyse viser at det i 2018 totalt ble
bevilget 3,6 millioner kroner fra de involverte kommunene til gjennomføringen av Arctic Race of
Norway. Midlene har i all hovedsak blitt brukt i kommunene. Lokale lag og foreninger har fått betalt
for sitt arbeid og har nå midler til fremtidig aktivitet. I tillegg til at lokalt næringsliv har økt sin
omsetning fra kommunenes innkjøp.
De største investeringene i vertskommunene er utført av Telenor. Investeringene er varige og er
kommet i form av nye basestasjoner og økt kapasitet i 4G-nettet. Disse har alene kommet på 24
millioner kroner, som er «all time high» fra Telenor.
«Arctic Race of Norway skaper hjemlengsel». Storslagne TV-bilder ut i verden gir lokalbefolkning og
fraflyttede stolthetsfølelse og bidrar til bolyst og regional identitet. 59 000 tilskuere fulgte rittet
gjennom Norges minst befolkede fylke, der kun 55 763 personer er bosatt.
Dugnadsånden har vært stor og de frivillige la ned en innsats som tilsvarer 9,3 årsverk noe som utgjør
en verdi på 4,4 millioner kroner.
Planlegging og gjennomføring av Arctic Race of Norway 2018 bidro til en samlet meromsetning på
67,6 millioner kroner til Nord-Norge.
TV-bildene ble kringkastet til 190 land og beregnet markedsverdi på TV-sendingene er 270 millioner.
TV-sendingene presenterer et positivt budskap til ulike målgrupper over hele verden og budskapet
ligger tett opp til de strategiene norsk og nordnorsk reiseliv har lagt til grunn for sitt markedsarbeid.
Å måle effekten av TV-overføringene er vanskelig, men at Arctic Race of Norway gjennom fantastiske
TV-bilder av nordnorsk natur gir positive impulser for reiselivet er det sterk grunn til å anta.

Foto: ARN
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Innledning

Ringvirkningsanalyser vil vanligvis omfatte flere ulike vurderinger, og slike beregninger kan i seg selv
tolkes på forskjellig vis. I denne analysen har vi hatt stort fokus på ringvirkninger utover de
økonomiske. Motivasjonen for å analysere disse ringvirkningene er først og fremst et ønske om å
synliggjøre det ikke-kvantifiserbare - i form av stolthet, fellesskap og dugnadsånd.
Grunnlaget for analysen bygger hovedsakelig på data fra publikumsundersøkelsen, intervjuer med
ordførere og prosjektledere i vertskommunene, Barentssekretariatet, Norges Cykleforbund,
Innovasjon Norge, NordNorsk Reiseliv AS, Arctic Cycling AS, Bufetat og Telenor, i tillegg til
bransjestatistikk fra SSB, talldata fra overnattingsbedrifter i vertkommunene og tallunderlag fra
Arctic Race of Norway (ARN). Vi har også vurdert resultatene opp mot tidligere analyser gjennomført
av Bedriftskompetanse AS og Nofima, samt søknaden om statsstøtte fra 2013.
Idrettsarrangementer setter destinasjoner på kartet, og gjennom årets Arctic Race of Norway som
tidligere år, viser vi verden de små lokalsamfunnene. I tillegg til de positive ringvirkningene både for
overnatting, handel, transport og restaurant, kan vertskommunene og innbyggerne med stolthet si
«dette er hos oss».
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Oppdraget

På oppdrag fra Arctic Race of Norway har vi utført en analyse for å avdekke om arrangementet Arctic
Race generere ringvirkninger for Nord-Norge generelt, og i 2018, Finnmark spesielt. I årets analyse
vektlegges publikumsanalysen, men vi har også kartlagt størrelsen på de økonomiske
ringvirkningene. Analysen er et viktig verktøy for det videre arbeidet med arrangementet. Analysen
bør betraktes som en statusanalyse der Arctic Race of Norway som arrangement står i sentrum.

4.1

gjennomført i tidsrommet 16. - 19. august
2018.

Metode/Datainnsamling

Vurderingene og beregningene utført i denne
analysen er gjort med utgangspunkt i
opptellinger, spørreundersøkelser og
dybdeintervju. Det har blitt sett på direkte
økonomiske,7 samt indirekte økonomiske
virkninger, spesielt i en regional kontekst.
Videre er de kvalitative effektene i et lokalt
perspektiv vurdert.

Figur 4-1 Respondentenes alder
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Opptellinger

10

Tellinger av publikum ble gjennomført av ARN
og i noen tilfeller supplert av
vertskommunene.
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4.1.2

Publikumsundersøkelse

Publikumsundersøkelsen ble gjennomført med
mellom 50 og 100 respondenter på alle startog målområder og gjennom deler av ritttraseen. Snittalderen på respondentene var 47
år og varierte fra 17 til 80 år. 22 prosent av
respondentene var bosatt utenfor Finnmark
fylke.

Ved publikumsundersøkelsen hadde alle
publikummere like stor sannsynlighet for å
komme med i utvalget. Resultatet av dette
utvalget antas å ville blitt tilnærmet likt om vi
hadde spurt alle publikummere under
arrangementet. Totalt 636 publikummere
besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen ble
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Figur 4-2 Respondentenes tilhørighet
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4.1.3

Intervju

Det ble gjennomført 18 dybdeintervju i perioden 7. september til 19. november 2018. Kriteriene for
valg av respondenter knyttet seg til innsikt i gjennomføringen av Arctic Race of Norway og i
nordnorsk reiseliv. Respondentene var ordførere og prosjektledere i vertskommunene, samt andre
sentrale aktører. Intervjuene ble gjennomført som et uformelt intervju uten planlagte spørsmål,
respondentene fikk snakke fritt etter en kort innledning fra intervjuer. Respondentene ble valgt fordi
vi ønsket å få frem relevant informasjon med hensyn til hvilken betydning ARN har for
lokalsamfunnene og for Nord-Norge. Intervjuene hadde en varighet på maksimalt 30 minutter.
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Arctic Race of Norway 2018

Arctic Race of Norway er et profesjonelt etapperitt på landeveisykkel. Rittet arrangeres hvert år i
ulike deler av Nord-Norge. Ideen om Arctic Race of Norway – et internasjonalt sykkelritt som finner
sted i de tre nordligste fylkene av Norge – ble unnfanget på øya Andørja i Ibestad kommune, øya som
hvert år avholder det lokale arrangementet Tour de Andørja. Den første utgaven av Arctic Race of
Norway ble gjennomført i august 2013. I 2018-utgaven av rittet gikk turen lengst nord i Nord-Norge,
idet rytterne tok ferden fra øst til vest i Finnmark fylke.
Arctic Race of Norway er i dag et etablert ritt på UCI sin internasjonale sykkelkalender, som del av
Europatouren. Det var først ranket som kategori 2.1, men har siden 2015 vært et 2.HC-ritt, som er
det nest høyeste nivået for et internasjonalt sykkelritt.
I tillegg til selve rittet står Arctic Race of Norway som medarrangør til en rekke sidearrangement.
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ARN Challenge 2018 - Alta
Også i år hadde Arctic Race of Norway gleden av å
ønske velkommen til uforglemmelige opplevelser
på sykkelsetet. I Alta ventet en skikkelig utfordring
på de som ønsket å teste seg i deler av den samme
løypa som de profesjonelle rytterne skulle
gjennomføre. For de som heller ville ha en trivelig
og overkommelig sykkeltur, ble det arrangert et
folkeritt med et mer avslappet preg.
Foto: ARN

