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Om denne rapporten 
Denne rapporten er utarbeidet av PricewaterhouseCoopers (PwC) etter forespørsel fra Fredrikstad kommune. 
 
Denne rapporten har blitt utarbeidet for å svare på mandatet som har blitt gitt av Fredrikstad kommune. PwC 
har gjennom utarbeidelsen av denne rapporten forholdt seg uavhengig tilnærming, innsamling av data og 
metode. Utfallet og funnene fra denne rapporten er uavhengig fra veiledning og innspill fra oppdragsgiver. 
 
PwC sin rapport bygger på informasjon og fakta mottatt fra dokumenter, undersøkelser, intervjuer, tidligere 
erfaringer og ekspertise. Vurderinger og meninger utøvet i denne rapporten fra PwC er basert på vår forståelse, 
erfaring og kunnskap. 

Teamet fra PwC ønsker å rette en stor takk til involverte personer og bedrifter som har bidratt med verdifull 
materiale og/eller innsikt. Spesielt ønsker vi å trekke frem Ingar Guttormsen (prosjektleder TSRF) og Kai Roger 
Pedersen (prosjektrådgiver TSRF). Og Øystein Vik og Marte Andresen som har gitt veiledning i bruk av 
arrangementskalkulatoren. 

Ansvarlig for engasjementet fra PwC Østfold er Linda Kristin Arvesen (Partner) og Hege Iren Solgaard (Project 
Manager). I tillegg har teamet fra PwC bestått av: Mohammad Reza Allahdadi, Inger Marie Rostad, Karoline 
Antonsen, Vebjørn Olstad og Liv Marit Mjelve. 

Gjennomføring av spørreundersøkelsen er utført i samarbeid med studenter fra Høgskolen i Østfold: 
Magdalena Weronika Rzeznik, Rebecca Marsell, Amelia Wolf, Shad Mir Barzenchi, Malin Elise Nereng, 
Elisabeth Joy og Ylva Viktoria Lund.  

Bildene i denne rapporten er tatt av Dar Mlodziezy, Dag Melheim, Erik Heidenberg, Marianne Høili Pettersen, 
Ketil Andre Johannessen, Jan Egil Kolstad, Svein Hansen, Jørgen Gresvik Schei og Svein Erik Nævestad i regi 
av Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommune har gitt PwC rettigheter til å inkludere bildene i rapporten. 

 

Fredrikstad, 31. oktober, 2019 

 

 

 

 

 

                      
________________                    _________________    

Linda Kristin Arvesen      Hege Iren Solgaard 

Partner        Project Manager  
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Ansvarsbegrensning   
 
Denne rapporten er utarbeidet for Fredrikstad kommune i henhold til vilkårene som fremgår av 
engasjementsbrevet 5. juni 2019. 

PwC sine vurderinger er basert på informasjon hentet fra undersøkelser utført på besøkende under Tall Ships 
Races i Fredrikstad 2019. Øvrige kilder til informasjon benyttet i denne rapporten er personer fra det lokale 
næringslivet, sponsorer og prosjektleder og assisterende prosjektleder for arrangementet. PwC har ikke 
verifisert om informasjonen gitt av personer fra lokalt næringsliv, sponsorer, og prosjektledelsen er fullstendig, 
nøyaktig og/eller komplett. 

Fredrikstad kommune og innehar rettighetene til å benytte informasjonen fra denne rapporten i sine 
aktiviteter, i samsvar med de kommersielle vilkårene som er avtalt i standardbetingelsene med PwC. PwC står 
ikke til ansvar for tap som er påført av Fredrikstad kommune eller andre parter som en konsekvens av vår 
rapport. 

PwC forbeholder seg opphavsrett og åndsverk i denne rapporten, samt ideene, modeller, konsepter og “know-
how» som har blitt utviklet under arbeidet med engasjementet.  

Handlinger utøvet av tredjeparter relatert til denne rapporten kan ikke PwC bli holdt ansvarlig for.  
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Oppsummering 
Tall Ships Races Fredrikstad (TSRF) 2019 ble arrangert torsdag 11. juli til søndag 14. juli 2019. For å estimere 
antall individuelle besøkende under arrangementet, har Fredrikstad kommune inngått en avtale med UMS1 og 
Telenor. Fra tall utarbeidet fra disse tjenestene, har PwC kalkulert et estimert antall på 139 953 unike 
besøkende under TSRF 2019. PwC har hovedsakelig fokusert på å kartlegge de økonomiske ringvirkningene 
arrangementet har forårsaket for lokalt næringsliv og lokale sponsorer.  
 
PwC gjennomførte en spørreundersøkelse under TSRF med totalt 1069 respondenter. Hovedformålet med 
undersøkelsen var å kartlegge hvor de besøkende kom fra, de besøkendes forbruk, deres syn på Fredrikstad som 
vertsby og arrangementet som en helhet.  
 
PwC har utviklet en metode og et verktøy for å kartlegge ringvirkningseffekter i form av nasjonal og regional 
verdiskapning. Verdiskapning er målt etter en nullsituasjon som betyr at modellen bare medregner personer 
som har en endring i oppførsel forårsaket av arrangementet. Derfor inkluderes bare besøkende fra utsiden av 
den aktuelle regionen, med TSRF som hovedformål for besøket. Verktøyet som gjennomfører utregningene vil 
heretter bli referert til som «arrangementskalkulatoren». Arrangementskalkulatoren bruker hovedsakelig data 
fra arrangementets besøkende som et tillegg til standardverdier fra SSB. Data fra arrangementets besøkende 
har blitt brukt når spesifikke data har vært utfordrende å innhente for å regne ut arrangementets verdiskapning 
– både direkte og indirekte. Kalkulatoren har tidligere blitt brukt til å måle verdiskapning hos andre 
arrangementer i Norge.  
 
Etter utarbeidelse av data samlet inn av PwC og tall utarbeidet av TSRF’s prosjektledelse, har PwC kalkulert 
regional og nasjonal verdiskapning for Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. TSRF er beregnet til 
en regional, og total verdiskapning pålydende 68,13 MNOK for Fredrikstad kommune. Dette tallet inkluderer 
en nasjonal verdiskapning på 9,37 MNOK. For Østfold fylkeskommune har TSRF bidratt til en regional, og 
total verdiskapning på 52,30 MNOK, som inkluderer en nasjonal verdiskapning på 14,64 MNOK. Under 
utarbeidelsen av disse verdiene har flere antakelser funnet sted, og det er viktig at man ser på resultatene i lys 
av disse. 
 
For å utarbeide en mer omfattende analyse, har PwC samlet inn informasjon fra lokalt næringsliv i Fredrikstad. 
Informasjonen som er hentet inn gjelder fra de aktuelle dagene arrangementet fant sted, supplert med 
informasjon fra korresponderende periode forrige år. Informasjonen vi har samlet inn indikerer at TSRF har 
hatt en positiv påvirkning på lokalt næringsliv. Fredrikstads kjøpesenter, Torvbyen, kan vise til en økning i 
omsetning på 6,25 %. Hotellene i Fredrikstad har hatt opptil 100 % belegg under arrangementsperioden. Det er 
viktig å påpeke at hotellenes belegg vanligvis er høye om sommeren i Fredrikstad, og det ble arrangert andre 
arrangementer i Fredrikstad i samme periode som man må ta hensyn til.  
 
Som et supplement til den kvantitative analysen og arrangementskalkulatoren, har vi valgt å samle inn 
kvalitative data. Når man vurderer tilbakemeldinger fra arrangementets besøkende, svarer hele 96,2 % at de vil 
anbefale Fredrikstad kommune å søke om å bli vertsby for TSR igjen. Totalt 98,4 % mener at arrangementet er 
positivt for Fredrikstad, derav 17,2 % svarer at arrangementet er positivt i stor grad, og hele 79,1 % svarer at 
arrangementet er positivt i svært stor grad. Samlet ser vi at arrangementets besøkende hadde en positiv 
opplevelse av arrangementet, og hele 96,2 % svarer at opplevelsen av TSRF har gitt dem lyst til å besøke 
Fredrikstad igjen.  
 
20 av TSRFs sponsorer har blitt intervjuet i etterkant av arrangementet. Resultatene av sponsorundersøkelsen 
viser at sponsorene alt i alt er fornøyde med sponsoratet, og hele 85 % ønsker å sponse arrangementet dersom 
det arrangeres igjen. Muligheter for markedsføring og arrangementets formål er faktorer som gjentas når 
sponsorene trekker frem hvilke faktorer som spiller inn ved valg av sponsorater. Flere av sponsorene trekker 
frem arrangementets størrelse og arrangementets betydning for byen som en årsak til hvorfor de har valgt å 
sponse arrangementet.  

 

                                                             
1 UMS – Unified Messaging Systems  
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For å oppsummere våre funn har arrangementet bidratt til stor verdiskapning for både Fredrikstad kommune 
og Østfold fylkeskommune. Lokalt næringsliv har fått utbytte av arrangementet, og sponsorene har vært 
fornøyde med sponsoratet av TSRF. Innbyggerne i Fredrikstad og tilreisende til byen har hatt en fin opplevelse 
under deltakelsen. Arrangementet må kunne sies å ha har vært svært vellykket!   
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Introduksjon 
 

Tall Ships Races Fredrikstad 2019 
Tall Ships Races Fredrikstad 2019 ble arrangert i perioden torsdag 11.juli til søndag 14. juli 2019 i Fredrikstad.  

The Tall Ships Races er verdens største regatta for seilskuter. Arrangementet eies av Sail Training International 
og har som hovedmål å øke internasjonal forbrødring og forståelse mellom ungdom. Prosjektet involverer 
ungdom fra hele verden, som får utfordre seg selv og andre på havet, i et fellesskap på tvers av nasjonalitet, 
kultur og religion. Fredrikstad var offisiell vertshavn i 2019. 

Uavhengig av hvilken havn Tall Ships Races flåten møtes i, er organisasjonen et samarbeid mellom Sail 
Training International og den aktuelle vertsbyen. Fredrikstad er en av fire byer som er vertskap for The Tall 
Ships Races i 2019, og de andre byene er Aarhus, Bergen og Aalborg.2 The Tall Ships Races har tidligere vært 
arrangert med Fredrikstad som vertsby i 2005 og 2014. 

Mandat 
I engasjementsbrevet mellom Fredrikstad Kommune og PwC datert 5. juni 2019, kommer det frem av mandatet 
at PwC skal gjennomføre en økonomisk ringvirkningsanalyse av Tall Ships Races Fredrikstad 2019.  

Følgende ringvirkninger vil være relevant for analysen: 

1. Arrangementets betydning for regionen; Fredrikstad Kommune og Østfold fylkeskommune, herunder 
den økonomiske betydningen 

2. TSRF2019’s betydning for lokalt næringsliv 
3. TSRF2019’s betydning for prosjektets sponsorer og samarbeidspartnere.  

 
Disse elementene vil representere ulike ringvirkninger og både kvantitative og kvalitative metoder vil bli tatt i 
bruk.  
 
Når det gjelder betydningen for lokalt næringsliv vil PwC benytte sin egenutviklede arrangementskalkulator. 
Arrangementskalkulatoren ble utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge, og tar utgangspunkt i data fra 
besøkende under arrangementet. Det vil si at vi innhenter forbruksdata fra statistikk fra SSB, og supplerer med 
resultatene fra spørreundersøkelsen. For å utdype nærmere TSRF’s betydning for det lokale næringslivet, vil vi 
analysere informasjon om virksomheters omsetning som vi har samlet inn fra et utvalg lokale virksomheter.  
 
For å analysere arrangementets betydning for Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune har PwC som 
et supplement også samlet inn informasjon fra besøkende og sponsorer om ikke-økonomiske effekter.  
 
Betydningen for prosjektets sponsorer og samarbeidspartnere vil bli kartlagt ved bruk av kvalitative intervjuer, 
og vil belyse formålet med å sponse TSRF, selve sponsorprogrammet og effekten av å sponse TSRF.  
 
Rapporten kan tjene som dokumentasjon på selve gjennomføringen av arrangementet, som TSRF Fredrikstad 
kan bruke overfor Sail Training International. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 https://www.fredrikstad.kommune.no/tall-ships-races/omoss/arrangementet/  

https://www.fredrikstad.kommune.no/tall-ships-races/omoss/arrangementet/
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Samarbeid 
PwC har gjennomført lignende økonomiske ringvirkningsanalyser for Tall Ships Races i Bergen 2014 og 2019, 
Kristiansand 2015, og i Stavanger 2018.  Metode og tilnærming er inspirert av tidligere analyser og bygger 
videre på tidligere arbeid.  

PwC har involvert studenter fra Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å 
gjennomføre undersøkelsen under Tall Ships Races Fredrikstad 2019. Ved analysen av spørreundersøkelsen 
spilte studentene en viktig rolle i diskusjonen om funnene virket troverdige.  

