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Kysten og havet har fra de første nordboere etablere seg her, og frem  
til i dag, sikret oss mat, inntekter og arbeid – og lagt grunnlaget for  
velferd. Kloke beslutninger, ispedd noe galskap og evne til innovasjon 
og utvikling har gjort oss til en av verdens fremste maritime nasjoner.  
I dag arbeider det 110 000 i maritim næring med havet som utgangs-
punkt. Kompetansen dette representerer en stor verdi som må ivaretas, 
dyrkes og forvaltes riktig ettersom havene blir stadig viktigere i årene 
som kommer. Havet er vår historie – og det er også vår fremtid.
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Forord

Maritim verdiskapingsrapport er en analyse og rapport skrevet av Menon Business Economics  

på oppdrag fra Maritimt Forum. Rapporten inneholder en oppdatering av verdiskaping og andre  

nøkkeltall for maritim næring i Norge basert på siste tilgjengelige regnskapsår. I rapporten er  

utviklingen i næringens nøkkeltall beskrevet.

Den maritime klyngen er i rivende utvikling. Det er en innovativ næring som står for over 110 000 

arbeidsplasser på sjø og land, og bidrar med store økonomiske verdier til fellesskapet. I alle segmen- 

ter av næringen har vi selskaper som er verdensledende på sitt felt. Det speiles av en verdiskaping på 

om lag 175 milliarder kroner - en formidabel vekst fra 160 mrd. i forrige rapport. Denne analysen 

har også et regionalt perspektiv og i rapporten vises utviklingen i de enkelte regionene i Maritimt 

Forums nedslagsfelt. Regionene er spesialiserte og danner tette klynger. Maritim næring danner 

ikke bare en av Norges mest komplette næringsklynger, klyngen er også unik internasjonalt. Dette 

gjør at vi hevder oss i verdenstoppen på innovasjon, kvalitet og kunnskap. At det er slik er ingen 

selvfølge. Den globale konkurransen er knalltøff, markedet er preget av svingninger og en evne til  

å omstille seg er avgjørende for å overleve. Norsk maritim næring har et kjempepotensial for å bli 

en viktig leverandør av miljøteknologi til et stort og voksende globalt marked. Samtidig skal vi fort-

satt levere til olje og gass sektoren i mange år fremover. For å lykkes er vi den maritime næringen  

i Norge helt avhengig av at vi har forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår. Særlig er dette 

viktig i en tid der markedene endres. Omstilling krever også en svært aktiv holdning fra de politiske 

beslutningstakerne.

 

Høsten 2014 opplevde vi økende uro i verdensmarkedene og et brått fall i oljeprisen. Lønnsom- 

heten settes under press og dette får konsekvenser for alle deler av næringen. Både i 2015, men  

kanskje særlig i 2016 vil dette være en stor utfordring for næringen. Trolig vil vi se en reduksjon  

i antall norske sjøfolk. Sjøfolkene har vært en svært viktig bærer av praktisk og erfaringsbasert  

kompetanse som er avgjørende for innovasjon. Den er viktig å ivareta, også i tider med omstilling 

og nedskjæringer. En økende befolkning i verden betyr økt behov for transport. Behovet for løsnin-

ger som møter klimautfordringene stiller krav om mer energieffektive transportformer. Grønn 

skipsfart vil være et viktig bidrag til klimaet og samtidig et område der Norge kan ta en posisjon 

internasjonalt.

 

Kunnskap og erfaring fra arbeid på dype og utsatte havområder vil trolig bli stadig viktigere i årene 

fremover. Offshore vindkraft, havbruk og utvinning av mineraler på havbunnen er noen områder 

der vi kommer til å se en spennende utvikling. Globalt dekker havene 2/3 av jordoverflaten og 80 

prosent av dette havområdet er dypere enn 3.000 meter – som er det dypeste dagens olje- og gass- 

industri opererer på i dag. Fellesnevneren her er avanserte marine operasjoner, et område hvor  

norske aktører allerede i dag utmerker seg internasjonalt. 

 

Vi håper rapporten bidrar med innsikt og kunnskap 

om en næring med en rik og stolt historie, og et stort 

fremtidspotensiale – om vi gjør de riktige valgene. 

God lesning. Tord Dale 

Daglig leder 

Maritimt Forum
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Tord Dale 

Daglig leder 
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Sammendrag 

Den maritime næringen i Norge er en global kompetansenæring med en  
sterk posisjon i markeder over hele verden. Med en samlet verdiskaping  
på nærmere 175 milliarder kroner og mer enn 110 000 personer ansatt i Norge, 
er den også blant landets største og viktigste næringer. Næringen står for en 
stor andel av norske eksport. Næringens andel av den totale verdiskapingen  
i norsk næringsliv er på 11 prosent – når oljeselskapene holdes utenom.  
Verdiskapingen har aldri vært høyere enn i 2013, og næringen har kanskje  
aldri hatt en så sterk internasjonal posisjon som i dag. Denne posisjonen er 
skapt gjennom kontinuerlig innovasjon – en evne som vil være avgjørende  
når næringen nå møter et svakere offshoremarked som følge av lave oljepriser. 

1

 SYSSELSETTING VERDISKAPING OMSETNING

 2004  2013  2004  2013  2004  2013 

Rederi 37 956 48 022 43,5 102 132,1 265,2

Tjenester 20 712 28 393 14,9 35,2 41,4 97,3

Utstyr 14 013 24 714 9,5 28,5 28,9 99,9

Verft 8 077 11 098 3,3 8,7 12,9 37,4

Totalt 80 757 112 227 71,2 174,4 215,4 499,7

Tabell 1-1: Nøkkeltall for maritim næring 2004 og 2013 (mrd. Kroner). Kilde: Menon/Bisnode

SYSSELSET TING VERDISKAPING OMSETNING

80 758

2004               2013          2004               2013          2004               2013          

112 371 71,2 174,5 215,4 499,8
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En av verdens ledende maritime nasjoner 

Norge er hjem til mindre enn én promille av verdens befolkning, men er en global stormakt  
i maritimt næringsliv. Norsk-kontrollerte rederier eier om lag seks prosent av verdiene i verdens 
skipsflåte, og norske maritime selskaper er verdensledende på en lang rekke områder. Skips- 
finansiering, produksjon av skipsutstyr, frakt av kjemikalier og systemer for dynamisk posisjonering 
er noen eksempler. I tillegg står norske bedrifter og kunnskapsaktører bak en kontinuerlig strøm  
av innovasjoner i skipsdesign, fremdriftssystemer, utstyr og tjenester. Mange av innovasjonene 
bidrar til miljø- og klimaforbedringer.  
 
 
Næringen vokser videre i 2013

2013 ble nok et godt år for maritim næring etter noen krevende år i kjølvannet av finanskrisen.  
I 2013 økte næringens samlede verdiskaping og omsetning med henholdsvis 17 og 48 milliarder 
kroner fra året før. Dermed fortsetter den sterke veksten en så i 2012. 

Figuren nedenfor viser årlige endringer i næringens samlede omsetning fra 2004 til 2013. Utviklin-
gen de fem siste årene kan deles i to. Den første perioden er preget av en nedgang etter finans- 
krisen, mens man de tre siste årene har opplevd en vekstperiode med stadig sterkere veksttakt.  
Til sammen utgjør maritim næring 8 prosent av den totale verdiskapingen i norsk næringsliv når 
oljeproduksjon er inkludert. 

Alle hovedgruppene i næringen har vokst det siste året, men veksten er ulikt fordelt. Målt i omset-
ning er det utstyrsprodusentene som har opplevd sterkest utvikling i 2013. Totalt sett økte nærin-
gens omsetning med 11 prosent, mens utstyrsleverandørene opplevde en vekst på hele 17 prosent.  
Målt i verdiskaping er det derimot rederiene som opplever sterkest vekst fra 2012 til 2013. Veksten 
i verdiskaping er på hele 14 prosent for denne gruppen og skyldes i stor grad bedret lønnsomhet. 
Spesielt deepsea-rederiene opplever en kraftig vekst i sin lønnsomhet. Etter mange år med sterk 

1.1

Figur 1-1 Endring i omsetning for næringen fra foregående år (mrd. kroner). Kilde Menon/Bisnode 
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verdiskapingsvekst har veksttakten avtatt  
noe for utstyrsprodusentene, mens rederiene, 
verftene og tjenesteleverandørene alle øker sin 
verdiskaping med over ti prosent. 

Norsk maritim offshore er   
internasjonalt ledende 

Norske offshorerederier er markedsledende  
i vekstmarkeder som Brasil og Australia, mens 
norske tjeneste- og utstyrsleverandører leverer 
produkter og tjenester til offshorefartøy og 
rigger verden over. Den norske maritime 
næringen har en solid posisjon i en næring 
preget av sterk internasjonal konkurranse. 

Veksten, den gode lønnsomheten og omstillin-
gen til offshoreleveranser i maritim næring 
henger nært sammen med høy aktivitet i olje-  
og gassnæringen. Fra 2004 til 2011 ble 
investeringskostnadene på norsk sokkel mer 
enn doblet, og fra 2011 til 2013 økte de med 
ytterligere 50 prosent. Petroleumsvirksom- 
heten har i økende grad foregått på dypt vann, 
noe som skaper økt etterspørsel etter flyte- 
rigger, produksjonsfartøy, undervannsentre-
prenører og offshorefartøy. 

Krevende klimatiske forhold, for eksempel  
i nordområdene, stiller i tillegg svært høye  
krav til maritime operasjoner fra avanserte og 
spesialdesignede skip. Begge disse utviklings- 
trekkene styrker den norske maritime nærin-
gens internasjonale konkurranseevne, fordi 
den er blant verdens mest innovative og 
teknologisk ledende. Med den siste tidens 
oljeprisutvikling vil næringen oppleve et 
kostnadspress fremover og marginale felt på 
dypt vann og i krevende klimatiske forhold vil 
bli mindre interessante. Den norske næringen 
vil dermed igjen oppleve økte omstillingskrav.

  Høy kompetanse gir høy  
  produktivitet og høy lønn 

En av årsakene til den norske maritime nærin-
gens internasjonale suksess er at virksom-
hetene har hatt høy produktivitetsvekst. Det 
vil si at de klarer å produsere mer eller bedre 
med færre ansatte. Det har både ført til høyere 
lønnsomhet og til økt lønnsnivå. Faktisk er det 
gjennomsnittlige lønnsnivået i norsk maritim 
næring 70 prosent høyere enn i en gjennom-
snittlig norsk bedrift. Det kommer ikke bare de 
ansatte og eierne til gode, men også samfun-
net som helhet gjennom høye skatteinntekter. 

1.3

Figur 1-2: Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 fordelt på rederier, verft, maritim utstyr  
og maritime tjenester (mrd. kroner). Kilde: Menon/Bisnode
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En gjennomsnittsansatt i maritim næring 
betaler nesten 90 prosent mer i skatt enn en 
gjennomsnittsansatt i norsk næringsliv ellers. 
Norske myndigheters skatteinntekter er 18 
milliarder kroner høyere enn de ville vært der-
som lønnsnivået i maritim næring hadde ligget 
på landsgjennomsnittet – etter at støtten på 
1,7 milliarder kroner til nettolønnsordningen 
for sjøfolk er trukket fra. 

Fortsatt sterk vekst i hele landet

Det har vært vekst i omsetning, sysselsetting 
og verdiskaping i alle de maritime regionene, 
men veksttakten er veldig forskjellig. Siden 
2004 har verdiskapingen samlet sett mer  
enn doblet seg, mens veksten siden 2008 har 
vært mer beskjedne 23 prosent. De siste  
fem årene har de offshorerettede regionene 
opplevd den sterkeste veksten. Stavanger- 
regionen har for eksempel økt sin verdiskaping 
med nesten 60 prosent og Møre og Romsdal 
med nesten 40 prosent. Utviklingen har vært 
langt svakere i regioner som domineres av 
internasjonal skipsfart. Sistnevnte gjelder 
spesielt Oslo- og Bergensregionen. 

 

Utviklingen i nøkkeltallene fra 2012 til 2013  
i de åtte maritime regionene er oppsummert  
i tabellen nedenfor. Den viser at veksten i 
verdiskaping har vært størst i Stavanger- 
regionen med 4,7 milliarder kroner. Det er 
særlig bore- og produksjonsselskaper som 
står for mye av veksten i denne regionen.  
 
Veksten i sysselsetting har vært størst  
Stavangerregionen etterfulgt av Møre og 
Romsdal. I Møre og Romsdal økte sysselset-
tingen med 1750 ansatte, hvorav omtrent  
600 av nye sysselsatte kommer i verftene.  
Den resterende veksten er jevnt fordelt 
mellom offshore-rederier, utstyrsprodusenter 
og leverandører av teknologiske tjenester. 
 
 

1.4

 SYSSELSETTING VERDISKAPING OMSETNING 
 2012 2013 Endring 2012 2013 Endring 2012 2013 Endring 

Bergensregionen  19 483   20 071   588  27580,7 31127,2 3546,5 84555,5 90783,2 6227,7

Haugalandet/ 
Sunnhordaland  8 731   9 277   546  12781,7 14569,8 1788,1 27464,3 29568,9 2104,6

Møre og Romdsdal  15 571   17 322   1 751  21746,3 23812,9 2066,6 61982,3 70477,4 8495,1

Nord-Norge  7 383   7 740   357  5317,8 6030,9 713,1 14349,2 15404,4 1055,3

Oslofjorden  21 961   22 705   745  41581,2 44947,2 3366,0 131962,0 141814,3 9852,2

Stavangerregionen  18 209   20 083   1 874  28520,3 33225,9 4705,5 75785,2 88728,2 12943,0

Sørøst  10 329   10 548   220  14171,8 14671,1 499,4 40877,9 48373,8 7495,9

Trøndelag  4 223   4 395   172  4981,1 5798,0 816,9 12578,4 12830,0 251,6

Tabell 1-2: Endring i sysselsetting og verdiskaping i åtte maritime regioner fra 2012 til 2013. Kilde: Menon/Bisnode 
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Etter to sterke vekstår er framtids- 
utsiktene nå svakere

Etter mer enn ti år med stadig større offshore- 
dominans i norsk maritim næring er det mye 
som tyder på at tradisjonell skipsfart vil 
oppleve bedre tider enn offshoredelen av 
næringen. Oljeprisen har falt kraftig gjennom 
høsten 2014, og investeringsnivået på norsk 
sokkel forventes å falle med 15 prosent fra 
2014 til 2015 (Oljedirektoratet, 2015). 

Også i andre petroleumsregioner reduseres 
investeringene, og allerede ved inngangen til 
2015 ser det ut til å være betydelig overkapasi-
tet av rigger. Lavere lete- og utbyggingsaktivi-
tet vil også redusere behovet for de fleste 
typer offshorefartøy. Hvor lenge nedgangskon-
junkturen vil vare er svært vanskelig å vurdere, 
men alle prognoser for verdens energiforbruk 
tilsier at etterspørselen etter olje og gass vil 
være høy i mange år fremover. Det innebærer 
at jo dypere oljeprisen faller og jo svakere 
tilbudet av olje og gass utvikler seg, desto 
kraftigere vil oppturen bli når den kommer.  
Det er derfor grunn til å tro at utsiktene for 
maritim offshore vil være gode på 2-5 års sikt. 

På kortere sikt kan det forventes at tradisjonell 
skipsfart vil ha sterkere utvikling enn offshore-
delen av næringen. Lave oljepriser styrker 
verdenshandelen og reduserer rederienes 
drivstoffkostnader. Oljetank- og gassrederier 
er kanskje de segmentene som vil oppleve 
høyest vekst i nær fremtid, men andre store 
segmenter, som kjemikalier og tørrbulk, vil 
trolig også bli styrket. Veksten i tradisjonell 
skipsfart vil imidlertid ha mindre effekt på den 
maritime industrien, siden denne typen skip 
ikke bygges på norske verft, og bare i begren-
set grad med norskprodusert utstyr. Siden det 
meste av maritim industri er offshorerettet er 
det grunn til å forvente at den sterke veksten 
de siste ti årene vil fortsette i vesentlig lavere 
tempo – inntil offshoremarkedene igjen tar 
seg opp. Maritime tjenester blir mindre berørt 
av nedgangen i offshoremarkedene og vil bli 
positivt påvirket av den forventede veksten  
i skipsfart. Det skyldes at teknologiske, 
finansielle og juridiske tjenester leveres av 
norske selskaper til rederier over hele verden.