Arctic Morgendagens Helter ritt - Hammerfest
For sjette året på rad fikk unge norske og internasjonale talenter
muligheten til å konkurrere i Arctic Morgendagens Helter-rittet
som i år ble arrangert i Hammerfest.
Hvert lag bestod av fire jenter og seks gutter i alderen 17-18 år.
De konkurrerte i deler av den samme harde runden som proffene
kjørte sin tredje etappe i årets Arctic Race of Norway.
Arctic Morgendagens Helter-rittet er en unik mulighet til å skape
ekte lagånd og styrke toppidrettsmentaliteten i de ulike
regionene.

Foto: ARN

SNN Mini Arctic Race
SNN Mini Arctic Race er et sykkelritt for barn og
unge i forbindelse med Arctic Race of
Norway, og arrangeres av SpareBank 1 NordNorge. Det er gratis å delta og alle som sykler får
en spesialdesignet grønn T-skjorte og medalje.

Foto: Frank Rune Isaksen
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Arctic Sidekick
Arctic Sidekick er en online-konkurranse for ungdom fra
hele verden. Vinnerne fikk en 5-dagers reise til NordNorge i perioden 15. - 20. august. Her fikk ungdommene
oppleve nordnorsk natur, norsk livsstil og fantastisk
idrett gjennom det nordligste sykkelrittet i verden.
Konkurransen var et samarbeid mellom Innovasjon
Norge, Arctic Race of Norway og TV2.

Foto: ARN

Arctic Race-konferanse 2018

Foto: ARN

1

Innovasjon Norge inviterte til Arctic Race-konferansen
2018 i Kirkenes. Konferansen er et samarbeid mellom
Arctic Race of Norway, Equinor og fylkeskommunene i
nord. Årets konferanse hadde som hovedtema
"Arktisk kompetanse - et konkurransefortrinn?", der
fokus ble både på lokale, regionale og nasjonale
aktører. Ønsket var å belyse både betingelser,
utfordringer og muligheter for næringsvirksomhet i
regionen. 1

https://www.arctic-race-of-norway.com/no/
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5.1

Etappene

I 2018 gikk rittet gikk fra Vadsø til Alta og lengden på etappene varierte fra 184 km til 195 km





5.2

Etappe 1: Vadsø-Kirkenes
Etappe 2: Tana-Kjøllefjord
Etappe 3: Honningsvåg-Hammerfest
Etappe 4: Kvalsund-Alta

Finnmark

Finnmark fylke ligger lengst nord og lengst øst i landet. Fylket har størst areal og færrest innbyggere
av alle fylkene i Norge. Finnmark grenser mot Troms fylke, Nordishavet, Barentshavet, Finland og
Russland. Fylket er inndelt i 19 kommuner. Seks av dem er bykommuner: Alta, Sør-Varanger,
Nordkapp, Vadsø, Hammerfest, og Vardø. De øvrige kommunene er; Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik,
Hasvik, Karasjok/Kárasjoga, Kautokeino/Gouvdageaidnu, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy,
Nesseby/Unjargga, Porsanger og Tana/Deanu
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De mest befolkede stedene er Alta, Hammerfest og Kirkenes. Fylkeshovedstaden er Vadsø, hvor
stats- og fylkesadministrasjonene ligger. 2
Verter for årets Arctic Race of Norway var kommunene Vadsø, Sør-Varanger, Tana, Lebesby,
Nordkapp, Hammerfest, Kvalsund og Alta.
De lange avstandene er en av de største utfordringene for befolkningen i landets største fylke i areal,
og ble dermed også en utfordring for årets ARN, spesielt logistikkmessig, men medførte også store
kostnader. Den totale distansen inkludert reisen mellom mål og ny start ble på 1 230 km. Med stor
vilje til dugnadsinnsats kunne stolte ordførere fortelle om opp mot hundre frivillige som kjørte biler
fra Kjøllefjord til Honningsvåg slik at ryttere og støtteapparat kunne ta Hurtigruten, likeledes måtte
leiebiler fraktes fra Alta til Tromsø etter rittet, også her stilte frivillige opp.

Foto: ARN

2

http://www.finnmark.no/page.jsp?id=53&lang=no
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Foto: ARN

6

Mediedekning og markedsverdi

Det skapes et sterkere grunnlag for vekst og utvikling ved å forbedre landsdelens attraktivitet, og
markedsføre den over hele verden. ARN ønsker å være en møteplass og stimulere til samarbeid som
kan utløse synergier innenfor områdene landbruk, fiskeri, havbruk, reiseliv og kultur. Etapper i Arctic
Race of Norway skal være folkefester (Arctic Race of Norway i 2013).

6.1

TV-dekning

Som lovet i 2013 har TV-bildene av de spektakulære omgivelsene for sykling gått verden rundt. I 2018
ble rittet kringkastet til 190 land gjennom Eurosport Europa, Supersport Afrika, Sky Sport, L`Èquipe
Frankrike, Caracol Colombia, Eurosport Asia Pacific, JSports Japan og TV2 Norge. Rittet ble
direktesendt blant annet på TV2 og Eurosport. TV2 gjennomførte 15,5 timer med direktesending og
beregninger viser at 755 000 norske TV-seere har sett minst 1 minutt av ARN på TV2. Den franske
kanalen L´Equipe gjennomførte 14 timer med direktesending med en seertopp på 320 000 seere ved
målgangen av 2. etappe. Totalt 1 380 timer med bilder fra ARN gikk verden over, og målinger viser at
den totale rekkevidden kom på nærmere 10 millioner unike seere bare gjennom Eurosport.

12

TV-sendingen fra Arctic Race of Norway har siden oppstarten i 2013 nådd ut til et globalt publikum.
Mange repetisjoner og god formidling har forsterket markedsverdien. Under vises en oversikt over
de internasjonale kringkasterne i 2018:
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6.2

Andre medier

39 kringkastere delte bildene fra ARN i 2018. Om vi legger til de hittil 1 900 oppslag i internasjonale
medier og 1 474 nyhetsartikler i norske medier, befestes rekkevidden arrangementet har.

