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Vaksdal 2035

Tidspunkt for ny plan og om gamle
Forrige næringsplan hadde varighet fra 2008-2012. Det er på høy tid med en ny næringsplan som viser retning og sørger for at alle aktører er på lag 
i arbeidet med å skape økt aktivitet. Vaksdal må snu nedadgående trender i folketallsutvikling og verdiskaping. Samtidig har mye endret seg siden 
2012, som gir grunnlag for økt optimisme. Store investeringer i infrastrukturprosjekter, at reisetiden mellom Bergen og Vaksdal vil nedkortes og 
entusiasme for næringsutvikling og samarbeid gir nye muligheter. 

Mål 
Næringsplanen setter ambisiøse og konkrete mål for næringsutvikling i Vaksdal kommune. Visjonen for Vaksdal 2035 er at Vaksdal kommune skal ha 
6000 innbyggere. For å opprettholde dagens sysselsettingsgrad må det skapes 600 nye arbeidsplasser i kommunen for å ta imot flere innbyggere. 
Næringsplanen deler tiltakene for å nå dette inn i fem strategiske satsingsområder, basert på Vaksdals konkurransefortrinn. Næringsplanen bør 
diskuteres og rulleres hvert fjerde år.

Vaksdal 2035
Næringsplanen setter retning og ambisjoner frem til 2035. Da er ny E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle ferdigstilt, og markerer et skifte 
for Vaksdal. Reisetiden til Bergen vil halveres og infrastrukturen legger til rette for vekst. I tiden frem til dette må alle gode krefter i Vaksdal spille på 
lag for å skape økt næringsaktivitet i området. Det vil skape flere arbeidsplasser, høyere verdiskaping, økt tjenestetilbud og gjøre Vaksdal til et mer 
attraktivt sted å bo.

2
3
4

Om oppdraget
Den strategiske næringsplanen er bestilt av, og utarbeidet i samråd med, Vaksdal kommune. Målet med næringsplanen er å skape vekst i næringsliv 
og innbyggertall i kommunen. Arbeidet med næringsplanen har involvert sentrale aktører innen næringsutvikling i Vaksdal kommune. Vaksdal 
Næringsselskap, Vaksdal Næringsråd og andre aktører har vært sentral i arbeidet med næringsplanen og gitt retning for arbeidet. 1
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Rammevilkår for næringsutvikling i Vaksdal 
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Vaksdal har noen hovedutfordringer i årene fremover

Demografi
Befolkningsnedgang og aldrende befolkning er begge trender som vil påvirke 
Vaksdal i perioden frem mot 2035.

Arbeidsmarked
Vaksdal har levere sysselsettingsgrad enn landssnittet. Det er god tilgang på 
sysselsatte med bestått fagprøve, men mindre bra for arbeidstakere med 
minst fire år høyere utdanning.

Synkende verdiskapning
Vaksdals verdiskaping påvirkes stort av fornybarmarkedet, og hadde en 
negativ utvikling i perioden 2016-2020. Vaksdal har få «lokomotiv-
selskaper», og flere små og mellomstore selskaper.



Viktige drivere for utvikling i Vaksdal 
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Folketalls-
utvikling

Demografi-
utvikling

Bosettings-
mønster

Teknologi-
utvikling

Folketallet forventes å være relativt 
stabilt med svak nedgang frem mot 

2035. Det er likevel mulighet for vekst 
i folketall, bl.a. pga. utbygging av 

Bergen-øst og utbygging av ny E16 og 
Vossebanen.

Aldring vil bli en større utfordring enn 
tidligere. Frem til 2035 vil antallet 

personer over 65 i Vaksdal øke med 
nesten 10 %. For å bufre for denne 

utviklingen, må Vaksdal tiltrekke seg 
flere yrkesaktive. 

Distriktene har i større grad spredt bosetting 
med liten befolkning og store avstander. 
Vaksdal vil oppleve større vekst i sentrale 

strøk av kommunen, og det vil kunne være 
endring i boligønsker, fra alenebolig til 

leilighet, spesielt for de eldre innbyggerne. For 
å opprettholde et attraktivt tjenestenivå må 

det fokuseres på utvikling langs stasjonsbyene. 

Rask teknologiutvikling vil nytt 
mulighetsrom i eksisterende og nye 

næringer. Dette medfører også et endret 
kompetansebehov, og det vil være økt 

behov for arbeidstakere med teknologisk 
kompetanse.

Bærekraftige 
samfunn

Overgangen til lavutslippssamfunnet 
påvirker alle næringer, og det 

grønne skiftet gir muligheter for 
omstilling til fornybare løsninger og 
energikilder, og stiller krav til ny og 

endret kompetanse.
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Vaksdals konkurransefortrinn er kartlagt gjennom dialog med næringslivsaktører
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Vaksdal er en bynær 
kommune

Bergensbanen går 
igjennom store deler 

av kommunen

Stor kraftprodusent
Overgang 

dypvannskai til bane

Store infrastruktur-
investeringer 

gjennom 
oppgradering av E16 

og Vossebanen

Stolt 
industrikommun

e

Tilgjengelig 
industriareal med 

tilgjengelig kraft og høy 
effektuttak

Korte 
avstander til 

natur

«Hva er Vaksdals unike konkurransefortrinn 
og hvordan kan vi utnytte disse bedre?»



