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1. Bakgrunn for omstillingsstatus

Hurum kommune fikk ved nedleggelsen av Sødra Cell AS på Tofte omfattende 
omstillingsutfordringer. Denne situasjonen har utviklet seg over år og er direkte eller indirekte 
forårsaket av flere forhold. Det kan nevnes nedleggelsen/splitting av Dyno på Sætre i 2000 (110 
arbeidsplasser), nedleggelsen av Hurum Paper Mill på Tofte i 2008 (67 arbeidsplasser) og nå 
nedleggelsen av Sødra Cell AS på Tofte (295 arbeidsplasser). Totalt er reduksjonen av arbeidsplasser i 
prosent av antall sysselsatte i Hurum redusert med cirka 10,2 % de siste 13 årene. Denne utviklingen 
bidrar til at arbeidspendlingen øker i retning mot nærliggende kommuner som har hatt positiv 
sysselsettingsvekst de siste årene.

Hurum kommune har arealreserver i stort monn både til økt bosetting og mer næringsetablering. 
Mulighetene er mange om vi gjør de rette tingene og satser i riktig retning. Det krever imidlertid et 
langsiktig omstillingsarbeid – både av hensyn til den konkrete utfordringen nå med Sødra Cell 
fabrikken, men også for å skape en mer robusthet i næringsstrukturen. 

Hensikten med omstillingsprogrammeter å sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, hvor det 
blir viktig å utvikle en bredde i næringslivet og videreutvikle næringslivet med de konkurransefortrinn 
som finnes i Hurum. Hurum ønsker å bygge en «her vil jeg bo-følelse» noe som gir næringsutvikling 
og arbeidsplasser, økt kultur tilbud og økt tilflytting som igjen vil føre til en positiv spiral og gi 
fremtidshåp!

Et hovedmål for strategi- og forankringsfasen er å utarbeide en strategisk omstillingsplan og en 
handlingsplan for første år av gjennomføringsfasen.Det er viktig at grunnlaget for 
forankringsprosessen er tydelig og konkluderende slik at fokus for detvidere prosjektet kan spisses 
mot ressurspersoner som har spesielt gode forutsetninger for å bidra tilutvikling og vekst i 
kommunen.

Til å gjennomføre strategi- og forankringsfasen har Hurum kommune etablert et prosjekt med 
Monica Vee Bratlie som prosjektansvarlig (og dermed leder av styringsgruppen) og en styringsgruppe 
bestående av:

Knut Halvor Hansen (næringsliv), Arne Hjort (næringsråd), Berit Helgesen (Sødra Cell), Halvor Aas 

(politiker), Joakim Sværen (næringsliv), Kent Lippert Olsen (politiker).

Observatører; Gudmund Notøy (rådmann), Asgeir Knudsen (kommunikasjonssjef), Johannes Skaar 

(Innovasjon Norge)

Som prosjektleder er engasjert Roald A Johansen, institutt for organisasjonsutvikling DA. Som lokal 

ressursperson er utnevnt kommunikasjonssjef Asgeir Knudsen, Hurum kommune. 

Prosjektet er gjennomført med grunnlag i 

- Dokumenter anvendt i kommuneplanprosessen
- Utkast til kommuneplan for Hurum
- Omfattende spørreundersøkelser på web utført av ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA
- Intervju av sentrale personer
- Rapport over utviklingen i Hurum siste ti år av Knut Vareide, Telemarksforskning
- Rapporter fra andre relevante forskningsmiljøer (TØI, Agder forskning,Poyroetc)
- Statistisk sentralbyrå
- Statistikk og prognoser fra Buskerud fylkeskommune
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2. Geografi, kommunikasjon og befolkning
Kommunen har et areal på 163 km2 og en kystlinje på 63 km.Hurum er en halvøy mellom to fjorder; i 

vest mot Drammen og i øst mot Oslo. 

Riksveg 23 går gjennom nordre del av kommunen – flaskehals er Oslofjordtunnelen med forbindelse 

til Folloregionen og dårlig vei inn mot Drammen fra Dagslett. Riksvei 165/167 nordover til Oslo via 

Askereller Holmen er også smal og svingete. I vest er det fergeforbindelse til Svelvik og med videre 

tilknytning til E-18. Veien fra kommunesenteret Sætre til Asker og E18 er 23 km og til Drammen 27 

km.

Det finnes fem dypvannskaier i Hurum; 3 på Tofte (Sødra Cell har 2 og Anthon B Nilsen 1),en på 

Filtvedt (Halvorshavn) og en på Engene. Til disse områder er det også muligheter for større 

industriell/handelsvirksomhet hvor bruk av eksisterende infrastruktur er tilgjengelig. Slike 

«komplette» anlegg finnes sannsynligvis ikke lenger nord i Oslofjorden.

Det er i dag ingen hurtigbåtforbindelse fra Hurum opp Oslofjorden til Oslo eller gjennom 

Drammensfjorden til Drammen. Om sommeren er det etablert en rute til Filtvedt for reiselivsformål.

Figur 1 Kart over Hurum

I kommuneplanen er Hurum delt inn i 4 
områder som totalt utgjør de 20 
grunnkretser som Hurum består av. 
Befolkningen er pr 1. januar 2014 fordelt 
som følger:

Figur 2 innbyggere i Hurum

Basert på tall i gjeldende kommuneplan 
for 2007 har innbyggertallet økt for 
Sætre/Storsand og Klokkarstua/Verket og 
redusert for Tofte/Filtvedt og 
Holmsbu/Rødtangen/Kana. 
Befolkningsveksten har altså skjedd i den 
nordlige del av Hurum. Det er ikke noe 
som tyder på at dette ikke vil fortsette.

Gjennom region Vestviken (www.regionvestviken.no) samarbeider Hurum med Røyken og Lier. 

Hurum deltar også i andre samarbeidsrelasjoner med kommuner i Akershus, Buskerud og Vestfold. 