14

Det er ikke bare vakker natur og sykkelsporten som eksponeres gjennom medier. Næringslivet i
Finnmark er også godt markedsført i internasjonal presse gjennom gode reportasjer om lokale
bedrifter. Under ser vi et direkte resultat av presseturer arrangert av Innovasjon Norge Arktis. Det
har ikke lyktes oss å få estimert markedsverdi av disse reportasjene.

Faksimile fra Paris Match 1.2.18 (Frankrike)

Faksimile fra Corriere della Sera 1.9.18 (Italia)
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ARN er godt synlig også i sosiale medier. ARNs plattformer alene hadde over 3 millioner unike
visninger under rittet, tallene viser en økning på Facebook med 9 prosent, på Twitter med 17 prosent
og Instagram med 25 prosent i forhold til samme periode i 2017.
Aktørene i vertskommunene viser også til at dette er riktig og viktig markedsføring – ARN er en
meget god arena for å vise frem Finnmark som reisemål. Gjennom TV-sendingene oppnår man en
viktig grunnlagsmarkedsføring blir det uttalt. De TV-produserte bildene av hver enkelt kommune er alt
i alt billig markedsføring. En helside i en riksavis ville hatt en annen prislapp og begrenset
nedslagsfelt.3
Når Thor Hushovd i nasjonal presse beskriver det å sykle i Finnmark som «noe av det mest eksotiske
man kan oppleve» gir det ringvirkninger.4 Publikumsundersøkelsen viser at rittet og TV-bildene
oppfattes som svært god markedsføring av Nord-Norge. Hele 88 prosent av de spurte mener at dette
er tilfellet.

Figur 6-1 Arctic Race of Norway bidrar til å markedsføre Nord-Norge internasjonalt
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6.3

Markedsverdi

Finnmark viste seg fra sin beste side ved oppstarten i Vadsø 16. juni, tallene viser at ARN 2018 har
hatt flere seere enn noen gang tidligere.
Målinger viser at den beregnede reklameverdien av den internasjonale TV-dekningen i 2016 var på
231 millioner kroner. Tilsvarende beregninger gjort i 2014 ga en total verdi på 130 millioner kroner. I
2018 ser vi at verdien har økt til over 270 millioner kroner5. Dette har sammenheng med økt antall
kringkastere, men også generell økning i interessen for sykkelsporten.

3

Sitat Dag Arne Johannessen, lokal prosjektleder for ARN i Alta kommune
https://www.dagbladet.no/tema/noe-av-det-mest-eksotiske-man-kan-oppleve/70266385
5 Repucom Belgium SA
4
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6.4

Fremtidige turiststrømmer

Medienes presentasjon av budskap
TV-bildene fra ARN presenterer nordnorsk natur og kultur på en tydelig måte. Sportsredaksjonene,
spesielt TV2 presenterer gode historier. Kommentatorenes narrative fremstilling av tettsteder og
historier skaper bilder utover det som vises i TV-ruten og utover det sykkeltekniske. Dette
underbygger nasjonal og nordnorsk reiselivsstrategi, Opplev Norge – unikt og eventyrlig6.
Mediene underbygger strategi knyttet til reiseliv
Det nordnorske reiselivsproduktet - natur og naturbaserte opplevelser underbygges gjennom TVbildene. Naturbaserte opplevelser er en økende trend innen internasjonal turisme.
«Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Økt globalisering gir nye vekstmuligheter for
utvikling av den norske reiselivsnæringen. Den gir arbeidsplasser og lokal utvikling, ikke minst i
mange distriktskommuner. Norge har en storslått natur, et rikt mangfold av kulturminner og et
kulturliv som fanger internasjonal oppmerksomhet på stadig flere områder.»7
«Adventure Tourism» er den raskest voksende delen av internasjonal turisme, også i Norge.
«Adventureturistene» søker etter opplevelser i naturen på en destinasjon. Adventure Tourism
Development Index er en årlig ranking for «adventure tourism». I 2015 og 2016 lå Norge på 4. plass,
bak New Zealand, Tyskland og Island. I 2010 lå vi på 8. plass. Dette viser at det i dag skapes en
betydelig økning i interessen rundt Norge som reisemål og opplevelsesdestinasjon.8
Medienes budskap= kjøpsutløsende effekt?
Kjøpsutløsende effekt er vanskelig å måle. Kommer turistene til Nord-Norge på grunn av ARN? Er
arrangementet «reason to go»? Dagens turister er mer selektive i forhold til hva som er relevant
informasjon. Vi ser mer individualisme og kompleksitet, med både rasjonelle og emosjonelle
motivatorer. Opplevelser kan være så mye, og målgruppene mange, man bør derfor ikke overvurdere
en slik effekt. Men det er liten tvil om at ARN gir reiselivsnæringen i nord internasjonal
oppmerksomhet og har en forsterkende effekt, bevisstheten om hva Norge og Nord-Norge kan tilby
øker med ARN.

6.5

Promotering av sykkelturisme som næring

Ved oppstarten i 2013 hadde ARN som mål å bidra til å utvikle sykkelturisme som næring. Nå vises
konturene av satsingen på dette området. Trendene peker i riktig retning, turistene søker det unike,
spennende og det som er annerledes. De ønsker gjerne å sykle i samme traseen som ARN.9
Bedriftsnettverket Arctic Cycling eies av bedrifter i Troms og Finnmark og har som intensjon å styrke
sykkelturismen i hele Nord-Norge samt legge plattformen for et samarbeid mellom ulike aktører i
reiseliv- og opplevelsesnæringen ved å samle seg om en felles visjon: «Nord-Norge skal bli det
foretrukne reisemålet i Norge for nasjonale og internasjonale sykkelturister».10 Arctic Cycling har i
2018 signert en samarbeidsavtale med ARN som rittets offisielle samarbeidspartner på pakkereiser
6

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20162017/id2543824/
Regjeringens Sundvoldenerklæring, 2013.
8 http://www.adventureindex.travel/docs/ATDI16-web.pdf
9 Sitat Kurt Knudtsen, Arctic Cycle
10 https://arcticcycling.no/nb/om-oss/
7
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for sykkelturister. Den økte interessen for sykkelferie i Nord-Norge kan være en konsekvens av de
fantastiske TV-bildene fra ARN.
I kjølevannet av ARN vokser det frem andre arrangement og engasjement som bidrar i arbeidet med
å nå målene. Et av disse er Nordnorsk sykkelkonferanse 2018 i regi av Innovasjon Norge Arktis.
Konferansen rettet seg mot reiselivsbedrifter og kommuner/regioner som ønsker å utvikle
sykkelopplevelser og er et av eksemplene på at det satses på sykkelturisme som næring.11
Troms idrettskrets vedtok på idrettskretstinget i 2018 at de skal jobbe for flere idrettsarrangementer
i Troms. Det første tiltaket var å sette "Veien mot flere idrettsarrangement i nord" på agendaen.
Målet med satsingen er å knytte idretten, næringslivet og det offentlige sammen på veien mot flere
idrettsarrangementer i nord. Her er ARN en naturlig bidragsyter.
Statens vegvesen har invitert reiselivsnæringen til samarbeid i deres internasjonale prosjekt «Atlantic
on Bike» og videreutvikling av Nasjonale Sykkelruter
Det viser at ARN skaper en positiv oppmerksomhet rundt Norge som reisemål og sykkeldestinasjon.
Visitnorway.com er den offisielle reiselivsportalen for Norge. Portalen presenterer innhold som gir
forbrukere lyst til å oppleve Norge, samtidig som den også er responskanal for kampanjer for å lede
forbrukere videre til nettsteder som presenterer opplevelser og tilbud.
I sin omtale av Arctic Race of Norway 2018 viser Visit Norway frem hvilke muligheter til aktiviteter
som finnes langs rittets trasé.12