1.5
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Maritim næring 
– global og kunnskapsbasert

2
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2 Maritim næring – global og kunnskapsbasert

Norge som sjøfartsnasjon
 
Maritim næring er Norges eneste globale kunnskapsbaserte næring. Det som skiller kunnskaps- 
baserte næringer fra andre, er at kompetansen og kunnskapsmiljøet utvikles innad i næringen,  
det vil si som resultat av aktivitetene som foregår der. Det betyr at næringer som vokste frem fordi 
bedriftene hadde god tilgang på naturressurser eller et stort lokalt marked, kan transformeres til å 
bli kunnskapsbaserte og innovasjonsdrevne. Dette har skjedd med den maritime næringen i Norge. 
Norge ble en sjøfartsnasjon fordi fastlandet var ufremkommelig, mens vannveiene var mange og 
lange. Dessuten hadde vi tilstrekkelig med egnet trevirke, og kysten var full av fisk. Det var med 
andre ord de naturgitte ressursene som la grunnlaget for den maritime næringen. Gradvis sank 
betydningen av de naturgitte forholdene, men den maritime næringen ble ikke borte av den grunn. 
Gjennom hele 1900-tallet var Norge en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, med en lang rekke 
innovative rederier som opererte på alle verdenshav. I dag er det offshore-operasjoner og industriell 
skipsfart som dominerer, og det er den maritime kompetansen og tilgangen på spesialiserte varer 
og tjenester som er Norges lokaliseringsfortrinn som maritim næring. 

Mer enn 90 prosent av norsk skipsfart foregår mellom utenlandske havner. Eksport av skipsfarts- 
relaterte tjenester og produkter er betydelig. Før oljealderen var bruttofrakter fra utenriks sjøfart 
Norges viktigste eksportkilde og svært viktig for landets valutainntekter. Fremdeles er brutto- 
fraktene store, men som andel av Norges eksport har de falt kraftig. I stedet kommer en stadig 
større del av eksportinntektene fra andre maritime tjenester og produkter, for eksempel fra skips-
design, boreutstyr og seismiske undersøkelser. 

Skipsfart henger uløselig sammen med internasjonal handel – og dermed økonomisk vekst.  
90 prosent av all varetransport i verden foregår på skip. I tillegg blir skip og andre flytende enheter 
benyttet til en lang rekke andre maritime formål, for eksempel fiske, boring, olje- og gassproduk-
sjon, lagring og boliger. Innenfor alle disse formålene finner vi et betydelig innslag av norske 
aktører. 

2.1
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Den samlede verdensflåten som går i 
internasjonal fart består av om lag 50 000 
skip. Disse fordeles på en lang rekke skips- 
typer. For eksempel er det cirka 12 000 
tankskip, 3 500 containerskip og 6 000 
passasjerskip i den samlede flåten. Skipene 
frakter en lang rekke varer som olje, grønn-
saker, kjemikalier, biler, metaller og industri-
produkter. Råolje utgjør så mye som 33 
prosent av den totale internasjonale frakten, 
mens kull, gass og raffinerte petroleums- 
produkter til sammen utgjør 17 prosent.  
Det betyr at fossile hydrokarboner står for 
halvparten av alt volum i internasjonal frakt. 
Metaller utgjør også en stor andel av volu-
mene, til sammen 20 prosent.

    12.000 AV 50.000 
 

S K I P  E R  T A N K S K I P
 
—

 
R Å O L J E  U T G J Ø R 33 %

 
A V  D E N  T O T A L E  

I N T E R N A S J O N A L E   F R A K T E N
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En finner dermed en av de sterkeste 
og største bedriftskonsentrasjonene 
utenfor Norges grenser i landet. 
Norge og Singapore er land med 
lange tradisjoner innenfor skipsfart, 
noe som også reflekteres i norsk 
næringsvirksomhet der. Norske 
bedrifter fokuserer nesten uteluk-
kende på å betjene maritim sektor, 
og shipping- og offshorerelatert 
virksomhet står i særstilling.  
Den maritime klyngen består av 
selskaper innenfor shipping, 
logistikk, offshore, skipsutstyr og 
klassifisering, samt støttetjenester 

Figuren under viser hvordan TTS  
er representert i viktige markeder 
over hele verden.
 
Maritim næring er internasjonal 
i natur, og dermed konkurrerer 
norske aktører vel så mye mot 
internasjonale som norske aktører. 
De norske deepsea-rederiene har  
i praksis all aktivitet utenfor Norge. 
Også seismikkrederier, offshorere-
deriene, bore- og produksjonssel-
skaper, produsenter av boreutstyr 
og annet maritimt utstyr er svært 
internasjonalt orientert og henter 

store deler av sin inntekter fra 
utenlandske markeder. Den norske 
maritime virksomheten i utlandet  
er i stor grad samlet i et fåtall store 
maritime huber. Av disse står 
Singapore i en særstilling, men 
også Rio de Janeiro, Shanghai og 
London er viktige maritime sentre. 

Singapore som samlingspunkt for 
mer enn 200 norske selskaper

I Singapore er det registrert 
omkring 200 norsk-relaterte 
selskaper; et tall som stadig øker. 

NORSK MARITIM VIRKSOMHET SPREDT OVER HELE VERDEN

Maritim næring er av natur internasjonal med skip og rigger som opererer på alle verdens-

havene og med organisasjoner som spenner over hele verden. Dette er også tydelig når en  

ser de norske selskapene i den maritime klyngen. Rederigruppen Wilh. Wilhelmsen har mer 

enn 500 kontorer i over 70 ulike land. 

 

Gruppen er dermed representert med flere kontorer enn det norske utenriksdepartementet 

har utenriksstasjoner. DNV GL er et annet eksempel med over 400 kontorer i over 100 land 

(DNV GL, 2014). Ettersom maritim virksomhet ofte er global av natur har også en rekke 

mindre norske selskaper lokalisert seg i utlandet. TTS kan her være et eksempel. Konsernet 

designer, utvikler og produserer maritimt utstyr og har kontorer i alle verdensdeler bortsett 

fra Afrika og Australia

Figuren under viser hvordan TTS er representert i viktige markeder over hele verden.
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advokatselskaper. Kina har de siste 
årene bygget opp stor kapasitet 
innenfor skipsbygging, men landet 
sliter stort med overkapasitet på 
verftssiden etter at kontraheringen 
av nye skip falt kraftig etter topp- 
årene 2007 og 2008. Det er estimert 
at opptil 50 prosent av de kinesiske 
verftene må legge ned sin virksom-
het de neste årene som følge av 
svake markedsutsikter. 

Kina er også verdens tredje største 
skipsopphuggingsnasjon. Kineserne 
har en mer miljøvennlig tilnærming 
enn sine største konkurrenter i 
Bangladesh, India og Pakistan, 
blant annet ved at de heiser opp 
skipene opp på land ved destruk-
sjon, istedenfor å dra de i land på 
strender, for å hugge dem der de 
ligger. 

DNV GL er et av selskapene som 
har satset sterkest i Kina. Selskapet 
har nærmere 1000 ansatte i landet 
og ble i 2008 kåret til ett av 50 
selskaper som har bidratt mest til 
Kinas utvikling. DNV har vært 
representert i Kina siden 1888. 
 

maritime klyngen. Norsk næringsliv 
er representert ved undervannsen-
treprenører som Subsea 7, utstyrs-
leverandører som Brunvoll, 
Allmaritim og Autronica, offshore- 
rederier som Farstad og Siem 
Offshore, FPSO- operatører som 
BW Offshore, deepsea-rederier  
som Grieg og Gearbulk, seismikk-
selskaper som PGS og verftsvirk-
somhet som Vard. 

Den norske maritime klyngen  
i Shanghai

Med 1,3 milliarder innbyggere i 
ryggen, konkurrerer Kina om rollen 
som verdens største nasjonale 
økonomi. Mens økonomien i EU 
knapt vokser, har Kina har opplevd 
en vekst i BNP på nærmere ti 
prosent de siste årene. Selv om 
veksttakten har avtatt de siste 
årene, vil landets økonomiske 
betydning bare øke fremover. 
Shanghai-området er senteret for 
mye av den internasjonale virksom-
heten i landet, og her finnes over 
110 norske selskaper alene. 
Omkring halvparten av disse er 
knyttet til det maritime gjennom 
skipsutstyr, shipping, banker og 

som juridiske og finansielle 
tjenester. Den norske maritime 
klyngen i Singapore har dermed 
stor bredde, men også dybden  
i virksomheten er imponerende. 
Norske selskaper sysselsetter 
omkring 10 000 ansatte i Singapo-
re, og landet var i 2013 den femte 
viktigeste destinasjonen for direkte 
investeringer fra Norge ifølge tall  
fra SSB. Av norske selskaper som 
har etablert seg i Singapore finner 
selskaper som Aibel, DOF, Grieg 
Star, Harding og Aker Solutions
 
Brasil er et viktig vekstmarked

Brasil er etter USA og EU det 
landet med store norske investerin-
ger. Maritim offshorenæring er 
grunnpilaren i handel mellom Norge 
og Brasil (NHD, 2011). De siste 
årene er det gjort gigantfunn av olje 
og gass utenfor Rio de Janeiro og 
São Paulo, noe som vil kunne gjøre 
Brasil til en av verdens største 
oljeprodusenter. Dette har vært 
avgjørende for norsk etablering i 
landet. Antall norske selskaper har 
doblet seg de siste årene og teller  
i dag over 120 bedrifter. Her finner 
man alle deler av den norske 
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Maritim verdiskaping 

Siden finanskrisen i 2007/2008 har verdiska-
pingen økt med nesten en fjerdedel. Det er 
langt lavere enn femårsperioden før finans- 
krisen, men veksten de to siste årene har  
vært relativ høy. De siste fem årene har sett 
ekspansjoner for den offshorerettede delen  
av næringen fortsatt, men en samlet vekst i 
verdiskaping hos bore- og produksjonsselska-
pene og offshorerederiene på over 50 prosent. 
Deres andel av verdiskapingen i næringen har 
dermed vokst fra 30 til nesten 40 prosent. 

I perioden før finanskrisen var veksten langt 
sterkere. Den samlede verdiskapingen i 
maritim næring ble mer enn doblet fra 2004  
til 2008. Veksten var så kraftig at næringens 
andel av total verdiskaping i norsk næringsliv 
økte fra ni til tolv prosent i perioden. Næringen 
var med andre ord en viktig bidragsyter til  
den høye veksttakten i norsk økonomi. Etter 
finanskrisen falt verdiskapingen noe tilbake  
før den økte svakt de to påfølgende årene. 

Veksten har siden akselerert, og fra 2012  
til 2013 økte den med over 11 prosent til 175 
milliarder kroner. Vi må tilbake til før finans- 
krisen for å finne en like sterk veksttakt.  
Om veksten forblir like høy i 2014 vil verdi- 
skapingen nærme seg 200 milliarder ved 
årsskiftet 2014/2015

Figur 2-1: Maritim verdiskaping og næringsandel av norsk næringsliv 2004-2013. Kilde: Menon/Bisnode
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VERDISKAPING – HVA DET ER OG HVORDAN DET MÅLES

En nærings størrelse kan måles på ulike måter. Det beste målet etter vårt skjønn er verdi- 

skaping. Dette begrepet blir ofte benyttet om forskjellige fenomener, men det har en presis  

og entydig betydning. Verdiskaping beregnes ganske enkelt som bedriftens omsetning  

fratrukket kjøpte varer og tjenester. 

Det betyr samtidig at bedriftens verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat 
før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA er forkortelsen for Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization). Den maritime næringens verdiskaping er dermed summen av 
lønnskostnader og EBITDA i alle bedriftene. Av utregningsårsaker tas produktskatter og merverdi- 
avgift vanligvis ikke med, selv om det teoretisk er en del av næringens verdiskapingsbidrag.

Verdiskaping er et godt størrelsesmål av to grunner. For det første unngår man dobbelttelling av 
varer og tjenester, noe som gjør det meningsfullt å sammenligne verdiskaping på tvers av næringer. 
Dessuten gir verdiskaping et godt bilde på den samfunnsmessige avkastning av næringsvirksom-
heten. Det skyldes at verdiskaping fanger opp avlønningen til de viktigste interessentene (stakehol-
ders) i næringen, det vil si de ansatte gjennom lønn, kommunene og staten gjennom inntektsskatt, 
arbeidsgiveravgift og selskapsskatt, kreditorene gjennom renter på lån, og til slutt eierne gjennom 
overskudd etter skatt. 
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Mer enn en tredjedel av Norges eksport er generert fra maritim næring 

Med nærmere 220 milliarder kroner i eksport1  var maritim næring den nest mest betydningsfulle 
eksportnæringen i Norge etter petroleum i 2012. Ser en bort fra eksport av olje og gass, stod 
næringen bak nesten 38 prosent av Norges vare- og tjenesteeksport. Denne andelen har ligget 
forholdsvis stabilt de siste fem årene. Om man inkluderer eksport av petroleumsprodukter står 
maritim næring bak 18 prosent av total norsk eksport.

Brytes eksporttallene ned på undergrupper, ser en at eksporten fordeler seg forholdsvis jevnt 
mellom rederivirksomhet og andre varer og tjenester. Andelsmessig er omkring 60 prosent  
av eksporten generert av rederiene, mens de resterende 40 prosentene fordeler seg på utstyrs- 
leverandører, skipsverft og maritime tjenester. Av de ulike rederigruppene er det fremdeles  
deepsea-rederiene som genererer størst eksportinntekter. Med omkring 75 milliarder kroner  
i eksportinntekter står deepsea-rederiene for mer enn halvparten av rederienes samlede eksport, 
noe som tilsvarer 13 prosent av Norges totale vare- og tjenesteeksport (uten olje/ gass). Skipsfart 
spiller dermed fortsatt en betydningsfull rolle i norsk utenriksøkonomi, selv om betydningen  
var langt større tidligere. Så sent som i 1970 sto utenriks sjøfart for nær 50 prosent av Norges 
samlede eksportinntekter. På tross av deepsea-rederienes dominans er det eksporten fra  
offshore- og riggselskapene som øker raskest.
 
Samlebetegnelsen andre varer og tjenester består av de tre hovedgruppene tjenester, utstyr og 
verft. Internleveranser mellom eksempelvis utstyrsleverandører og verft er store, så det er kompli-
sert å skille mellom disse gruppene. 90 prosent av utstyrsprodusentenes omsetning blir eksportert 
enten direkte til utlandet eller indirekte gjennom leveranser til norske skip med operasjoner i  
utlandet. Verftenes eksport går også dels direkte, i form av skip bygget for utenlandske rederier,  
eller indirekte gjennom norske rederiers operasjoner i utlandet. 
 
1 Det er en viss usikkerhet knyttet til eksporttallene, dels knyttet til definisjon av eksport og dels knyttet til  
datagrunnlag. Beregningen av eksporttallene er beskrevet i eget vedlegg bakerst i rapporten.
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Figur 2-2: Eksport fra maritim næring og nærings andel av total norsk eksport (2007-2012). Kilde: Menon/SSB
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Næringens kompetansefundament

Maritim næring i Norge er kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet. Det er menneskene som 
besitter kunnskapen og som skaper innovasjonene. Kunnskapen utvikles og spres i samspillet 
mellom aktørene, og innovasjonene skapes og implementeres i det samme samspillet.  
I forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» ble samspillet mellom erfaringsbasert  
kompetanse og forskningsbasert kunnskap identifisert som et av næringens aller viktigste  
konkurransefortrinn. Operativ kompetanse fra sjøen er en nøkkelfaktor i dette samspillet. 
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Figur 2-3: Eksportinntekter fra maritim næring 2007-2012. Kilde Menon/SSB
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NORSKE REDERIER BYGGER OPP VERDENSLEDENDE KOMPETANSE  

VED FOSNAVÅG OCEAN ACADEMY

I oktober 2014 åpnet en av verdens mest avanserte simulatorer i Fosnavåg utenfor Ålesund. 