Daglig leder, Maya Nielsen, i Visit Fredrikstad og Hvaler AS har vært behjelpelig med å innhente data fra 
hoteller. Sentrumslederen i Fredrikstad Næringsforening, Line Jeppesen, har bistått med å sende ut et 
spørreskjema laget av PwC til foreningsmedlemmene.  
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1. Metode 
Oversikten over metodedelen følger rapportens struktur. Først presenteres den overordnede metoden for 
hvordan analysen er levert. Deretter deles metodedelen i fire deler:  

 Arrangementskalkulatoren (inkl. besøksundersøkelse) 

 Verdiskapning 

 Lokale virksomheters inntektsstrøm 

 Sponsoreffekten 

1.1 Overordnet metode 
Hovedprosessen var planlagt å bli gjennomført i samsvar med modellen presentert i figuren under. Opprinnelig 
var spørreundersøkelsen utformet med hensyn til arrangementets besøkende. Deler av resultatet fra 
spørreundersøkelsen ble direkte ført inn i arrangementskalkulatoren. Parallelt til dette har vi samlet inn 
informasjon fra lokale bedrifter og gjennomført intervjuer med sponsorene.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Hovedprosess 

 
 
 
 

1.2 Arrangementskalkulator (inkl. besøksundersøkelse) 
I denne seksjonen vil PwC beskrive forutsetningene som ligger til grunn, og begrensningene som finner sted 
med hensyn til arrangementskalkulatoren. Arrangementskalkulatoren brukes til å estimere den regionale og 
nasjonale verdiskapingen arrangementet vil gi Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. En estimering 
av verdiskaping på dette nivået ved å bruke en arrangementskalkulator, vil inkludere et bredt spekter av 
forutsetninger og begrensninger som må tas hensyn til. De viktigste hensynene som må tas for Fredrikstad 
kommune vil presenteres i denne seksjonen, og de mer detaljerte hensynene vil samles i vedlegget. I forbindelse 
med tilleggs-analysen for Østfold fylkeskommune har vi hensyntatt andre forutsetninger og begrensninger som 
er presentert avslutningsvis i denne seksjonen.  

1.2.1 Om arrangementskalkulatoren 
Arrangementskalkulatoren er et verktøy utviklet av PwC for å kartlegge ringvirkningene i regional og nasjonal 
verdiskaping. Det er viktig å huske på at arrangementskalkulatoren er et strategisk verktøy, og ikke en statistisk 
modell 
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Kalkulatoren er er supplert med forbruksdata fra arrangementets besøkende. For å få komme frem til et 
troverdig resultat har vi valgt å samle informasjon om besøkende gjennom en spørreundersøkelse i tillegg til å 
bruke standardverdier. Svarene fra spørreundersøkelsen har gitt oss en indikasjon på at standardverdiene har 
vært pålitelige og korrekte.  

Kalkulatoren ble brukt i analysen av TSRF arrangementet i Bergen 2014 og nå i 2019, i Kristiansand 2015, og i 
Stavanger 2018, men det er gjort noen endringer for å forbedre nøyaktigheten til verktøyet. 
Arrangementskalkulatoren inkluderer merverdiavgift. 

Antall besøkende, hvor de kommer fra, hvorfor de var der og deres individuelle antakelser om forbruk er det 
som avslutningsvis bestemmer arrangementets verdiskaping. Dette betyr at verdsettelsen av antall besøkende 
er avgjørende for å avslutningsvis få en nøyaktig og realistisk verdi. 

1.2.2 Spørreundersøkelsen 
For å kunne samle inn pålitelige inndata til arrangementskalkulatoren, ble spørreundersøkelsen distribuert til 
besøkende under TSRF. Hovedfokuset på denne undersøkelsen var å kartlegge det individuelle forbruket blant 
arrangementets besøkende. Undersøkelsen inneholdt i tillegg spørsmål som ville bidra til å vurdere 
ringvirkningseffekter i andre dimensjoner enn bare det individuelle forbruket.  

Spørreundersøkelsens utforming 

I samarbeid med TSRF’s prosjektledelse, utformet PwC en spørreundersøkelse som la til rette for nødvendig 
inndata til den økonomiske konsekvensutredningen. Spørsmålene er derfor relatert til både økonomiske og 
ikke-økonomiske konsekvenser for Fredrikstad kommune. Undersøkelsen inkluderer spørsmål som kartlegger 
alt fra respondentens bakgrunn til respondentenes forbruk arrangementsperioden. Det ble også stilt spørsmål i 
undersøkelsen som kartla andre verdier, slik som oppfattelsen av Fredrikstad som vertsby og åpne spørsmål der 
respondentene kunne beskrive deres syn på arrangementet som en helhet. Undersøkelsen var tilgjengelig både 
på norsk og engelsk.  

Spørreundersøkelsen ble produsert og delt ut i papirutgave etter ønske fra TSRF’s prosjektledelse, for å unngå 
eventuelle tekniske problemer som kunne oppstå ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Respondentene fylte 
dermed ut spørreundersøkelsen på papir, i samarbeid med representantene fra PwC. At spørreundersøkelsen 
ble delt ut i papirformat bidro til en effektiv gjennomføring, da flere kunne besvare undersøkelsen samtidig. I 
etterkant ble dataene plottet inn i Excel av PwC.  

Gjennomføring av spørreundersøkelsen 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført under arrangementet i perioden torsdag 11. juli til lørdag 13. juli, omtrent 
mellom 10.30-16.00. I samarbeid med TSRF sin prosjektledelse ble det bestemt å ikke gjennomføre 
spørreundersøkelsen søndag 14. juli, på bakgrunn av at det var arrangementets siste dag, som hovedsakelig 
bestod av nedrigg og utseiling. I tillegg opplevde vi meget god respons på undersøkelsen, og måtte avslutte 
tidligere enn planlagt alle dagene. Dette ble bestemt slik at vi ikke mottok for mange svar og samtidig fikk 
fordelt antall svar utover de ulike arrangementsdagene.  

PwC med egne ansatte ble bistått av 7 studenter fra Høgskolen i Østfold og én student fra Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet for å samle inn svar på spørreundersøkelsen. De ansatte og studentene ble 
utplassert ved to ulike standplasser. En gruppe gjennomførte undersøkelsen på Isegran og en gruppe ved 
Biblioteksplassen. Studentene introduserte seg for forbipasserende og forklarte at spørreundersøkelsen var en 
aktivitet knyttet direkte til TSRF. For å motivere de besøkende til svare på undersøkelsen, ble det utdelt små 
gaver, samt tilbudt aktiviteter for barn i form av en tegnekonkurranse. I tillegg fikk respondenten også 
muligheten til å bli med i trekningen av en eksklusiv middag for 4 personer, ved å notere navn og nummer på et 
eget notat adskilt fra selve undersøkelsen. Trekningen av denne premien fant sted lørdag 13. juli, etter endt 
innsamling. 

Totalt 1102 besøkende deltok i spørreundersøkelsen. Etter bearbeiding av rådata, har vi blitt oppmerksomme 
på at 33 av de som har deltatt er deltagere, som medseilere eller mannskap. Medseilere og mannskap defineres 
som deltakere og ikke besøkende. Det er derfor funnet det mest riktig å trekke disse respondentene ut av 
populasjonen.  
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1.2.3 Antakelser om arrangementkalkulatorens betydning 
For å bli vurdert som relevant og bli inkludert i arrangementskalkulatoren, er følgende tre faktorer kritiske: 

 Antall besøkende 

 Besøkendes opprinnelse 

 Hovedformål med besøket i Fredrikstad sentrum 

Videre vil vi beskrive hvorfor disse faktorene er viktige og hvilke forutsetninger som blir gjort. 

Antall besøkende 

Ansvaret for å vurdere hvor mange besøkende som deltok på Tall Ships Races i løpet av arrangementsperioden, 
ble tildelt Fredrikstad kommune. Dette er et utfordrende estimat å kalkulere, spesielt siden arrangementet ikke 
selger billetter. En stor andel av de besøkende deltok mer enn en dag. For å forhindre å telle en person flere 
ganger, er det nødvendig å estimere antall unike besøkende. Dette tallet danner grunnlaget for 
arrangementskalkulatoren og vil i stor grad påvirke resultatet av verdiskapningen.  

Det ble inngått en avtale med UMS3 om å få tilgang til deres lokasjonsvarslingssystem fra fredag  05.07.19, til 
mandag 15.07.19. Dette systemet gjorde det mulig å sende ut SMS til alle mobiltelefoner som befant seg i et 
valgt område tegnet opp i kartet. Slik kunne man enkelt gi viktig informasjon ved en uforutsett hendelse eller 
beredskapssituasjon. I tillegg til å sende ut varsler, kunne systemet til enhver tid sjekke antall mobiltelefoner 
som befant seg i et ønsket område som 
var definert på forhånd. Dette ga en god 
direkte oversikt over antall mennesker 
som befant seg i arrangementsområdet, 
samt en betydelig bedre oversikt og 
beredskap til arrangementet og 
kommunen som helhet disse dagene. 

Det ble også inngått en avtale med 
Telenor om å benytte Mobility Analytics. 
Mobility Analytics er en tjeneste, utviklet 
av Telenor, som gir innsikt i menneskers 
bevegelsesmønstre basert på 
mobilnettverket. Ved bruk av Telenors 
Mobility Analytics har man fulgt de 
besøkende i de mest sentrale delene av 
Fredrikstad under TSRF. Mobility 
Analytics har gitt god innsikt på områder 
der tradisjonell statistikk ikke er 
tilstrekkelig.  

Telenor tilbyr et datasett som viser hvor mange mennesker som oppholder seg i ett spesifikt område, i tillegg til 
hvor menneskene kommer fra, og hvilken nasjonalitet de tilhører. Denne informasjonen endres basert på valgt 
tidspunkt.  
 
Telenor har opplysninger om hvor mange av sine brukere som benytter deres basestasjoner til enhver tid. Det 
betyr at målingene inkluderer alle abonnenter som benytter Telenors mobilnett. Dette gjør det igjen mulig å 
innhente opplysninger om hvor mange personer som befinner seg i et bestemt område på et eksakt tidspunkt. 
For å kunne gjenspeile hele befolkningen ekstrapolerer4 Telenor sine tall slik at de vil være gjeldende for hele 

                                                             
3 UMS – Unified Messaging Systems er et norsk teknologiselskap som leverer løsninger for kommunikasjon 
med innbyggere og befolkningsvarsling med tanke på folks sikkerhet og velferd. 
4  Ekstrapolere = beregne verdier som ligger utenfor en serie verdier man kjenner ved å anta at tendensen er 
den samme som innenfor det kjente området 

 

Figur 1 Skjermbilde fra UMS-systemet lørdag 13.07.19 kl 14:55 
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populasjonen. Ekstrapoleringsfaktoren er basert på et stort antall «ground truth»-målinger gjennomført av 
Telenor i samarbeid med flere av deres partnere og kunder. 

Mobility Analytics samler data fra personer på mobilcellene som dekker det geografiske området. Signaldata fra 
mobilnettverket prosesseres på en forsvarlig måte med hensyn til sluttbrukerens personvern.  

For TSRF er datasettet som viser unike antall besøkende i området justert; de som var i området i et tidsrom 
under 5 minutter er fjernet fra datasettet da disse anses som forbipasserende. Sammenligner man målinger 
gjort av Telenor mot Fredrikstad Næringsforenings sentrumstellinger av antall passeringer kan det se ut til at 
det er langt flere passeringer enn antall unike besøkende. Merk at data fra Fredrikstad Næringsforenings 
sentrumstellinger av passeringer og Telenor blir målt ulikt, da data fra Telenor gir øyeblikksbilder over antall 
som befinner seg i et område på et gitt tidspunkt, mens Fredrikstad Næringsforenings sentrumstellinger teller 
antall passeringer, og kan telle samme person flere ganger.  

For å validere tall fra Telenor i forhold til presisjonsnivå sammenlikner vi Telenor sine tall med UMS sine data. 
Dette kan gi oss en indikasjon på om data fra Telenor treffer, i forhold til det antall som befinner seg i et område 
på en spesifikk dag. Tallene fra Telenor og UMS ser ut til å bekrefte hverandre i stor grad, selv om tallene fra 
UMS mulig hadde vært enda høyere om man hadde satt på nøyaktig måling fra kl. 00 til kl. 24 hver dag. 

Ved bruk av Mobility Analytics får vi svært presise svar på antall besøkende basert på større datagrunnlag. I vår 
rapport legger vi til grunn at Telenor sine tall gir beste estimat på antall unike besøkende per dag under Tall 
Ships Races Fredrikstad 2019. Et anslag på 3 575 av disse ble trukket fra antall besøkende, da de antas å være 
en del av deltagere eller tilknyttede personer under arrangementet, som gjør totalt antall besøkende 139.953. 
Man kan anta at publikum i snitt besøker TSRF flere ganger, og et samlet antall publikum vil være vesentlig 
høyere. 

 

 

Besøkendes opprinnelse 

De besøkendes opprinnelse er en av nøkkelfaktorene som vil påvirke selve verdiskapingen. 
Arrangementskalkulatoren opererer med tre kategorier: lokale nordmenn, ikke-lokale nordmenn og besøkende 
fra utlandet. Underveis i spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om deres bakgrunn basert på om de 

Figur 2 Bildet innhentet fra https://www.telenor.no/bedrift/mobility-analytics/ 
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bodde i Fredrikstad kommune, i Østfold for øvrig, Norge for øvrig eller utenlands. I vår ringvirkningsanalyse for 
Fredrikstad kommune bruker vi følgende: 

 Besøkende fra Fredrikstad er behandlet som «lokale nordmenn». 

 Besøkende fra Østfold for øvrig og Norge for øvrig er behandlet som «ikke-lokale nordmenn». 

 Besøkende fra utlandet er behandlet som «besøkende fra utlandet». 
 
Den største gruppen av besøkende under arrangementet var den lokale befolkningen. Denne gruppen er 
ekskludert som en helhet da det er regional verdiskapning som skal estimeres. Hovedårsaken til dette er at de 
lokales forbruk under arrangementet representerer en verdi som vi kan anta ville vært den samme uavhengig av 
om arrangementet ville funnet sted. Dette gjør at kalkulatoren gir en konservativ verdiskapning.  

Modellen gjør ikke rede for forbruket fra lokalbefolkningen som valgte å bli i Fredrikstad på grunn av TSRF. 
Dette kunne potensielt hatt en positiv innvirkning på den regionale verdiskapningen. Dette er ikke inkludert i 
den estimerte regionale verdiskapingen, og vil derfor være en potensiell svakhet med 
arrangementskalkulatoren.  

