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Arrangementskalkulator
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• Verktøy for å estimere verdien av et 
arrangement

• Mål om å synliggjøre økonomiske 
effekter av et arrangement for en 
region.

• Tar for seg tilreisende til regionen og 
regnskap / budsjett til arrangør

• Innovasjon Norge eier kalkulatoren, 
pwc har fagansvar

Arrangementskalkulator



Arrangementskalkalator

• Lavterskel tilbud
• Best egnet til små / mindre komplekse 

arrangement
• Beregner ut i fra en null situasjon – som om 

arrangementet ikke fant sted
• Tar hensyn til direkte og indirekte verdiskaping

Tar ikke med:
• Transport til og fra region
• Forbruk fra lokale deltagere / publikummere
• Kun kvantifiserbare effekter

Basert på tall fra arrangør



Arrangør kjøper varer og tjenester for å 
gjennomføre arrangementet

Arrangørens kjøp 
av varer og 
tjenester

Arrangørs kjøp av varer 
og tjenester i regionen, 

finansiert utenfra 
regionen 

Arrangørens kjøp av 
varer og tjenester 
utenfor regionen, 
men finansiert fra 

regionen



Besøkendes kjøp av varer og tjenester:

Antall 
besøkende

Oppholds-
lengde

Forbruk
Totalt 

forbruk



Arrangør og de tilreisende sine kjøp av varer 
og tjenester driver regional verdiskaping

Besøkende

Arrangør

Regional 
kjøp av 
varer og 
tjenester

Direkte effekter

Indirekte 
effekter

Regional 
VerdiskapingMultiplikator

-effekter

OBS! Definisjonen hva som ligger innenfor og utenfor arrangementsregionen har stor
betydning for beregnet regional verdiskaping.



• Landstreff for russ, Østfold 2019: 17,3 mill.

• NM i Veteranhåndball, Bergen 2017: 13,6 
mill.

• Spydeberg Rock, Østfold 2018: -2,2 mill.

• European Choir Games, Oslo 2021: 29,4 
mill.

• Grenserittet, Østfold 2019: 5 mill.

• Midnight Sun Marathon, Tromsø 2019: 37,1 
mill.

Kalkulator gjennomført i 2019, beregnet regional verdiskaping

Toril Sunde Alpethun / Vinjerock



• Kunnskap og data om de tilreisende til 
arrangementet

• Oppgi regnskap / budsjett for arrangør

• Kontakt Birgitte Nestande på 
birgitte.nestande@innovasjonnorge.no

• Resultatet fra analysen vil bli delt 
offentlig, men ikke detaljene.

For å teste et arrangement gjennom kalkulatoren:

Geir Steinar A Larsen / Finnmarksløpet

mailto:birgitte.nestande@innovasjonnorge.no


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