Simulatoren lar mannskapet på en trygg og effektiv måte videreutvikle sine ferdigheter innen 

samhandling og kommunikasjon. Det fører til at skipene blir sikrere og mer produktive. 

Satsingen på Fosnavåg viser hvordan den maritime næringen investerer tungt for å videre- 

utvikle den maritime kompetansen som er med på å gjøre den norske maritime klyngen 

verdensledende.

Både ferske og mer erfarne sjøfolk 
vil ha nytte av den nye simulatoren. 
Erfarent mannskap gis mulighet til 
opplæring i nye systemer og øving 
på bl.a. krisehåndtering. Simulato-
ren gjør det mulig å øve på flere 
roller om bord på et skip simultant. 
På denne måten kan eksempelvis 
mannskap på broen, dekket og  
i maskinrommet øve på å jobbe 
sammen i team. Det er til sammen 
syv simulatorer som kan kobles 
sammen til å kjøre scenarioer 
sammen. Styrket samhandling og 
kommunikasjon gjør arbeidet på 
skipene tryggere og mer effektivt.

Simulatoren er viktig for  
lokalsamfunnet
 
Det er per i dag bare seks slike 
simulatorer i verden og den i 
Fosnavåg er den nyeste og mest 
avanserte. Simulatoren er levert av 
Offshore Simulator Centre (OSC) i 
Ålesund. OSC har levert simulatorer 
flere steder i verden, blant annet har 
Farstad en simulator i Australia og 
Bourbon en simulator i Marseilles. 
Kursholderne og materiellet blir 
levert av Høgskolen i Ålesund.

I samme bygg som simulatoren er 
det bygd et nytt hotell med 115 rom 
og en konsertsal med plass til 500 
personer. Storsatsingen er et sam- 
arbeid mellom lokale investorer, 
Olav Thon og Herøy kommune.  
Det at hotell og simulator ligger  
i samme bygg sparer mye verdifull 
tid for kursdeltakerne. Den nye 
simulatoren bidrar til å bygge 
lokalsamfunnet med flere arbeids-

Disse er Havila Shipping, Olympic 
Shipping, Bourbon Offshore,  
Remøy Shipping og Rem Offshore. 
Rederiene har til sammen over 
3 000 sjøfolk og vil være de 
viktigste brukerne av anlegget, 
men anlegget er åpent for alle.
 
Mannskapene på skipene fra de 
forskjellige rederiene kommer til 
Fosnavåg for opplæring gir en 
spesiell tilhørighet for rederiene. 
Dette skaper et sterkt lokalt 
maritimt kunnskapsmiljø skaper 
positive ringvirkninger for resten  
av den maritime Møreklyngen.  
Når så mange erfarne sjøfolk med 
lang erfaringsbasert kompetanse 
samles blir det en veldig spennende 
kunnskapsutvikling. Både for de 
som deltar på kursene, men også 
for instruktørene. Den nye kunn-
skapen og erfaringen kan da igjen 
omsettes til ny læring. 
 

plasser og gjør en karriere innen 
maritim næring mer attraktiv.
 Vi tror at simulatoren vil styrke 
rekrutteringen til maritim utdanning 
på sikt. Det er en styrke for alle i 
den maritime næringen i Møre og 
Romsdal, ikke bare for rederiene, 
men også for verftene og utstyrle-
verandørene, sier Hallvar Ulfstein  
– daglig leder  
 
Simulatoren er et samarbeid 
mellom fem konkurrenter

Etableringen er nok et eksempel  
på hvordan konkurrenter innad i  
en klynge kan finne sammen for  
å styrke sitt konkurransefortrinn 
mot andre internasjonale aktører.
Herøy er en kommune med 8950 
innbyggere der mye av næringslivet 
er knyttet til havet. Kommunen har 
åtte offshore- og kystvaktrederier, 
med til sammen 128 skip i flåten. 
Det er de fem største offshore- 
rederiene som står bak den nye 
simulatoren. 

Vi tror at simulatoren vil styrke rekrut- 
teringen til maritim utdanning på sikt. 
Det er en styrke for alle i den maritime 
næringen i Møre og Romsdal, ikke bare 
for rederiene, men også for verftene og 
utstyrleverandørene.   

Hallvar Ulfstein – daglig leder  
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2.4.1. Mer enn hundre og ti tusen   
ansatte i Norge

Det er flere enn 110 000 ansatte i maritim 
næring i Norge. Som figuren nedenfor viser, 
jobber nesten 50 000 i rederier, enten på sjøen 
eller i landorganisasjonene. De resterende 
fordeler seg med henholdsvis 25, 23 og 10 
prosent på tjenester, utstyr og verft. 

De siste fem årene har sysselsettingen økt 
med 12 000. Mens sysselsettingen har vært 
relativt stabil hos verft og tjenesteleverandører, 
har den økt med rundt 20 prosent hos rederie-
ne og utstyrsleverandørene. Offshorerederiene 
og utstyrsleverandørene har alene økt sin 
sysselsetting med 8 400 ansatte. Det er viktig 
å presisere at kun ansatte i Norge er inkludert  
i tallgrunnlaget. Mange av de større maritime 
selskapene, som Wilh. Wilhelmsen, Farstad, 
DNV GL og Kongsberg Maritime, har betyde- 
lige organisasjoner utenfor Norge.   

2.4.2. Den operative kompetansen fra  
sjøen er kritisk for hele næringen

Det er bred enighet i maritim næring om at 
praktisk og operativ erfaring fra sjøen repre-
senterer en kritisk type kompetanse for hele 
næringen – også i landbaserte deler av nærin-
gen og for offentlige aktører som losvesenet, 
Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

Næringsaktører har over lenger tid uttrykt 
bekymring over at «den norske sjømann» skal 
forsvinne. Som en konsekvens av dette frykter 
man at den norske maritime klyngen vil miste 
tilgangen til sysselsatte med sjøbasert erfa-
ring. I en rapport fra FAFO trekkes betydnin-
gen av sjøbasert erfaring frem, og det vises til 
at erfaring fra sjøen utgjør kritisk kompetanse 
for landbasert virksomhet i den norske mari  
time næringen (Reegard & Rogstad, 2012). Sju 
av ti bedriftsledere i maritim klynge mener at 
sjøbasert kompetanse er viktig for innovasjon 
og nytenkning i virksomheten, og dermed for 
at deres bedrifter skal kunne videreutvikle seg. 
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Figur 2-4: Antall ansatte i maritim næring i Norge fordelt på fire hovedgrupper 2004-2014. Kilde: Menon/Bisnode
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Kompetanse er den viktigste innsatsfaktor for 
mange maritime bedrifter. Siden menneskene 
som besitter kompetansen er lite mobile, er 
bedriftene avhengige av å drive virksomheten 
fra land hvor maritim kompetanse er tilgjenge-
lig til en konkurransedyktig pris. Det inne-
bærer at tilgangen på ansatte med relevant 
kompetanse av høy kvalitet også i fremtiden  
er nødvendig for at Norge skal fortsette å være 
et attraktivt vertsland for maritime bedrifter. 
En av den norske maritime næringens største 
fortrinn er tilgang til en klynge med mange  
og sterke koblinger mellom de ulike deler av 
næringen. Gjennom koblingene utvikles og 
spres kompetanse hurtig og effektivt. Dette  
er noe av essensen i næringsklyngers interne 
dynamikk. Dette innebærer at bortfall av deler 
av klyngen får effekter for resten av klyngen.

Koblingen mellom forskningsbasert kunnskap 
og erfaringsbasert kompetanse er en nøkkel 
for å forstå den høye innovasjonsevnen og 
omstillingstakten i norsk maritim næring. 
Sjøfolk kan gi presise innovasjonsimpulser  
til skipsdesignere, utstyrsprodusenter og 
forskere, fordi de vet hvilke utfordringer man 
står overfor i konkrete maritime operasjoner. 
Dermed blir forskningen og produktutviklin-
gen mer målrettet. Tett interaksjon mellom 
brukere og forskere gir en raskere og mer 
presis vei til ny teknologi og nye løsninger.  
Den norske modellen der sjøfolk med sin 
kompetanse og erfaring fra virkelige operasjo-
ner til havs jobber tett sammen med personer 
med tung utdanning fra f.eks NTNU, er en stor 
fordel for utviklingen av skip og systemer som 
fungerer under krevende forhold.

REDERIENE er motoren  
i den maritime klyngen  
– norske sjøfolk bidrar med 
avgjørende erfaringsbasert 
kompetanse.
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En tredje forklaring kan være at antall opplæ-
ringsstillinger i norske rederier har økt kraftig. 
Antall opplæringsstillinger har økt fra 1000  
i 2004 til over 2500 stillinger i 2013. Veksten 
skyldes i stor grad økt rekruttering innenfor 
offshore service-skip som i 2013 stod bak  
mer enn halvparten av stillingene. Den sterke 
veksten i opplæringsplasser lover godt for at 
norske sjøfolk vil spille en nøkkelrolle i maritim 
næring også i årene fremover.

2 NOR står for Norsk Ordinært Skipsregister.

2.4.3. Antall norske sjøfolk øker svakt

Det siste tiåret har sett en svak økning i antall 
norske sjøfolk fra 17 000 i 2003 til i underkant 
av 19 000 ved inngangen til 2012 (NAV, 2012). 
Det har vært en vekst i antall nordmenn både 
på skip som går innenriks så vel som utenriks. 
I en global næring som den maritime er det 
nærliggende å tro at antallet sjøfolk ville synke 
ettersom en tar i bruk rimelig utenlandsk 
arbeidskraft, spesielt i underordnede stillinger. 
En av grunnene til at antall norske sjømenn 
likevel har holdt seg stabilt skyldes at skip 
som seiler under NOR2  har krav om å følge 
norske lønns- og arbeidsvilkår. Følgelig er 
presset for å ansette utenlandsk mannskap 
mindre. Dette gjelder for eksempel mye av 
nærskipsfarten og store aktører som Hurtig- 
ruten og Color Line. En annen forklaring på 
økningen i antall sjøfolk er den kraftige 
veksten innenfor offshorerettede rederier. 
Disse benytter i stor grad norsk personell, 
særlig når de opererer på norsk sokkel.

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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OPPLÆRINGSSTILLINGER ER AVGJØRENDE FOR Å UTVIKLE DEN MARITIME  

KOMPETANSE I FREMTIDEN

Den sjøbaserte maritime kompetansen er avgjørende for innovasjonskraften til næringen 

(Fafo, 2012). For å opprettholde antall norske sjøfolk, og dermed den sjøbaserte kompetansen 

i klyngen, er man avhengig av ny rekrutering av norske sjøfolk. I 2014 gav stiftelsen Norsk 

Maritim kompetanse støtte til nesten 2 500 opplæringsstillinger. Disse opplæringsstillingene 

er avgjørende for at norske ungdom velger en karriere på sjøen.

I forbindelse med innføringen av 
nettolønnsordningen i 2003 ble 
Stiftelsen Norsk Maritim Kompe-
tanse opprettet. Stiftelsen gir støtte 
til opplæringstillinger på skip, samt 
andre kompetansehevnings- og 
rekrutteringstiltak for norske 
sjøfolk. Stiftelsen er finansiert av 
alle skip som er en del av netto-
lønnsordningen. Stiftelsen har  
vært avgjørende for at antall opp- 
læringsstillinger har økt de siste  
10 årene. Det gis støtte til alle  
typer opplæringsstillinger på skip. 
De fleste stillingene er rene 
sjømannsstillinger som lærlinger, 
kadetter og junioroffiserer på dekk 
og i maskin, men det gis også støtte 
til opplæringsstillinger for catering 
og elektrikere. 

personer får opplæring på sjøen. 
Sjøfolk som har gått på land  
og som jobber på verft og hos 
utstyrsprodusenter bidrar med 
verdifull praktisk erfaring i utfor-
mingen av nye skip og utstyr. 

Det var i 1. halvår 2013 648 fartøy 
som tilbød opplæringsplasser, 
hvorav 44 prosent på offshore- 
skip, 19 prosent på passasjerskip,  
17 prosent på fiskefartøy og 
8 prosent på fraktefartøy. De rest- 
erende 13 prosent fordelte seg  
på tankskip, brønnbåter, ro-ro  
og gasskip. De fleste av disse 
skipene opererer langs norske- 
kysten.
 
I 2014 var det en liten nedgang  
i antall opplæringsstillinger som  
fikk støtte. Det er ikke klart om 
nedgangen i antall stillinger 
skyldtes kommende dårlige tider 
eller bare få søkere. For hele den 
maritime næringen, ikke bare for 
rederiene, er det viktig at mange 
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Figur 2-5: Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2014 - hvert første halvår. Kilde:SNMK
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2.4.4. Høy kompetanse gir høy 
produktivitet og høy lønn

Maritim virksomhet blir stadig mer kunnskaps- 
basert. Flere prosesser bidrar til denne utvik-
lingen. For det første står maritime bedrifter, 
både rederier, utstyrsprodusenter, verft og 
tjenesteytere, sentralt i den uhyre avanserte 
teknologiutviklingen i olje- og gassnæringen. 
Spesialskip, posisjoneringssystemer og 
styringssystemer er noen eksempler på 
kunnskapsområder hvor den norske næringen 
leder an. For det andre blir skipsfart i økende 
grad en del av komplekse internasjonale 
logistikksystemer, noe som krever avanserte 
databaser, over-våkningssystemer og kommu-
nikasjonsformer. Norske aktører som Wilhelm 
Wilhelmsen, Kongsberg Maritime og DNV GL 
står sentralt i denne utviklingen. For det tredje 
stilles det stadig høyere krav til sikkerhet og 
miljø, hvilket fører til kontinuerlige innovasjoner 
og teknologiutvikling, for eksempel knyttet til 
skipsdesign, fremdriftssystemer og ballast-
vann. Eksempler for dette er Ulstein Design, 
Eidesvik og OceanSaver. 

Det høye kompetanseinnholdet i maritim 
næring lar seg lese ut av bedriftenes lønns-
kostnader per ansatt. Disse er et uttrykk for 

arbeidskraftens produktivitet og representerer 
et minimumsnivå for de ansattes gjennom-
snittlige bidrag til bedriftenes verdiskaping. 
Dersom lønnskostnader per ansatt er høyere 
enn de ansattes bidrag til verdiskapingen vil 
bedriftene tape penger og på sikt bli konkur-
rert ut av markedet. 

Gjennomsnittlige lønnskostnader per ansatt 
(inkludert arbeidsgiveravgift og pensjons- 
kostnader) var i perioden 2011 til 2013 på  
867 000 kroner i maritim næring mens den 
norsk næringsliv som helhet var 524 000 
kroner per ansatt. 

Lønnsnivået er med andre ord mer enn 64 
prosent høyere enn gjennomsnittet i hele 
norsk næringsliv, noe som er et tegn på at 
kompetanse og produktivitet blant de ansatte 
er meget høye. Høye lønnskostnader og 
verdiskaping betyr også at skatteinntektene 
fra bransjen er langt høyere enn det antall 
ansatte skulle tilsi. Med det norske progressi-
ve skattesystemet er skatteinngangen fra 
lønnsinntekter 80 prosent høyere per ansatt 
i maritim næring enn i privat næringsliv ellers. 
I neste avsnitt viser vi hvordan denne forskjel-
len er beregnet.
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Figur 2-6: Verdiskaping og lønnskostnader - maritim næring sammenlignet med norsk næringsliv som helhet. 
Snitt (2011-2013). Kilde: Menon
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2.4.5. Myndighetenes skatte- 
inntekter fra maritim næring

Lønnskostnadene i maritim næring var i 2013 
på 100 milliarder kroner, mens lønnskostnade-
ne i hele norsk næringsliv var på 915 milliarder. 
Maritim næring står med andre ord for i 
overkant av 10 prosent av lønnskostnadene  
i næringslivet. Næringens bidrag til statens  
og kommunenes skatteinntekter er imidlertid 
langt høyere enn denne andelen skulle tilsi. 
Det skyldes at lønnskostnader per ansatt er  
på 890 000 kroner i maritim næring, mens 
lønnskostnadene i resten av næringslivet  
kun er på 540 000 kroner per ansatt. Tallene 
inkluderer arbeidsgiver-avgift og pensjons- 
kostnader. Lønnsdifferansen innebærer at en 
ansatt i maritim næring i gjennomsnitt bidrar 
med 44 000 kroner mer i arbeidsgiveravgift 
enn en gjennomsnittsansatt i norsk næringsliv 
generelt. Det høres ikke så mye ut, men med 
over 110 000 ansatte blir det 4,9 milliarder 
kroner i økt arbeidsgiveravgift. Forskjellene  
i inntektsskatt er enda større. 