Kommunedel Ant. innb. Prosent

 Sætre/Storsand 3 939            42,2

Klokkarstua/Verket 1 307            14,0

Tofte/Filtvedt 3 316            35,5

Holmsbu/Rødtangen/Kana 754                8,1

uoppgitt grunnkrets 14                  0,2

9 330            100,0

Sætre/Storsand

Klokkarstua/Verket

Tofte/Filtvet

Holmsbu/Rødtangen/

Kana
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3. Befolkningsutviklingen
Utviklingen de siste 5 år har vært positiv, men allikevel klart under tilsvarende utvikling i Røyken og 

Lier. Som det fremgår av nedenstående tabell har befolkningsutviklingen fra 1/1-2009 til 31/12-2013 

for Røyken og Lier vært 10% mens den for Hurum har vært vel 1/3 av samme vekst; 3,7%.

Folkemengde 1. januar, etter region, tid og statistikkvariabel Vekst i
prosent 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Personer Personer Personer Personer Personer Personer 2009-13

0626 Lier 22 873 23 267 23 580 24 177 24 763 25 175 10,1

0627 Røyken 18 749 18 894 19 264 19 594 20 078 20 621 10,0

0628 Hurum 9 000 9 045 9 155 9 185 9 321 9 330 3,7
Figur 3 Folkemengde Vestregionen

Tar en utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås framskriving fra 1/1-2004 til 31/12-2019 vil prognosen 

for befolkningsutvikling basert på MMMM (middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og 

innvandring) vil forskjellen i absolutte tall fortsette å vokse:

Prognose (MMMM) pr 1. jan. det enkelte år Vekst %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-19

0626 Lier 25 473 25 906 26 327 26 744 27 154 27 566 8,2

0627 Røyken 20 783 21 176 21 560 21 936 22 307 22 676 9,1

0628 Hurum 9 351 9 415 9 472 9 527 9 580 9624 2,9
Figur 4 Prognose innbyggere Vestregionen 2014-2020

En prognose hvor en også ser på lav nasjonal vekst LLML (Lav fruktbarhet, lav levealder, middels 

innenlands flytting og lav innvandring) og høy nasjonal vekst HHMH kommer fremkommer følgende 

utvikling for Hurum (pr 1. jan. det enkelte år):

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
LLML

9330
9272 9305 9317 9343 9355 9364 9399 9369

MMMM 9351 9415 9472 9527 9580 9624 9872 10047

HHMH 9418 9509 9589 9676 9756 9838 10330 10827
Figur 5 Prognose innbyggere Hurum under forskjellig vekstalternativ

Legg merke til at ved lav nasjonal vekst vil folketallet gå nedover fra 2025.

Det er viktig å legge merke til at avhengigheten mellom yrkesaktiv befolkning (20-69 år) og folk over 

70 år vil endre seg betraktelig de kommende år:
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Figur 6 Avhengighetsforhold aldersstruktur Hurum

I Hurum er det ca 65% av befolkningen mellom 15

71%.  Det betyr at i 2025 er det ca 65 sysselsatte for hver 27 per

Ser en på den kjønns- og aldersrelaterte utvikling i Hurum ser en at utviklingen i folketall har primært 

vært i aldersgruppen 40-69år mens den har vært 

Det kan også synes som om forholdet mellom kvinner og menn i aldersgruppen 20

med å bli negativ (relativt færre kvinner enn menn).

Figur 7 utvikling aldersstruktur Hurum 2009

Befolkningen i Hurum har en større andel av innbyggerne som bar

skole sammenlignet med Lier og Røyken samtidig som Hurum har en lavere andel av høyere 

utdanning, det vises til nedenstående tabell:

Befolkning Hurum utvikling alder og kjønn pr 1. jan i årene 2009 - 2014
Aldersgruppe Utvikling 2009

0-5 år 557
Kvinner 279

Menn 278

6-19 år 1752
Kvinner 866

Menn 886

20-39 år 1960
Kvinner 981

Menn 979

40-69 år 3799
Kvinner 1853

menn 1946

70 år eller eldre 932
Kvinner 535

Menn 397

Totalsum 9000

Forhold kvinner/menn 20-39 år

Kvinner 981

Menn 979

Kvinner/menn 1,00  
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Avhengighetsforhold aldersstruktur Hurum

I 2014 er det i Hurum 6 personer 
mellom 20-69 år for hver person 
over 70.

I 2025 vil det være mindre enn 4 
personer i Hurum 
69 for hver person over 70. 

Det er en klart mindre tendens i 
Lier og Røyken.

I Hurum er det ca 65% av befolkningen mellom 15-74 som er sysselsatt, i Røyken ca 70% og Lier ca 

71%.  Det betyr at i 2025 er det ca 65 sysselsatte for hver 27 personer som er 70 og eldre.

og aldersrelaterte utvikling i Hurum ser en at utviklingen i folketall har primært 

år mens den har vært nedadgående for aldersgruppen 6

holdet mellom kvinner og menn i aldersgruppen 20

med å bli negativ (relativt færre kvinner enn menn).

utvikling aldersstruktur Hurum 2009-2014

Befolkningen i Hurum har en større andel av innbyggerne som bare har grunnskole og videregående 

skole sammenlignet med Lier og Røyken samtidig som Hurum har en lavere andel av høyere 

utdanning, det vises til nedenstående tabell:

Befolkning Hurum utvikling alder og kjønn pr 1. jan i årene 2009 - 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014

557 549 572 574 591 591
279 263 266 284 295 294

278 286 306 290 296 297

1752 1740 1722 1692 1691 1674
866 845 839 809 814 812

886 895 883 883 877 862

1960 1985 1973 1940 1912 1890
981 1000 998 978 942 931

979 985 975 962 970 959

3799 3833 3918 3990 4094 4115
1853 1885 1920 1976 2020 2039

1946 1948 1998 2014 2074 2076

932 938 970 989 1033 1060
535 534 544 541 566 572

397 404 426 448 467 488

9000 9045 9155 9185 9321 9330

981 1000 998 978 942 931

979 985 975 962 970 959

1,00 1,02     1,02     1,02     0,97     0,97     

Side	6

I 2014 er det i Hurum 6 personer 
69 år for hver person 

I 2025 vil det være mindre enn 4 
i Hurum mellom 20 og 

69 for hver person over 70. 