Hovedårsaken til å være i Fredrikstad sentrum 

I tillegg til kravet om å være en del av «ikke-lokale nordmenn»- eller «besøkende fra utlandet»-kategorien, må 
den besøkende også oppfylle enda et kriterie for å bli inkludert i arrangementskalkulatoren. TSRF må være 
hovedårsaken til besøket i Fredrikstad sentrum.  

1.2.4 Besøkendes forbruk 
Denne delen av rapporten vil vurdere den besøkendes forbruk og spesifikke forhold som kan påvirke forbruket 
og den overordnede verdiskapningen. 

Spesifikke forutsetninger 
Enkelte forhold vil gjelde spesifikt for arrangementet arrangert i Fredrikstad, under de spesifikke datoene, og 
kan således ikke sammenlignes med tidligere arrangement. TSRF varte fra torsdag-søndag i fellesferien, og 
byens tilbud av butikker, ferjer og serveringssteder ble utvidet spesielt for disse dagene. Det ble i tillegg satt opp 
ni ulike serveringsområder i forbindelse med TSRF 19. Videre kan arrangementets besøkstall ha blitt påvirket 
av værforholdene disse dagene.  
 

1.2.5 Innkvartering 
Ulike typer innkvartering antas å kreve ulike typer av utgifter og bidrar derfor til ulik verdiskaping. For 
eksempel kan det antas at en gjest som bor på et hotell har høyere utgifter enn en gjest som leier en hytte eller 
en leilighet.  

Innkvarteringskapasitet 

Innkvarteringskapasitet og normalt belegg vil være relevant for verdiskapningen. Med belegg menes opptatte 
senger. Hvis hotellene hadde hatt 100 % belegg uavhengig av om arrangementet hadde funnet sted eller ikke, vil 
ikke arrangementets besøkende bidra til ytterligere verdiskaping.  Da ville de erstattet besøkende som hadde 
booket rom uavhengig av om TSRF hadde blitt arrangert eller ikke.  

Tallene fra hotellene anses som pålitelige. Overnattingskapasiteten (målt i totalt antall senger) og normal 
okkupasjon i samme periode utenom spesifikke arrangement, er basert på data samlet inn i samarbeid med 
Visit Østfold og Hvaler og gjennom kommunikasjon med hotellene i området.  

Kapasitet på hytter eller private leiligheter som er tilgjengelig for leie er utfordrende å vurdere. Tilbudet er 
stort, og består av utleieenheter som er tilgjengelige på nettsider som Finn.no og AirBnb. Antall hytter eller 
leiligheter tilgjengelig for leie vil ikke bli ansett som et hinder for folk å delta på TSRF. Antallet utleieenheter er 
derfor satt til en høyere verdi for å sikre at de ikke vil representere en flaskehals i arrangementskalkulatoren.  
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1.2.6 Antakelser gjort i arrangementkalkulatoren for Østfold 
Fylkeskommune 

I vår ringvirkningsanalyse for Østfold fylkeskommune bruker vi følgende: 

 Besøkende fra Fredrikstad og Østfold for øvrig er behandlet som «lokale nordmenn» 

 Besøkende fra Norge for øvrig er behandlet som «ikke-lokale nordmenn». 

 Besøkende fra utlandet er behandlet som «besøkende fra utlandet». 
 

Som beskrevet over må de besøkende enten være «ikke-lokale nordmenn» eller «besøkende fra utlandet» for å 
bli inkludert i arrangementskalkulatoren, og må ha svart «ja» til spørsmålet om TSRF var hovedformålet med 
besøket til Fredrikstad sentrum.  

 

Figur 3 Respondentenes bosted  

1.3 Verdiskapning  
For å analysere effekter og ringvirkninger, har PwC benyttet både kvantitative og kvalitative data i tillegg til 
arrangementskalkulatoren. Arrangementskalkulatoren er utarbeidet i samarbeid med Innovasjon Norge.  

I denne ringvirkningsanalysen defineres verdiskapning som summen av kvantitative og kvalitative effekter. Der 
de kvantitative effektene lar seg tallfeste, for eksempel antall besøkende og totalt forbruk i forbindelse med 
arrangementet, er de kvalitative effektene i større grad knyttet til hvordan arrangementet bidrar til 
ringvirkninger ut over økonomisk verdiskapning. Eksempler på dette er bidraget arrangementet har til å skape 
begeistring og økt tilhørighet for befolkningen i regionen, fungere som en arena for integrering, være en 
katalysator for frivillig arbeid eller være en mulighet for markedsføring av lokale varer og produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Verdiskapning                           
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1.3.1 Regnskap - Tall Ships Races Fredrikstad 2019 
Hvor og hvordan arrangøren forvalter økonomiske ressurser vil potensielt ha en stor innflytelse på selve 
verdiskapingen. Dette vil spesielt tre i kraft dersom arrangøren bidrar til å flytte midler ut av regionen eller ut 
av landet. Med andre ord vil inntekten eller kostnaden kunne påvirke verdiskapingen avhengig av hvor det 
kommer fra. Forbruk finansiert utenfor regionen eller landet, men som konsumeres lokalt, vil ha en positiv 
innvirkning på verdiskapingen. Lokal finansiering av lokalt forbruk vil ha liten eller ingen innvirkning på 
verdiskapingen.  

Ettersom regnskapet ikke er fullført ved tidspunktet denne rapporten blir ferdigstilt, er det utarbeidet et 
foreløpig prosjektregnskap. Anslaget er basert på foreløpige tall, og er utredet i samarbeid med Fredrikstad 
kommune og regnskapsføreren for TSRF. Det er tatt høyde for kjente kostnader som enda ikke er påløpt eller 
fakturert. TSRF 19 vil ikke fremlegge et endelig regnskap før godkjennelse av kommunens årsregnskap for 
2019, som forventes å foreligge i juni 2020. Hver inntekts- og utgiftspost er vurdert og fordelt ut fra om de er 
opprettet i regionen, utenfor regionen eller fra utlandet. Disse tallene vil derfor ikke bli revidert. 

1.4 Data fra lokale virksomheter 
Data fra lokale virksomheter ble samlet inn som et supplement til resultatene fra arrangementskalkulatoren. 
Hovedformålet var å undersøke om man kunne kartlegge en økning i omsetning hos de lokale virksomhetene i 
den aktuelle perioden arrangementet ble avholdt, sammenlignet med omsetning fra korresponderende periode 
tidligere år. Informasjonen var derimot utfordrende å samle inn, og utvalget butikker og restauranter vi fikk 
samlet inn data fra ble lavere enn forventet. 

Kjøpesenteret som det ble hentet inn data fra var “Torvbyen” som anses som Fredrikstads eneste sentrumsnære 
kjøpesenter.  

Informasjon om hotellenes belegg ble samlet inn fra hoteller i Fredrikstad og omegn, der fire av hotellene er 
lokalisert i Fredrikstad sentrum, og to er lokalisert utenfor sentrumsområdet. Når det gjelder beleggsprosent, er 
det gjennomsnittlige verdier som er tatt i bruk.  

For å supplere med egne innsamlede data fra hotellene i Fredrikstad, har vi hentet inn en rapport utarbeidet av 
Capia. Rapporten kartlegger hovedsakelig utvikling og gir en oversikt over aktivitet til hoteller og utleietjenester 
som AirBnb og HomeAway i Fredrikstad fra januar 2018 til august 2019. Data til denne rapporten er levert fra 
AirDNA, og vi må ta hensyn til at data fra en sekundærkilde aldri vil være 100 % nøyaktig. Så lenge AirBnb ikke 
offentligjør sine tall vil data fra AirDNA antageligvis være den beste kilden til innsikt i AirBnb-markedet i Norge 
i dag. 

Spesifikke forutsetninger 
Under arrangementet fra torsdag 11. juli til søndag 14. juli var det sol torsdag og fredag, deretter delvis skyet på 
lørdag og lettskyet på søndag. Selv om det var skyet et par av dagene var det varme temperaturer hele perioden. 
Ingen regnbyger. Tabellen under representer været i Fredrikstad målt av CustomWeather som gir værdata på 
timeanddate.com. De benytter værstasjoner på flyplasser, stasjoner som drives av World Meterological 
Association (WMO), og MADIS.5 MADIS er en meteorologisk observasjonsdatabase og datautleveringssystem 
som dekker hele kloden.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 https://www.timeanddate.com/weather/norway/fredrikstad/historic?month=7&year=2019 
6 https://madis.ncep.noaa.gov/ 

https://www.timeanddate.com/weather/norway/fredrikstad/historic?month=7&year=2019
https://madis.ncep.noaa.gov/
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Været uke 28 Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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0 mm 

Figur 5 Været i Fredrikstad hentet fra CustomWeather 12:00. 

                        

1.5 Effekt for sponsorene 
En oversikt over sponsorene til arrangementet finner man på TSRF sin hjemmeside7. TSRF prosjektledelse har 
valgt ut 35 sponsorer som har blitt forespurt om å delta i et telefonintervju. PwC har kommet i kontakt med 20 
av sponsorene. I samarbeid med TSRF prosjektledelse har PwC utarbeidet en intervjuguide som fokuserer på 
følgende overskrifter; sponsorenes hensikt, sponsorprogrammet i seg selv og effektene oppnådd ved sponsing 
av TSRF. I forkant av intervjuene mottok de utvalgte sponsorene en mail fra prosjektleder i PwC med en 
forespørsel om de ville delta i et telefonintervju med en varighet på omtrent 15 minutter. Uken etter ble 
sponsorene kontaktet, og for flere av dem ble det avtalt en ny tid å avholde intervjuet på. Noen valgte også å 
fylle ut undersøkelsen på mail. På grunn av ulike omstendigheter oppga noen av sponsorene informasjon om at 
de ikke hadde mulighet til å delta på et intervju.  

 

 

                                                             
7 https://www.fredrikstad.kommune.no/tall-ships-races/sponsor-vis-alle/ 

https://www.fredrikstad.kommune.no/tall-ships-races/sponsor-vis-alle/
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2. Besøkendes tilbakemelding  
 

I samarbeid med arrangøren utarbeidet PwC en publikumsundersøkelse. Denne ble gjennomført på to stands 
plassert ved arrangørens servicetelt i arrangementsområdet. Antallet respondenter var 1102. Under 
bearbeidelse av rådata ble det klart at 33 av respondentene var medseilere og mannskap.  Disse betraktes som 
«deltakere» og ikke «publikum». Etter denne justeringen er totalt antall respondenter 1069. Spørsmålene 
hadde som mål å gi informasjon om arrangementets besøkende. Det meste av informasjonen som ble samlet 
inn ble brukt som innspill for å vurdere de økonomiske ringvirkningene av arrangementet. Svarene fra 
undersøkelsen vil ikke gi direkte grunnlag for satsene i arrangementskalkulatoren, men vil være et supplement 
til forbruksdata fra statistikk fra SSB.  

2.1 Besøkendes profil  
 

Respondenters kjønn                          Respondenters alder  

   
Figur 6 Respondenters kjønn                                     Figur 7 Respondenters alder 

Totalt 1069 personer svarte på undersøkelsen, der 586 var kvinner og 483 var menn. Totalt 697 av 
respondentene (65,2 %) var eldre enn 45 år og er derfor klassifisert i gruppene 46-50 år og over 60 år. Når vi 
spurte respondentene om hvilken aldersgruppe arrangementet passer best for, svarte 74,7 % at arrangementet 
appellerer til alle grupper.   

Figur 8 Besøkendes mening om hvem Tall Ships Races appellerer til 
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Figur 9 Respondentens reisefølge under arrangementet 

For å få en indikasjon på hvor mange og hvem som har deltatt på arrangementet fikk alle respondentene 
spørsmål om reisefølge og hvor mange de deltok på arrangementet med inkludert seg selv. Over halvparten 
(57,1 %) av respondentene deltok på arrangementet med familie, og 70,8 % av de 17,3 % som svarte «6 eller 
flere» var familier. Vi kan konstatere med grafen under at ca 34 % av respondentene deltok med to personer 
inkludert seg selv, uavhengig av om dette var en venn, en ledsager eller et familiemedlem.     

 

Figur 10 Antall personer deltatt inkludert respondenten på arrangementet  
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Respondenters bosted 

   
Figur 11 Respondentenes bosted under sitt besøk Tall Ships Races 

Respondentenes bosted er en viktig parameter i arrangmentskalkulatoren da selve verdiskapningen vil komme 
fra besøkende utenfor Fredrikstad-regionen. Som grafen over indikerer, kan vi se at flertallet av respondentene 
kommer utenfra Fredrikstad, med en prosentandel totalt på 58,6 %. Likevel var en stor andel fra Fredrikstad, 
med en prosentandel på 41,4 %.  
 
Alle respondentene med bosted utenfor Fredrikstad kommune, fikk spørsmålet om de var på dagsbesøk eller 
overnatting. Resultatene fra undersøkelsen viser at 55,4 % var på dagstur til TSRF og overnattet ikke i byen. 
Dette gir oss en god indikasjon på at hele 46,9 % av besøkende som kom utenfra Fredrikstad fra valgte å 
overnatte lokalt.  
 

Dagsbesøk eller overnatting 

 

Figur 12 Type besøk

Respondentenes overnattingsform er også en viktig parameter i arrangementskalkulatoren, da 
verdiskapningens omfang avhenger av type overnattingsform. Det var kun respondenter med bosted utenfor 
Fredrikstad kommune og som skulle overnatte, som fikk dette spørsmålet De personene som overnattet under 
arrangementet valgte ulike typer overnatting. Grafen viser at nesten 30 % av respondentene som overnattet 
hadde venner eller familie som de overnattet hos. Nær 5 % valgte å bo på hotell under besøket i Fredrikstad og 
litt under 50 % overnattet på hytte, camping eller i båt. Den lave prosentandelen på hotell kan skyldes sprengt 
hotellkapasitet i Fredrikstad under arrangementsperioden, da arrangementet Oase ble avholdt i samme 
tidsperiode som TSRF.8  

                                                             
8 https://www.dagsavisen.no/demokraten/arrangement-krasj-gir-overnattingstrykk-i-fredrikstad-1.1549454 
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Overnattingsform 

Figur 13 Type overnatting 

En sammenligning av grafene under  viser et interessant funn. Figur 14 viser varigheten av besøket i 
Fredrikstad, mens figur 15 representerer hvor mange dager hver person deltok på Tall Ships Races. I 
gjennomsnitt ble det brukt 2,11 dager på Tall Ships Races, men gjennomsnittlig varighet av besøket er mye 
lenger. 