Foto: ARN

11
12

https://www.facebook.com/events/381129899092720/
https://www.visitnorway.no/aktiviteter-og-attraksjoner/utendorsaktiviteter/sykling/arctic-race-of-norway/
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6.6

Arctic Race of Norway og miljøhensyn

ARN - som del av sykkelsporten, har en relativt lite miljøkrevede arena sammenliknet med andre
idrettsarrangement som krever bygging av langt større og mer ressurskrevende anlegg. Veien og
landskapet ligger allerede der. Det kan argumenteres for at vedlikeholdet og eventuell ny asfalt
forurenser, men dette kan vanskelig tillegges ARN.
Gjennom TV-sendinger verden over viser ARN frem norsk natur, og Statskog inngår som en av
samarbeidspartnerne (med sponsorat som Stolt støttespiller). I 2018 ble det signert en avtale for tre
nye år. Statskog er garantisten for at jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur er tilgjengelig for
alle.13 Gjennom samarbeidet med Statskog fremmer ARN sunne naturopplevelser.
Under rittet er det opprettet langesoner for mat og drikke, samt godt merkede avfallssoner. Dette er
en del av rittets miljøprofil for å forhindre forsøpling langs traseen.
På spørsmål vedrørende ARN og miljømessige hensyn svarer 87 prosent at de er enig eller litt enig i
at ARN tar miljømessige hensyn. Det er imidlertid rom for forbedringer, de resterende 13 prosent
påpekte bruken av alle kjøretøyene i følget som for lite miljøvennlig.

Figur 6-2 Etter din mening – tar Arctic Race of Norway miljømessige hensyn

13

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statskog-forlenger-sykkelsamarbeid/id2608444/
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7

Arctic Race of Norways betydning for næringslivet i Finnmark

Det er en uttalt strategi at Arctic Race of Norway i størst mulig utstrekning skal benytte lokale og
regionale leverandører ved kjøp av varer og tjenester, både ved drift av organisasjonen og ved selve
arrangementet. Under ser vi at mye legges igjen regionalt. Tallene stilles opp mot tilsvarende poster
ved arrangementet i 2016 som ble gjennomført i Saltenregionen og på Helgeland. ARN 2018 ble i all
hovedsak et mer kostbart arrangement for ARN som organisasjon, dette skyldes flere faktorer –
geografiens beskaffenhet med store avstander og høyere prisnivå tillegges mye av årsaken. Dette
førte imidlertid til økt inntekt på regionalt nivå.

7.1

Innkjøp overnatting og bevertning

7.1.1

Overnattinger i Finnmark – august 2017 kontra august 201814

Utviklingen av den kommersielle overnattingstrafikken i Finnmark har økt fra august 2017 til august
2018. I august 2017 var antallet overnattinger i Finnmark på 62 830, hvorav 40 276 nordmenn.
Tilsvarende er tallene fra august 2018 på 64 958 i alt, med 40 565 nordmenn.
Når vi ser på årsveksten fra januar til og med juli 2018, ser vi en nedgang (- 1,8 prosent), i august
isolert er det en økning på 0,7 prosent. Økningen skyldes ikke ARN alene, da det har vært andre
større arrangement i enkelte av vertskommunene i august, men det er rimelig å anta at ARN har vært
en solid bidragsyter, da tallene fra overnattingsnæringen viser beleggsprosent opp mot 90 prosent i
perioden for rittet.
Figur 7-1 Innkvartering
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ARN med sine samarbeidspartnere
utgjorde 500 mennesker som reiste rundt
i Finnmark i 6 dager. Kjøp av tjenester
knyttet til innkvartering og bevertning
kom i 2018 på totalt 6 millioner kroner
mot 5,4 millioner kroner i 2017. 5,7
millioner kroner ble lagt igjen regionalt til
sammenligning med 2016, der samme
type innkjøp var på 4,8 millioner kroner
regionalt, altså en økning på 19,4 prosent.

2018

14

https://www.ssb.no/overnatting - SSBs hotellstatistikk har noen svakheter da den viser kun overnattingsbedrifter med 20 senger eller
mer.
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7.2

7.2.1

Innkjøp til planlegging og gjennomføring

Innkjøp markedsføring og materiell

Figur 7-2 Markedsføring
I 2018 benyttet ARN regionale leverandører til
markedsføring og materiell for 3 millioner
kroner, dette er en økning på 1,4 millioner
kroner fra 2016 og er god butikk for lokale
leverandører i Nord-Norge. Inkludert i denne
utgiftsposten finner vi blant annet bannere,
trykksaker og «give aways», veimerking,
branding på kjøretøy, innleie av fotografer,
samfunnsanalyser, sosiale medier,
representasjonsklær, jobb og oppfølging mot
sponsorer, samarbeidspartnere og
pressekonferanser.
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Innkjøp transport

Figur 7-3 Transporttjenester

ARN har et stort behov for biler, motorsykler og
annet utstyr knyttet til transport. Mer enn 200
kjøretøy, 4 fly og 4 helikoptre var i bruk. I 2018
ble det gjort innkjøp for 3,4 millioner kroner i
Nord-Norge. I 2016 kom tilsvarende beløp på 2,2
millioner kroner. En av årsakene til økningen vil
måtte sees i sammenheng med lokasjonen som i
år var Finnmark, hvor stort geografisk område
stilte ytterligere krav til kjøremateriell for å sikre
nødvendige logistikkoperasjoner.
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7.2.3

Innkjøp tekniske tjenester og TV-produksjon

En del av leveransene til ARN er spesialisert utstyr til gjennomføring av profesjonelle sykkelritt. Dette
er utstyr som det finnes få enheter av på verdensbasis. I tillegg benyttes det spesialisert kompetanse
som kun ett fåtalls fagmiljø besitter. Det er har siden oppstarten av rittet blitt arbeidet kontinuerlig
med oppbygging av denne kompetansen i Nord-Norge. Vi ser av de rapporterte tallene en nedgang
av innkjøp regionalt fra 4,5 millioner i 2016 til 3,8 millioner i 2018 når det gjelder tekniske tjenester.
Samtidig øker kjøpet fra utlandet, dette indikerer mangel på spesialisert utstyr og kompetanse i
Finnmark.
TV-produksjonen har i stor grad blitt gjennomført av aktører fra utlandet. Vi ser en positiv utvikling
på regionalt nivå i 2018, med en økning på 34 prosent. Kostnadene relaterer seg til planlegging og
gjennomføring av TV-sendingene og nødvendig infrastruktur.