Det er en klart mindre tendens i 
Lier og Røyken.

74 som er sysselsatt, i Røyken ca 70% og Lier ca 

soner som er 70 og eldre.

og aldersrelaterte utvikling i Hurum ser en at utviklingen i folketall har primært 

nedadgående for aldersgruppen 6-19 og  20-39 år. 

holdet mellom kvinner og menn i aldersgruppen 20-39 år er i ferd 

e har grunnskole og videregående 

skole sammenlignet med Lier og Røyken samtidig som Hurum har en lavere andel av høyere 
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Figur 8 utdanningsnivå Vestregionen 2009-2012

Tabellen viser at befolkningens høyeste utdanningsnivå i Hurum er svakest region Vestviken. Vi ser at 

andelen med bare grunnskole er nærmere 1/3 mot 1/4 i de to andre kommunene. Andelen med 

universitets og høyskoleutdanning er 24 % i Hurum mot over 30 % i de to andre kommunene. 

4. Sysselsetting og pendling
I folke- og boligtellingen for 2011 (SSB) var det registrert følgende vedrørende sysselsetting i Hurum:

Bor i Hurum, arbeider i Hurum 2 123 46,4%

Bor i Hurum, utpendling 2 449 53,6%

Sum sysselsatte bosatt i Hurum (Huringer) 4 572 100%

Sum arbeidsplasser i Hurum 2 859

Huringer som arbeider i Hurum 2 123

Sum innpendlere til Hurum    735
Figur 9 Pendling Hurum 2011

Som det fremgår av dette var det totalt 4 572 sysselsatte bosatt i Hurum samtidig som bare 2 123 

hadde arbeid i Hurum. Dette medfører at nærmere 54% av alle sysselsatte bosatt i Hurumpendler ut 

fra Hurum. Skulle alle som er sysselsatt og bor i Hurum også har arbeid i Hurum manglet det 1713 

arbeidsplasser i 2011 forutsatt at det ikke var innpendling, dvsen underdekning av arbeidsplasser på 

om lag 60 %.

Dette gir en sterk indikasjon på at Hurum kan defineres som en bostedskommune.

Dette understrekes ved at nedenstående bilde av pendlervirksomheten viser at befolkningsveksten 

siden 2000 utelukkende har kommet gjennom økt utpendling. Illustrasjonen viser også de viktigste 

pendlingsveiene. 

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, tid og statistikkvariabel

2009 2010 2011 2012

Personer 16 år og over (prosent)Personer 16 år og over (prosent)Personer 16 år og over (prosent)Personer

0626 Lier Grunnskolenivå 28,4 27,8 27,2 26,7

Videregående skole-nivå 42,6 42,4 42,2 41,8

Universitets- og høgskolenivå kort 22,1 22,8 23,3 23,7

Universitets- og høgskolenivå lang 6,8 7 7,3 7,8

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning .. .. .. ..

0627 Røyken Grunnskolenivå 27,6 27,2 26,9 26,5

Videregående skole-nivå 44,3 43,8 43,3 43

Universitets- og høgskolenivå kort 21,7 22,4 23 23,3

Universitets- og høgskolenivå lang 6,4 6,6 6,7 7,3

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning .. .. .. ..

0628 Hurum Grunnskolenivå 32,6 32,2 31,8 31,9

Videregående skole-nivå 44,5 44,4 44,3 44

Universitets- og høgskolenivå kort 18,5 18,7 19 19,1

Universitets- og høgskolenivå lang 4,4 4,6 4,9 5

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning .. .. .. ..

Prosent
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Figur 10 Pendlingsdestinasjoner

Arbeidsledighetsutviklingen de siste årene har vært rimelig stabil med unntak av første kvartal 2012. 

Siste kvartal 2013 har vist en tendens mot økt ledighet. Nedleggelsen av Sødra Cell med tap av 

nærmere 300 arbeidsplasser i 2013 har ikke hatt tilsvarende negativ effekt på arbeidsledighets 

statistikken. Dette skyldes at nærmere 200 av de tidligere ansatte fra Sødra Cell har fått jobb. 

Figur 11 Arbeidsledige og på tiltak Hurum 2010-2014

Figur 12 Sysselsetting i % av arb.før befolkning Vestregionen

I mange sammenhenger er det også en 
skjult arbeidsreserve basert på at noen ikke 
er aktiv søker på arbeidsmarkedet, men vil 
kunne ta en jobb dersom det passer. Det 
kan f eks være at en ikke ønsker å pendle. 
En indikasjon på at det kan være en slik 
skjult arbeidsreserve i Hurum fremkommer 
av tabell hvor en sammenligner andel 
arbeidstakere med Lier og Røyken. 

Når det gjelder uføretrygd pr 1. jan 2013 (SSB) hadde Hurum ca 6 % mot Røyken 4 % og Lier 4,3 % 

uføretrygdede i prosent av totalbefolkningen. For Norge ligger denne på 6 %.
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Jobber i Hurum

Totalt pendling Buskerud 
utenom Hurum

Pendling til andre 
kommuner utenfor 
Buskerud

0301 Oslo kommune

0219 Bærum

Registrerte arbeidsledige og på tiltak, etter region, tid og statistikkvariabel

0628 Hurum

2010

M01

2010

M06

2010

M12

2011

M01

2011

M06

2011

M12

2012

M01

2012

M06

2012

M12

2013

M01

2013

M06

2013

M12

2014

M01

Reg. arb.ledige 122 109  115  146   81    151  260   89     102  89     102  123  150   

på tiltak 40    32    43    29     36    21    28     28     39    45     34    33     28     

sum arb.ledig 162 141  158  175   117  172  288   117   141  134  136  156  178   

Hurum kommune

2009 2010 2011 2012

0626 Lier Begge kjønn 70,6 69,7 69,7 69,3

Menn 73,3 72,2 72,2 71,7

Kvinner 67,8 67,2 67,2 66,8

0627 Røyken Begge kjønn 71,9 70,9 71,2 71,4

Menn 74,1 72,9 73,4 73,8

Kvinner 69,7 68,8 69 69

0628 Hurum Begge kjønn 67,4 66,4 66,4 65,6

Menn 70,5 69,8 70,2 69,1

Kvinner 64,2 63 62,6 61,9

Sysselsatte pr 4. kvartal i prosent av befolkningen 15-74 år
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5. Inn- og utflytting fra Hurum
De siste 5 år har 2591 personer født i 1995 og tidligere flyttet fra Hurum og 1405 personer født i 

1995 eller tidligere flyttet til Hurum. Disse er blitt tilskrevet og bedt om å koble seg på et 

spørreskjema og svare på noen sentrale spørsmål. 125 utflyttere og 167 innflyttere har svart. 