        Figur 14 Besøkets varighet, (antall netter)                             Figur 15 Dager tilbrakt på Tall Ships Races 
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For å kartlegge hvor mange besøkende som var i Fredrikstad hovedsakelig for å delta på TSRF, stilte vi 
spørsmål om de tidligere har deltatt på TSRF, hvordan de ble informert om arrangementet, og om 
arrangementet var deres hovedformål med besøket til Fredrikstad den aktuelle dagen. Hele 65 % av 
respondentene svarte at de har deltatt på TSRF tidligere, og 66 % av respondentene svarte at TSRF var 
hovedformålet med besøket i byen. Dette viser en høy grad av gjenbesøk, men også en positiv kurve av nye 
besøkende. Merk at det bare var tilreisende som fikk spørsmålet om TSRF var hovedformålet med besøket til 
Fredrikstad.  

 

 

 

Figur 16 Deltagelse på tidligere Tall ships Races Fredrikstad             Figur 17 Om TSRF er hovedformålet med besøket 

Hvor/hvordan har du hørt om arrangementet «Tall Ships Races 
Fredrikstad 2019»?  

Figur 18 Informasjons kanaler  

Avis, sosiale medier og internett dominerer blant arrangementets informasjonskilder. Det gjør således venner 
og familie også. De parameterne som nådde dårligst ut til folk om arrangementet var de mest tradisjonelle 
kanalene som reklameplakater/brosjyrer og TV/radio som utgjorde mindre enn 31 %. Merk at respondentene 
hadde muligheten til å velge flere alternativer når de svarte på spørsmålet.
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2.2 Respondenters antatte totale forbruk i NOK 
Respondentenes forbruk er delt inn i fem forskjellige kategorier. Det er tatt utgangspunkt i forbruk av mat og 
drikke, i og utenfor arrangementetsområde, forbruk i salgsboder, transport, overnatting og butikker i sentrum. 
Arrangementsområde ble i dialog med kommunen definert som Isegran og langs brygga fra Fredrikstadbrua til 
Værste inkludert parken til Biblioteket, Dampskipsbryggen og Blomstertorget. Nedenfor er en sammenligning 
mellom forbruk på mat og drikke i og utenfor arrangementetsområdet.

  
Figur 19 Penger brukt på mat/servering innenfor og utenfor arrangementetområdet 
 

Man kan se at majoriteten av respondentene brukte mer penger i arrangementsområdet enn utenfor. 
Mat/servering inkluderer forbruk på både mat og drikke. Hele 31 % hevdet at de brukte 0 kroner på mat og 
drikke utenfor arrangementets område. Resultatet nedenfor viser oss vurdering av forbruk i salgsboder i 
arrangementsområdet. Figur 17 viser at 35,5 % av respondentene svarte at deres antatte forbruk i salgsboder 
var på inntil 200 kroner og nesten 30 % av respondentene antok at de ikke ville handle noen ting. 

Salgsboder innenfor arrangementsområde 

 

Figur 20 Penger brukt på salgsboder innenfor arrangementetområde 

De tre siste kategoriene: penger brukt på transport, overnatting og i butikkene i sentrum kan vi se nedenfor. 
Ved spørsmål om overnatting svarte 89,8 % av respondentene at de brukte 0 kroner, noe som gjenspeiler seg i 
prosentandelen vi kom frem til i grafen om overnattingsform der kun 5,2  % brukte hotell som 
overnattingsform.  
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Figur 21 Penger brukt på overnatting 

Hele 58 % benyttet andre transportmidler enn bil til arrangementet. Dette er positivt for TSRF med deres 
miljøfokus og oppfordring til besøkende om å la bilen stå. Vi kan sammenligne forbruket på transport med 
transportmetoden respondentene brukte for å komme seg til arrangementet. 34 % av respondentene brukte 
kostnadsfri transport, som her defineres som byferge, til fots og på sykkel. Vi kan se at over halvparten (55,1 %) 
av respondentene brukte 0 kroner på transport. Differansen kan forklares ved at enkelte av respondentene ikke 
medregnet drivstoffkostnader i beregningen selv om de brukte bil som transportmiddel, eller de kan ha vært 
passasjer.  

 

Figur 22 Penger brukt på transport                                                            Figur 23 Transportmiddel til arrangementet 

Når det gjelder spørsmålet om hvor mye penger respondentene brukte i butikker i sentrum av Fredrikstad, 
svarte 50,1 % at de brukte 0 kroner. Dette var ikke overraskende, ettersom de fleste begivenheter, mat og drikke 
var tilgjengelig i arrangementsområdet og hovedårsaken til besøket i utgangspunktet. Tilbakemeldingene fra 
butikkene i sentrum var varierende, noen var fornøyde med salget og andre mindre fornøyde. 

 

Figur 24 Penger brukt på butikker i sentrum                                                            
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2.3 Kvalitative innspill 
Noen verdier er ikke kvantifiserbare. Avslutningsvis i undersøkelsen ble respondentene spurt om å beskrive 
arrangementet med ett ord. Denne oppfatningen av Tall Ship Races og Fredrikstad som vert for arrangementet 
kan oppsummeres med en meget positiv respons. 

 

Figur 25 Valg av ord valgt av respondentene for å beskrive TSRF 2019 

Når respondenten blir bedt om å beskrive hendelsen med bare ett ord eller en setning, gjentas stadig ordene 
«fantastisk» (135), «Flott» (112) og «Folkefest» (91). Av de 1102 respondentene som svarte på spørsmålet, var 
bare en håndfull av svarene negative. Noen av respondentene mente det var litt for mange mennesker, for mye 
støy eller problematikk med logistikk.   

Respondentene indikerer at de er stolte over å deltatt på TSRF. Flertallet fra undersøkelsen ga en sterk positiv 
tilbakemelding da de ble spurt om opplevelsen av The Tall Ships Races 2019 Fredrikstad har gitt dem lyst til å 
besøke Fredrikstad igjen, hvorav 96,2 % svarte ja. Samme prosentandel oppfordret Fredrikstad til å være 
vertsby for arrangementet igjen og 79,1 % mente at arrangementet var i svært stor grad positivt for Fredrikstad. 
17,2 % svarte i stor grad, og tilsammen mente 96,3 % at arrangementet enten var positivt eller svært positivt for 
Fredrikstad.  
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Figur 26 Respons på gjenbesøk i Fredrikstad 

Figur 27 Formening om Fredrikstad som vertsby 

 

Figur 28 Formening om hvilken grad arrangementet er positivt for Fredrikstad 
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Figur 29 Årsaker til å besøke TSRF 2019 i Fredrikstad 

Som man kan se i figur 29 over, tiltrekker skipene og stemningen i byen (folkefesten) de fleste av 
respondentene. Bare noen få uttalte at de deltok på Tall Ships Races ved en tilfeldighet eller annet. Av disse 
kategoriene utgjorde respondenter som hadde planlagt hyttetur, eller deltok på andre arrangementer i byen den 
største delen. Merk at respondentene hadde muligheten til å velge flere alternativer når de svarte på 
spørsmålet.  

The Tall Ships Races Fredrikstad er sertifisert som Miljøfyrtårn. Fredrikstad kommune og TSRF var opptatt av 
å ta ansvar i møte med både publikum, frivillige, medseilere, skuter og mannskaper, ansatte, sponsorer, 
samarbeidspartnere og andre. Fredrikstad kommune har både økonomisk og ved måten de fremstår på, stor 
påvirkningskraft. Med ønske om å forvalte denne så godt som mulig, ble det stilt et siste spørsmål, som tok for 
seg Tall Ships Races sitt miljøfokus. I figur 30 under kan man se at 47 % av respondentene har i svært stor grad 
eller i stor grad fått med seg dette miljøfokuset.  

 

Figur 30 I hvilken grad respondentene har fått med seg Tall Ships Races 2019 Fredrikstad sitt miljøfokus 
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3. Verdiskapning 
 
I denne ringvirkningsanalysen har vi inkludert kvantitative effekter ved bruk av arrangementskalkulatoren. I 
tillegg har vi vurdert kvalitative effekter ved å gjennomføre en undersøkelse med sponsorer og 
samarbeidspartnere samt spørreundersøkelse blant besøkende på arrangementet. 

 

Figur 31 Verdiskapning  

3.1 Kvantitativ verdiskapning 
I dette avsnittet vil et estimat av arrangementets verdiskapning bli presentert. Det er viktig å se på 
verdiskapning i lys av de forutsetningene som ble gjort på forhånd, slik som beskrevet i metodedelen. Vi vil 
utrede en kvantitativ del for Fredrikstad kommune og en kvantitativ del for Østfold fylkeskommune. Merk at vi 
referer til regional og nasjonal verdiskapning for både Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune.  

3.1.1 Kvantitativ verdiskapning for Fredrikstad kommune 
Vi skiller mellom regional verdiskapning som vil ha en utløsende effekt i Fredrikstad-regionen, og nasjonal 
verdiskapning som vil ha en utløsende effekt nasjonalt. De to typene av verdiskapning skiller seg fra hverandre i 
forhold til om forbruket stammer fra besøkende som er nordmenn, men som bor utenfor Fredrikstad, eller om 
forbruket stammer fra besøkende som er fra utlandet. Den nasjonale verdiskapningen inkluderer utenlandsk 
forbruk og investeringer og er inkludert i den regionale verdiskapingen. 

De lokale besøkende, de lokale tilknyttede personene og lokale deltakere er ekskludert fra verdiskapningen, 
ettersom arrangementskalkulatoren antar at de lokale ikke vil bidra til verdiskapning i Fredrikstad i forbindelse 
med TSRF. I den påfølgende delen av dette kapitlet vil vi gi en detaljert oversikt over estimatene våre. 
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Regional verdiskapning for Fredrikstad kommune  
 
Segmentering av besøkende for Fredrikstad kommune 
Besøkende som kommer utenfra Fredrikstad, som har TSRF som hovedformål med besøket til Fredrikstad 
sentrum, bidrar til verdiskapning for Fredrikstad kommune. Besøkende som ikke hadde TSRF som 
hovedformål for reisen trekkes ut. Besøkende med TSRF som hovedformål med reisen sin utgjorde 47 524 
personer ut fra de 139 953 unike besøkende. 

Segmentering av besøkende Lokale Ikke-lokale 
nordmenn 

Besøkende fra 
utlandet  

Andel av totale besøkende 41,4 % 52,3 % 6,3 % 

Andel av besøkende med arrangementet som 
hovedårsak til reise 

 58,1 % 56,7 % 

Antall besøkende av betydning for 
verdiskapning 

 42 549 4 975 

 
Segmentering av tilknyttede personer for Fredrikstad kommune 
Tilknyttede personer som kommer utenfra Fredrikstad vil og bidra til verdiskapning for Fredrikstad kommune. 
Tilknyddede personer er artister, medlemmer av Tall Ships-komiteen, frivillige, ansatte, funksjonærer etc. 
Tilknyttede personer som vil påvirke verdiskapningen for Fredrikstad kommune utgjør 70 personer ut fra de 
700 tilknyttede personene.  

Segmentering av tilknyttede personer Lokale Ikke-lokale 
nordmenn 

Besøkende fra 
utlandet  

Andel av totale tilknyttede personer 90,0 % 9,0 % 1,0 % 

Antall besøkende av betydning for 
verdiskapning 

 63 7 

 
Segmentering av deltakere for Fredrikstad kommune 
Deltakere som kommer utenfra Fredrikstad vil bidra til verdiskapning for Fredrikstad kommune. Vi har 
forutsett at medseilere, Sail Training international og mannskap er deltakere under arrangementet. Deltakere 
under arrangementet som vil påvirke verdiskapningen for Fredrikstad kommune utgjør 2 774 personer av totalt 
2 875 deltakere.  

Segmentering av deltakere Lokale Ikke-lokale 
nordmenn 

Besøkende fra 
utlandet  

Andel av totale deltakere 3,5 % 7,0 % 89,5 % 

Antall besøkende av betydning for 
verdiskapning 

 201 2 573 
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Verdiskapningsprosess for Fredrikstad kommune 
 

 
 

Figur 32 Regional verdiskapningsprosess for Fredrikstad kommune 

Figur 32 viser en illustrasjon av hvordan verdiskapningen er utredet: 

 En stor andel av TSRFs inntekt er forårsaket av lokale ressurser, hovedsakelig TSRF sine sponsorer, 
som innebærer at regionalt forbruk er finansiert av regionale ressurser. Disse inntektene vil ikke gi økt 
regional verdiskapning da de er finansiert med lokale ressurser. Derimot vil inntekter fra blant annet 
sponsorer utenfor regionen vil ha en positiv effekt på den regionale verdiskapningen, og 1,37 MNOK 
som tilsvarer kjøp i regionen finansiert med ressurser utenfor Fredrikstad vil derfor bidra til 
verdiskapning. 

 TSRF har hatt kostnader tilknyttet ressurser som kommer utenfra regionen. Kostnadene utgjør 4,21 

MNOK og vil bidra til en negativ innvirkning på verdiskapningen. Eksempel på disse kostnadene vil 
være gebyret TSRF betaler til Sail Training International, og utgifter til skipene som kommer fra 
utsiden av regionen.  