Figur 7-4 Tekniske tjenester

Figur 7-5 TV-produksjon
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Andre kostnader

Figur 7-6 Andre kostnader
Andre kostnader innebærer blant annet kostnader
knyttet til seremonier, oversettelser, regnskap og
økonomi, administrasjon og forsikringer. I tillegg
kommer kostnadene til startpenger og premiering. I
2018 er det i større grad benyttet regionale aktører
administrativt, det ble lagt igjen 590 000 kroner i
2016 mot 770 000 kroner i 2018.
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Totalt er denne utgiftsposten redusert med 1 million
kroner om man sammenligner 2016 med 2018.
Hovedårsaken kan spores tilbake til at det i 2018 var
3 lag færre enn i 2016, noe som gav reduserte
utbetalinger til startpenger til lagene.
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7.2.5

Styrket beredskap innen samfunnssikkerhet

I følge Nofimas rapport 29/2014 representerer Arctic Race of Norway «en enestående mulighet til å
få en gjennomgang av den lokale samfunnsberedskapen, med risikovurderinger og praktisk
gjennomføring av folkefestene og til den tekniske gjennomføringen av rittene».
I forbindelse med intervjuene av ordførere og prosjektledere kommer det tydelig fram at det
tverretatlige samarbeidet er underkommunisert15. Arrangementet beskrives som
samfunnskommunikasjonstrening der blant annet politiet, Forsvaret, redningsetater, organisasjoner,
næringsliv og kommunale organisasjoner samhandler. Det er sjeldent med slik stor aktivitet. Ved en
eventuell krise i fremtiden vil denne erfaringen komme til nytte.
Politiet etablerte egne operasjonssentraler under rittet der alle beredskapsenhetene var samlet. ARN
var blant de første som organiserte beredskapsenhetene samlet på denne måten. Det startet i 2013
og organiseringen er videreutviklet fra år til år.
Vertskommunene opprettet styringsgrupper som bestod av blant annet innsatsleder fra politiet,
brann og redning samt kommuneoverlege. Kommuneoverlegen var en viktig aktør i forbindelse med
utfordringer av helsemessig art.
Følgende beredskapsinstitusjoner var involvert i planlegging og gjennomføring av ARN 2018:











Finnmark fylkeskommune
Vertskommunene
Finnmark og Nordland politidistrikt.
Utrykningspolitiet i Distrikt 5
Nordland, Troms og Finnmark
politidistrikter
PST
Statens vegvesen
Flere av forsvarsenhetene i NordNorge







Motorsykkelpolitiet i Oslo
(Tango)
Militærpolitiet
Alarmsentralene
Universitetssykehuset i Nord-Norge og
AMK
De lokale brannvernetatene
Kommunehelsetjenesten

Figur 7-7 Sikkerhet
Tallene for 2018 viser at regionale innkjøp
vedrørende tjenester knyttet til sikkerhet og
service har økt fra 1,5 millioner kroner i 2016 til
2,5 millioner i 2018. Tilsvarende er innkjøp i
resten av landet og utlandet redusert.
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Sitat Frank Ingila, ordfører Tana kommune
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7.3

Avledet regional etterspørsel

ARN har behov for en rekke varer og tjenester. I 2018 utgjorde ARN sine regionale innkjøp 44,5
prosent av de samlende innkjøpskostnadene. Samlede innkjøp fra leverandører i Nord-Norge var på
19,6 millioner kroner. Tilsvarende regionale innkjøp var i 2016 på 15,3 millioner kroner. Dette er en
økning på 5,5 prosent sammenlignet med 2016.
I tillegg til disse direkte innkjøpene har vi beregnet en avledet etterspørsel (etterspørselen etter varer
og tjenester som er generert som et resultat av etterspørselen etter andre varer og tjenester) som
utgjorde ytterligere 7,5 millioner kroner i 2018.

Figur 7-8 Avledet etterspørsel

Avledet etterspørsel i Norge utenom Nord-Norge
En del av ARNs behov for utstyr og kompetanse er langt større enn leveringskapasiteten som normalt
finnes i Nord-Norge. ARN sitt samlede innkjøp i Norge utenom Nord-Norge kom i 2018 på 5,3
millioner. Denne aktiviteten generer i tillegg en avledet etterspørsel på ytterligere 2 millioner kroner.

7.4

Økonomiske ringvirkninger fra publikum og øvrige tilreisende

Ovenfor har vi vist direkte kjøp av varer og tjenester generert av arrangørene selv. Publikum og
andre tilreisende bidrar også til økonomiske ringvirkninger. Publikumsundersøkelsen viser at hele
74 prosent av de spurte mener at ARN har en positiv virkning på næringslivet i Nord-Norge. Publikum
består av tilreisende fra Nord-Norge, Norge og utlandet. Mange har behov for tjenester i form av
kost og losji, i tillegg til kjøp av varer og tjenester.
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Figur 7-9 Arctic Race of Norway har positiv virkning på næringslivet i Nord-Norge
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7.4.1

Publikumstall og meromsetning

Totalt 59 000 publikummere overvar ARN i 2018. Opptellinger fra ARN og vertskommunene viser at
3 000 fikk med seg startetappen i Vadsø, 3 000 fulgte med langs løypa og ytterligere 10 000 personer
tok imot rytterne i Kirkenes. Andre etappe gikk fra Tana, her møtte 1 000 mennesker opp for å gi
rytterne en bra start. 2 000 heiet fra løypa og 3 000 møtte opp for å få med seg målgangen i
Kjøllefjord. Etter overfarten fra Kjøllefjord til Honningsvåg, startet rytterne opp fra Honningsvåg med
4 000 publikummere i ryggen. Langs løypa kunne 3 000 følge rittet og 8 000 ønsket velkommen i
Hammerfest. På rittets avslutningsetappe var det total 17 000 publikummere, fordelt over
startetappen i Kvalsund, langs løypa og målgang i Alta. Dette er gode tall sett i sammenheng med at
det ifølge SSB, til sammen er bosatt 55 763 i vertskommunene.
Publikumsundersøkelsen viser at rundt 22 prosent av publikum var tilreisende. Sier vi at halvparten
av disse benyttet seg av overnattingstilbudet langs løypen og setter en pris på 909 kroner per
overnattingsdøgn16, samt estimerer et gjennomsnitt på 3 døgn per gjest er vi oppe i 17,7 millioner
kroner i meromsetning.
ARN med sin organisasjon, samarbeidspartnere og ryttere utgjorde en gruppe på 500 personer, som
til sammen genererte 3 600 overnattinger.
Med et nøkternt anslag på 600 kroner per person per døgn til mat, servering, kjøp av varer og
tjenester, utover det som inngår i den samlede forpleiningen, utgjør dette en meromsetning i
regionen på 2,2 millioner kroner.