De viktigste årsaker til utflytting er jobbtilbud, slutte å pendle, studier og flytte nærmere samboers 

sted. Ca75 % har flyttet til annen kommune i Akershus, Oslo eller Buskerud. Utflytterne sier at det 

beste med Hurum er de gode områdene for friluftsliv og rekreasjon. At det er et sosialt trygt miljø 

med god kontakt med naboer og venner. De fleste har et nøytralt forhold til bo- og botilbudet i 

Hurum. 

Respondentene sier at det er en klar ulempe med Hurum: Samferdsel både i og til/fra Hurum. Hele 

78 % av de som har svart har understreket dette. Over 70% sier det er usannsynlig eller svært 

usannsynlig at de vil flytte tilbake til Hurum de neste 1 – 5 år. 

Innflyttere oppgir som de viktigste årsaker til innflytting er rimelig tomt/bolig, gjerne kombinert med 

hytte/natur og nærhet til sjø. 25 % har tidligere bodd i Hurum. Disse oppgir at flytting første gang 

skyldes studier, bolig og pendling. Nærmere 80 % av respondentene er gift/har samboer. Ca30 % av 

innflytterne sier at identitet knyttet til Hurum betyr mye/svært mye mens tilsvarende for utflyttere 

er nærmere 40 %. Det betyr at utflyttere utrykker en sterkere identifikasjon med Hurum enn de som 

har flyttet hit. Over 75 % sier det er sannsynlig/svært sannsynlig at de vil bli boende i Hurum. De 

viktigste argumenter er boliger, familie og natur. Det gjennomgående negative argument er pendling 

– primært for de som pendler i dag, men også som argument for de øvrige.

Både innflyttere og utflyttere er enige om at kommunens viktigste oppgaver for å øke innflyttingen er 

å tilrettelegge for arbeidsplasser, gode kommunale tjenester og bidra til bedre samferdsel. 

Markedsføring av Hurum bør fokusere på gode oppvekstvilkår, fjord, sjø og mye natur. Det pekes på 

livskvalitet ved å bo sentralt, men likevel landlig.

6. Arbeidsplasser i Hurum

Utviklingen av arbeidsplasser i Hurum har ikke 

vært spesielt lovende. Som det fremgår av 

illustrasjon til venstre har antall arbeidsplasser i 

offentlig sektor vært tilnærmet stabil de siste 12 

årene mens utviklingen i arbeidsplasser i privat 

sektor har vært tilnærmet lik null fra 2004 og 

fram til 2012. Statistikk for 2013 foreligger ennå 

ikke, men det fryktes et fall på nærmere 300 

arbeidsplasser grunnet nedleggelsen av Sødra 

Cell. 

Telemarksforsking har gjennomført en analyse 

av arbeidsplassfordelingen som framkommer i 

illustrasjonen nedenfor. Her er næringene i 
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Figur 13 Arbeidsplasser Hurum 2000-2012
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privat sektor delt opp i 4 hovedgrupper: basisnæring, besøksnæring, regional næring og lokal næring. 

De tre første er forklart i illustrasjonen. Lokal næring er private helsetjenester, skoler/barneh

mv.

Sammensetningen mellom næringer er sammenlignet med gjennomsnittet for Norge. Her fremgår 

det at Hurum ligger under i regionale næringer, men over i basisnæringer. Gjennom nedleggelsen av 

Sødra Cell vil Hurum være nær landsgjennomsnittet mht basi

besøksnæringer er Hurum på landsgjennomsnittet mens det på statlig sektor er en klar underdekning 

sett i relasjon til gjennomsnitt for Norge. 

Figur 14 Fordeling av arbeidsplasser på næringsområder Huru

Handelslekkasje

Det er en betydelig handelslekkasje i Hurum. 

gjennomført av Røyken kommune viser følgende tall for 2009:

Gjennomsnittlig netto omsetning pr person i 2009 var for landet 70

Hurum var den 38 382,- mens den for Røyken var 40

hadde i tillegg en mindre nedgang fra 2008. Det er klart at de store handelssentraene er en del av 

forklaringen, men samtidig synes de

besøkskommune. Etableringen av Sætre Nærsenter sies å ha redusert handelslekkasjen og de 

næringsdrivende uttrykker at omsetningstallene er svært gode og at det ligger et uforløst 

handelspotensiale. 

7. Bedriftsstruktur
Ut fra registeret til PROFF er det registrert 1

virksomheter, frivillige organisasjoner mv. 

siste år. Ut fra SSB-tall var det i 2012 

Faktagrunnlag	for	Hurum	kommune konkurransefortrinnsanalyse

privat sektor delt opp i 4 hovedgrupper: basisnæring, besøksnæring, regional næring og lokal næring. 

De tre første er forklart i illustrasjonen. Lokal næring er private helsetjenester, skoler/barneh

Sammensetningen mellom næringer er sammenlignet med gjennomsnittet for Norge. Her fremgår 

det at Hurum ligger under i regionale næringer, men over i basisnæringer. Gjennom nedleggelsen av 

Sødra Cell vil Hurum være nær landsgjennomsnittet mht basisnæringer. Når det gjelder 

besøksnæringer er Hurum på landsgjennomsnittet mens det på statlig sektor er en klar underdekning 

sett i relasjon til gjennomsnitt for Norge. 