 Besøkende som kommer fra utsiden av Fredrikstad-regionen har konsumert produkter og tjenester til 
en verdi av 60,21 MNOK. Hvis man reduserer verdien med kostnadene som strømmer ut av regionen, 
vil den direkte verdien bli 57,37 MNOK, slik figur 32 viser. Vi måler den direkte verdiskapningen som 
arrangørens eller besøkende kjøp av tjenester og varer under arrangementet. For eksempel kan dette 
være et hotellrom til 1250 kroner per natt.   

 Indirekte verdiskapning kommer fra økningen i aktivitet relatert til direkte forbruksutgifter. Dette 
utgjør 10,76 MNOK. Indirekte verdiskaping er et resultat av leverandører og underleverandørers 
produksjon for å tilfredsstille økt etterspørsel.  

 Den totale, regionale verdiskapningen TSRF har skapt i Fredrikstad tilsvarer summen av direkte og 
indirekte verdiskapning, pålydende 68,13 MNOK. 
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Figur 33 Regional verdiskapning fra kjøp til verdiskapning for Fredrikstad kommune 

 

 

Nasjonal verdiskapning for Fredrikstad kommune 

 

 

Figur 34 Nasjonal verdiskapningsprosess for Fredrikstad kommune 
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Besøkende fra utlandet bidrar til verdiskaping på både regionalt og nasjonalt nivå. For å synliggjøre den 
nasjonale verdiskapingen inkluderes bare besøkende fra utlandet. Figur 34 viser en illustrasjon av hvordan 
verdiskapningen er utredet: 

 Den største andelen av TSRFs inntekter kommer som tidligere forklart fra lokale ressurser. Dette 
innebærer at nasjonalt forbruk hovedsakelig er finansiert av ressurser fra Norge.  

 Til sammenlikning vil det for Fredrikstad kommune bety lite hvorvidt de besøkende kommer fra 
utlandet eller utenfor regionen. For regional verdiskaping er det derfor avgjørende med stor 
tiltrekningskraft til tilreisende utenfor regionen.  

 TSRF har hatt kostnader til utenlandske ressurser som bidrar til en negativ innvirkning på 
verdiskapningen. Kostnadene utgjør 2,4 MNOK av den regionale verdiskapningen. Dette viser at bare 
0,44 MNOK9 av kostnadene utenfor Fredrikstad-regionen har vært tilknyttet ressurser nasjonalt. 

 Besøkende fra utlandet har konsumert produkter og tjenester til en verdi av 8,54 MNOK. Hvis man 
reduserer verdien med kostnadene som strømmer ut av regionen, vil den direkte verdien bli 6,14 
MNOK, slik som figur 34 viser.  

 Kalkulatoren tar hensyn til at det er større sannsynlighet for at besøkende fra utlandet har høyere 
forbruk enn nordmenn under arrangementet. Indirekte nasjonal verdiskaping har dermed høyere 
multiplikator enn regional verdiskapning. Nasjonal verdiskaping beregnes på bakgrunn av ulike 
antakelser enn lokal verdiskaping. Derfor vurderes regional og nasjonal verdiskaping hver for seg. 

 Den totale nasjonale verdiskapningen er summen av direkte og indirekte verdiskapning, utgjør totalt 
9,37 MNOK av den regionale verdiskapningen 

 

Figur 35 Nasjonal verdiskapning fra kjøp til verdiskapning for Fredrikstad kommune 

                                                             
9 2,84 MNOK fra regionale verdiskapning – 2,4 MNOK fra nasjonal verdiskapning = 0,44 MNOK  
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Total verdiskapning for Fredrikstad kommune 

 

Figur 36 Total verdiskapning for Fredrikstad kommune 

Som vist i figur 36 over, er den totale verdiskapningen, både regionalt og nasjonalt 68,13 MNOK. Som man kan 
se i figuren over illustrert med oransje farge, er mesteparten av verdien skapt i Fredrikstad drevet inn fra 
nordmenn som bor utenfor Fredrikstad-regionen.  

 Den direkte verdiskapningen er målt ut i fra de besøkendes faktiske forbruk under arrangementet, 
minus kostnadene på 2,84 MNOK som strømmer ut av regionen (vist i figur 32). 

 Det meste av den indirekte verdien er skapt regionalt noe som vil bidra til den totale verdiskapningen. 
Dette kan forklares ved at flere av underleverandørene er regionale.  

Fra den totale verdiskapningen på 68,13 MNOK, representerer den direkte verdiskapningen 57,37 MNOK, og 
den indirekte verdien 10,76 MNOK. Den nasjonale verdien er inkludert i de tilsvarende 57,37 MNOK for den 
direkte verdien, og 10,76 MNOK kr for den indirekte verdien. 

3.1.2 Kvantitativ verdiskapning for Østfold Fylkeskommune 
  

Vi skiller mellom regional verdiskapning som vil ha en utløsende effekt i Østfold-regionen, og nasjonal 
verdiskapning som vil ha en utløsende effekt nasjonalt. De to typene av verdiskapning skiller seg fra hverandre i 
forhold til om forbruket stammer fra besøkende som er nordmenn, men som bor utenfor Østfold, eller om 
forbruket stammer fra besøkende som er fra utlandet.  
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Regional verdiskapning for Østfold fylkeskommune 
 

Segmentering av besøkende for Østfold fylkeskommune 
Besøkende som kommer utenfra Østfold, som har TSRF som hovedformål med besøket til Fredrikstad sentrum, 
bidrar til verdiskapning for Østfold fylkeskommune. Besøkende som ikke hadde TSRF som hovedformål for 
reisen trekkes ut. Besøkende med TSRF som hovedformål med reisen sin utgjorde 30 373 personer ut fra de 
139 953 unike besøkende. 

Segmentering av besøkende Lokale Ikke lokale 
nordmenn 

Besøkende fra 
utlandet  

Andel av totale besøkende 61,0 % 33,0 % 6,0 % 

Andel av besøkende med arrangementet som 
hovedårsak til reise 

 56,0 % 57,0% 

Antall besøkende av betydning for 
verdiskapning 

 

 25 398 4 975 

Segmentering av tilknyttede personer for Østfold fylkeskommune 
Tilknyttede personer som kommer utenfra Østfold vil bidra til verdiskapning for Østfold fylkeskommune. 
Tilknyttede personer er artister, medlemmer av Tall Ships-komiteen, frivillige, ansatte, funksjonærer etc. 
Tilknyttede personer som vil påvirke verdiskapningen for Østfold fylkeskommune utgjør 35 personer ut fra de 
700 tilknyttede personene.  

Segmentering av tilknyttede personer Lokale Ikke-lokale 
nordmenn 

Besøkende fra 
utlandet  

Andel av totale tilknyttede personer 95,0 % 4,0 % 1,0 % 

Antall besøkende av betydning for 
verdiskapning 

 28 7 

 
Segmentering av deltakere for Østfold fylkeskommune 
Deltakere som kommer utenfra Østfold vil bidra til verdiskapning for Østfold fylkeskommune. Vi har forutsett 
at medseilere, Sail Training international og mannskap er deltakere under arrangementet. Deltakere under 
arrangementet som vil påvirke verdiskapningen for Fredrikstad kommune utgjør 2 731 personer av totalt 2 875 
deltakere.  

Segmentering av deltakere Lokale Ikke-lokale 
nordmenn 

Besøkende fra 
utlandet  

Andel av totale deltakere 5,0 % 6,0 % 90,0 % 

Antall besøkende av betydning for 
verdiskapning 

 158 2 573 
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Figur 37 Regional verdiskapningsprosess for Østfold fylkeskommune 

 Inntekter i regionen forårsaket av ressurser utenfor Østfold fylkeskommune vil ha innvirkning på 
verdiskapningen. For Østfold fylkeskommune utgjør dette 0,51 MNOK.  

 TSRF har hatt kostnader som kommer utenfra Østfold-regionen. Disse kostnadene vil eksempelvis som 
tidligere forklart være gebyret TSRF betaler til Sail Training International, og utgifter til skipene som 
kommer fra utsiden av regionen. Disse kostnadene utgjør 4,51 MNOK, og vil ha en negativ innvirkning 
på verdiskapningen.  

 Besøkende som kommer fra utsiden av Østfold har konsumert produkter og tjenester til en verdi av 
48,09 MNOK. Dersom man reduserer verdien med kostnadene som strømmer ut av regionen, vil den 
direkte verdien bli 44,09 MNOK. 

 Den totale regionale verdiskapningen i Østfold fylkeskommune er summen av direkte og indirekte 
verdiskapning, med en total sum på 52,3 MNOK. 
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Nasjonal verdiskapning for Østfold fylkeskommune 

 

 

Figur 38 Nasjonal verdiskapningsprosess for Østfold fylkeskommune 

 Nasjonalt forbruk hovedsakelig er finansiert av ressurser fra Norge. Likevel er det vist relevant forbruk i 
Norge finansiert med ressurser fra utlandet. Disse inntektene har en positiv innvirkning på den 
nasjonale verdiskapningen og utgjør 0,06 MNOK av den regionale verdiskapningen.  

 TSRF har hatt kostnader til ressurser i utlandet som bidrar til en negativ innvirkning på 
verdiskapningen. Kostnadene utgjør 2,46 MNOK av den regionale verdiskapningen. Dette viser at 2,05 
MNOK10 av kostnadene utenfor Østfold-regionen har vært tilknyttet ressurser nasjonalt. 

 Besøkende fra utlandet har konsumert produkter og tjenester til en verdi av 11,98 MNOK. Hvis man 
reduserer verdien med kostnadene som strømmer ut av regionen, vil den direkte verdien bli 9,58 
MNOK, som man kan se i figur 38. 

 Den totale nasjonale verdiskapningen er summen av direkte og indirekte verdiskapning, og utgjør totalt 
14,64 MNOK av den regionale verdiskapningen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 4,51 MNOK fra regionale verdiskapning – 2,46 MNOK fra nasjonal verdiskapning = 2,05 MNOK  
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Total verdiskapning for Østfold fylkeskommune 

 

Figur 39 Total verdiskapning for Østfold fylkeskommune 

Som vist i figur 39 over, er den totale verdiskapningen, som inkluderer både regional og nasjonal 
verdiskapning, 52,3 MNOK for Østfold fylkeskommune. Som man kan se i figuren over illustrert med oransje 
farge, er den største verdiskapningen i Østfold drevet inn fra nordmenn som bor utenfor Østfold-regionen.  

 Den direkte verdiskapningen er målt ut i fra de besøkendes faktiske forbruk under arrangementet, 
minus kostnadene på 4,0 MNOK som strømmer ut av regionen (vist i figur 37). 

 Som figuren over illustrerer, er mest av den indirekte verdien skapt nasjonalt, noe som vil bidra til den 
totale verdiskapningen.  

Ut i fra total verdiskapning på 52,30 MNOK, er 44,09 MNOK fra direkte verdiskapning, og 8,21 MNOK fra 
indirekte verdiskapning. Den nasjonale verdiskapningen er inkludert i de tilsvarende 44,09 MNOK for den 
direkte verdiskapningen, og 8,21 MNOK kr for den indirekte verdiskapningen. 

3.1.3 Et tilleggs-scenario for Fredrikstad kommune 
Valget om å presentere et tilleggs-scenario til verdiskapningen ble tatt med bakgrunn av en usikker variabel 
som kan gi betydelige konsekvenser for arrangementet. Denne variabelen er værforholdene. TSRF 2019 var 
preget av fint vær under hele arrangementsperioden, noe som kan være årsak til de gode besøkstallene. Det er 
ikke gitt at TSRF vil ha de samme forutsetningene dersom arrangementet blir avholdt igjen. Derfor har vi valgt 
å legge til et scenario for Fredrikstad kommune der antall besøkende er halvert. 

Figur 40 viser at den totale verdiskapningen hadde blitt 34,54 MNOK dersom besøkstallet hadde vært halvert. 
Den nasjonale verdiskapningen ville utgjort 4,53 MNOK av disse. 29,17 MNOK ville vært direkte verdiskapning, 
herav 3,04 MNOK nasjonal. Av den indirekte verdiskapningen på 5,37 MNOK ville 1,49 MNOK utgjort den 
nasjonale verdiskapningen.  
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Figur 40 Verdiskapning – tilleggs-scenario for Fredrikstad kommune 

3.2 Kvalitativ verdiskapning 
I dette avsnittet vil vi gjøre rede for de ikke-kvantifiserbare verdiene som kan bidra til økt verdiskapning. Ikke-
kvantifiserbare verdier er verdier som ikke kan tallfestes eller måles.  Et arrangement av slik størrelse som 
TSRF kan antas å være kjent i hele landet og andre større deler av verden. Å være vertsby av TSR kan derfor gi 
markedsføringseffekt for byen i store deler av landet og i utlandet. Markedsføring av byen kan sørge for økt 
turisme til Fredrikstad, og bidra til at turistene som besøker byen under selve arrangementsperioden ønsker å 
gjenta besøket. At TSRF tiltrekker seg besøkende, herunder turister, kan bidra til å synliggjøre byens 
turistattraksjoner ytterligere. Gamlebyen er en av Norges mest populære attraksjoner11, og under TSRF hadde 
de omtrent 100 000 besøkende.12 

Arrangementet tilrettelegger for lokale produsenter. Fredrikstad sentrum består av flere sentrumsnære 
butikker, og TSRF gir en unik mulighet til å selge lokale merkevarer til turister og tilreisende utenfor regionen 
og landet. Samlet kan dette føre til både økt forbruk fra tilreisende i regionen, og økt eksport ut av regionen. En 
flott mulighet for markedsføring av lokale varer og produkter. 

Arrangementet har også potensiale til å synliggjøre næringsvirksomheter i Fredrikstad. Fredrikstad kommune 
har i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening et likestilt partssamarbeid som heter «Vekst i Fredrikstad».13 
Programmet har som overordnet mål å: 

1) Styrke Fredrikstads omdømme som sted å drive næring. 
2) Bidra aktivt til å realisere målene i næringsplanen for Fredrikstad, slik at sysselsettingsandelen blir større 
enn befolkningsveksten.  
 