16

Gj.snittspris rompris i Finnmark august 2018, https://www.ssb.no/statbank/table/03706/tableViewLayout1/
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Øvrig publikums konsum
Videre beregninger viser at publikum hadde et forbruk på 20,6 millioner kroner i meromsetning
knyttet til bevertning og lignende i forbindelse med ARN. Her har vi hensyntatt at lokalbefolkningen
ville opprettholdt tilnærmet normalt konsum i perioden.
Forskyvninger
I forbindelse med store idrettsarrangement kan man oppleve en forskyvning der forretningsreisende
og andre turister fremskynder eller utsetter reisen på grunn av arrangementet. Andre konsekvenser
kan være at kurs og konferanser legges til andre deler av landet i gjeldende periode. Dette kan ha
virket negativt inn på turisttrafikken, selv om vi ikke har noen indikasjon på at så er tilfellet.
Resultatet fra publikumsundersøkelsen og dybdeintervjuene viser også at feriemønstret til en viss
grad styres av ARN i positiv retning, mange velger å være hjemme under arrangementet og mange
kommer «hjem» på ferie.

Foto: ARN
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Foto: ARN

8

Hvilken betydning har Arctic Race of Norway for lokalsamfunnene?

Arctic Race of Norway som organisasjon har hatt som mål styrke regional identitet og bolyst gjennom
å fungere som en arena for å vise frem kystens natur- og kulturlandskap, friluftsliv, tradisjoner,
kystkultur og kultursektor, herunder musikk, dans, håndverk, husflid og mattradisjoner.
Gjennom årets arrangement kommer det tydelig frem at ARN betyr mye for regionen, kommunene
og lokalsamfunnene. Arrangementet er samtidig viktig for kultur og frivillig arbeid noe
publikumsanalysen indikerer. Småsamfunn som Tana, Kvalsund og Kjøllefjord har fra tidligere få store
arrangement å vise til, og har vist stor vilje og lyst til å bidra. Det er ikke nødvendigvis sykkelstjernene
som trekker, men muligheten til å møtes for å få de gode opplevelsene i et fellesskap.
TV2 bidrar med TV-produksjon der Dag Otto Lauritsen stopper og viser frem tradisjoner, miljø/interesseforeninger, lokalsamfunn og enkeltpersoner. Det er også blitt omtalt i svært positive
vendinger at respekten for det samiske kommer veldig tydelig frem.
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8.1

Sykkelklubbene i Nord-Norge

Før Thor Hushovds VM-gull i Melbourne/Geelong sto Norge med to syvendeplasser som beste resultat
i herrens fellesstart, Knut Knudsen i 1979 og Dag Otto Lauritzen fjorten år senere i Oslo. Sykkel er en
stor internasjonal idrett, med tilsvarende bred medieomtale. Thors seier vakte stor oppmerksomhet,
og var en milepel i norsk idrettshistorie. En grensesprengende prestasjon. Hvilke positive effekter kan
norsk sykkel utvikle med basis i Thors triumf? 17
Sitatet overfor viser Johan Kaggestads entusiasme og undring, gir våre sykkeltopper positive effekter
for norsk sykkel? Det kom klart fram under dybdeintervjuene at ARN bidrar til interessen for mange
av sykkelaktivitetene som arrangeres året rundt. Rittet har fått en posisjon og utretter mye for
kommunene og sykkelsporten. ARN bidrar til stor interesse for sykkelsporten og er med på å løfte
Nord-Norge på sykkeltoppen. «Det er gjerne slik at man må ha topp for å få bredde, de unge har
behov for forbilder»18, noe ARN bidrar til.
ARN arrangerer selv flere sidearrangement, blant annet barnesykkelritt i samarbeid med SNN, i årets
Arctic Mini Race deltok rundt 1 300 barn. Til sammen har 11 000 barn deltatt siden oppstarten i
2013. Bildene viser en utrolig idrettsglede.
Sykkelklubbene er sterkt delaktige i ARN og sidearrangementene og stiller med løypevakter og
mannskap for opprigging i start- og målområde, opplæringen er i regi av ARN og Norges
Cycleforbund.
I Kjøllefjord har Kjøllefjord Svømmeklubb vært pådriver for å få realisert ønskedrømmen til
ungdommene i bygda – en sykkelpark. Den offisielle åpningen ble foretatt under ARN.
Det blir under intervjuene uttalt at ARN øker oppmerksomheten og interessen rundt sykkel, man får
en «boost» tilsvarende da Thor Hushovd vant i Tour de France i 2006. Man ser nå langt flere syklister
langs veiene.
SSBs levekårsundersøkelse for idrett og friluftsliv viser at vi trener mer enn tidligere,19 dette er godt
nytt i et folkehelseperspektiv. At 70 prosent av respondentene sier at ARN motiverer til økt bruk av
sykkel, er svært positivt.

17

https://blogg.tv2.no/johankaggestad/2010/10/25/en-grensesprengende-norsk-sykkelsport/
Sitat Olav Verstad, NCF
19 https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/vi-trener-mer-enn-for
18
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Figur 8-1 Arctic Race of Norway motiverer meg til å benytte sykkelen oftere

Arctic Race of Norway motiverer meg til
å benytte sykkelen oftere

13 %

Helt enig
26 %
Litt enig

17 %
44 %

8.2

Styrket regional identitet, bolyst og frivillighet

Respondentene i intervjurunden fremhever dugnadsånden og samholdet. Den frivillige innsatsen før,
under og etter arrangementet har bidratt til mye i seg selv. Ungene har fått brukt skoletiden til
forberedelser og pynting, i tillegg til at det ble arrangert ettermiddagssamlinger der foreldrene var
med. Det redegjøres for at samarbeidet ble meget godt fordi man kunne samles om et felles mål, et
vellykket arrangement, gjerne i konkurranse med nabobygda – om å levere best, konkurranse- og
dugnadsånden ble stimulert. ARN har registrert 800 frivillige under arrangementet.
Disse 800 frivillige har lagt ned rundt 16 000 arbeidstimer, som tilsvarer 9,3 årsverk. Denne
arbeidsinnsatsen er verdt 4,4 millioner kroner om vi legger lønnsstatistikken fra SSB20 til grunn.
Samholdet, tilhørigheten og begeistringen skaper stolthet. Arrangementet involverer åtte kommuner
men skaper en felles overbygging og bidrar til samarbeid mellom regioner og er en fantastisk god
indremedisin. Utsagn som under, styrker dette:
«Det gjør noe med stoltheten og samholdet, ikke bare for vi som bor her men også for utflyttere»
«Arrangementet skaper hjemlengsel, dette er min hjemplass».

