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Sammendrag: 

Fordeling av turistovernattinger på 
fylker 

Man står overfor et betydelig data- og databearbeidingsproblem når man skal re-
gionalisere omfanget av turismen i Norge. Hovedproblemet i denne sammenheng 
er at (både norske og utenlandske) turister benytter en rekke ulike typer overnat-
tingsfasiliteter som ikke omfattes av statistikkplikt. I denne rapporten vises hvor-
dan og under hvilke forutsetninger man kan produsere regionale overnattingstall, 
og det presenteres resultater på fylkesnivå. 

Offisiell registerstatistikk omfatter hoteller med minst 20 sengeplasser og  cam-
pingplasser med minst 8 hytteenheter og/eller 50 oppstillingsplasser for 
telt/campingvogn. Det er kun to utvalgsundersøkelser på nasjonalt nivå (som 
omfatter alle fylker) som kan danne grunnlaget for fylkesvise beregninger av 
andre overnattingsformer (hytter, slekt og venner, etc.): SSBs kvartalsvise 
ferieundersøkelser  og TØIs årlige gjesteundersøkelser (intervjuundersøkelser 
blant utenlandske turister ved utreise).  

Denne rapporten er en del av dokumentasjonen fra prosjektet ”Utvikling av data 
og modeller til analyse av turismens regionale og lokale betydning”. Dette er et 
NFR-finansiert prosjekt i samarbeid mellom NIBR, SSB og TØI. Beregningene i 
dette dokumentet danner blant annet grunnlaget for etablering av fylkesvise satel-
littregnskap for turisme, hvor fylkesfordelte overnattingstall er en av hoved-
pilarene.  

Etableringen av fylkesvise satellittregnskap tar utgangspunkt i turistenes konsum, 
som igjen beregnes ut fra antall overnattinger (+ dagsbesøk) i hvert fylke, fordelt 
på overnattingsform og data for konsum per besøk/overnatting for ulike typer av 
turister. 

Beregningene angir antall overnattinger i 1997 i hvert fylke, fordelt på: 

• nordmenn/utlendinger  

• overnattingsform  

• fritids- eller yrkesbetinget trafikk, nordmenn og utlendinger 
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Grunnen til at 1997 er valgt, er at man har tatt utgangspunkt i dette årets nasjonal-
regnskapsoppstillinger for beregning av de fylkesvise satellittregnskaper.  

Beregningene representerer betydelig arbeid med tilrettelegging av data og utnyt-
telse av eksisterende materiale for å gi mest mulig konsistente tall for overnatting-
er. Dokumentasjonen av metoder og forutsetninger i denne rapporten innebærer at 
det er dannet en mal for hvordan slike beregninger kan og bør gjøres også for se-
nere år. 
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