Man kan anta at TSRF kan ha en positiv innvirkning på dette omdømmeprogrammet, da arrangementet bidrar 
til å vise frem byen med aktivt bruk av sentrumskjernen og med et yrende byliv.  

                                                             
11 https://www.visitnorway.no/listings/gamlebyen-i-fredrikstad/23375/ 
12 Besøkstall tildelt av Visit Fredrikstad & Hvaler 
13 https://fredrikstad-nf.no/2018/11/16/omdommeprogrammet-vekst-i-fredrikstad/ 
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Arbeidet som har blitt lagt ned for å arrangere TSRF bidrar til økt erfaring og kompetanse hos engasjerte og 
frivillige i Fredrikstad. Denne kompetansen kan senere overføres til andre arrangementer. Dette kan øke 
kvaliteten på fremtidige arrangementer som arrangeres i Fredrikstad. Under TSRF deltok omtrent 350 frivillige 
med gjennomføringen av arrangementet i tillegg til ansvarlige arrangører. Bare de frivillige la ned over 11.144 
dugnadstimer. Tilbakemeldingene fra frivillige forteller at det opplevdes som givende, morsomt, utfordrende og 
lærerikt å være frivillig.14 At de frivillige som jobbet under arrangementet hadde en god opplevelse bidrar til at 
arrangementet kan fungere som en katalysator for frivillig arbeid i Fredrikstad. Besøkende under 
arrangementet kan også ha blitt inspirert til å melde seg som frivillig til andre arrangementer som Fredrikstad 
kommune arrangerer. 

Et arrangement som TSRF kan bidra til å øke tilhørighet til byen blant innbyggerne i Fredrikstad. Dette kan 
også ses i sammenheng med markedsføringseffekten TSRF gir Fredrikstad, da økt popularitet kan bidra til økt 
tilhørighet blant innbyggerne i byen. Attraktive tilbud og økt aktivitet i sentrumskjernen kan på lengre sikt 
bidra til økt tilstrømming av nye innbyggere, og øke sjansene for at innbyggere som har vokst opp i Fredrikstad 
vender hjem i etableringsfasen. 96,2 % av arrangementets besøkende svarte ja til spørsmålet om opplevelsen 
ved å besøke TSRF har gitt dem lyst til å besøke Fredrikstad igjen. 79,1 % svarte at arrangementet er positivt for 
Fredrikstad i svært stor grad, og 17,1 % svarte at arrangementet er positivt i stor grad. Dette gir gode 
forutsetninger for videre innflyttingsvekst.  

Arrangementet legger også til rette for å styrke Fredrikstad som en nasjonal og internasjonal kulturarena, som 
vil bidra til økt aktivitet, integrering og tilbud for byens innbyggere og turister. Fredrikstad kommune har i 
2019 utarbeidet en kommunedelplan for kultur i Fredrikstad i 2019-2030. Kulturplanen skal bidra til å bygge 
Fredrikstad som kulturby og styrke kulturens rolle og vekstvilkår frem mot 2030.15 I kommuneplanen fremgår 
følgende visjon: «Den lille verdensbyen». Visjonen viser hvordan kunst og kultur både er en bro ut i verden, og 
meningsbærende og viktig for menneskene som bor i byens lokalmiljøer. TSRF tilfører byen kulturell kvalitet 
tilgjengelig for alle, og legger til rette for et godt grunnlag for videre fremdrift av kulturplanen.  

 

                                                             
14 Hentet ut fra TSRF prosjektledelse sin undersøkelse utarbeidet for og besvart av arrangementets frivillige 
15 http://sru.fredrikstad.kommune.no/api/utvalg/164/moter/25740/behandlinger/15/1 s.2 

http://sru.fredrikstad.kommune.no/api/utvalg/164/moter/25740/behandlinger/15/1
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4. Data fra det lokale næringslivet 
Basert på informasjonen vi har blitt gitt, indikerer det at TSRF hadde en innvirkning på de lokale 
virksomhetene i Fredrikstad, både når det gjelder besøkstall og omsetning. Vi har lyktes med å samle inn 
informasjon fra kjøpesenteret Torvbyen, noen av butikkene i sentrum, hotellbransjen, kollektivtrafikk og 
parkeringsvirksomheter. Vi har også tatt med et ekstraordinært eksempel på et serveringssted som ble satt opp 
i utkanten av arrangementsområdet de samme dagene TSRF ble arrangert.  

4.1 Kjøpesenteret Torvbyen 
Fredrikstad sentrum har kun ett kjøpesenter, Torvbyen, som er lokalisert midt i bykjernen. Kjøpesenteret har 
82 butikker og utgjør en større del av det totale antallet butikker i sentrum. Kjøpesenteret har gitt oss relevant 
informasjon knyttet til omsetning, antall besøkende kalkulert av senterets passeringsmålere og antall biler som 
har parkert i kjøpesenterets to parkeringshus. Informasjon indikerer at Tall Ships Races har bidratt til både økt 
omsetning, passeringer og parkerte biler. Vi kan se en klar forbindelse til TSRF når vi sammenligner med 
korresponderende periode året før. I underseksjonene nedenfor har vi gjort en analyse. 

Omsetning og antall besøkende 

Ved å sammenligne samlet omsetning 11.-14. Juli 2019 mot korresponderende periode i 2018 har salget økt 
med 6,25%. Det representerer en stor andel av alle byens butikker og salg. Som det fremgår av grafen nedenfor, 
økte inntektene de dagene TSRF ble arrangert, sammenlignet med korresponderende periode i 2018. Søndag er 
ikke med i denne grafen da alle butikkene er stengt på søndager. Vi kan se at de hadde en liten prosent økning i 
omsetning i forhold til prosent økningen til antall besøkende, men dette kan sammenliknes med tallene fra 
Østfold kollektivtrafikk. Bussterminalen er plassert i kjøpesenteret og det kan være mulig at besøkende har 
brukt kjøpesenteret som passasje før de skulle ta bussen.  

 

Figur 41 Økning i omsetningen for Torvbyen kjøpesenter under TSRF 

4.2 Butikker og restauranter i sentrum 
Fredrikstad sentrum har i tillegg til Torvbyen kjøpesenter en gågate med butikker, og butikker rundt i 
bykjernen. Vi har hentet inn relevant informasjon fra noen av disse butikkene knyttet til omsetning de dagene 
TSRF ble arrangert og satt de opp mot sammenlignbare dager i 2018. Basert på dette vil det være vanskelig å 
fastslå om økningen er knyttet til TSRF, eller om det er andre faktorer som påvirker dette.  
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4.2.1 Butikker 
Fra et utvalg butikker i Fredrikstad sentrum har vi samlet inn omsetning for perioden TSRF ble arrangert, ikke 
omsetning per dag. For å kunne sammenligne og kartlegge en potensiell endring har vi samlet inn tall fra 
tilsvarende periode forrige år. Samlet for alle butikkene kan man se en økning i inntekter for 11.-14. juli 2019 
sammenlignet med 12.-15. juli 2018. Økningen i omsetning utgjør 21 %. Tilbakemeldingene fra butikkene 
er derimot veldig varierende ettersom hvilken type butikk det gjelder. Noen av butikkene mener at TSRF er 
årsaken til en positiv endring, mens andre opplever en nedgang i omsetning og at TSRF bidrar til å trekke folk 
vekk fra handel i deres butikker. Samlet bidrar allikevel TSRF til en økning i omsetning for butikker i 
Fredrikstad sentrum. 

4.2.2 Restauranter 
Fredrikstad sentrum har et varierende serveringstilbud, bestående av restauranter i alle kategorier og 
prisklasser. Restaurantene ligger spredt rundt i Fredrikstad sentrum, og de fleste restaurantene har både inne- 
og utservering. Utvalget restauranter som valgte å svare på undersøkelsen var lite, og utgjør bare fire, dog 
varierte, serveringssteder. Tallene vi har samlet inn viser en økning på hele 107 %. Tilbakemeldingene 
fra restaurantene tilsier at TSRF var en av årsakene til endringen i omsetning, kombinert med de gode 
værforholdene som var under arrangementsperioden. 

4.3 Hotell og Airbnb 
Hotell industrien i Fredrikstad midt på sommeren er vanskelig å analysere, da det vanligvis er et høyt belegg på 
hotellene hele sommeren uavhengig av store arrangementer som TSRF. Dette har sammenheng med at det kun 
er fire hoteller i Fredrikstad sentrum. Vi har likevel valgt å samle inn data og sammenligne belegg i prosent fra 
tre hoteller i Fredrikstad sentrum fra perioden TSRF ble arrangert sammenlignet med korresponderende 
periode forrige år. Vi har også samlet inn tall fra et hotell i Gamlebyen og fra to hoteller i Sarpsborg.  

4.3.1 Hotell 
Data samlet inn fra hotellene i Fredrikstad viser at beleggsprosenten var høy i perioden 12.-15-juli 2018, da 
noen av hotellene hadde opp mot 100 % belegg. Tall fra hotellene som ikke hadde 100 % belegg viser en økning 
på 22,3 % fra 12.-15. juli 2018 til 11.-14. juli 2019. Samlet ser vi en prosentvis endring i belegg på 7 %. Merk at 
beleggsprosent vi har mottatt fra hotellene omfatter rombelegg.  

Fra rapporten utarbeidet av Capia ser man en prosentvis endring i 2019 på 0,1 % i Fredrikstad i månedene juni-
juli sammenlignet med 2018. For hele Østfold ser vi en prosentvis endring på 1 % for samme periode. Merk at 
beleggsprosent mottatt fra Capia omfatter sengebelegg. Dette er årsaken til de betydelige differansene i 
beleggsprosent fra informasjon gitt fra hotellene og Capia. Dette kan forklares ved at en gjest kan booke og 
okkupere et rom, men ikke fylle antall 
sengeplasser disponibelt på dette rommet. 

Fredrikstad har hatt en samlet økning i 
sengekapasitet per døgn for juni og juli på 13 %. Vi 
ser også en økning i overnatting per døgn i samme 
periode på 14 %. Dette korresponderer godt med 
den prosentvise økningen i sengebelegg på 0,1 % i 
Fredrikstad, som viser at den økte 
sengekapasiteten svarer til etterspørselen etter 
overnattingsmuligheter i Fredrikstad.  
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4.3.2 Airbnb og Homeaway 
Rapporten utarbeidet av Capia viser tydeligere endringer i beleggsprosent hos utleieenheter leid ut av AirBnb 
og HomeAway. For perioden juni-juli 2o19 ser vi en prosentvis endring i sengekapasitet per døgn på 26 % i 
Fredrikstad- og Hvaler-området sammenlignet med samme periode i 2018. Endring i sengebelegg viser også en 
økning på 20 %, noe som korresponderer bra med en samlet økning av overnattinger per døgn på 50 %. For 
hele Østfold har kapasitet i sengeplasser økt med 17 %, men sengebelegg viser en økning på hele 55 %. Dermed 
kan vi se en økning i overnattinger per døgn på hele 80 % under perioden juni-juli 2019 sammenlignet med 
samme periode 2018.  

4.4 Infrastruktur 
4.4.1 Østfold kollektivtrafikk 

Under The Tall Ships Races Fredrikstad inngikk Bypakke Nedre Glomma og Østfold kollektivtrafikk et 
samarbeid om å tilby bussreisende i Østfold billetter for 10 kr under arrangementet 11.-14.juli. Det var ventet 
svært mange passasjerer, og i figuren under kan man se passasjertall i arrangementsperioden sammenlignet 
med korresponderende periode i 2018.  

 

Figur 43 Passasjertall fra Østfold kollektivtrafikk 
 

Som vi kan se i figuren over kan en interessant sammenligning sees i sammenheng med fjorårets passasjertall. 
Det ble registrert totalt 46.594 passasjerer i Nedre Glomma i løpet av arrangementet. En prosentvis økning på 
103,2 % totalt sammenlignet med samme helg fra 2018 hvor Østfold kollektivtrafikk hadde 22.934 passasjerer.  
 

4.4.2 Byferger 
Byfergene er rene passasjerferger og en viktig del av kollektivtilbudet i Fredrikstad. Fredrikstad kommune ved 
Parkering og transport eier og drifter byfergene. Under TSRF ble det tatt i bruk seks ferger, som transporterte 
Fredrikstads befolkning under arrangementet. Det ble tilbudt tre fergeruter: Byferga, Gamlebyferga, 
Sellebakk/Lislebyferga. Det var gratis å benytte seg fergene. Totalt 82 000 personer benyttet seg av fergene, noe 
som førte til ny passasjerrekord under TSRF.  

Figuren under gir en oversikt over antall passasjerer på fergene under Tall Ships Races 2019 sammenlignet med 
korresponderende dager i 2018 for å få et innblikk i den markante veksten som var i Fredrikstad under 
arrangementet. På det høyeste hadde fergene en vekst på 515 % den 12.juli sammenlignet med fjorårets tall.   
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Figur 44 Passasjertall byferger  

4.4.3 Tog 
Figuren til høyre gir oss en oversikt over antall av- og 
påstigninger ved Fredrikstad stasjon for periodene 11.-14. 
juli 2019 og 12.-15. juli 2018. Samlet ser vi en økning på 
29,5 %. I tilbakemeldingen fra Vy påpekes det også at 
strekningen mellom Oslo sentralstasjon og Rygge var 
stengt over sommeren.  

 

Figur 45 Av- og påstigninger Fredrikstad stasjon 

4.4.4 Taxi  
Taxinæringen viser en økning i antall kjøreturer 
sammenlignet med fjorårets helg. Informasjon om omsetning 
fra Taxisentralen gir oss flere dimensjoner som bidrar positivt 
til våre analyser av den økonomiske effekten TSRF hadde for 
Fredrikstad.  