20

https://www.ssb.no/statbank/table/11417/
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Foto: ARN

Publikum (73 prosent) er av den oppfatning at ARN skaper et godt samarbeid mellom samfunn og
kommuner i Nord-Norge. Dette bekreftes av ordførere og prosjektledere, som poengterer at
arrangementet skaper godt samarbeidsklima mellom kommuner som til vanlig konkurrerer. Gjennom
samlinger har prosjektlederne bestrebet best mulig resultat – basert på godt samarbeid.
Figur 8-2 Arctic Race of Norway skaper godt samarbeid mellom samfunn og kommuner i NordNorge
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8.3

Folkefest

I oppstarten (2013) var ønsket og håpet at man skulle klare å skape folkefest ut av arrangementet
ved hjelp av lokale krefter, en fest for barn, unge, voksne og eldre. I 2018 viser engasjementet at man
har lykkes. Rundt 80 lokale initiativ så dagens lys i 2018, vi nevner Bufetat Grandprix og «Ta sjansen»
i Vadsø, Border Crossing Cyckling og byfest i Sør-Varanger, markedsplass og aktivitetspark i Tana,
sykkelrebus, Tour de Nordkyn og offisiell åpning av sykkelpark i Kjøllefjord, konsert med lokale
artister, «Sommerfeber» og Jernteppet ølfestival i Hammerfest/Kvalsund.

Foto ARN

Mange av aktivitetene initiert av vertskommunene er sykkelrelatert, men for folk flest. Publikums
meninger i forbindelse med påstanden ARN er et arrangement for folk flest, ikke bare for
sykkelentusiaster er 100 prosent positivt. Med tanke på alle de lokale aktivitetene i forbindelse med
rittet er begrepet folkefest dekkende. På spørsmålet om ARN er et positivt bidrag til kulturlivet i
Nord-Norge, er 98 prosent positive.

Figur 8-3 Arctic Race of Norway er et arrangement for folk flest, ikke bakre sykkelentusiaster
Figur 8-4 Arctic Race of Norway er et positivt bidrag til kulturlivet i Nord-Norge
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Hvorfor valgte du å overvære Arctic Race of Norway? En rekke utsagn fra publikum.

Foto: ARN
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8.4

Grenseoverskridende samarbeid

Arctic Race of Norway bidrar til stor interesse for sykkelsporten og har i år vært delaktig og
inspirasjon til grenseoverskridende samarbeid.
I samarbeid med Pilgrims (russisk klubb), Arctic Race of Norway, Sør-Varanger kommune og
Barentssekretariatet inviterte Sirbmá il til Barentssykkelfest under Arctic Race of Norway. «Her syklet
over hundre barn og unge fra Nikel til Kirkenes. Grensevakter på russisk og norsk side smilte om kapp
med hverandre. Idrettsgleden smittet over på tollere og politi». Nå jobbes det for at arrangementet
blir årlig.21
«Vi skal bruke Arctic Race of Norway som en forsterkning av vårt grenseoverskridende samarbeid i
Barentsregionen». Rune Rafaelsen ordfører i Sør-Varanger kommune. 22

Foto: ARN

21
22

http://nordnorskdebatt.no/article/nordomradene-lever-leverer
file:///C:/Users/Ann/Downloads/Bilag_Arctic_Race_uke_31_2018_web.pdf
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8.5

Samfunnspartner Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det
statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og
riktig kvalitet i hele landet. Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte
barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet.
Bufetat er en ikke-kommersiell partner og i 2015 ble det tegnet en treårig avtale med Arctic Race of
Norway, hovedmålet var å rekruttere flere fosterhjem.
Hvert år inviterer Bufetat, region nord et barn som bor i fosterhjem sammen med sine fosterforeldre,
til Arctic Race of Norway for å være med på utdelingen av den prestisjetunge vikingtrøya og få se
arrangementet fra orkesterplass. Vikingtrøya stemmes frem av Arctic Race of Norways følgere og går
til den syklisten som har gjort den beste jobben som hjelperytter på foregående etappe.23

Foto: ARN

Deltakelsen under ARN har gitt resultater. Avdeling nord har i gjennomsnitt 1 henvendelse per uke
på årsbasis. I forbindelse med årets arrangement viser tallene at i de 3 påfølgende ukene etter ARN
tredoblet henvendelsene seg- med inntil 7 henvendelser per uke. Det vises til at andre kampanjer i
regi av Bufetat også gir effekt, men resultatene er spesielt gode i forbindelse med ARN. Dette henger
godt sammen med funn i publikumsundersøkelsen levert av Sponsor Insight for Bufetat nå i 2018. 26
prosent husker uhjulpet24 Bufetat som samarbeidspartner med ARN, i 2017 ble resultatet 10 prosent.
Hjulpet25 husker 62 prosent at Bufetat er samarbeidspartner med ARN, tilsvarende resultat i 2017 var
30 prosent. Vi ser altså en sterk økning i kjennskap til Bufetat. Videre ser vi at i kategorien uhjulpet
kommer Bufetat som nummer fire av alle samarbeidspartnere og sponsorer under ARN 2018. I
publikumsundersøkelsen utført av VINN er Bufetat på delt 5.plass med Telenor.

23

https://www.bufdir.no/Fosterhjem/nordnorge/arn/Ny_side_Anette_overrakk_arets_forste_Viking_troye/
utrykker kjennskap til en merkevare eller produkt uten alternativer
25 utrykker kjennskap til en merkevare eller produkt med alternativer
24
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Det understrekes at disse henvendelsen ikke nødvendigvis resulterer i tilsvarende antall fosterhjem,
men er innledningen til informasjon og eventuell senere opplæring.

8.6

Kommunenes bidrag til gjennomføringen av Arctic Race of Norway

Alle vertskommunene har til sammen bidratt økonomisk til gjennomføringen av ARN med totalt 3,6
millioner kroner. Bevilget beløp varierer mellom kommunene, men ordførerne vi har intervjuet sier
at dette er et viktig arrangement for Nord-Norge. Pengene benyttes til organisering og materiell til
arrangementet. Lag og foreninger har fått betalt for sine bidrag til arrangementet og dette er
kjærkomne tilskudd med tanke på deres fremtidige aktivitet. Lokalt og regionalt næringsliv har økt
sin omsetning, da svært lite av innkjøpene skjer utenfor Nord-Norge. Eksempelvis ble det i Tana kun
sendt én faktura ut av kommunen. Kommunenes innbyggere nyter også godt av forbedret
infrastruktur i form at bedre veistandard. I dialog med statens vegvesen har ARN bidratt til at
normalt vedlikehold er blitt framskyndet. Annen forskjønnelse av byene/tettstedene er også
gjennomført. Dette er tiltak som var nødvendig, men kanskje ikke hadde blitt prioritert – uten at ARN
besøkte regionen.
Alle beslutningstakere som har vært intervjuet viser til at det å takke ja til et slikt arrangement betyr
prioriteringer, men at de gjerne gjør det på nytt dersom muligheten byr seg.