Med en inntekt på om lag 890 000 kroner  
i maritim næring vil en ansatt i gjennomsnitt 
i 2013 betale rundt 380 000 kroner i skatt, 
mens en gjennomsnittsansatt i norsk nærings-
liv vil betale om lag 200 000. Maritimt ansatte 
betaler med andre ord 180 000 kroner mer 
i skatt. Summerer vi denne forskjellen for alle 
ansatte, betyr det at ansatte i maritim næring 
til sammen betaler 15 milliarder kroner mer 
i skatt enn om de hadde vært en gjennom-
snittsansatt i norsk næringsliv. Fra dette 
beløpet må vi trekke subsidiene til sjøfolk. 
I 2013 ble det bevilget 1,7 milliarder kroner til 
tiltak for sysselsetting av sjøfolk om bord på 
skip i NIS og NOR, med andre ord mindre enn 
10 prosent av differansen i beregnede skatte-
inntekter. Vår beregning tyder på at kommu-
nenes og statens inntekter fra lønnskostnader 
i maritim næring i 2013 var omkring 20 
milliarder kroner høyere enn de ville vært  
med et lønnsnivå i næringen som tilsvarte 
gjennomsnittet i norsk næringsliv. Trolig er 
den reelle forskjellen enda høyere, fordi vi  
ikke har tatt hensyn til spredning i lønns- 
inntekt innad i næringene eller til variasjoner  
i arbeidsgiveravgift mellom regioner. 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Innovasjon og miljø

For at norsk maritim næring skal opprettholde sin posisjon som ledende i verden er det viktig  
at bedriftene ikke bare følger den internasjonale teknologi- og innovasjonsutviklingen, men at de  
er med og definerer denne utviklingen. Det fordrer kontinuerlig satsing på kunnskapsutvikling  
og innovasjon.  

 
 Den norske maritime næringen har gjennom historien skapt en lang rekke    
 viktige innovasjoner som har preget utviklingen av næringen nasjonalt og    
 globalt. Her er noen eksempler: 
 
 

2.5

 
• Heavy lift – ombygging av store tradisjo-  
 nelle tankskip til frakt av store og tunge   
 innretninger, for eksempel rigger, utviklet   
 av Dyvi på 1980-tallet 

   
• FPSO – flytende produksjonsskip utviklet  
 av Bergesen på 1980-tallet 

   
• Sylinderformede flytende plattformer   
 utviklet av Sevan 

  
• X-Bow skrogdesign, er en helt ny måte å  
 bygge opp skrog og baug på offshore-båter 

 
• Rensing av ballastvann – konkurrerende   
 teknologier og systemer utviklet av blant   
 annet Oceansaver og Optimarin 

   
 
 

 
• Dynamisk posisjonering – Kongsberg   
 Maritimes elektroniske system for  
 posisjonering av fartøy 

 
• LNG (liquid natural gas) som drivstoff i   
 ferger og offshore skip – der både motor- 
 leverandører og rederier har vært teknolo- 
 gidrivende i samarbeid med MARINTEK   
 (beskrevet i eget case); andre mer miljø  
 vennlige drivstoff inkluderer CNG, LPG  
 og ulike destillater 

   
• Utvikling av brenselceller i motorer,  
 der elektrisk energi frembringes fra  
 drivstoff ved hjelp av et oksidasjonsmiddel 

   
• Imarex – markedsplass/børs for  
 fraktderivater og andre finansielle  
 instrumenter   
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 Andre norske innovasjoner som er under utvikling er:

Innovasjonene er miljørettet 
Norges Rederiforbunds ambisiøse miljøvisjon 
er at «Norsk skipsfart og offshore entreprenør-
virksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp 
til sjø eller luft». Norges Rederiforbund går 
derfor i bresjen for mer forskning og utvikling 
på dette området, og for at denne forskningen 
omgjøres til målbare resultater. Et konkret 
tiltak hvor Rederiforbundet har spilt en aktiv 
rolle er ballastvannskonvensjonen som ble 
vedtatt i 2014. Rederiforbundet har vært en  
av de viktigste pådriverne for denne konven-
sjonen. Konvensjonen har ført til at norske 
utstyrsleverandører har kapret viktige posisjo-
ner i det som kan bli en stor bransje.

Rederiforbundets nullvisjon finner åpenbart en 
resonans i næringen. Det viktigste formålet for 
rederienes innovasjoner er å forbedre klima og 
miljø (se Jakobsen og Espelien, 2011). 
   

2.5.1. Klyngebasert innovasjon 
 
Felles for mange av disse innovasjonene er at 
de er skapt i tett interaksjon mellom kunder  
og leverandører, hvor erfaringsbasert kompe-
tanse spiller en sentral rolle. Innovasjonen  
i maritim næring er med andre ord klyngeba-
sert. Rederiene skaper ikke så mange innova-
sjoner selv, men de identifiserer nye behov  
og gir innovasjonsimpulser til skipsdesignere, 
verft, utstyrsprodusenter og forskningsaktører. 
Teknologi og nye løsninger utvikles i tett 
samarbeid mellom disse aktørene. Ofte blir 
ikke disse innovasjonsprosessene definert 
som forskning, noe som fører til at næringen  
i offentlige statistikker fremstår som mindre 
FoU-tung enn den faktisk er.

 
• Rensesystemer  som renser og gjenbruker 
 avløpsvann fra skip. 

 
• Begroing av skroget (hull fouling)  
 – Renseteknologier for hindre biologisk   
 vekst på ulike deler av skroget og med det  
 å forebygge maritim forurensing. 

 
• Skrubbere – Maritim næring er nå  
 startfasen i utvikling av maritime  
 skrubbere, som er installasjoner som    
 vasker gass og/eller fanger dråper.    
 Dessuten kan en skrubber utnytte varme 
 fra gass eller væske, og kondensere gass  
 til væske. 

 
 

 
• Krav til optimalt skipsdesign  
 – Det er betydelige energibesparelser å   
 finne ved hjelp av energieffektive løsninger  
 for skipsdesign med tanke på fasong    
 og skipsmaling, så vel som løsninger  
 for proporsjonssystemer, motor- 
 optimalisering og fremdriftssystemer. 

   
• Elektrisk drevne fartøyer og  
 ladestasjoner for skip  
 – Utvikling av teknologier forbundet med   
 elektriskdrevne fartøyer og ladestasjoner   
 for skip.detaljhandel med skipsutstyr. 
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Optimarin - båret frem av den 
maritime klyngen 

I februar 2004 ble ballastvanns- 
konvensjonen vedtatt i International 
Maritime Organization (IMO). 
Konsekvensen av konvensjonen  
er at alle skip som går mellom land  
nå må installere renseanlegg for 
ballastvann. Dette for å minimere 
sannsynligheten for spredning av 
skadelige marine organismer med 
ballastvann. Norske rederier var 
tidlig ute med å installere rense-
systemer for ballastvann på sine 
skip. Det har gjort at Norge i dag 
har to av de ledende selskapene 
som lager rensesystemer for 
ballastvann. 

Optimarin har vært en pioner innen 
rensing av ballastvann, og monterte 
det første fungerende rensesys- 
temet på cruiseskipet Regal 
Princess i 2000. Siden den gang 
har selskapet solgt over 330 
rensesystemer og har 28 ansatte. 
Grunnlaget for Optimarins virk- 
somhet ble lagt i en garasje på 
Tasta i Stavanger. Der utviklet 
Halvor Nilsen en prototype på et 
renseanlegg for ballastvann basert 
på en kombinasjon av UV-stråling 
og filtrering. Dette prinsippet ligger 
i dag bak Optimarins patenterte 
rensesystem.

til dieseldrevne ferger. Foreløpig er 
konstruksjonskostnadene betydelig 
høyere enn for dieselferger, men til 
gjengjeld er driftskostnadene langt 
lavere.

Det er verftet Fjellstrand, basert  
i Herad kommune, som står bak 
produksjonen av fergen som er 
deres første konstruksjon av skips- 
typen ZeroCat. Konstruksjonen  
kom i gang som resultat av en 
konkurranse utlyst av Samferdsels-
departementet og Vegdirektoratet  
i 2010, der målet var å skape en 
stillegående ferge med lavest mulig 
utslipp. En avgjørende faktor som 
gjør det mulig med en helelektrisk 
ferge er at overfarten er relativt kort 
(20 min) og at fergen har mulighet 
til å lade batteriene hver gang den 
tømmes og tar om bord nye 
passasjerer. Dette krever svært 
avanserte batterier som må kunne 
lades over 12 000 ganger årlig.

Selskapet har regnet ut at over 
halvparten av fergestrekningene  
i Norge er korte nok til at batteriene 
kan lades opp ved kai, og dermed  
er kandidater for overgang til 
el-ferger. Det er med andre ord et 
stort potensielt marked for el-ferger 
internt i Norge. Dette krever dog  
at kommunene er villige til å satse 
på miljøvennlige alternativer. Slik 
situasjonen er i dag er konstruk-
sjonskostnadene høyere for ZeroCat 
en dieseldrevne ferger, men til 
gjengjeld er driftskostnadene langt 
lavere. En investering i el-ferger 
krever dermed et langsiktig pers-
pektiv og evne til å tenke investe-
ring over skipets levetid. ZeroCat 
ble kåret til «Ship of the Year»  
i 2014 av shipping-magasinet
Skipsrevyen.  

Optimarin leverer mange mindre 
systemer til offshoreskip. Over flere 
år har selskapet bygd relasjoner  
til norske verft og rederier. Noe  
av Optimarins suksess skyldes at 
særlig offshorerederiene var tidlig 
ute med å installere rensesystem 
for ballastvann, og de valgt det lille 
norske selskapet. I et marked der  
få aktører kan vise til noe særlig 
referanser har de tidlige installasjo-
nene på norske offshoreskip vist 
seg å være veldig viktige. Dette har 
ført Optimarin i førersetet globalt 
hvor de har solgt systemer til de 
største rederiene og verkstedene  
i verden med skipsstørrelser opp  
til 55.000 DWT

Zero Cat – et vellykket offentlig 
innovativt innkjøp 

Et annet eksempel på miljøkrav 
som skaper innovative løsninger  
er El-fergen Zero Cat. 1. januar  
2015 settes verdens første el- 
drevne ferge i drift mellom Lavik  
og Oppedal langs E 39 i Sogn  
og Fjordane. Fergen har er døpt 
Ampere og har en kapasitet på 120 
biler og 360 passasjerer. El-ferger 
har tidligere ikke vært mulig å få  
til, men takket være en voldsom 
utvikling av batteriteknologien,  
først og fremst fra el-bilindustrien, 
har dette nå blitt et reelt alternativ 

NYE MILJØKRAV SKAPER MULIGHETER FOR NORSK MARITIM NÆRING

De senere årene har det vært et sterkt fokus for å gjøre maritim næring mer miljøvennlig.  

Det har ført til strengere miljøkrav i forskjellige deler av næringen. Norske rederier har  

vært langt fremme internasjonalt på å tilpasse seg til nye og strengere krav. Norske rederiers 

vilje til å investere ny teknologi har også ført til nye forretningsmuligheter for norske  

utstyrsleverandører. 
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Dette er norsk maritim næring 
– rederi, verft, utstyr og tjenester

3



34

3 Dette er norsk maritim næring – rederi, verft, utstyr og tjenester

Definisjonen på maritim næring:

 Med maritim næring mener vi alle virksomheter som eier, opererer,    
 designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer   
 skip og andre flytende enheter. 

Denne definisjonen er utarbeidet gjennom en rekke forskningsprosjekter og ligger til grunn  
for tallgrunnlaget i denne rapporten

Maritime hovedgrupper og undergrupper

Maritim næring består av en lang rekke 
virksomhetstyper – bransjer om man vil.  
Vi har valgt å dele næringen inn i følgende  
fire hovedgrupper og ti undergrupper. Mer 
utfyllende informasjon om de ulike rederi- 
typene finner man i vedlegget

Rederier, det vil si eiere og operatører av skip 
og andre flytende innretninger, som rigger, 
flytende produksjonsskip, floteller og lektere. 
Rederier er i enkelte av analysene videre 
inndelt i fire undergrupper: 

Deepsea, det vil si skipssegmenter som   
tank, tørrbulk, LNG, kjemikalier, container,   
general cargo og bilfrakt i utenriksfart  

Nærskipsfart, også kalt shortsea, det vil si   
nærskipsfart og innenriks fraktefart, samt   
passasjerferger  

Offshore, det vil si forsyningsfartøy, anker  
håndteringsfartøy, konstruksjonsfartøy,   
seismikk- og andre offshorerelaterte     

spesialskip, samt undervannsentreprenører 
Boring og produksjon, det vil si flyterigger,   
boreskip og flytende produksjonsenheter   
for olje og gass (FPSO-er). 

 
 

Verft, nybygg, vedlikehold, reparasjoner og 
modifikasjoner av skip og andre flytende 
innretninger  

Maritimt utstyr, det vil si produsenter av alle 
former for utstyr, fra fremdrifts- og kontroll-
systemer til skipsmaling og skruer, som 
benyttes i skip og andre flytende innretninger  

Maritime tjenester, dette er den bredeste 
gruppen bedrifter, og består blant annet av 
skipsdesignere, skips- og fraktmeglere, 
skipsforsikring, finansielle og juridiske tjenes-
ter, klassifisering, havne- og logistikktjenester, 
ingeniørtjenester, installatører av maritimt 
utstyr og skipsutstyrsforhandlere. Maritime 
tjenester deles inn i følgende undergrupper: 

Finansielle og juridiske, det vil si meglere,   
banker, finansiell rådgivning og tilretteleg  
ging, forsikring og advokattjenester 

Teknologiske, det vil si design, ingeniør- 
tjenester, klassifisering, FoU og anleggs  
virksomhet 

Havne- og logistikktjenester, det vil si   
havneselskaper, logistikk og spedisjon 

Handel, det vil si engros, agenturer og   
detaljhandel med skipsutstyr. 

3.1
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På den andre siden av skalaen finner vi 
deepsea-rederiene, som har hatt null-vekst 
siden 2004. Hadde man justert for inflasjon 
hadde deepsea-rederiene faktisk opplevd  
en nedgang. De første årene i perioden var 
veksten svak fordi norske rederier flyttet 
virksomheten ut av landet eller solgte seg  
ut av deepsea-markedene. Etter finanskrisen  
i 2008/2009 er det svak rateutvikling som er 
hovedforklaringen på den svake utviklingen. 
Selv om deepsea-rederiene har gjort det  
bedre de siste årene er ikke veksten større  
enn tre prosent per år. 2013 viser derimot  
en klar bedring i deepsea-rederienes drifts-
margin. I perioden 2008-2012 hadde deepsea- 
rederiene en gjennomsnittlig driftsmargin  
på minus en prosent, mens denne økte til  
åtte prosent i 2013.

 

Utvikling i maritime undergrupper

Figur 3 1 viser de ti maritime gruppenes 
størrelse i 2013, målt ved deres samlede 
verdiskaping. Den røde linjen viser gruppenes 
årlig verdiskapingsvekst i perioden 2004 til 
2013. De fire rederigruppene er markert med 
lyseblå søyler. De siste fem årene er det de to 
rederi-undergruppene offshorerederier og 
bore- og produksjonsselskaper som har 
opplevd den største veksten. 