Analyserer vi tallene til venstre så ser vi at de har hatt en 
økning alle dagene sammenlignet med i fjor, og den største 
økningen kan vi se på lørdag hvor de hadde en økning på hele 
71 %. 

 

Figur 46 Endring antall kjøreturer 

4.4.5  Parkering 
PwC har innhentet trafikkinformasjon fra Fredrikstad Kommune, Torvbyen og Easypark i forbindelse med 
parkeringsplasser. Kommunen og Torvbyen har parkeringsplasser fordelt på parkeringshusene i Torvbyen, 
Apenesfjellet, Stadion og en rekke parkeringsområder fordelt i sentrum.  På alle kommunale parkeringsplasser 
er det mulig å betale med appen «Easypark» eller kommunens egne betalingsløsninger. 

Fredrikstad kommune opplyser at de hadde et stort areal ved Høgskolen i Fredrikstad som ble brukt til 
parkering. De har ikke konkrete tall, men parkeringsområdet var å anse som fullt under arrangementsperioden. 
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De oppgir tall som indikerer en total økning på omtrent 140 % sammenlignet med fjoråret. Vi kan se i grafen 
under at antall parkeringer har økt betydelig. Dette indikerer at lokalbefolkningen og besøkende benyttet bil 
som transportmiddel til Fredrikstad under arrangementet.  

 

 

Figur 47 Antall okkuperte parkeringsplasser 

4.5 Spesielle omstendigheter under TSRF 
Under Tall Ships Races Fredrikstad 2019 fant arrangementer sted som kan ha påvirket våre funn i denne 
rapporten. Nedenfor har vi valgt å trekke frem de ulike arrangementene, og eventuelle konsekvenser disse kan 
ha hatt for TSRF.  

4.5.1 Oase 
Oase ble arrangert 7.-14. juli 2019 i Kongstenhallene utenfor Gamlebyen. Oase er en inspirasjon- og 
fornøyelsesbevegelse for kristenfolket i Norge.16 Oase hadde 8-9000 ulike besøkende innom arrangementet i 
løpet av uken, og omtrent 2700 deltok under hele uken. De resterende besøkende var innom på dags- eller 
kveldsbesøk, og helgen var best besøkt. Oase må derfor tas til betraktning når man analyserer tall fra hotell- og 
utleievirksomheter i Fredrikstad denne perioden. 

Tall hentet fra arrangørene av Oase viser at deltakerne har okkupert omtrent 205 rom ved ulike hoteller, 18 
hytter og 5-600 deltakere har overnattet på campingplasser i området. Dette er tall representert av Oase, og vil 
ikke nødvendigvis representere den totale okkupasjonen som deltakere av Oase har forårsaket. 

4.5.2  Cruiseskip 
Under TSRF, lørdag 13. juli, mottok Fredrikstad et cruiseskip med omtrent 630 turister fra Tyskland. 
Cruiseskipet hadde et mannskap på 239 personer. Dette har en potensiell nasjonal verdiskapning og har blitt 
inkludert i beregningen. Det kan antas at TSRF vil bidra til økt forbruk også for cruiseturistene. Visit 
Fredrikstad & Hvaler hadde infokiosk på kaia, turistinfo i sentrum og langåpent turistkontor i Gamlebyen som 
som kunne bidra til at cruiseturistene ville besøke TSRF.  

4.6 Funn og diskusjon 
De foregående analysene viser at forbruk og aktivitet har økt i Fredrikstad sentrum i perioden Tall Ships Races 
Fredrikstad var arrangert. Dette kan ikke brukes som bevis for økt verdiskapning i Fredrikstad-regionen, men 
det indikerer en positiv effekt fra arrangementet for lokalt næringsliv. 

Det er interessant å sammenligne tilbakemeldingene fra butikker og restauranter i Fredrikstad sentrum i 
perioden TSRF ble arrangert. Da noen butikker indikerer en lavere omsetning på grunn av TSRF, viser 
butikkene en gjennomsnittlig positiv økning på 21%. Restaurantbransjen viser en prosentvis endring over 

                                                             
16 https://oase.no/omoss/ 
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100%. En utløsende faktor kan antas å være varierende forhold som været. Sommeren 2018 var en av de 
varmeste somrene Fredrikstad har hatt på mange år, med sol og varme temperaturer over en lengre periode.17 
Dette kan føre til en spredt fordeling av antall besøkende i den tidsperioden værforholdene var gode. I 2019 var 
været mer varierende, og de gode værforholdene under TSRF kan derfor ha hatt utslag på besøkstall og endring 
i omsetning da flere vil ta utnytte av det fine været.  

 

Figur 48 Tilpassede ferieplaner 

38 % av lokalbefolkningen svarte at de hadde tilpasset ferieplanene sine for å delta på TSRF. For mange 
betyr det at de mulig ikke ville vært i Fredrikstad hvis ikke TSRF fant sted. Tar man dette i betraktning kan man 
hevde at verdiskapingen er høyere sammenlignet med hva arrangementskalkulatoren antyder. Fra 
informasjonen vi har sett i dette avsnittet, var TSRF viktig for lokale virksomheter. Dette kan brukes som et 
argument for å ha søndagsåpne butikker hvis TSRF blir arrangert i Fredrikstad igjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 https://www.yr.no/sted/Norge/%C3%98stfold/Fredrikstad/Fredrikstad/klima.sommer.html 
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5. Sponsorer 
Intervjuene av arrangementets sponsorer var rettet mot å vurdere sponsorenes formål, og effektene av 
sponsingen av arrangementet. Merk at dette er en kvalitativ undersøkelse, og at sponsorene ved flere spørsmål 
har hatt mulighet til å nevne flere momenter når de har svart på de ulike spørsmålene. 

5.1 Formålet med sponsing av TSRF 2019  
I figuren under kan man se en samlet oversikt over de ulike sponsorkategoriene, og hvor mange sponsorer som 
har svart på undersøkelsen av totalt antall sponsorer i kategorien. Totalt antall sponsorer i kategoriene er 
hentet fra sponsoroversikten tilsendt fra kommunen. Oversikten over type sponsorat er basert på faktiske tall 
tilsendt fra kommunen.  

 

 
Figur 49 Sponsoroversikt                                                                                  Figur 50 Type sponsorat 

Av gullsponsorene har alle sponsorene svart på undersøkelsen. 2/3 av sølvsponsorene, ¾ av de øvrige 
sponsorene og ½ av samarbeidspartnerne har også svart på undersøkelsen. Dette er et utvalg som vil 
representere den totale sponsorpopulasjonen og gi relevant og variert informasjon til undersøkelsen.  

Figur 50 viser type sponsorat for hele populasjonen av sponsorer, inkludert sponsorer som ikke har svart på 
undersøkelsen. Vi kan se at 14 % har bidratt med kun finansiell støtte, 53 % har bidratt med varer/tjenester og 
33 % har bidratt med både finansiell støtte og varer/tjenester.  Flere av sponsorene ønsket å bidra til et slikt 
arrangement for å støtte Fredrikstad som by, og for å bidra til et godt tilbud til byens innbyggere. Dette henger 
sammen med at flere sponsorer har valgt å sponse arrangementet på grunn av dets beliggenhet.  
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Figur 51 Sponsorens forventninger til sponsoratet 

Figuren over viser en oversikt over sponsorenes forventninger til å være sponsor. Et flertall av sponsorene 
forventet god profilering og mulighet til å synliggjøre seg, noe som korresponderer godt med at flere har 
sponset med egne tjenester og produkter.  Mange trekker også frem at de ønsket å bidra til at arrangementet 
skulle bli vellykket. Forventninger om å selge mer varer og levere god kvalitet på egne tjenester ble også nevnt. 
En sponsor forteller også om muligheten til å knytte kontakt med potensielle og eksisterende kunder som en 
forventning til sponsoratet.  

 

Figur 52 Bakgrunn for å sponse TSRF Figur 53 Betydning av Fredrikstad kommune som 

medarrangør 

Størrelsen på arrangementet var en gjennomgående årsak til at flere av sponsorene valgte å sponse akkurat 
dette arrangementet. TSRF blir ansett som et av de største arrangementene i Fredrikstad, og trekkes frem som 
et positivt og viktig arrangement for byen. To sponsorer trekker også frem at de føler et ansvar for byen som 
årsak til å sponse arrangementet. Som vi kan se i figur 53, var avgjørelsen om å sponse TSRF for flere sponsorer 
påvirket av at det var Fredrikstad kommune som var medarrangør.  Det oppleves som en kvalitetssikring av 
arrangementet at kommunen er medarrangører. En av sponsorene som ikke mener at kommunen som 
medarrangør har noen betydning for valg av sponsorat, trekker frem viktigheten av at arrangøren må oppfattes 
som en seriøs aktør. 
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Figur 54 Faktorer som spiller inn ved valg av sponsorat 

Figur 54 viser faktorer som spiller inn når sponsorene velger sponsorat. Markedsføring, fornuftige formål og 
seriøs aktør er momenter som går igjen hos flere av sponsorene. Nettverksbygging, nedslagsfelt, beliggenhet og 
salg av egne produkter nevnes også av flere.  

 

Figur 55 Målgruppe       Figur 56 Tidligere sponsorat  

De færreste sponsorene sikter seg inn på en spesiell målgruppe ved å sponse TSRF 2019, da sponsorene 
opplever at arrangementet i seg selv har en bred målgruppe. Aktørene som har svart ja trekker frem blant annet 
lokalbefolkningen i Fredrikstad, potensielle aktører, kunder og ungdom som sin målgruppe. Dette gjelder 
sponsorer som har sponset med egne produkter, eller gitt midler som gave for at ungdom skal kunne delta på 
skutene. 

De fleste av sponsorene har sponset TSRF tidligere, og to av sponsorene har sponset arrangementet to ganger 
tidligere. En sponsor har hatt ønske om å sponse TSRF ved tidligere tidspunkt, men ikke fått gjennomført 
sponsoratet før i 2019. Noen av sponsorene som har valgt å gå inn under TSRF 19 har hatt tilknytning til TSRF 
tidligere som leverandør, med produkter og tjenester. To av sponsorene som ikke har sponset arrangementet 
tidligere, begrunner dette med at bedriften er nyetablert. 
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En sponsor skiller seg ut i forhold til de andre sponsorene på den måte at de har tildelt midler som gave, uten 
forventninger om gjenytelse. Sponsoren har flere formålskategorier, der nedslagsfelt er av betydning for 
tildeling av midler. Sponsoren anser TSRF som et av de viktigste arrangementene i Fredrikstad, og ønsker å 
bidra til at arrangementet kan bli gjennomført.  

Sponsorene virker motiverte til å delta som sponsor med bakgrunn i at TSRF anses som et av de største 
arrangementene i Fredrikstad. Arrangementet gir en unik mulighet til å profilere virksomheten for en stor del 
av Fredrikstads befolkning og tilreisende fra andre deler av Norge og utlandet.  

5.2 Sponsorprogrammet 
Figuren under viser en oversikt over de ulike sponsorarrangementene. Arrangementene sponsorene kunne 
delta på var sponsorsamlinger, dekkselskap, captains dinner og utseilinger.  

 

Figur 57 Deltakelse på sponsorarrangementer 

70% av sponsorene har deltatt på minst ett arrangement rettet mot TSRF sine sponsorer. Resultatene fra 
sponsorundersøkelsen tilsier at sponsorsamlingene hadde størst oppslutning, da de fant sted i forkant av 
arrangementet. Sponsorene trekker frem tidspunktet for sponsorarrangementene som en utfordring, da flere av 
arrangementene fant sted i ferien. Dette er en årsak til hvorfor flere av sponsorene ikke deltok på enkelte 
sponsorarrangement. Utenom sponsorsamlingene var dekkselskapene og Captains dinner aktivitetene flest 
sponsorer deltok på.  

 

Figur 58 Utbytte av å møte andre sponsorer 

Sponsorene hadde vanskeligheter med å trekke frem hvilket utbytte de fikk av å treffe andre sponsorer i forkant 
av og under arrangementet. 50% av sponsorene nevner muligheten til nettverksbygging med andre 
leverandører og potensielle kunder som positiv, selv uten konkrete data på om det har gitt noe utbytte. 25% av 
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sponsorene opplevde ikke noe stort utbytte, eller opplevde sponsortreffene som lite betydningsfulle. 25% 
opplevde ingen utbytte av sponsortreffene, da de ikke hadde mulighet til å delta.  

 

Figur 59 Representasjon under TSRF 

I figuren over kan man se at majoriteten av sponsorene var synliggjort under arrangementet ved å levere egne 
tjenester eller produkter på arrangementsområdet. Utover dette var noen sponsorer synliggjort under 
arrangementet med reklame og under ulike sponsorarrangement.  Noen var ikke representert under 
arrangementet i det hele tatt.  

 

Figur 60 Tilbakemelding sponsorprogrammet 

Tilbakemeldingene fra sponsorene til sponsorprogrammet er gjennomgående positive. Selve 
sponsorprogrammet, kommunikasjon med og oppfølging fra arrangørene trekkes frem som positive elementer. 
De færreste hadde noe å utsette, men tidspunktet for arrangementene opplevdes som utfordrende med tanke på 
egen deltakelse. En sponsor hadde ønsket bedre tid til nettverksbygging, for eksempel med flere treffpunkter 
blant sponsorene. En sponsor nevner noen utfordringer med kommunikasjon mellom dem og arrangørene. Til 
tross for noen forbedringsområder kan vi konkludere med at sponsorprogrammet har vært veldig vellykket sett 
fra sponsorenes side.  
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5.3 Effekten av å sponse TSRF 2019 
Alle sponsorene trekker frem betydningen av å bli assosiert med TSRF 2019 som positiv, da arrangementet 
anses som et godt tilbud for en stor andel av Fredrikstads befolkning. Effekten av å sponse TSRF anses å være 
god eksponering, og for noen, opprettholdelse av eksisterende kundeforhold.  