Fordeling av arbeidsplasser på næringsområder Hurum og nasjonalt

Det er en betydelig handelslekkasje i Hurum. De siste tallene hentet fra en naboundersøkelse 

gjennomført av Røyken kommune viser følgende tall for 2009:

Gjennomsnittlig netto omsetning pr person i 2009 var for landet 70 542,- og Buskerud 70

mens den for Røyken var 40 828,-, Lier 84 026,- og Asker 84980,

hadde i tillegg en mindre nedgang fra 2008. Det er klart at de store handelssentraene er en del av 

forklaringen, men samtidig synes det å være et visst utviklingspotensiale for Hurum som 

Etableringen av Sætre Nærsenter sies å ha redusert handelslekkasjen og de 

næringsdrivende uttrykker at omsetningstallene er svært gode og at det ligger et uforløst 

Ut fra registeret til PROFF er det registrert 1 929 virksomheter i Hurum inklusive kommunale 

virksomheter, frivillige organisasjoner mv. Ikke alle har rapportert antall ansatte eller hatt omsetning 

tall var det i 2012 totalt 2 813 arbeidsplasser i Hurum, en nedgang på 46 fra 2011.
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privat sektor delt opp i 4 hovedgrupper: basisnæring, besøksnæring, regional næring og lokal næring. 

De tre første er forklart i illustrasjonen. Lokal næring er private helsetjenester, skoler/barnehager, 

Sammensetningen mellom næringer er sammenlignet med gjennomsnittet for Norge. Her fremgår 

det at Hurum ligger under i regionale næringer, men over i basisnæringer. Gjennom nedleggelsen av 

snæringer. Når det gjelder 

besøksnæringer er Hurum på landsgjennomsnittet mens det på statlig sektor er en klar underdekning 

m og nasjonalt

De siste tallene hentet fra en naboundersøkelse 

og Buskerud 70 410,-. For 

og Asker 84980,-. Hurum 

hadde i tillegg en mindre nedgang fra 2008. Det er klart at de store handelssentraene er en del av 

t å være et visst utviklingspotensiale for Hurum som 

Etableringen av Sætre Nærsenter sies å ha redusert handelslekkasjen og de 

næringsdrivende uttrykker at omsetningstallene er svært gode og at det ligger et uforløst 

929 virksomheter i Hurum inklusive kommunale 

Ikke alle har rapportert antall ansatte eller hatt omsetning 

813 arbeidsplasser i Hurum, en nedgang på 46 fra 2011.
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Det er totalt 219 bedrifter i Hurum som har 2 eller flere ansatte. Av disse har 6 bedrifter over 50 

ansatte, 19 bedrifter mellom 20 og 49 ansatte, 21 bedrifter mellom 10 og 19 ansatte mens 173

bedrifter har mellom 2 og 9 ansatte. Det er nærmere 100 bedrifter som er registrert med 1 ansatt. 
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Basisnæringer

I 2012 var det registrert 790 ansatte. Gjennom nedleggelsen av Sødra Cell har basisnæringen mistet 

sin viktigste arbeidsplass. Gjenstående større virksomheter (mer enn 20 ansatte) er Chemring Nobel

AS, Rottefella AS, Buskerud Betongvarefabrikk AS, Tretrapp AS, Orica Norway AS avd Sæthre og AS 

Hurum Plastindustri. I tillegg er det et par grusuttak samt noe landbruk. 

For å få til ny industri er det viktig at nødvendig infrastruktur er til stede. Sødra Cell har i dag 

verkstedhall, lager og kontorbygg som kan være et utgangspunkt sammen med tilstrekkelig leveranse 

av elektrisitet og vann. Det er dypvannskai tilgjengelig. Nybygg er avhengig av at området for øvrig er 

ryddet og klargjort. Dette vil ikke være tilfelle før tidligst 2017. Det finnes i dag høy 

prosesskompetanse i området og en arbeidsstokk som er vant til skiftarbeid. Om den vil være 

tilgjengelig i 2016 eller senere er usikkert. Det vises til senere beskrivelse av næringsareal.

Etablering av nye industriarbeidsplasser frem mot 2016 er derfor meget usikkert. 

Regionale næringer

I 2012 var det registrert 631 ansatte og er i 2013 blitt den største næring. De største virksomhetene 

med 20 og flere ansatte er Miljø og sikkerhetskompaniet, Stenseth & RS Entreprenør AS, Hurum 

Eiendomsselskap KF, Hegna Transport AS, Ravema AS, Frydenbø Marine AS og Hurum Rør AS. Det er 

en rekke mindre virksomheter innenfor områdene agentur & engros, bygg & anlegg, finans og 

eiendom, forretningsmessig tjenesteyting, transport og diverse service og vedlikehold. 

Dette burde være et område som kunne utvikles videre med marked hele Østlandet. I tillegg har 

Hurum et meget stort hyttemarked med eldre hytter og en hyttebefolkning som vil ha behov for 

både regionale og lokale tjenester. 

Besøksnæring

I 2012 var det registrert 425 ansatte. Større virksomheter (20 og flere ansatte) er Holmsbu Spa 

&Resort AS, KolbjTorstvedt AS, Kiwi Sætre, Holmsbu Bad og Fjordhotell AS, Coop Vestviken og Tofte 

Mat AS. Det er få overnattings-, bespisnings- og aktivitetsvirksomheter. Det er forholdsvis bra med 

mindre handelsvirksomheter. Det er en forholdsvis stor handelslekkasje. I tillegg er det ca 2 500 

hytter i Hurum av varierende standard. 

Det er et stort utviklingspotensial på området. Det er f.eks bare registrert seks selskaper som har som 

aktivitetstiltak for besøkende osv. 

Lokal næring

I 2012 var det registrert 194 ansatte. Dette er mer lokale tilbud som omfatter helse og 

sosialtjenester, barnehager, privatskoler, rehabiliteringssenter, kurbad, eldresenter osv.  Det er et 

stort utviklingspotensial på området.