Det er også identifisert en rekke barrierer for nærings- og befolkningsvekst i 
Vaksdal

Manglende 
Infrastruktur

Lite lokal kapital/ 
investeringsmidler

Overnattings-
kapasitet for 
besøkende

Manglende 
sentrumsutvikling

Redusert 
tjenestetilbud

Mangel på 
næringsareal

Langvarig 
byggearbeid

Mangel på 
kvalifisert 

arbeidskraft

«Hvilke barrierer for vekst og 
nyetablering har Vaksdal?»
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De identifiserte mulighetene er fordelt i hele 
Vaksdal
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Datasenter

Industriell 
3D-printing

Utnytte 
utbyggingen 

av E16 og 
Vossebanen

Samarbeids-
plattformer

Bo- og 
servicetilbud 

for 
arbeidere

Aktivitetsbasert 
turisme

Opplevelses-
senter Mølla

Utnytte 
gjennomgangs-
trafikken på E16

Lager- og 
logistikk hub

Hydrogen-
produksjon

Produksjons
-virksomhet

Remote 
offentlige 

arbeidsplasser Hotell

Hytteutbygging

Opplevelses-
senter Dale of

Norway

Båter Vaksdal-
Stamnes

Innovasjon- og 
samskapningsarena

Fjordcruise



Næringshuset for Vaksdal kommune
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Vaksdal 2035

Øke lokal 
verdiskapning av 

kraft

Bli attraktiv i
fremtidens 

arbeidsmarked 

Utvikle Vaksdal som 
destinasjon

Utnytte utbygging av 
E16 og ny jernbane

Sikre flere 
nyetableringer og 

vekst i eksisterende 
næringer

Samarbeid

Vekst i antall innbyggere og arbeidsplasser
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Omdømme Helhetlig satsing Kapasitet og kompetanse
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Vaksdal 2035

Strategi

Suksessfaktor

Mål

Strategi Strategi Strategi Strategi

Suksessfaktor Suksessfaktor

Vaksdal nå

► Fraflytterkommune

► Lave fødselstall

► Ingen klare strategier for 
næringslivet i kommunen

► Arna-Voss fra 2005-2019: 23 
drepte og 48 hardt skadet

► Tradisjonell industribygd

Konsept og scenario

► E16 og Vossebanen: Økt 
sikkerhet for reisende og 
reduserer reisetid og øker 
pendling til/fra steder som 
Stanghelle, Vaksdal og Dale

► Arna-Stanghelle: tog ca. 14 min, 
bil 22 min. Arna-Voss: tog ca. 32 
min, bil ca. 1 t

► “Å ta toget til Stanghelle blir som 
å ta bybanen til Paradis”

Strategisk næringsplan

► Strategisk næringsplan med klare 
mål, delmål og ansvarsfordeling 
for å oppnå ambisjonene til 
Vaksdal

► Planen og konseptet Vaksdal 2.0 
skaper optimisme for 
befolkningsvekst og 
næringsutvikling i Vaksdal

Vaksdal 2035

► Tilflytterkommune med innovativt 
næringsliv

► Kommunen har både til-pendlere 
til det velutviklede næringslivet og 
fra-pendlere

► Befolkningsveksten i kommunen 
er positiv

► Sentrumsutvikling på Stanghelle, 
Vaksdal og Dale

Illustrasjoner er hentet fra Stanghelleseminaret 22.04.2021

Vaksdal

Visjonen «Vaksdal 2035» gir retning og optimisme



Målet for «Vaksdal 2035» er økt vekst
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Vaksdal 2035

Strategi

Suksessfaktor

Mål

Strategi Strategi Strategi Strategi

Suksessfaktor Suksessfaktor

Hovedmål: Vekst i antall innbyggere og arbeidsplasser

Befolkningsvekst på 50 % fra 4000 til 
6000 innbyggere

Må skape minst 600 nye jobber for å 
opprettholde dagens arbeidsdekningsgrad på 
rundt 70 %

6000 innbyggere 600 nye arbeidsplasser



Det er identifisert fem strategiske fokusområder for å nå målene for 
Vaksdal 2035
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Vaksdal 2035

Strategi

Suksessfaktor

Mål

Strategi Strategi Strategi Strategi

Suksessfaktor Suksessfaktor

For å skape vekst i Vaksdal må vi:

Utnytte byggeperioden for 
E16 og Vossebanen-
prosjektet og rigge 

kommunen for tiden etter

Øke lokal 
verdiskapning av kraft

Utvikle Vaksdal som 
destinasjon

Bli attraktiv i fremtidens 
arbeidsmarked 

Sikre flere 
nyetableringer og vekst 
i eksisterende næringer



Kritiske suksessfaktorer

«For at Vaksdal skal lykkes 
må aktører samarbeide mer 

enn i dag»

«Vaksdal må tørre å 
fremsnakke egne styrker og 

kvaliteter»

«Næringsplanen må henge 
sammen med andre viktige 
planer i kommunen, spesielt 

knyttet til arealbruk»

Helhetlig satsing

Vaksdal 2035

Strategi

Suksessfaktor

Mål

Strategi Strategi Strategi Strategi

Suksessfaktor Suksessfaktor

OmdømmeSamarbeid

«Vaksdal må sikre tilstrekkelig 
med kapasitet og kompetanse 

for å sikre fokus på 
næringsutvikling i kommunen»

Kapasitet og kompetanse
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