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Hva er Byregionprosjektet?

• Alle de aktører som sammen jobber 
for å skape vekst i 
Kongsvingerregionen

• Prosjektleder er en koordinator / 
fasillitator

• Ambisjonsleverandør?!



Overordnede mål

1. Vekst i antall jobber - netto 100 pluss per år

2. Vekst i etablert næringslivs produktivitet
3. Vekst i (offentlige og private) investeringer i regionen
4. Høgskoleby med 1900 studenter



«Med regionens strategiske beliggenhet, tilgang på råvarer og ikke minst 
industrikompetanse er Kongsvingerregionen ideell for nye grønne 
industrietableringer. Nordisk Massivtre vektla dette da beslutningen om 
etablering i regionen ble tatt» 
Lars Atterfors, Styreleder Nordisk Massivtre



Felles kommunikasjon og 
offensiv omdømmebygging

Effektiv logistikk

Sterke allianser med FoU og 
andre regioner

Tett samarbeid med 
kommuner og næringsliv

Riktig kompetanse

Prioritere våre 
sterke sider

Handlekraftige og 
effektive kommuner

+ 100 ARBEIDSPLASSER
Gjennom vekst i eksisterende næringsliv, 

nye idéer og rekruttering av bedrifter



Nasjonalt godsknutepunkt
Kings Cross og E16

Innflyttende næringsliv 
24 muligheter i 2017

FoU og nyskaping 
Høyskole i Kongsvinger

Samhandling og utvikling 
7sterke klyngesatsing

Offentlige arbeidsplasser
Helsebyen Kongsvinger/ 

Kongsvinger Politihøgskole/ 
SSB

Vi er avhengig av noen 
store satsninger: 





Digital Ledelse og Business Analytics (DLBA):

• En unik og attraktiv spesialisering på master og senere bachelor-

nivå

• Analyse av store datamengder for å skape bedre 

beslutningsgrunnlag

• Bygge et sterkt fagmiljø i regionen med aktører som SSB, Telenor, 

Ibas osv. 

• Internasjonalt samarbeid med bl.a. Maastricht og Hertfordshire

• Relevant for svært mange yrkesgrupper (industri, offentlig sektor, 

politiet mm) 



Arena-programmet:

Økt innovasjonsevne og konkurransekraft
for bedriftene i klyngen

Forsterket samhandling mellom bedriftene

Forsterket samhandling mellom bedriftene, 
kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører

Fornye eksisterende næringer eller verdikjeder

Evt. utvikle umodne næringer

Klynge som verktøy for å utvikle industrien videre



Grønn transport og 
logistikk –
fundamentet for fremtidig 
vekst i innlandet 





+100 
ARBEIDSPLASSER

Næringsutviklings-
apparatet

Kommunen

KSF: Koordinert inn mot bedrifter i den enkelte kommune

• Regelmessige koordineringsmøter 
• Tydelige handlingspunkter rettet mot 

enkeltbedrifter
• Omforent plan
• Prosjektoppfølging

Bedriften