8. Konkurransefortrinn
Den gjennomsnittlige personinntekt lønn for personer 17 år og eldre for 2012 var:
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Gj.snittlig lønnsinntekt 2012 SSB-tall 

Kommune Lønnsinntekt Utlignet skatt

Lier 301900 114600

Røyken 316500 110400

Hurum 272100 95500
Figur 15 Gjennomsnittlig lønnsinntekt Vestregionen 2012

Tilsvarende personinntekt for Asker var 358 000, Bærum 371 000, Oslo 322 000 og Drammen 

277 000. Forskjellen kan sannsynligvis skyldes stor andel industrisysselsetting og lavere 

utdanningsnivå.

Rundt Hurum kommune bor det 2 mill mennesker i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. 

Drammensregionen utgjør 177 500 personer mens Asker, Bærum og Oslo utgjør nærmere 810 000. 

Tar vi i tillegg med kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård må vi legge til 

ytterligere 123 000 personer. Innenfor en time kjøretur når en altså nærmere 1 110 000 personer.

Flere har oppgitt at boligpris har vært medvirkende til valg av bosted. Sist tilgjengelige statistikk fra 

SSB viser:

Figur 16 Pris pr kvm omsatt bolig

Tabellen viser gjennomsnittlig 
pris pr kvadratmeter for 
selveierboliger i kommunene 
Lier, Røyken, Drammen, Bærum 
og Asker sammenlignet med 
Hurum. 

Basert på dette vil en enebolig 
på nto 100 kvm koste 340 000 
mindre enn i Røyken og 1,4 mill 
mindre enn i Asker. 

Hurum kommune har 63 km kystlinje som åpner seg mot ytre Oslofjord. En kystlinje med mange 

muligheter for marina, hytter og ankringsplasser. Det er stipulert ca 2 500 hytter i Hurum, tallene 

varierer fra 2 150 til 2 700. Mange av disse er eldre og trenger modernisering. Gitt en revidert 

arealplan for Hurum kan dette medføre både konvertering til boliger, endrede krav til utbygging av 

eksisterende hytter og nye hytter med derpå følgende endringer i bruk og etterspørsel etter 

tjenester.

Selveierboliger, etter region, boligtype, tid og statistikkvariabel

2009 2010 2011 2012 2013

0626 Lier Eneboliger 17179 19139 20390 21581 23041

Småhus 18147 19517 21831 24216 23791

Blokkleiligheter 24604 26223 28856 30125 31511

0627 Røyken Eneboliger 18705 19233 21469 21710 22991

Småhus 17925 18923 19855 21546 22993

Blokkleiligheter 23067 24530 26992 27521 29464

0628 Hurum Eneboliger 15986 16391 17811 17996 19572

Småhus 16477 17818 18370 18243 19765

Blokkleiligheter 21735 23860 24758 24049 26068

0602 Drammen Eneboliger 17241 18717 20961 22467 23640

Småhus 16577 17884 20394 22106 24099

Blokkleiligheter 24188 26687 30330 32423 35097

0219 Bærum Eneboliger 30660 33552 35478 37208 38583

Småhus 28921 32790 35028 36897 37868

Blokkleiligheter 33587 37375 40917 42843 44646

0220 Asker Eneboliger 26403 28973 30495 31818 33547

Småhus 25791 28130 30464 32335 33204

Blokkleiligheter 30163 33047 35941 37922 38742

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr)

Prisen er pr. kvadratmeter primære rom (P-ROM). Presis def. Finnes i NS 3940.

Tall for 2009 og 2010 ble revidert 29.09.2011.
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Det er flere planer/skisser for større boligutbygging av Storsandområdet, Sætre (Engene) og Tofte 

(Sødra Cell og Anthon B. Nilsen) med nye boområder. Dette koblet sammen med sentrumsplan for 

områdene bør være attraktive muligheter for innflyttere.

Det er ett konkurransefortrinn som går igjen hos innflyttere, utflyttere og næringsliv: Natur, klima og 

miljø. Så vel kystlinjen som Hurummarka er viktige deler. Samtidig er trygg oppvekst viktig. En 

oversikt fra SSB over anmeldt kriminalitet viser:

Figur 17 Lovbrudd Vestregionen 2007-2011

Bruk av statistikk over anmeldte lovbrudd fordelt etter gjerningskommuner må ta høyde for at det kan være store 
variasjoner på dette detaljeringsnivå, spesielt for de kommunene og lovbruddsgruppene som har få tilfeller. Datakvalitet og 
registreringsmåter, spesielt i større enkeltsaker, varierer og kan gi store ulikheter mellom ellers like kommuner - og fra år til 
år. Til en viss grad er det tatt høyde for denne type statistisk tilfeldige variasjoner ved at tabellen inneholder verdier for 
toårig gjennomsnitt og kun de største lovbruddsgruppene.

Industriareal og lokaler

Av større ledig lokaler og industriareal som er ledig og klar til å tas i bruk er:

Anthon B Nilsen, Tofte. 

I tillegg er det et større næringsområde på Engene hvor ny virksomhet kan etableres. Området eies 

av Orica.

Det er ledige lokaler for mindre virksomheter etter Sødra Cell på Tofte. Det forventes i løpet av 2016

å bli frigjort større næringsområder på Tofte. Dette, koblet sammen med dypvannskai og ferdig 

infrastruktur som vann og strøm er klare konkurransefortrinn. 

Dagens reguleringsplan omfatter også følgende større industriareal som må tilrettelegges:

- Åsveien med totalt ca 16 mål ledig industriareal fordelt på tre steder.

- Klokkarstua er det ledig areal ved rundkjøringen samt lokale gamle rådhus (Hovtun).