9

Styrket arrangementskompetanse

I rapport 29/2014 ser Nofima en stor utviklingsmulighet for norsk arrangementskompetanse ved at
lokale og nasjonale arrangører samarbeider med Europas største arrangementsselskap Amaury
Sports Organisation (ASO). ASO er arrangør av alt fra sykkelarrangementene Tour de France, La
Vuelta (Spania rundt) til Dakar Rally, og store arrangement innen maraton, golf og seiling.
I 2018 ble alle vertskommuner invitert til å overvære rittene Paris-Nice Cycling race og Tour de
Yorkshire Ride. Her fikk man anledning til å se bak kulissene i tillegg til å samtale med arrangørene.
Alle vertskommunene har i samarbeid med ARN utviklet egne prosjektplaner. Prosjektlederne i
kommunene samarbeider tett med ARN-organisasjonen og andre aktører, blant annet
sykkelklubbene, ARNs sponsorer, Bufetat og Hæren.
I intervju med ordførere og prosjektledere i vertskommunen vektlegges det at man gjennom å være
vertskap for ARN har tilegnet seg verdifull kompetanse knyttet til gjennomføringen. Dette gjelder
både strategisk og operasjonelt. Forståelsen for at man må samarbeide for å lykkes med et godt
arrangement har økt. «I 2014 var konkurranseelementet mer tilstede, man skulle være bedre enn de
andre – i 2018 ser man at fellesskap og helhet gir det beste resultatet»26.
Arrangement i 2018 viser nå et reise- og logistikkopplegg som fungerer meget godt for den sportslige
prestasjonen, og som samtidig er en opplevelse i seg selv.
Det arrangementsteknisk opplegg oppfattes som meget bra, både hva angår sikkerhet, logistikk,
seremonier, tidtaking, mediehåndtering og alle andre arrangementstekniske områder, noe ARN selv

26

Knut-Arne Iversen, lokal prosjektleder for ARN i Hammerfest og Kvalsund kommuner
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forutså i 2013. Kommunene i felleskap med beredskapsenhetene får i praksis testet ut en del av
sikkerhets- og sårbarhetsplanene mht. gjennomføringen av arrangementet.

Publikummere som hadde fått med seg tidligere utgaver av ARN fikk spørsmål om hvordan de synes
ARN har utviklet seg. 91 prosent mente arrangementet har blitt veldig forbedret og ganske mye
forbedret. Dette signaliserer at ARN som organisasjoner har fått økt kompetanse, men også at
arrangementskompetansen regionalt og lokalt er hevet, mye grunnet tidligere erfaringer
prosjektledere imellom.

Figur 9-1Hvordan vil du si at Arctic Race of Norway som et sportsarrangement er blitt?

Arctic Race og Norway 2018 ble en folkefest som samlet 59 000 tilskuere og ble kringkastet til 190
land. Planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, sammen med publikumsoppslutningen,
bidro til stor økonomisk aktivitet hos lokale leverandører av overnatting, servering, transport og
varehandel.
Mobilisering av frivillige har stått sentralt og vært uvurderlig – ingen frivillige, intet arrangement.
Stolte ordførere kan fortelle om opp mot hundre frivillige som kjørte biler fra Kjøllefjord til
Honningsvåg slik at ryttere og støtteapparat kunne ta Hurtigruten, likeledes måtte leiebiler fra Alta til
Tromsø etter rittet, også her stilte frivillige opp.
99 prosent av deltakerne i publikumsundersøkelsen mener at Arctic Race of Norway gir et godt
helhetsinntrykk.
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Figur 9-2 Hva er ditt helhetsinntrykk av Arctic Race of Norway

I tillegg til ARN har det vært gjennomført mange aktiviteter både i forkant, under og etter
hovedarrangementet. Det uttales at denne kompetansen er kjempenyttig og at erfaring man har
tilegnet seg er mye verdt.
Pent pyntete sykler står igjen i Finnmark, som i resten av Nord-Norge, med et håp om snarlig gjensyn
med Arctic Race of Norway.

Foto: Ellen Gyllan Hanssen
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Respondenter dybdeintervju
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Publikumsundersøkelsen

Kjønn:
Alder:
Bosted:

1. Hva er ditt helhetsinntrykk av Arctic Race of Norway?

a.
b.
c.
d.

Veldig positivt
Litt positivt
Litt negativt
Veldig negativt

2. Vil du si at Arctic Race of Norway som et sportsarrangement er blitt…
(Bare for de som tidligere har vært publikum under Arctic Race of Norway)

1.
2.
3.
4.

Veldig forbedret
Ganske mye forbedret
Ikke særlig mye forbedret
Ikke forbedret i det hele tatt

3. Hvorfor valgte du å overvære på Arctic Race of Norway?

4. Arctic Race of Norway er et arrangement for folk flest, ikke bare for sykkelentusiaster

1.
2.
3.
4.

Helt enig
Litt enig
Litt uenig
Helt uenig
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5. Arctic Race of Norway har positiv virkning på næringslivet i Nord-Norge
1.
2.
3.
4.

Helt enig
Litt enig
Litt uenig
Helt uenig

6. Arctic Race of Norway er et positivt bidrag til kulturlivet i Nord-Norge

1.
2.
3.
4.

Helt enig
Litt enig
Litt uenig
Helt uenig

7. Arctic Race of Norway skaper godt samarbeid mellom samfunn og kommuner i NordNorge

1.
2.
3.
4.

Helt enig
Litt enig
Litt uenig
Helt uenig

8. Arctic Race of Norway bidrar til å markedsføre Nord-Norge internasjonalt
1.
2.
3.
4.

Helt enig
Litt enig
Litt uenig
Helt uenig

9. Arctic Race of Norway bør arrangeres i min hjemkommune (Kun for lokalbefolkning)

1.
2.
3.
4.

Helt enig
Litt enig
Litt uenig
Helt uenig

10. Arctic Race of Norway motivere meg til å benytte sykkelen oftere
1. Helt enig
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2. Litt enig
3. Litt uenig
4. Helt uenig

11. Etter din mening – tar Arctic Race of Norway miljømessige hensyn?

1.
2.
3.
4.

Helt enig
Litt enig
Litt uenig
Helt uenig

12. Kan du nevne alle merkevarer og bedrifter som du tror er partnere eller sponsorer for
Arctic Race of Norway:

13. Hvem er hovedsponsor for Arctic Race of Norway?
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