Den klare offshoredreiningen kan også leses 
ut av grafen. I 2000 var deepsea-rederienes 
verdiskaping nesten fire ganger større enn 
offshorerederienes verdiskaping. Siden det har 
deepsea-rederiene opplevd nærmest nullvekst, 
mens vekstraten til spesielt offshorerederiene 
og bore- og produksjons-selskapene har vært 
over 20 prosent årlig. Offshore-rederiene gikk 
i 2012 forbi deepsea-rederiene målt i inntekter, 
og er dermed den største rederitypen målt i 
både omsetning og verdiskaping. Vekstraten 
har ellers vært spesielt sterk hos offshore 
utstyrsleverandører med de store lokomotive-
ne NOV, Rolls Royce, MHWirth og Kongsberg 
Maritim i front.
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3.3.1.  Rederienes omsetning og 
lønnsomhet øker igjen 

Det er rederiene som har vært vekstmotoren  
i næringen siste fem år. De har til sammen  
økt omsetningen med over 40 milliarder. 
Utviklingen har derimot vært ulik for de 
forskjellige segmentene. Mens omsetningen 
har falt kraftig siden finanskrisen for deep-
sea-rederiene, har den økt med nærmere  
35 milliarder for offshorerederiene. Norsk 
rederivirksomhet har totalt sett vokst kraftig 
siden 2004. Omsetningen har doblet seg  
fra 2004 til 2013, og rederiene omsetter for 
265 milliarder kroner i 2013.  

Lønnsomheten er også på vei oppover. Etter  
et kraftig fall i lønnsomheten etter finans- 
krisen, har rederienes driftsmargin økt til over 
10 prosent i 2013. Særlig offshorerederiene  
har opplevd en sterk lønnsomhet med en 
gjennomsnittlig driftsmargin på over 15 
prosent over de siste fem årene. I 2013 stod 
rederiene bak en verdiskaping på over 100 
milliarder for første gang. 95 prosent av 
veksten hos rederiene de siste fem årene har 
skjedd innenfor offshorerederiene og selska-
per som leverer bore- og produksjonstjenester.
  

Rederier

Norge har vært et av verdens ledende skips-
fartsland i 150 år, og periodevis har rederi- 
virksomhet vært av kritisk betydning for norsk 
økonomi. I perioden 1950 til 1970 utgjorde 
skipsfart om lag halvparten av norske eksport- 
inntekter (SSB 2012). I 1970 hadde 30 prosent 
av norske menn vært på sjøen i kortere eller 
lengere tid. Den historiske betydningen 
næringen har er dermed stor. I dag står reder- 
iene bak nesten hver fjerde eksportkrone som 
blir generert når en ser bort fra eksporten av 
olje og gass. Dette viser tydelig at rederivirk-
somhet fremdeles er viktig for norsk økonomi. 
Rederiene er den klart største enkeltgruppen  
i maritim næring, og i 2013 stod rederiene  
bak omkring 60 prosent av verdiskapingen i 
maritim næring. Rederiene sysselsatte nesten 
50 000 ansatte og hadde lønnskostnader på 
over 50 milliarder kroner. Rederivirksomhet 
omfatter både tradisjonelle deepsea-segmen-
ter som tank, bulk, kjemikalier, biler og LNG, 
men også petroleumsrettete virksomheter som 
offshore service-fartøy, flyterigger og flytende 
produksjonsskip (FPSO). I tillegg er nærskips-
fartsrederiene inkludert, det vil si rederier som 
frakter passasjerer og gods regionalt uten å 
krysse verdenshavene. De ulike skipstypene  
er beskrevet nærmere i vedlegget. 
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Perioden 2004-2008 kjennetegnes av sterk 
vekst hos rederiene. Etter flere år med høy 
vekst i omsetningen, falt omsetningen svakt 
tilbake i 2009 som følge av svak utvikling  
i fraktratene, spesielt for deepsea-rederiene. 
Særlig ble bilskipsrederier som Wallenius 
Wilhelmsen og Høegh Autoliners rammet 
brått og kraftig. Oljeselskapenes aktiviteter  
ble i mindre grad påvirket av finanskrisen. 
2009 ble derimot et meget godt år for bore- 
og produksjonsselskapene som økte sin 
omsetning med hele 14 milliarder kroner. 
Denne sterke veksten dekker over den svake 
utvikling spesielt i deepsea-segmentet dette 
året.

Lønnsomheten for rederiene følger i stor grad 
den samme utviklingen som omsetningen. 
Etter en økning i lønnsomheten fra begynnel-
sen av 2000-tallet med toppår i perioden 
2005-2008, sank driftsmarginene for rederne 
kraftig i 2009. Nedgangen henger både 
sammen med selve finanskrisen og overinves-
teringer i nye skip i årene opp mot krisen. 
Særlig er det deepsea-virksomhet som har 
trukket lønnsomheten for rederne ned, mens 
offshore- og bore- og produksjonstjenester 
har høyere driftsmarginer. Dette endret seg 
noe i 2013, hvor deepsea-rederienes lønnsom-
het gikk kraftig opp.

3.3.2. Flåtestørrelse

Den norskkontrollerte3 utenriksflåten er  
i 2014 på 38 millioner dødvektstonn, fordelt  
på nesten 1800 skip. Antall skip har vært 
forholdvis stabilt de siste fem årene. Av de 
1800 skipene er i overkant av en tredjedel 
ulike tørrbulkskip, en tredjedel offshoreskip, 
mens de resterende skipene er spredt på 
andre skipssegmenter. 

3  De økonomiske verdiskapingsanalysene inneholder 
kun aktiviteten til virksomheter lokalisert i Norge. 
Aktiviteten i selskapenes datterselskaper i andre land 
er ikke inkludert disse analysene. Flåtestatistikken  
derimot dekker rederienes globale skipsflåte, derav 
begrepet norskkontrollert utenriksflåte. Flåten som 
kontrolleres av John Fredriksens selskaper er ikke 
inkludert i denne statistikken fordi han ikke bor i Norge.

Nesten 60 prosent av den norskkontrollerte 
flåten seiler under utenlandsk flagg. Andelen 
har økt betydelig de siste årene. Andelen skip 
med norsk flagg (NOR- og NIS) har sunket fra 
62 til 42 prosent de siste 10 årene.

Den norske flåten målt i antall dødvekttonn 
ble redusert i 2009 og 2010, både som følge 
av finanskrisen og en utvikling i retning av mer 
spesialiserte skip. Etter 2010 begynte flåten  
å vokse, men veksten i 2013 var svært beskje-
den. I 2014 synker størrelsen på den norske 

 Norsk flagg (NIS/NOR) Utenlandsk flagg Totalt 

 Antall 1000 dwt Antall 1000 dwt Antall 1000 dwt 

 

Passasjerskip/ferger 8 262 6 134 14 396 

Gass tankere 45 2113 54 2355 99 4468 

Kjemikalietankere 109 3078 155 2614 264 5692 

Bøyelastere 7 757 52 6247 59 7004 

Andre oljetankere 38 4217 25 2373 63 6590 

Kombinasjonsskip 10 1045 8 730 18 v1775 

Bulkskip 63 3409 33 1086 96 4495 

Annen tørrlast 108 2328 415 3993 523 6321 

Offshore fartøy 348 1364 275 1136 623 2500 

 

Totalt 736 18311 1023 20534 1759 38845 

Tabell 3-1 Den norskkontrollerte skipsflåten fordelt på flagg og type skip (Status per 1.07.2014). Kilde: Rederiforbundet
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Verken volummål som dødvekttonn eller antall 
skip gir et godt bilde av den norske flåtens 
utvikling de siste årene. Siden skipene varierer 
betydelig i størrelse, kan flåtens volum øke 
selv om antall skip går ned. Lastekapasitet har 
også klare svakheter. Avanserte offshoreskip 
er ikke bygget for å maksimere fraktevolum, 
men for å utføre avanserte maritime operasjo-
ner. Å sammenligne oljetankere med offshore-
fartøy ved hjelp av dødvekttonn gir derfor liten 
mening. Skipenes verdi, målt i nybyggpris eller 
markedsverdi, er et bedre sammenlignings-
grunnlag. 

Menon har estimert verdien på verdensflåten 
ved å beregne verdien hvert år basert på 
nybyggpriser innenfor ulike skipssegmenter, 
justert for flåtens alder og størrelse. I figuren 
nedenfor er den norskkontrollerte flåtens verdi 
fordelt på åtte skipssegmenter illustrert. 
Figuren viser at den norske flåten har blitt 
dramatisk endret fra 2002 til 2012. Tankskip 
for råolje og oljeprodukter sto i 2002 for 22 
prosent av den samlede norske flåtens verdi, 
mens andelen var redusert til 5 prosent i 2012. 
Offshoreskipene har hatt motsatt utvikling. 
Offshoreskipenes andel av den norske flåtens 
totale verdi har økt fra 13 prosent i 2005 til  
43 prosent i 2013.

flåten igjen. Fallet skyldes en markant ned - 
gang i antall kjøpte skip i andrehånds- 
markedet kombinert med et lavt nivå på 
leveranser av nybygg. Mens nivået på nybygg 
har vært ganske jevnt de siste årene, har antall 
skip kjøpt i andrehåndsmarkedet variert mer. 
Tallene for 2014 tyder på at nivået på nybygg 
målt i dødvekttonn har falt. Dette kommer 
som følge av at tilveksten i flåten kommer 
innenfor offshoreskip som i dødvekttonn er 
mindre enn bulkskip. 

3.3.3.  Norge er verdens sjette største  
rederinasjon – målt i skipsverdi

Når man skal måle den norske maritime 
næringens internasjonale posisjon, er det 
vanlig å ta utgangspunkt i flåtestørrelse, målt  
i dødvekttonn. Lenge var Norge verdens tredje 
største skipsfartsnasjon, etter Japan og Hellas, 
målt i samlet tonnasje. Tyskland, Kina og USA 
passerte Norge for noen år siden, og i dag 
kontrollerer norskeide rederier verdens åtten-
de største handelsflåte. Samtidig har norske 
redere bygget opp en relativ stor, ung og 
avansert offshoreflåte som gjør den norske 
operative flåten til verdens nest største. 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

-6 000

-5 000

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

1H 20142013201220112010200920082007

Nybygg Kjøpt i andrehåndsmarkedet Salg/tapt Total eekt
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Figur 3-5 viser at den totale verdien av den 
norskkontrollerte flåten har steget kraftig fra 
2002 til 2013. Målt etter verdi har flåten blitt 
mer enn doblet, mens antall skip har økt svakt 
og antall dødvekttonn har falt. Riktignok har 
de fleste lands skipsflåter steget i verdi i den 
samme perioden fordi nybyggpriser har økt for 
alle skipstyper. Den norske flåten har imidler-
tid hatt spesielt høy verdiøkning som følge av 
den kraftige offshoredreiningen og den 

tilsvarende nedbyggingen av konvensjonelle 
oljetankskip. Dette har ført til at den norsk- 
kontrollerte flåten har omtrent like stor andel 
av verdensflåten i dag som tidligere, noe som 
er illustrert i figuren under. Norge har derimot 
falt i rangeringen blant verdens største skips- 
nasjoner fra en fjerdeplass i 2011 til verdens 
sjette største sjøfartsnasjon i 2013. Fallet 
skyldes at USA og Kina har økt verdien av  
sin flåte mer enn Norge. 
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Figur 3-5: Den norskkontrollerte flåtens andel av verdensflåten – målt i dødvekttonn og beregnet markedsverdi.  
Kilde: Lloyds/Menon
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2014 fortsatte veksten i verdien av norske 
utenriksrederiers ordrebøker, mens rigg 
ordrebøkene faller noe tilbake. 

Ordreverdien for skip har ligget stabil rundt  
66 milliarder kroner i perioden 2011 til 2013, 
men i andre kvartal 2014 har verdien økt til  
82 milliarder. Denne veksten er større enn 
fallet i verdien norske rederiers riggordrer  
på fire milliarder kroner.

3.3.4 Norske rederiers har ordrebøker  
for nærmere 125 milliarder kroner 

I juli 2014 hadde norske rederier en total 
ordrebok av skip og rigger på til sammen  
123 milliarder kroner, noe som er en økning  
på 6 prosent fra samme tid året før. Den totale 
ordreboken er omtrent halvparten av hva den 
var før finanskrisen, men samtidig 40 prosent 
høyere enn bunnivået i 2011. I andre kvartal 
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Figur 3-7: Norsk-kontrollerte rederiers ordrebok 2007-2014 målt i antall rigger og kontraktsverdi. Kilde: Rederiforbundet
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Antall skip som blir bestilt økte inn i 2014 til 
180 skip, noe som er økning fra 137 i 2013. 
Ordrebøkene kan gi et inntrykk av optimismen 
er på vei tilbake blant norske redere, men det 
er verdt å huske at disse bestillingene er gjort 
før oljeprisen begynte å falle sommeren 2014. 
Antall norske rigger bestilt gikk fra 18 i 2013  
til 13 i andre kvartal 2014.    

3.3.5. Skipene bygges i Kina, Norge 
og Sør-Korea

Kina er blitt det viktigste skipsbyggingslandet 
for norske rederier etter å ha doblet antall skip 
i ordreboken fra 2013 til 2014. Antall skip på 
bestilt fra norske redere hos norske verft falt 
fra 47 til 36. Store deler av disse bestillingene 
er spesialfartøy til offshoreoperasjoner for 
olje- og gassvirksomhet. Ettersom offshore- 
fartøy i stor grad er dyre og avanserte er Norge 
er norske verft også størst når ordenene måles 
i verdi. Vard fikk for eksempel sin største 
enkeltordre i juni 2014 på et konstruksjons-
skip. Skipet skal leveres til Solstad Offshore  
i 2016. 

Store tankskip og tørrbulkskip bygges i  
hovedsak på asiatiske verft. Kinesiske verft  
har de siste årene økt sine markedsandeler  
på verdensmarkedet kraftig innenfor disse 
segmentene og er den største leverandøren  
til norske rederier målt i dødvekttonn. I juli 
2013 var det bare 22 skip bestilt fra kinesiske 
verft, mens ett år senere var 56 skip bestilt  
fra kinesiske verft. 
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Deepsea-rederiene er gruppen av rederier 
med svakest vekst i Norge målt i verdiskaping 
og sysselsetting. Verdiskapingen for deep-
sea-aktørene er faktisk marginalt lavere i 2013 
enn i 2004. Det betyr ikke nødvendigvis at de 
norske deepsea-aktørene ikke lykkes i den 
internasjonale konkurransen. For å tilpasse 
seg økt konkurranse har selskapene økt 
aktiviteten i enheter utenfor Norge. Dessuten 
bygger selskapene i økende grad globale, 
desentrale organisasjoner, hvor man utnytter 
forskjeller i komparative fortrinn mellom 
landene. Dessuten ser det ut til at stadig flere 
deepsea-aktører reposisjonerer seg fra å være 
integrerte rederier til aktører som tar spesiali-
serte roller, for eksempel “tonnage providers”, 
det vil si finansielt orienterte selskaper som 
kjøper, selger, leier og leier ut skip og fraktka-
pasitet. Western Bulk og Frontline er eksem-
pler på selskap som lykkes med en slik 
posisjon. Rederiene som forblir integrerte  
ser i økende grad på seg selv som logistikk- 
selskaper som tilbyr et bredt spekter av 
tjenester. Wilh. Wilhelmsen er et godt  
eksempel på dette.

3.3.6. Deepsea-rederier – en forut-
setning for internasjonal handel

90 prosent av verdenshandelen fraktes med 
skip. Verdensøkonomien avhenger dermed av 
deepsea-rederienes innsats. Deepsea-rederie-
ne opplevde rekordhøye rater og lønnsomhet 
før finanskrisen, men som følge av overkapasi-
tet og lavere etterspørsel gikk rederiene inn  
i en ny krise. 2012 var et nytt kriseår for 
rederiene, og 2013 var også svakt innen en  
del segmenter. 