- Storsandområdet (nedre del av sandtaket)

- Kana-området (her har kommunen også areal)

I arbeidet med ny kommuneplan er det flere områder som er spilt inn og som i sum utgjør ca 2 500 

mål:

Sætre/Storsandområdet totalt ca 1 830 mål, de største er:

- Områder langs riksvei 23 – ca 475 mål (Mathiesen/Sætre Bruk)

- Orica – ca 1 200 mål

- Henrik og Svein Robert – ca 140 mål

Tofte/Filtvedt, totalt ca 446 mål:

Lovbrudd anmeldt etter gjerningssted, lovbruddstype, tid og statistikkvariabel

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

0626 Lier I alt 1553 1546 1520 1453 1382

0627 Røyken I alt 870 783 723 680 651

0628 Hurum I alt 461 434 413 389 389

Lovbrudd anmeldt



Faktagrunnlag	for	Hurum	kommune konkurransefortrinnsanalyse Side	15

- Oredalen (Hurum kommune og Lindum) ca 370 mål

- Tore Liseter og Ragnhild Schem 76 mål

Holmsbu, Rødtangen og Kana totalt ca 134 mål:

- Maxbo-området ca 63 mål

- Hurum Eiendomsselskap ca 51 mål

- Espen Ravnsborg ca 20 mål

Klokkarstua og Verket ca 91 mål:

- Ole Martin Woll, 71 mål

- Tony Andre Dahl og Espen Larsen 17 mål

- Reidar Brennsund 2 mål

Besøksnæringer

Når det gjelder besøksnæringer er det spesielt kystlinjen med muligheter for marina og friluftsliv 

sammen med Hurummarka som er interessant. Det finnes også flere forretningsidéer/planer for 

camping og hotell. Utnyttelse av kurs- og konferansemuligheter sammen med aktiviteter bør også 

være aktuelt. Spesielt ligger det et stort potensiale i å utnytte mulighetene som ligger i 

- Henrik Sørensen; hans kunst og virke samt samfunnsengasjement. 

- Merkenavnet Holmsbu med sine hoteller, sin idyll, havn og kunstmiljø.

- Villa Malla

- Kurs/konferansesenter både for virksomheter og foreninger

- Utvikling av eksisterende og nye campingplasser

- Utnyttelse av kystlinjen med marinaer for besøk, vedlikehold, opplag – det er søkt om 

nærmere 2 000 nye båtplasser i tillegg til eksisterende ca 2600 småbåthavner (ca 800 er 

private brygger)

- Utnyttelse av Hurummarka med opplevelser og aktiviteter (ski og naturløyper, sykkelcross, 

motorcross, skytebane, paint-ball, klatring, osv, osv.

- Etablering av storsenter med tunge varer som møbler, hvitevarer, elektronikk, etc

- Utnyttelse av hyttemarkedet med vedlikehold, fornying, osv. Det er i dag ca 2 500 hytter, og 

det er foreslått 349 nye hyttetomter. 

9. Kommunens rolle og ansvar
Kommunene har flere viktige roller i forhold til verdiskapingsutfordringen; som arbeidsgiver, som 

kjøper av produkter og tjenester, som produsent av tjeneste- og velferdstilbud og som tilrettelegger 

for ulike typer privat og offentlig virksomhet. Alle disse aspektene av kommunal virksomhet har 

betydning for sektorens bidrag til verdiskapingen i (lokal)samfunnet, direkte eller indirekte. Dette 

gjør kommunesektoren til en helt sentral aktør i forhold til utvikling av livskraftige lokalsamfunn, 

omstilling av næringslivet og i forhold til å utløse lokalt verdiskapingspotensial. (Kilde NOU 2004; 19)

Det er viktig å merke seg at det er Hurum kommune som får midlene til omstillingsarbeid og som må 

beslutte hvordan midlene skal anvendes. Dette gjøres gjennom drøfting og vedtak av Omstillingsplan 
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og Handlingsplansamt oppfølging av disse. Det er viktig ut i fra andres erfaring at omstillingsplanen 

og tiltakene blir en naturlig del av det kommunale planverket. 

For omstillingsarbeidet er kommuneplanen det overordnede dokument som en må forholde seg til. 

Omstillingsplan og Handlingsplan blir således delplaner under kommuneplan. Gjennomføring av 

Omstillingsplan og Handlingsplan vil også være avhengig av hva kommunen får til for å støtte og 

bygge opp under omstillingstiltakene. En illustrasjon av kommunens ansvar for 

omstillingsprogrammet og øvrige oppgaver kan være slik:

Figur 18 Roller og ansvar Hurum kommune

I gjennomføringsfasen vil kommunen 
etablere en organisasjon som skal 
gjennomføre det omstillingsprogram 
kommunen har vedtatt i form av en 
Omstillingsplan og en Handlingsplan. 
Utarbeidelsen av planene vil skje i 
nært samarbeid med en rekke aktører 
innen næringsliv, kommune-
administrasjon, frivillighet og andre. 
For at omstillingsplanen skal lykkes 

er det viktig at kommunen bidrar slik at målene kan nås. For eksempel dersom et mål er å få nye 

arbeidstakere til ett sted i kommunen kan det være nødvendig å regulere og klargjøre et område til 

boligformål, skape større kapasitet i barnehage, mmm. 

Samarbeid og samspill med kommunen vil være viktig i omstillingsarbeidet. Kommunen må sikre et 

godt servicenivå på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeidet gjennom å;

• profesjonalisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet.
• bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet.
• styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet.

Dette krever at hele kommuneadministrasjonen ser sammenhengen mellom ordinære forvaltnings-

oppgaver og behovet for verdiskaping og konsekvenser for den kommunale økonomien. Eksempelvis 

vil et økt innbyggerantall ut over SSB sin MMMM prognose (se kap 1.3) bidra til økte frie inntekter for 

kommunen. 

Nedenfor er gitt en oppstilling av gjennomsnittlig frie inntekter pr innbygger pr kommune. I tillegg er 

det anført gjennomsnittlig netto driftsutgift i kroner for henholdsvis sosialtjenesten og styring og 

administrasjon i den respektive kommune for innbyggere mellom 20 og 69 år.

Figur 19 Frie inntekter pr innbygger Vestregionen

I Hurum var kostnadene for en barnehageplass i 2012 ca 118 000 og for en elev i grunnskolen ca

101 000. Netto pleie- og omsorgstjenester pr innbygger kostet 13 128  og kommunehelse 1 769.