 

Figur 61 Oppnåelse sponsoreffekt 

Et fåtall av sponsorene hadde forventinger til arrangementet annet enn merkevarebygging og at det skulle bli et 
vellykket arrangement for Fredrikstad. De fleste sponsorene opplever derfor at effekten av det å være sponsor 
har levd opp til forventningene.  

Ingen av sponsorene kan måle med konkrete tall om kjennskapen til bedriften har økt ved å sponse TSRF 2019, 
men majoriteten av sponsorene antar en kvalitativ effekt ved sponsoratet. Det var imidlertid én sponsor som 
ikke syntes effekten av å være sponsor ga like mye tilbake som ønsket.  

 

Figur 62 Økt kjennskap til bedriften     Figur 63 Kundeforhold 

Hvorvidt sponsorene har brukt arrangementet til å pleie kundeforhold er ganske delt. Halvparten av 
sponsorene som har svart på undersøkelsen har ikke brukt sponsoratet til å pleie kundeforhold. De sponsorene 
som svarte at arrangementet ble brukt til å pleie kundeforhold, trekker frem nettverksbygging som årsak til 
dette. 
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Figur 64 Villighet til å sponse TSRF igjen 

Figur 64 viser at 85 % av sponsorene stiller seg positive til å sponse arrangementet dersom det avholdes igjen. 
Noen av sponsorene trekker frem at de ville sponset arrangementet igjen med samme forutsetninger som under 
TSRF. En sponsor har ønske om å øke omfanget av sponsoratet.  En av sponsorene er leverandør til kommunen, 
og ønsker bare å sponse arrangementet igjen dersom de fortsatt har en kundeavtale med kommunen.  
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Endelig uttalelse  
For å oppsummere våre funn har arrangementet ført til en betydelig verdiskapning. De lokale bedriftene fikk 
utbytte av arrangementet, sponsorene var fornøyde og det viktigste, innbyggerne i Fredrikstad og besøkende 
hadde en fin opplevelse under et høyt verdsatt arrangement.  
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Vedlegg 
 
Vedlegget har til hensikt å videre forklare antakelsene som har blitt gjort når vi har lagt inn data 
til arrangementskalkulatoren eller gjennomført selve undersøkelsen. 
 
Generelt 
Spørsmålene i spørreundersøkelsen ble utformet etter logiske regler. Dette betyr at svaret respondenten ga til et 
gitt spørsmål ga retning til hvilke spørsmål som ville bli stilt videre. Hvis respondenten for eksempel svarte at 
han eller hun deltok på arrangementet alene, ble han eller hun ikke spurt om hvor mange personer som deltok i 
reisefølget, da denne informasjonen ble irrelevant til arrangementkalkulatoren og videre analyse.  

Populasjon  
Arrangementskalkulatoren deler inn unike besøkende i tre hovedkategorier:  

 besøkende 

 tilknyttede personer  

 deltakere 

Hver gruppe segmenteres med hensyn på herkomst (lokale nordmenn, ikke-lokale nordmenn og besøkende fra 
utlandet). Etter segmenteringen multipliseres hver undergruppe med oppholdets lengde. For denne type 
arrangement som foregår over flere dager, kan samme person besøke arrangementet mer enn en dag. Antall 
besøkende kan derfor være betydelig høyere enn antall unike personer som besøkte Fredrikstad. 

Vi har forutsatt at medseilere, Sail training international og mannskap vil være deltakerne på dette 
arrangementet. Videre er artister og eventuelle andre VIPs (medlemmer av Tall Ships-komiteen, frivillig, 
ansatte, innleide artister, funksjonærer etc..) som tilknyttede personer. Vi har dermed trukket disse ut fra antall 
besøkere/tilskuere:   

Antall personer fordelt på kategori    
  

Inndata brukt i 
analysen 

Antall besøkere/tilskuere      139 953 
 

Antall tilknyttede personer (VIPs, funksjonære mm)  
    

700 

Antall deltakere      2 875 

Total antall personer      143 528 

     

Utgangspunktet for estimater er direkte innspill fra arrangør og Mobile Analytics. Det er også viktig å merke seg 
utfordringene knyttet til at TSRF er et åpent publikumsarrangement og et eksakt antall besøkende er dermed 
ikke mulig. 

Forbruk 
For å estimere dagforbruk per besøkende, har ulike metoder blitt brukt for å nå den mest nøyaktige dagssatsen 
per forbrukskategori basert på tilgjengelige tall. Metoden som brukes er en samling av forbrukstall fra SSB, og 
spørsmål stilt respondentene under spørreundersøkelsen. Hver standardrate sammenlignes for å identifisere 
eventuelle vesentlige avvik mellom standardsatsene til SSB og svar fra spørreundersøkelsen. I beregningen av 
forbruk, har gjennomsnittsverdien for intervallene blitt brukt som basis. Ved beregningen av forbruket er 
gjennomsnittsverdien for intervallene lagt til grunn. For eksempel, hvis forbruket var i kategorien 500-700 
NOK, ble inndata representert som 600 NOK. Alternativer som representerte maksimalt spenn, slik som «mer 
enn 1000 NOK» har blitt representert som 1000 NOK. 
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Totalene er da bekreftet mot standardsatser i kalkulatoren og i noen tilfeller empiriske tall fra SSB. Mindre 
justeringer i disse satsene har potensielt stor innvirkning på resultatet av verdiskapningen. Tallene som er 
brukt er beste estimat av SSB sine satser og summen er verifisert mot verdier i spørreundersøkelsen uten 
vesentlig avvik. Tallene som er brukt er beste estimat med tanke på tilgjengelig informasjon og erfaring fra 
lignende hendelser. 

I undersøkelsen ble respondenten spurt om eget antatt forbruk fordelt på seks ulike områder: 

 Mat/servering innenfor arrangementsområdet 

 Mat/servering utenfor arrangementsområdet 

 Salgsboder på arrangementsområdet 

 Overnatting utenfor arrangementsområdet 

 Transport utenfor arrangementsområdet 

 Butikker i sentrum  
 
Arrangementskalkulatoren bruker derimot klassifikasjoner som overnattingskostnader, servering, kjøp av 
dagligvarer, transport, andre kjøp og kjøp av varer og tjenester.  
 
Det er flere potensielle kilder til feilmelding i videreføringen mellom de ulike elementene. En viktig faktor er 
respondentenes oppfattelse av hva som inngår i de ulike elementene. Allikevel samsvarer endelig forbruk 
for hver kategori bra med standardverdiene og tidligere erfaringer. 

Deltakelse 
Respondentene hadde mulighet til å svare på hvor mange overnattinger de skulle ha i Fredrikstad, samt hvor 
mange dager de skulle delta på selve arrangementet.  

I kalkulatoren legges det i grunn at det brukes mest penger på disse overnattingsformene i synkende rekkefølge:  

 Hotell 

 Leid hytte eller bolig 

 Camping / bobil 

 Privat 

Arrangementskalkulatoren krever en prosentvis fordeling av besøkende på fire overnattingsformer. Alle 
besøkende må fordeles på en overnattingsform, dvs. at summen skal være lik 100 %. Det antas at 
overnattingsform har stor betydning for den besøkendes forbruk. Modellen segmenterer derfor besøkende på 
overnattingsform. Ser vi på fordelingen av SSB sine standardsatser for forbruk så vil segmenteringen av 
overnattingsformen bety noe for hva de har brukt.  

Etter vår undersøkelse kan vi se at det var flere av overnattingsformene som ikke samsvarte med kalkulatorens 
segmentering, hvor vi kunne se at de som hadde valgt for eksempel valgt annet som overnattingsform hadde 
både brukt penger på overnatting og ikke brukt penger på overnatting. Av de som bodde på hytte hadde flere 
respondenter ikke brukt noe på overnatting, mens flere som bodde hos kjente/familie brukte penger på 
overnatting.  

I spørreundersøkelsen er type overnatting klassifisert etter: 

 Hotell 

 Hytte 

 Kjente/familie 

 Camping/båt 

 Dagsbesøk 

 Annet 
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Tabellen under viser hvordan klassifiseringene ble laget for å oversette informasjon fra spørreundersøkelsen til 
selve arrangementskalkulatoren etter forbruk respondentene har oppgitt på overnattingsform.  

Kategori 
spørreundersøkelse 

Kategori arrangementskalkulator 

 Forbruk på 
overnatting        
0 NOK  

Forbruk på 
overnatting 
inntil 700 NOK  

Forbruk på 
overnatting 
over 700 inntil 
1000 NOK 

Forbruk på 
overnatting     
< 1000 NOK 

Hotell  
Alle som valgte hotell forblir i den kategorien samme forbruk 

Leie av hytte/leilighet Privat Leid hytte eller bolig 

Camping/båt Privat Camping/bobil 

Kjente/familie Privat Camping/bobil Leid hytte eller bolig 

Annet Privat Camping/bobil Leid hytte eller bolig 

 

Denne segmenteringen representerer respondentens antakelser på forbruk vedrørende overnatting, og legges til 
grunn når vi skal vurdere overnattingsform. Denne fremgangsmåten vil bli mest nøyaktig, da vi ikke kan 
inkludere respondentene som for eksempel har valgt hytte, men bruker 0 NOK på overnatting i kalkulatorens 
satser. Besøkende som svarte at de var i Fredrikstad bare for et dagsbesøk har blitt satt i kategorien “privat” ved 
bruk av arrangementskalkulatoren. Dette er fordi de mest sannsynlig har et lignende forbruk, og fordi gruppen 
var for stor til å kunne ekskluderes fra arrangementskalkulatoren. Selv om de ikke overnatter på hotell eller 
annen overnattingstype vil de likevel ha potensiale til å bidra til økt verdiskapning.  

Personer som svarer “annet” med hensyn til overnattingsform har blitt plassert i kategorien “camping / 
campingvogn”. Vi antar at alle respondenter sin har valgt "annet" kategorien ofte ble brukt når respondentene 
bodde i båtene sine. Når du bor i en båt i forbindelse med en havn, må du betale en daglig avgift. Vi antar derfor 
at bruken for "båt" -turister ligner mest på "camping" –kategorien. Dersom «Annet» kategorien har svart at de 
skal bruke mer enn 700 nok har vi antatt at dette er ukommersielle overnattingsform som Airbnb eller 
Homeaway.  

Dagsbesøk eller overnatting?  

Under arbeidet med rådata fra spørreundersøkelsen har det oppstått et avvik som gjelder et fåtall av 
respondentene. Når vi spurte respondentene om de var på dagsbesøk eller overnatting kan det se ut til at noen 
av respondentene kan ha oppfattet spørsmålet feil. I etterarbeidet av rådata har vi antatt at alle som har svart 
dagsbesøk, og ikke valgt overnattingsform men som har valgt overnattingsdøgn ansees som ikke aktuelle. Vi la 
merke til at alle respondentene her var fra Fredrikstad unntatt to respondenter som var fra Østfold for øvrig. 
Merk at spørsmålet var hovedsakelig kun rettet til tilreisende respondenter. 

Respondentene som har svart at de var på dagsbesøk, men har valgt en overnattingsform og har svart på 
overnattingsdøgn, vil anses som overnattende i arrangementskalkulatoren. Videre antok vi alle respondenter 
som har sagt de overnatter, men ikke svart på antall overnattingsdøgn antatt at de sover like mange dager som 
de deltar på arrangementet, siden det ble gitt et spørsmål om hvor mange dager respondenten har tenkt til å 
delta på arrangementet. Vår siste antakelse her var alle som ikke er lokale, og som ikke svart på om de 
overnatter eller er på dagsbesøk er dagsbesøkende gjester.  
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Direkte økonomiske effekter 
I modellen er besøkende fra Fredrikstad ekskludert i sin helhet. Dette betyr at det kun er personer utenfra 
regionen i tillegg til tilreisende, fra utlandet, som bidrar til verdiskaping. Hovedårsaken er at forbruk fra lokale 
under arrangementet representerer verdi som er antatt ville bli konsumert i regionen uavhengig av hendelsen.  

Denne antakelsen undervurderer verdiskapingen på grunn av at den ikke hensyntar om de lokale besøkende 
ville hatt høyere forbruk under arrangementet enn hva de vanligvis ville hatt. Det betyr at kalkulatoren ikke 
hensyntar en potensiell økning i forbruk blant lokale besøkende under arrangementet. Dette innebærer at 
lokale ressurser brukt til lokalt konsum ikke gir regional verdiskapning, basert på en forventning om at 
ressursene likevel ville blitt konsumert lokalt.  

Slik kalkulatoren er bygget opp vil inntekter med kilde utenfra regionen gi økt verdiskapning når det forbrukes 
lokalt, og er derfor inkludert i kalkulatoren.  
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Indirekte økonomiske effekter 

Arrangørenes og tilreisende kjøp av varer og tjenester vil føre til ringvirkninger i økonomien. Med andre ord, én 
krone bruk i hotellnæringen vil føre til at leverandøren kjøper varer og tjenester hos underleverandører i andre 
næringer i regionen. Disse vil igjen kunne kjøpe hos andre underleverandører. Dette betyr at én krone brukt i 
hotellnæringen kan føre til regional verdiskapning som er større enn én krone. Slike ringvirkninger omtales 
også som indirekte effekter. 

Indirekte effekter beregnes i modellen ved å benytte produksjonsmultiplikatorer.                                          
Multiplikatorene, som er nærings- og regionsspesifikke, representerer                                                                       
regionens potensiale for verdiskapning.  

Multiplikatorene som har blitt benyttet i modellen,                                                                                                                           
er spesifikke for reiseliv og arrangementsturisme                                                                                                                                      
og er basert på forskningsarbeid.   
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