Deepsea-rederier, det vil si eiere og/eller 
operatører av skip som frakter varer på 
interkontinentale ruter, kan igjen deles i flere 
undergrupper; oljetankere, tørrbulk, bilfrakt, 
kjemikalier, gass og petroleumsprodukter, 
samt cruisetrafikk. Til sammen hadde 
norsk-registrerte deepsea-rederier i 2013 en 
omsetning i på 80 milliarder kroner, en ned-
gang fra 82 milliarder kroner i 2004. Finans-
krisen traff deepsea-rederiene hard, og fra 
2007 til 2009 falt omsetningen med 20 
milliarder. Dette skyldes i første rekke svak 
markedsutvikling. I 2008, som var toppåret  
for både tank og tørrlastshipping, lå snitt- 
inntjeningen for de store tørrlastskipene  
nær USD 100 000 dagen. I 2012 var den 
gjennomsnittlige inntjeningen USD 9 800 for 
de største bulkskipene, ned fra USD 15 500  
i 2011. 2013 ble heller ikke et godt år for de 
fleste segmentene innen deepsea shipping, 
men vurderingen av framtidsutsiktene har 
bedret seg markant i løpet av 2014.
 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Markedet for offshore serviceskip har tradisjo-
nelt vært regionalt avgrenset, men har i 
økende grad blitt globalisert i senere år. Den 
totale norske flåten besto sommeren 2014  
av 623 skip. I tillegg hadde norske redere en 
ordrebok på 63 skip. Vi finner offshorerederier 
langs det meste av kysten, med en konsentra-
sjon fra Karmøy til Ålesund. Blant de største 
rederiene er Farstad, DOF, Solstad, Eidesvik, 
Siem Offshore og Island Offshore. Mange av 
de norske rederiene har også datterselskaper  
i land som Brasil, Australia og Singapore. 

Offshorerederiene operer skip i tett kontakt 
med undervannsentreprenører og seismikk- 
selskaper. For eksempel har DOF tett sam- 
arbeid med Technip, mens Eidesvik opererer 
skip for seismikkselskapet CGG.

Undervannsentreprenører, som Subsea 7 og 
Technip Norge, installerer havbunnsutstyr, 
legger rør og utfører andre operasjoner på 
havbunnen. Ettersom stadig mer av offshore 
petroleumsaktivitet foregår på dypt vann, 
vokser behovet for undervannsentreprenøre-
nes tjenester. Utbyggingsprosjektene blir 
stadig større og mer krevende, noe som stiller 
økende krav til skip og utstyr. 

Norge har i dag flere verdensledende selska-
per innen geologi og seismikk, herunder blant 
annet PGS (Petroleum Geo Services) og 
EMGS. I tillegg til norskeide selskaper har 
også flere internasjonale aktører datterselska-
per i Norge, herunder blant annet Western 
Geco og Fugro. Osloregionen er hjem til en  
av verdens størst seismikksentre.

3.3.7. Offshorerederier

Norge har en stor og moderne offshoreflåte 
som ikke bare er ledende på norsk sokkel,  
men over hele verden. Faktisk er den norske 
offshoreflåten verdens nest største med  
i overkant av 600 skip, etter USA. Det er 
eksempelvis anslått at en fjerdedel av offsho-
refartøyene på det brasilianske markedet er 
norskkontrollert (Norges Rederiforbund, 2012). 

Offshorerederiene spiller en stadig viktigere 
rolle i den maritime klyngen. Mens rederiene  
i 2004 stod bak 13 prosent av næringens 
verdiskaping, er tilsvarende tall for 2013 24 
prosent. Offshorerederiene opplevde spesielt 
sterk vekst i 2004-2007, før veksten flatet noe 
ut. 

2013 var et nytt rekordår for norske offshore- 
rederier, med en total verdiskaping på 42 
milliarder, en økning på ni prosent fra 2012. 
Veksten er noe lavere enn den enorme veksten 
fra 2011-2012, men fortsatt vokser disse 
rederiene mer enn næringen ellers. Offshore- 
rederiene er også vært svært lønnsomt, med 
14 prosent i driftsmargin i 2013.

Offshorerederiene er sterkt representert i fire 
norske regioner: Møre og Romsdal, Oslofjor-
den, Bergensregionen og Haugaland/Sunn-
hordland. Førstnevnte er de mest betydnings-
fulle, men sammensettingen er ulik i de ulike 
regionene. I Møre og Romsdal finner man 
rederier som kontrollerer store flåter av 
offshore serviceskip, mens Oslofjorden er 
senteret spesielt for seismikk, men også 
undervannsentreprenører. Regionen huser 
store multinasjonale selskaper som PGS, 
WesternGeco og Technip. Haugaland/Sunn-
hordland er også forholdsvis sterk innenfor 
offshore serviceskip med selskaper som 
Solstad og Eidesvik, men miljøet er langt 
mindre enn på Møre. 
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Norske offshoreentreprenører er spesialister 
på å operere under krevende forhold, for 
eksempel store havdyp, komplekse geologiske 
strukturer og røft vær. Norske aktører spiller 
derfor en sentral rolle i utforskning og utvik-
ling av nye, drivbare felt. 

Norsk-registrerte bore- og produksjons- 
rederier hadde en samlet omsetning på 61 
milliarder kroner i 2013. Stavangerregionen 
utgjør senteret for denne gruppen med nesten 
to tredjedeler av den samlede verdiskapingen. 
Bergen er det andre senteret med i overkant 
av 20 prosent av bore- og produksjons- 
rederienes verdiskaping. I Bergen finner vi 
blant annet Odfjell Drilling som ble børs- 
notert i 2013. 

Markedet for bore- og produksjonstjenester 
har tradisjonelt vært regionalt, men er blitt 
gradvis mer globalt med selskaper som 
Seadrill og amerikanske Transocean (begge 
med norsk bakgrunn) som verdens to ledende-
aktører. Seadrill flyttet i 2012 sitt hovedkontor 
fra Stavanger til London. North Atlantic 
Drilling ble i 2011 skilt ut fra Seadrill og skal 
 

3.3.8. Bore- og produksjonsrederier

Olje- og gasselskapene har i stor grad kontra-
hert ut eierskap og drift av borerigger og 
produksjonsenheter til bore- og produksjons-
rederier. Med økt aktiviteten på norsk sokkel 
og økende investeringer hos oljeselskapene 
har denne gruppen selskaper vokst kraftig 
frem til 2014. Ved inngangen til 2015 ser  
man derimot en kraftig forverring i markeds- 
situasjonen.

  Bore- og produksjonsselskaper 
  kan deles inn i to hovedgrupper: 

 • Boring, flytende rigger og boreskip, 
 • Produksjon, flytende produksjons- 
  enheter (FPSO). 

Ettersom stadig mer av letevirksomhet og 
produksjon av olje og gass foregår på dypt 
vann, har markedet for flytende plattformer 
og boreskip vokst. Norske selskaper har vært 
aktive i dette markedet lenge. 
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Figur 3-9: Norsk-kontrollert riggflåte (2007-2014). Kilde: Rederiforbundet
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Framtidsutsiktene har snudd i løpet av 2014 
fra svært positive til svært negative. For første 
gang på flere år er det nå rigger i opplag i 
Norge. De svake framtidsutsiktene kan for 
eksempel ses gjennom aksjekursen til Seadrill 
og Odfjell Drilling som begge har falt med 
over 60 prosent på Oslo Børs i 2014. Norske 
redere har ifølge tall fra Rederiforbundet 13 
rigger under bygging i Asia per 1. juli 2014. 
Dette tilsvarer en fjerdedel av dagens norsk-
kontrollerte riggflåte. Ettersom hver enkelt 
rigg kan koste flere milliarder kroner, er ordre- 
verdiene på denne flåten betydelig. Med en 
ordreverdi på 40,1 milliarder er riggselskapene 
sin ordrebok om lag halvparten av rederienes. 

Markedet for mobile offshorerigger er av natur 
internasjonalt. Dette gjelder også for norsk-
kontrollerte rigger. Av de 50 norsk-kontrollerte 
riggene opererer 20 på norsk sokkel. På britisk 
sokkel er det for tiden 12 norske rigger. Andre 
betydningsfulle regioner for de norske riggene 
er Asia, Amerika og Afrika, med henholdsvis 
åtte, fem og to rigger. 

 

ha fokus på værharde operasjoner på dypt 
vann. North Atlantic ble i utgangspunktet 
værende med sitt hovedkontor i Stavanger, 
men nylig ble det besluttet at kontoret skal 
flyttes til Oslo.

Norske aktører er ikke kun dominerende 
innen for tradisjonell riggvirksomhet. Også 
innenfor FPSO-segmentet4  finner en viktige 
norske aktører. Selv om flytende produksjon 
regnes som et relativt nytt fenomen, strekker 
historikken seg mer enn 25 år tilbake i tid.  
Den norske FPSO-historien startet allerede  
i 1982, da Bergesen gikk inn i FPSO-virksom-
het, med et konvertert gasskip som opererte 
et felt for Chevron i Angola. Etter World Wide 
Shippings oppkjøp av Bergesen i 2003 har 
FPSO-virksomheten blitt skilt ut i et eget 
børsnotert selskap, BW Offshore. BW Offshore 
har seksten flytende produksjons- og lagrings-
skip i operasjon, noe som gjør selskapet til 
verdens største FPSO-selskap. Andre norske 
aktører er Teekay Petrojarl, Fred Olsen  
Production og Sevan. 
 
4 FPSO er en forkortelse for Floating Production 
Storage and Offloading. Se vedlegg for ytterligere 
beskrivelse.

3.3.9. Den norske riggflåten faller  
noe tilbake til tross for sterk vekst  
i markedet 

Den norske riggflåten har i likhet med skips-
flåten vært forholdsvis stabil frem til 2013.  
I 2014 falt antall norsk-kontrollerte rigger til  
et noe lavere nivå enn i 2009. Som følge av et 
kraftig press i oljeprisen og et økt kostnads- 
fokus hos oljeoperatørene, ser det nå ut som 
den voldsomme veksten er ved veis ende. 

Amerika Afrika Under reparasjon
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Figur 3-10: Norsk-kontrollert riggflåte fordelt på geografisk 
område (per. 2. kvartal 2014)) Kilde: Norges Rederiforbund 
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En bransje med lave marginer
Nærskipsfarten preges av lav og varierende 
lønnsomhet, på grunn av små volumer, lave 
frekvenser, eldre fartøy, sterk konkurranse og 
stadig mer fragmenterte verdikjeder. Spesielt 
innenriks sjøfart har hatt lave marginer, men 
også marginene på nærskipsfarten til andre 
land har vært begrensede. Lave driftsmarginer 
og begrenset inntjeningspotensial gjør at 
rederiene i liten grad er finansielt i stand til  
å foreta investeringer i mer effektive fartøyer.

Miljøvennlig nærskipsfart
Sjøtransport har betydelig lavere utslipp per 
tonnkilometer enn landtransporten. Frakt av 
en container fra Rotterdam til Alnabru med 
skip fremfor trailer sparer miljøet for utslipp 
tilsvarende tur/retur Oslo-Trondheim 21 
ganger med personbil. Videre har man over 
lang tid ønsket å avlaste veinettet med tanke 
på fremkommelighet, kapasitet og sikkerhet. 
Nye undersøkelser viser dessuten at vogn-
togene er den klart viktigste kilden til slitasje  
på det norske veinettet (Statens vegvesen/
Nationen.no). 

Samtidig skjer det mye på utviklingssiden  
for nye miljøteknologier. Utviklingen omfatter 
optimalisering av brenselceller, motorer og 
skipsdesign, overgang til elektriske løsninger 
og mer miljøvennlige drivstoff som gass og 
destillater, samt renseteknologier for drivstoff, 
ballastvann, gråvann og skrog. Noen tekno-
logier egner særlig godt for korte strekninger,  
for eksempel elektriske løsninger, hvor tilgang 
på lademuligheter står sentralt. Andre tekno-
logier har en regional forankring, fordi de er 
rettet mot forurensing som er regional av 
karakter, deriblant utslipp av nitrogenoksider, 
svoveloksider og svevestøv.

3.3.10. Nærskipsfart

Nærskipsfartsrederiene hadde en samlet 
omsetning i 2013 på 32 milliarder kroner, 
tilsvarende 12 prosent av rederienes omset-
ning. Med en total sysselsetting på 14 500 
ansatte er denne gruppen av rederier meget 
viktige aktører i den maritime klyngen. Hurtig-
ruten ble eksempelvis kåret til årets maritime 
opplæringsbedrift i 2013 av SNMK (Stiftelsen 
Norsk Maritim Kompetanse). Nærskipsfarten 
er i vekst med en omsetningsøkning siste år 
på åtte prosent og en økning i verdiskaping 
på fem prosent i 2013. Driftsmarginen har økt 
fra tre til fem prosent det siste året. Mye av 
denne veksten kan tilskrives en positiv utvik-
ling i Hurtigruta som har snudd et negativt 
driftsresultat i 2012 til et overskudd i 2013.

Nærskipsfart består av rederier som frakter 
gods og passasjerer internt i Norge eller 
mellom land i Europa. Hver dag anløper mer 
enn 100 norskkontrollerte skip europeiske  
havner. Mange av disse skipene opererer i 
nærskipsfart. De største aktørene som frakter 
passasjerer er Color Line, Fjord1 og Hurtig- 
ruten. Innenfor frakt av gods er Wilson og 
Sea-Cargo de to største aktørene i Norge. 

Nærskipsfarts-rederier kan deles inn i tre 
undergrupper: Kysttransport i Norge, regional 
fraktefart i Europa, og passasjerferger. 

Behovet for økt omfang av nærskipsfart 
i Norge.
Transportbehovet har gjennom de siste 
tiårene økt i takt med den sterke veksten  
i norsk økonomi. Miljøhensyn og kapasitets- 
begrensninger på veinettet har vært bakgrun-
nen for at det lenge har vært bred politisk 
enighet om å satse på nærskipsfart. Imidlertid 
har de politiske tiltakene vært begrenset5  
og utviklingen går fremdeles i feil retning. 

5 Dette er dokumentert i Menons evaluering av 
Stoltenberg-regjeringens maritime strategi, Stø  
kurs (Fjose, Holmen, Jakobsen og Mellbye, 2012) og  
i Menons evaluering av Innovasjon Norges maritime 
satsing (Jakobsen, Fjose, Mellbye, Wifstad og  
Gulbrandsen).
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OVERFØRING AV FRAKT FRA VEI TIL SJØ VIL SKAPE STORE GEVINSTER 

FOR SAMFUNNET

 
Det er bred enighet blant norske politikere om å flytte mer transport over fra vei over på sjø. 

Å flytte tungtransport over fra vei til sjø gir trafikksikkerhets- og miljøgevinst, ved at det 

reduserer antall tunge kjøretøy på veiene.  Markedet for sjøtransport har økt de siste årene, 

men veksten i biltransport har vært enda større. 

 

Arriva Shipping er et godt eksempel 
på hvordan transport på sjøen kan 
gi samfunnsmessige gevinster. 
Rederiet frakter hovedsakelig 
betong- og asfalttilslag, kull/koks, 
mineraler, gips, tømmer, salt, stykk- 
gods og prosjektlaster for kunder  
i Nord-Europa. I over 20 år har 
selskapet fraktet betongelementer 
til norske tunneler. Et enkelt skip 
kan alene frakte 450 betongele-
menter, mens en lastebil har 
kapasitet til å frakte fire elementer. 
Det betyr at et skip kan erstatte 110 
lastebiler, som fjernes fra norske 
veier. 
 