Frie inntekter i kroner pr bosatt 
kommune 2003 2009 2010 2011 2012 Sos.tj. Adm. kostn
Lier 22 986          31 386          33 046          40 573          45 752          2 674                 3 130                

Røyken 21 253          30 118          31 857          39 608          43 710          940                     3 341                

Hurum 23 393          33 851          34 547          41 093          45 657          3 762                 4 339                

Kostn pr innb. 20-69 år i 2012
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Det er således viktig å være bevisst på rekrutteringsprosessen og tenke langsiktig og skille mellom 

faste og variable kostnader som kommunen pådrar seg. Dette gjelder spesielt de sprangvise faste 

kostnadene i infrastruktur. 

10.Resultat av spørreundersøkelser og intervju
Web-baserte spørreundersøkelser

Det er utarbeidet egne web-baserte undersøkelser som har gitt følgende respons:

- Innflyttere over 18 år siste 5 år: 167 svar etter brev til 1 405 personer

- Utflyttere over18 år siste 5 år: 125 svar etter brev til 2 591 personer

- Ledere offentlig/privat sektor og politikere: 97 svar av 175 e-postinnbydelser

- Åpen undersøkelse: 156 svar

- Ungdomsundersøkelsen:201 svar

Nedenfor er grunndata fra undersøkelsene – alt i prosent.

Kjønn Alder Sektor Bosted og arbeidssted

Respondentgruppe M/K 20-39 40-69 Priv./Off. I Hurum Utpendler Innpendler

Innflyttere 39/61 40 58

Utflyttere 45/55 50 46

Ledere 58/42 14 83 64/36 64 13 23

Åpen gruppe 49/51 29 67 68/32 50 47 3

Ungdom 50/50
Figur 20 Respondentsammensetning web-undersøkelse

Hurum som bokommune

Respondentene sier at Hurum er en kommune som har mye god natur (kyst og Hurummarka), med 

godt bomiljø, familievennlig og sosialt. Det er lokalt, men samtidig nært til storbyer. 

Hurum mangler arbeidsplasser, det er dårlig samferdselsmuligheter (kollektiv) og kommunen trenger 

bedre sentra (senterutvikling). 

De fleste føler tilhørighet som «huring», og er stolt av det. 

Hurum som næringskommune

Respondentene sier at Hurum har plass til flere virksomheter. De prioriterer i første rekke 

kompetansenæringer og besøksnæringer. Mange ønsker også mer tradisjonell industri som 

erstatning til den som er nedlagt de siste 10 årene. 

For å lykkes er det nødvendig at næringslivet selv engasjerer seg og at det etableres bedre og flere 

utviklingsmiljøer.

Kommunen må arbeide for å bli kjent som en mer løsningsorientert og positiv medspiller for 

næringslivet. I tillegg må det satses på bedre samferdsel og kollektivtransport i samt til og fra Hurum. 

Ungdom
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Av respondentene er 71 % ungdomsskoleelever og 22 % elev ved videregående skole. 44 % av 

respondentene kan ikke tenke seg å bo i Hurum etter endt skolegang eller senere i livet mens 34 % 

kan tenke seg å komme tilbake. For disse er det viktigste å få reelle jobbtilbud. Begrunnelsen for de 

som ikke ønsker å bo i Hurum er:

- Det er for lite sted, for lite å gjøre, det er ingen senterfunksjoner

- Det oppfattes som alt for langt fra by, for dårlig kommunikasjon

- Det er for få arbeidsplassmuligheter

Når det gjelder anbefaling av Hurum som bosted går sjø, sommer og natur igjen som viktigste 

argumenter. Mange vil også anbefale det til småbarnsfamilier og eldre folk.

Over 60 % ønsker seg bedre kontakt med dagens næringsliv for å bli mer orientert om 

arbeidsmuligheter og krav. 

For ungdommen er det viktig med bedre sentertilbud, kollektivtilbud, klubb, kino, svømmehall og 

andre aktivitetstilbud.

11.Oppsummering og konklusjoner

Hurum kommune er i dag i hovedsak en bostedskommune med et integrert arbeidsmarked.  

Kommunens innbyggere er stort sett fornøyde med bomiljø og de kommunale tjenestene.  

Det største potensialet for nye innbyggere er i dag er å tiltrekke seg innbyggere som skal bo og 

pendle. 

Arbeidsplassutviklingen de siste ti årene vært svak slik at pendlingen har økt. Størst potensiale for 

nye arbeidsplasser ligger i 

- besøksnæringene som f.eks overnatting, restaurant /kafe, handel, opplevelsesaktiviteter og 

kurs/konferanser

- regionale næringer som bygg og anlegg, sjøtransport, servicetjenester for hytteboere, 

eiendomsutvikling, utøvende kunstnere, underholdning og kulturbaserte næring

- basisnæringer som informasjonsteknologi, konsulentvirksomhet, arkitekt, ingeniør 

- lokale næringer som ulike helsetilbud, sosial som barnehager, bofellesskap, tannlege, lege 

fysioterapi, osv.

De største hindringene for å bli en større bostedskommune ligger i mangelen av et godt 

kollektivtilbud og for dårlige veier og manglende båttilbud.  

Tilfredsstillende sentrumsutvikling er også en minusfaktor sammen med manglende attraktive bo-

muligheter. 

Største hindringen for å bli en attraktiv besøkskommune er manglende kjennskap til Hurum. I tillegg 

peker undersøkelsene på manglende sentrumsfunksjoner og mottaks funksjoner av besøkende 

(marinaer, parkeringsplasser osv.). Planverket er lite tilrettelagt for å utnytte opplevelsesmulighetene 

i Hurum. 



Faktagrunnlag	for	Hurum	kommune konkurransefortrinnsanalyse Side	19

Største hindringen for å bli en attraktiv næringskommune er mangelen på tilgjengelige næringsareal 

som kan tas i bruk umiddelbart. Manglende kunnskap om mulighetene for å etablere egen 

næringsvirksomhet og støtte for dette. 