Et selskap som har lyktes med å 
flytte transport over fra land til sjø 
er Tschudi Logistics. Selskapet 
satser kun på transport på det 
europeiske kontinentet. Selskapet 
har lyktes med å bygge opp en 
lønnsom transportrute mellom 
Nederland og Storbritannia. Basert 
på en netto samfunnsgevinst på 
0,16 kroner/tonn-km for overføring 
fra vei til sjø, skaper Tschudi 
Logistics en årlig samfunnsgevinst  

skipene kan tryggere navigere langs 
kysten, som fører til lavere risiko for 
mennesker, miljø og verdiene om 
bord. Den teknologiske utviklingen 
har derimot ikke ført til en tilsvaren-
de modernisering av lostjenesten. 
Eksempelvis kan navigasjonsassis-
tanse gis fra sjøtrafikksentraler,  
på samme måte som i luftfarten.  
En mer moderne los-tjeneste kan gi 
bedre sikkerhet og lavere kostnader 
for sjøtrafikk.
 
Mange havner og tilhørende land- 
basert infrastruktur prioriteres ikke 
helhetlig nok i dag. Det gjør at av  
og på lossing tar lengre tid enn 
nødvendig. I tillegg fører det enkelte 
steder til trafikkproblemer fordi 
landtransport inn og ut av havnene 
ikke er godt nok tilrettelagt. Et 
eksempel er Color Line kaien i 
Larvik-sentrum. Her skaper Color 
Lines ankomst til byen trafikkork 
hver ettermiddag. En helhetlig 
løsning på dette ville skapt positive 
effekter både for Color Line, 
bilistene og Larvik by.  

i Europa på 600 millioner kroner 
kun for frakt til og fra Norge.
Det er i samfunnets interesser  
at nærskipsfarten i Norge øker  
i omfang. Dersom en skal lykkes 
kreves det både en satsing fra 
rederiene samtidig som ramme- 
betingelsene må legge til rette for 
lønnsom drift. I rapporten «Broen  
til Europa viser Rederiforbundet  
til flere områder hvor forbedrede 
rammebetingelser vil kunne øke 
transporten til sjøs.

I dag betaler sjøtransporten fire 
ganger så mange avgifter og 
gebyrer som veitransporten. 
Unødvendig kompliserte avgifter 
skaper merkostnader for sjøtrans-
port, og svekker konkurransekraften 
sammenliknet med vei. Derfor bør 
myndighetene se på mulighetene 
for å forenkle avgiftssystemet for 
sjøtrafikken. 

Det har vært en rivende teknologisk 
utvikling av navigasjons- og over- 
våkningssystemer i sjøtrafikken.  
En konsekvens av dette er at 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Maritime tjenester

Maritime tjenester omsatte i 2013 for over 97 milliarder kroner og sto bak 20 prosent av  
verdiskapingen i næringen, tilsvarende 35 milliarder kroner. Maritime tjenester sysselsetter  
28 000 mennesker med arbeid som spenner over et bredt spekter av virksomhetstyper, som 
skipsdesign, ingeniørtjenester, forsikring, megling og bankvirksomhet. Hovedgruppen består  
av fire undergrupper av selskaper som består av: 
 

  • Finansielle og juridiske tjenester 
 
  • Havne- og logistikktjenester 
 
  • Teknologiske tjenester  
 
  • Handelsvirksomhet.  
 
  - Av disse er teknologiske tjenester den klart største gruppen. 
 
 
 
Rederiene er avhengig av leveranser fra et bredt spekter av maritime tjenesteytere. De viktigste  
er skipsfinansiering, forsikring, sjørett, klassifisering, megling og havnetjenester. Norge har et av 
verdens mest omfattende miljøer for maritim tjenesteyting, og norske selskaper er blant de største 
og mest betydningsfulle i verden på flere områder. For eksempel har Det Norske Veritas GL  
(DNV GL) klassifisert 21 prosent av verdens seilende flåte. I 2013 klassifiserte selskapet hele 22 
prosent av nybyggingskontraktene (DNV, 2013). DNB og Nordea (med sine shippinghovedkontor  
i Norge) er verdens to største tilretteleggere av skips-finansiering. Gard og Skuld er blant de 
ledende leverandører av sjøforsikring, og Fearnley og Platou er tilsvarende innenfor skipsmegling. 
Norge har også internasjonalt ledende kompetanse innenfor sjørett, for eksempel i form av selska-
per som Nordisk Skipsrederforening og Wikborg Rein. Også innenfor forskning og undervisning 
markerer norske aktører seg internasjonalt, for eksempel Nordisk institutt for sjørett på Universite-
tet i Oslo, Marinteknisk institutt på NTNU, Marintek (del av Sintef-konsernet) og flere regionale 
høyskoler. 

3.4
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3.4.2. Teknologiske tjenester

Teknologiske tjenester består av en lang rekke 
type virksomhetstyper, som klassifisering, 
ingeniørtjenester, teknologisk FoU, skips- 
design og installasjonsarbeid. Til sammen 
omsatte denne gruppen for 35 milliarder 
kroner i 2013, en økning på ti prosent fra  
året før. 

På mange måter er DNV GL så store og 
betydningsfulle at de bør behandles som en 
gruppe for seg. Dette gjøres nedenfor. I tillegg 
presenteres også skipsdesign, samt tekno- 
logisk forskning og konsulentvirksomhet. 

Det Norske Veritas GL (DNV GL) er en av 
Norges største kunnskapsbedrifter med 
nesten 2500 ansatte i Norge, 2000 av disse 
ved hovedkontoret på Høvik utenfor Oslo. 
I desember 2012 ble det kunngjort at DNV 
skulle fusjonere med Germanische Lloyd. 
Dermed ble et av verdens ledende klassesel-
skap for skip og leverandør av rådgivnings- 
tjenester innen olje og gass, fornybar energi  
og el-forsyning skapt. Det nye selskapet er  
et av verdens tre største sertifiseringsorganer.
Selskapet opererer i et globalt nettverk med 

3.4.1. Tjenesteleverandørenes 
utvikling

Maritim tjenesteyting har opplevd en viss 
stagnasjon de siste årene. Fra 2004 til 2008 
ble omsetning og verdiskaping mer enn 
doblet, men omsetning og verdiskaping falt  
i både 2009 og 2010 før det snudde i 2011.  
Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med fem 
prosent, mens driftsmarginen steg fra åtte  
til ti prosent. 

Lønnsomheten i næringen er forholdsvis stabil 
over perioden. I perioden 2004 til 2013 lå 
driftsmarginene i gjennomsnitt på rundt ti 
prosent. Det er særlig selskaper som leverer 
finansielle og juridiske tjenester som løfter 
lønnsomheten. 
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Figur 3-11: Norske maritime tjenesteyters samlede omsetning og driftsmargin (2004-2013). Kilde: Menon/Bisnode
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3.4.3. Finansielle og juridiske  
tjenester

De maritime finansielle og juridiske tjenestene 
har en samlet omsetning på om lag 13,4 
milliarder kroner fordelt på 2 486 ansatte.  
I 2013 går denne undergruppen forbi verftene 
målt i verdiskaping. Undergruppen er preget 
av høye marginer og svært høy verdiskaping 
per ansatt. Rederivirksomhet er svært kapital- 
intensivt, hvilket fører til at långivere og 
finansielle tilretteleggere har en sentral 
betydning. I tillegg er skipsfartsmarkedene 
svært volatile, noe som stiller høye krav til 
risikovurdering og markedskompetanse blant 
de finansielle aktørene. Oslo er vertskap for 
noen av verdens mest kompetente banker  
og finansaktører, noe som ikke minst skyldes 
Norges posisjon i internasjonale skipsfarts-
markeder gjennom flere hundre år. Det kan 
også nevnes at Oslo Børs er Europas største 
og verdens nest største shippingbørs etter 
New York Stock Exchange (Oslo Børs, 2015). 

Bank og finanshus: Fordi rigg- og skipsinves-
teringer er svært kapitalkrevende, er det vanlig 
å organisere lånefinansiering i «syndikater», 
hvor én bank tar rollen som tilrettelegger. 
Tilretteleggeren garanterer for lånesummen 
og setter sammen en gruppe långivere. DNB 
og Nordea har i mange år vært verdens to 
største tilretteleggere av slik skips- og rigg- 
finansiering. Begge bankene har sitt shipping-
hovedkontor i Oslo. De to bankene tilrettela 
lån på til sammen 99 milliarder kroner i 2013, 
det er en fjerdedel av alle slike lån i verden 
(Dealogic, 2014).  Av de to bankene er det 
Nordea som har de største utlånene på til 
sammen 51 milliarder kroner i 2014, hvorav  
det meste er til finansiering av offshorelån. 
DNB er i 2014 den nest største innen formid-
ling av maritime lån, men er størst innen 
formidling av lån til shippingmarkedet.

Da finanskrisen slo inn høsten 2008 ble det 
bråstopp i kredittilgang til rederier, mens 
utlånsvirksomheten gradvis har normalisert 
seg siden. Flere av de spesialiserte shipping-

mer enn 500 kontorer i 100 land, totalt 16 000 
medarbeidere fra nærmere 100 ulike nasjoner 
(hvorav nær 2160 er norske), og en årlig om-
setning på mer enn 15 milliarder kroner i 2013. 
Et av DNV GLs viktigste konkurransefortrinn 
er investering i forskning og innovasjon. DNV 
GL har en lang historie ved å årlig bruke om- 
kring fem prosent av inntekten til forskning og 
innovasjon.

DNV GL er en uavhengig, selveiende stiftelse 
grunnlagt i 1864 av norske sjøassurandører. 
Formålet med foreningen var å bidra til en 
ensartet fastsettelse av en skipsteknisk 
standard (klassifikasjon) og dermed til økt 
sikkerhet til sjøs. De viktigste aktivitets-
områdene i dag er skipsklassifisering, sertifi-
sering (særlig ISO 9000) for industri- og 
offshore-bedrifter, samt konsulentvirksomhet. 
DNV påser blant annet at nær 5000 skip og 
offshoreinstallasjoner oppfyller internasjonale 
krav til standarder og utstyr om bord. Før 
fusjonen med GL var 14,6 prosent av den 
seilende verdensflåten klassifisert av DNV 
(DNV, 2011). Etter fusjonen har selskapet 23 
prosent av det globale klassemarkedet for 
skip. 

Skipsdesign: Her finner vi flere store norske 
aktører i et marked som gradvis internasjonali-
seres, for eksempel Wärtsilä Ship Design, 
Rolls-Royce Marine og Vard Norway Offshore 
Design. Felles for disse er at de har utenland-
ske eiere, men at kompetansemiljøene og 
verdiskapingen er lokalisert i Norge. Det finnes 
også en rekke norskeide designselskaper, som 
Salt Ship Design, Skipsteknisk og Ulstein 
Design. Sistnevnte har en voksende mengde 
internasjonale designoppdrag. Deres X-bow 
design benyttes på en rekke ulike skipstyper. 

Teknologisk forskning og konsulent- 
virksomhet: MARINTEK i Trondheim, en  
del av Sintef, er den klart største og viktige 
FoU-leverandøren i den maritime næringen  
i Norge. Selskapet solgte FoU-tjenester for 
rundt 300 millioner kroner i 2013. 
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produksjonsenheter. Noen mindre norske 
skipsmeglerfirmaer har spesialisert seg på 
bestemte segmenter, og kan være ledende  
på sine områder internasjonalt.

Platou er Norges største – og et av verdens 
ledende – skipsmeglerselskaper. Selskapet ble 
i november 2014 kjøpt av det britiske skips- 
meglerselskapet Clarksons. RS Platou opere-
rer innenfor alle skipssegmenter, samt rigger, 
og har en egen økonomisk analyseenhet. 
Omtrent halvparten av de om lag 200 ansatte 
jobber på Oslo-kontoret. De øvrige er spredt 
på datterselskaper i Houston og Singapore  
og filialer i Cape Town, Lagos (Nigeria), 
Moskva og København. Fearnley følger hakk  
i hæl og har relativt lik profil som Platou.

Advokatselskaper: Skipsfart blir stadig mer 
krevende juridisk, og advokatselskaper spiller 
en viktig rolle på en lang rekke områder; for 
eksempel sjørett, transportrett, konkurranse-
rett, samt due diligence-prosesser i forbindelse 
med kjøp og salg av skip og kjøp og salg av 
bedrifter. Wikborg Rein og Simonsen Vogt 
Wiig er de to ledende advokatselskaper innen 
sjørett, sammen med det spesialiserte Nordisk 
Skipsrederforening. Alle de andre store 
advokatselskapene i Norge, for eksempel 
Thommessen, BA-HR og Wiersholm, har også 

bankene, har måttet ta store tap og ble 
der med sterkt svekket etter finanskrisen.  
DNB og Nordea har kommet langt bedre ut av 
kriseårene og vært i stand til å opprettholde 
aktiviteten overfor rederikundene. Sterke 
langsiktige bånd til bankene blir kritiske for 
rederiene i krisetider, og tilgang til betydnings-
fulle kapitaltilbydere lokalt i den norske 
maritime klyngen kan være et konkurranse- 
fortrinn for norske redere. 

I tillegg til de to store bankene har andre 
banker, som Danske Bank, SEB og Spare-
bank1, samt finanshus som Pareto og First 
Securities betydelig aktivitet mot skip, rigger 
og andre maritime virksomheter. 

Megling: Skipsmeglere opererer i fire  
seg menter; befraktning, kjøp og salg av skip 
og rigger, nybygging og opphugging. Skips-
meglerfirmaer finnes langs hele kysten, men 
med hovedtyngde i Oslo- og Bergensregionen. 
Blant norske skipsmeglerfirmaer finnes noen 
av verdens største og ledende skipsmegler- 
firmaer, som i tillegg til egne økonomiske 
analyseenheter også er etablert i andre viktige 
sentre for skipsfart rundt i verden, for eksem-
pel Singapore, London, Hong Kong og  
Houston. Disse firmaene opererer innenfor  
alle skips-segmenter, samt rigger og flytende 
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tjenester en samlet omsetning i 2013 på 14,8 
milliarder kroner. Regionalt er Stavanger, 
Bergen og Nord-Norge de viktigste områdene. 
Store deler av virksomheten der er knyttet opp 
mot olje- og gassvirksomhet. 

Samtidig er det fortsatt en del viktige selska-
per som arbeider opp mot tradisjonell skips-
fart. Grieg Logistics, Scandinavian Shipping  
& Logistics og Wilhelmsen Maritime Services 
og er store logistikkselskaper. LKAB Norge  
og Oslo Container Terminal er store selskaper 
innen lasting og lossing, mens Coast Center 
Base og Vestbase er blant de største forsy-
ningsbasene. De to siste basene er eid av 
Norsea Group som også satser internasjonalt 
både i Storbritannia og Australia.

3.4.5. Handel med utstyr til skip og 
flytende enheter

Den siste undergruppen under maritime 
tjenesteytere er handelssegmentet. Engros- 
og detaljhandel med utstyr og andre produkter 
til skip og flytende enheter hadde i 2013 en 
samlet omsetning på 33,8 milliarder kroner, 
ned fra 34,4 milliarder i 2011. Gruppens verdi- 
skaping var på 4,3 milliarder kroner samlet,  
og antall ansatte er ca. 4 800. Den klart 
største delen av de maritime handelsbedrifte-
nes omsetning er knyttet til salg av drivstoff, 
bunkers, til skip. Scandinavian Bunkering, 
Bergen Bunkers og Bunker Oil er de tre 
største selgere av drivstoff. Bergen Bunkers 
ble i november slått konkurs som følge at 
morsselskapet, det danske selskapet OW 
Bunkers, gikk konkurs. Bergen Bunkers hadde 
11 ansatte, 19,8 millioner i driftsresultat og en 
omsetning på hele 4,4 milliarder kroner. 

Wilhelmsen Ships Service og Pon Power  
er de største engroshandlere av utstyr. Pon 
Power er eid av Caterpillar og produserer 
motorer for fremdrift og kraftgenerering.  
Det norske selskapet er et salgskontor.  
Kraemer Maritime i Tromsø er også en 
betydelig aktør i markedet. 
 

betydelig aktivitet rettet mot maritim virksom-
het. I tillegg er Nordisk institutt for sjørett ved 
Universitetet i Oslo blant de ledende akade-
miske sjørettinstitutter i verden. 

Fremdeles preges advokatvirksomhet av 
nasjonale markeder som følge av ulike nasjo-
nale jurisdiksjoner, med unntak av britiske 
selskaper som opererer globalt med engelsk 
rett. Wikborg Rein, Thomessen og Simonsen 
Vogt Wiig er gradvis i ferd med å internasjona-
lisere virksomheten, men primært for å 
betjene norsk-kontrollerte selskaper.

Forsikring: Skipsfart har alltid vært kapital- 
krevende og risikofylt. Til tross for at antall 
forlis og ulykker har vist en nedgående trend 
gjennom det meste av etterkrigstiden er like 
fullt forsikring fremdeles et svært sentralt 
område innenfor skipsfart. Sjøforsikring om- 
fat ter forsikringsselskaper som tilbyr sjø kasko 
(Hull), ansvarsforsikring (P & I), forsikring av 
frakt (Cargo), byggerisiko, tidstap, krigsforsik-
ring (inkl. pirataksjoner), juridisk forsvar og 
forsikringsmeglere. 

The Nordic Association of Marine Insurers 
(CEFOR) er sjøforsikringsselskapenes bransje-
forening i Norden. Deres målsetning er å 
styrke det nordiske sjøforsikringsmarkedet 
basert på en omfattende skadeservice, samt 
fremme medlemmenes felles interesser. Blant 
de største norske skipsassurandørene finner  
vi Gard, Skuld, Norwegian Hull Club og Codan 
(dansk med filial i Bergen), samt de største 
meglerforetakene; Willis, Marsh og Aon. 

3.4.4. Havne- og logistikktjenester

Havne- og logistikktjenester består av selska-
per innenfor drift av havneanlegg og forsy-
ningsbaser, spedisjon, lasting og lossing,  
logistikk-rådgivning, samt lufttransport til og 
fra skip og rigger. Leverandørene av logistikk- 
tjenester opererer i internasjonale markeder, 
mens havnedrift og forsyningsbaser er typiske 
lokale tjenester. Til sammen hadde de om lag 
350 leverandørene av havne- og logistikk- 
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har fem verft i Norge. Verftene Langsten, 
Brattvåg, Aukra og Søviknes er lokalisert  
i Møre og Romsdal, mens Brevik verft er i 
Telemark. På tross av dårlige resultater i store 
deler av den internasjonale skipsbyggings- 
industrien leverte Vard et driftsresultat på hele 
1,3 milliarder kroner i 2012. I tillegg til Vard er 
Kværner Stord, Ulstein, Kleven, Bergen Group 
og Havyard de største aktørene.

I Norge er Møre og Romsdal det store skips-
byggingsfylket. De tre verftsgruppene Vard 
Group, Kleven Maritime og Ulstein Verft står 
for det meste av verdien av nye skip som 
bygges i Norge. Det produseres nesten ikke 
skip i andre høykostland som Norge, men 
norske verft har aldri hatt så høy verdiskaping 
som i 2013. 

6 I statistikken inkluderes verft som bygger, reparerer 
eller arbeider med modifikasjoner av skip og andre 
flytende enheter. Livbåtprodusenter er definert som 
utstyrleverandører og ikke som verft. Verft som i 
hovedsak bygger plattformer eller subsea-installasjo-
ner er ikke inkludert.

Verftene går inn i 2015 med fulle  
ordrebøker

Norske verft har klart seg godt i en tøff inter- 
nasjonal konkurranse og går inn i 2015 med 
rekordhøye ordrebøker. Norske skips- og 
offshoreverft har en samlet omsetning i 2013 
på over 37 milliarder kroner og sysselsatte 11 
100 ansatte6 . Verftene står for fem prosent  
av maritim nærings samlede verdiskaping og 
ti prosent av de ansatte. Verftene har opplevde 
sterk vekst i omsetning fra 2004 til 2009.  
I 2010 falt omsetningen med 17 prosent, men 
siden da har verftene hatt positiv vekst, men 
noe lavere enn i perioden fra 2004 til 2009. 

I dag er gruppen dominert av verft som desig - 
ner og bygger ulike typer offshorefartøy. Disse 
verftene har spilt en nøkkelrolle i utviklingen 
av den norske offshoreflåtens posisjon som 
verdens mest avanserte. De har også bidratt  
til at norske rederier har en viktig pådriverrolle 
innenfor miljøvennlig skipsfart. 

Vard er det største verfts-gruppen med en 
omsetning på over ni milliarder kroner i 2013. 
Gruppen bygger i hovedsak offshoreskip og 

3.5
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INNOVASJON ER VANSKELIG, DET ER DERFOR IKKE ALLE GJØR DET

Kleven er det største norskeide verftsgruppen i Norge og har 770 ansatte og 3,2 milliarder  

i omsetning i 2013. Selskapet har to verft, Kleven Verft i Ulsteinvik og Myklebust Verft  

i Gursken. Over flere år har selskapet skilt seg fra andre industriselskaper i Norge ved  

å flytte produksjon tilbake til Norge. Når en større del av bygging og innredning gjøres  

på samme sted får verftet bedre kontroll på kvalitet og kostnader. Det har også vist seg  

å være god butikk og selskapet leverte et driftsoverskudd på 172 millioner i 2013. 

Kleven verft har siden 1944 drevet 
båtbyggervirksomhet i Ulsteinvik  
og er en del av den sterke maritime 
Møreklyngen. Verftet har de siste 
årene bygget seks skip i året og har 
fulle ordrebøker for årene fremover. 
Selskapet lager hovedsakelig topp 
moderne offshore skip, men har 
også bygd en yacht til den New 
Zealandske milliardæren Graeme 
Hart med en oppfølgingsordre på 
ytterligere en yacht. Kleven har  
i tillegg inngått en avtale med 
diamantprodusenten De Beers om 
å levere et skip for å gruvedrift av 
diamanter på havbunnen. Skipet er 
tegnet på Marin Teknikk på Møre 
og vil være utstyrt med et bredt 
spekter av spesialutstyr. 

For å kunne bygge skip i Norge  
har Kleven måtte vært innovativ og 
funnet nye og bedre måter å gjøre 
ting på. Det viktigste grepet verftet 
har gjort er en storstilt satsing på 

Myklebust, i tillegg til en generell 
økning i aktiviteten. For Kleven er 
det viktig å fortsatt gjøre stålarbei-
det i Norge. De mener at de ikke 
kan lage bedre båter hvis man 
setter vekk den grunnleggende 
kompetansen om hvordan stål 
funger. Fagarbeidere og sveiserne 
har viktige innspill til designere  
og som gjør det mulig å bygge 
stadig bedre skip. 
 
Fra Kleven verft ser man rett over 
på en av selskapets sterkeste 
konkurrenter, Ulstein verft. Viljen  
til å konkurrere og til å stå opp 
tidligere enn konkurrenten er noe 
verftet alltid har hatt, og ikke noe 
som kom med verftene i Kina. 

sveiseroboter. I løpet av de siste to 
årene har Kleven bygget om deler 
av verftet og utviklet en robotlinje, 
som utfører sveisearbeid som 
tidligere ble utført utenlands. 
Kleven er en pionér i dette arbeidet. 
Ingen andre verft i Norge har 
tidligere brukt så avanserte roboter 
i så stort omfang til skipsbygging.  
Å legge om produksjonen på et 
verft som er i full drift har vært 
krevende, men for Kleven er det 
ikke et alternativ å stoppe å utvikle 
seg, det er naturlig for dem.

Roboter kan gjøre sveisejobber 
raskere og bedre enn hva mennes-
ker kan. Robotene har ikke ført  
til færre arbeidere i hos Kleven, 
snarere tvert imot. Fra 2010 til 2014 
har ansatte på verftet økt fra 230  
til 320 personer. Dette skyldes blant 
annet at stadig mer av arbeidet 
flyttes fra utlandet og underleveran-
dører tilbake til Ulsteinvik og 
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3.5.1. Stabil omsetning og lønnsomhet

Verftene har vekst i omsetning og antall 
ansatte fra 2012 til 2013. Driftsmarginen er  
4 prosent, det samme som 2012. Verftene 
varsler at det blir tøffere fremover grunnet 
kostnadskutt i Nordsjøen. Det kan bety at 
driftsresultatene vil bli lavere i årene som 
kommer.

Fallet i driftsmargin fra 2011 til 2012 skyldtes 
tap i skipsdivisjonen i Bergen Group og i Vard 
Group. I 2013 falt driftsmarginen for de fleste 
av de større verftene, mens Bergen Group har 
forbedret resultatet og Vard Group har samme 
driftsmarginen som året før. 

Verftenes omsetning har økt betydelig mer 
enn lønnskostnadene de siste årene, noe som 
tyder på at norske verft har økt outsourcings-
graden de senere årene. I stedet for å ansette 
flere, har mange verft inngått kontrakter med 
bemanningsselskaper. Dette øker verftenes 
fleksibilitet og kan være en fornuftig tilpasning 
til store variasjoner i ordreinngang. 

3.5.2  Store ordrebøker inn i tøffere tider 

I 2014 økte norske verft verdien av sine 
ordre bøker kraftig. På tross av fallende oljepris 
kom det flere store bestillinger inn til norske 
verft. Disse sikrer aktivitet gjennom hele 2015, 
men det er bekymring i bransjen for at lav 
oljepris over lengre tid vil føre til færre kontrak-
ter i fremtiden. Norske verft bygger hoved-
saklig skip brukt i petroleumsnæringen, men 
det leveres også skip til andre segmenter. 
Eksempelvis skal Kleven levere et skip spesial-
bygget skip for diamantleting og Ulstein fikk i 
januar 2015 kontrakten om å bygge to skip for 
vedlikehold av offshore vindkraftinstallasjoner.  

I årene etter finanskrisen steg offshoreandelen 
av ordrebøkene igjen til omtrent 90 prosent av 
verdien av fremtidige ordrer. Det er de største 
verftene i Norge, Vard, Kleven Maritime og 
Ulstein Verft, står for over 90 prosent av 
verdien på kontraktene i 2014. 
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Brødrene Aa i Sogn og Fjordane produserer 
hurtigbåter i karbonfiber-komposittmaterialer. 
I tilegg er det flere mindre verft som produ-
serer fritidsbåter. Viknes, Windy, Goldfish, 
Saga, Ibiza og Skibsplast er eksempler på 
norske aktører i denne gruppen.  

Det finnes også flere mellomstore verft. Et 
eksempel er Fjellstrand, som bygget Norges 
første batteriferge (se eget case), Simek og 
Fiskerstrand. 

Fo
to

: A
nn

a-
Ju

lia
 G

ra
nb

er
g 

/ 
B

LU
N

D
ER

B
U

S
S



58

DE MARITIME NÆRINGSMILJØENE 

For noen tiår siden var skipsverft og rederier etablert i de fleste byer langs kysten fra Oslo til 

Tromsø. I dag er maritim næring blitt vesentlig mer geografisk spesialisert. I dag er verftene  

i hovedsak lokalisert langs vestlandskysten, spesielt i Møre og Romsdal. Rederiene er også 

blitt geografisk konsentrert. Deepsea-rederier finner vi nå primært i Bergen og Oslo, mens 

offshorerederiene er lokalisert langs vestlandskysten, gjerne i nærheten av verftene.

At verft og rederier har forsvunnet 
fra mange byer langs norskekysten, 
betyr ikke at de har mindre betyd- 
n ing for norske regioner. Snarere 
tvert imot: Verftene har aldri bygget 
skip for så store verdier som i dag, 
og rederiene har aldri hatt så høye 
inntekter som i dag. Faktisk kan vi 
være ganske trygge på at vi ikke 
hadde hatt noen internasjonalt 
konkurransedyktig maritim næring  
i Norge i dag hvis ikke regionene 
hadde blitt spesialisert og konsen-
trert.

Det er mange sterke lokale klynger  
i maritim næring. Skipsfartsklyngen 
i Bergen, boreutstyrsklyngen i 
Kristiansand og maritime tjenester  
i Oslo er noen eksempler. 

Den regionale spesialiseringen er et 
uttrykk for klyngedannelse. Med en 
næringsklynge mener vi en gruppe 
bedrifter og kunnskapsaktører som 
er samlokalisert og som utnytter 
såkalte eksterne stordriftsfordeler. 
Det vil si at de høster gevinster av  
å dele kunnskap, infrastruktur, 
arbeidsmarkeder og eksponering  
i internasjonale markeder. 

De lokale klyngene i maritim næring 
blir stadig mer globalisert. Nærin-
gen har alltid vært internasjonal, 
men det nye er at selskapene 
utvikler globale organisasjoner og 
at store utenlandske konsern legger 
regionale hovedkontor og kompe-
tanseenheter i de lokale klyngene. 
For eksempel har Rolls Royce valgt 
å legge sitt europeiske opplærings-
senter til kunnskapsparken i 
Ålesund. 

De økte klyngemessige utfordringe-
ne som globaliseringen represente-
rer har ført til opprettelsen et eget 
program for de mest globale 
klyngene i Norge – Global Centre  
of Expertise. Det er kun de aller 
største klyngene med de sterkeste 
globale posisjonene som vil bli 
tildelt et GCE-prosjekt. Det ble  
i 2014 bestemt at de to første 
GCE-prosjektene blir NODE- 
klyngen i Kristiansand og den 
maritime klyngen på Møre. Igjen 
viser dette hvilken posisjon det 
maritimt orienterte næringslivet  
har i Norge.

Disse gevinstene tar mange former, 
for eksempel i kraft av at kunnskap 
utvikles og spres blant aktørene  
i klyngen. Gevinstene skapes også 
gjennom konkrete samarbeids- 
prosjekter og ved at regionen blir 
mer attraktiv og kan tiltrekke seg 
kompetente personer bedrifter 
utenfra. Disse prosessene er 
selvforsterkende: Jo sterkere 
klyngeeffekter, desto større vekst.

Klyngebasert vekst kommer ikke 
nødvendigvis av seg selv. Derfor  
har norske myndigheter etablert 
klyngeutviklingsprogrammet 
Norwegian Centre of Expertise 
(NCE). Det eksisterer i dag 12 slike 
NCE-klynger. Flere av disse er helt 
eller delvis maritime. De største  
og mest kjente er Maritimt Møre, 
NODE (boreutstyrsklyngen på 
Sørlandet) og Kongsberg (Systems 
Engineering). Disse tre lokale 
klyngene har opplevd en kraftig 
verdiskapingsvekst de siste årene. 
Kongsbergmiljøet har for eksempel 
hatt en verdiskapingsvekst de siste 
8 årene som er 60 prosent høyere 
enn veksten til sammenlignbare 
miljøer (se Menon-rapport nr 40/12). 
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forholdvis stabil. Driftsmarginen falt fra ti 
prosent i 2012 til syv prosent i 2013. Fallet  
i driftsmargin skyldes svakere marginer hos 
både de store og mindre aktørene. 

Norske utstyrsprodusenter er spredt på en 
lang rekke produktgrupper, mer eller mindre 
spesialisert mot skipssegmenter og andre 
flytende innretninger. Kongsberg Maritime  
er verdens ledende leverandør av dynamisk 
posisjonering (DP) og har også internasjonale 
posisjoner i kontroll- og overvåkningssystemer. 
Kristiansandsbedriftene NOV (National 
Oilwell Varco) og MHWirth dominerer  
verdensmarkedet for boreutstyr. Jotun er  
med 20 prosent global markedsandel innen 
skipsmaling en verdensledende produsent av 
skips- og offshoremaling. Rolls-Royce Marine 
er blant de ledende motor- og fremdrifts- 
system-produsenter. Frank Mohn, IP Huse, 
Palfinger, TTS, Brunvoll og Autronica er andre 
utstyrsprodusenter i Norge med sterk inter- 
nasjonal posisjon i sine markeder.

Maritimt utstyr

Maritime utstyrsprodusenter i Norge har 
opplevd en meget sterk vekst det siste tiåret, 
men de siste fem årene har veksttakten falt 
noe tilbake. I 2013 hadde utstyrsprodusentene 
en samlet omsetning på nesten 100 milliarder 
kroner sysselsatte 25 000 ansatte. Denne 
gruppen utgjør dermed 20 prosent av nærin-
gens samlede omsetning og 22 prosent av de 
ansatte. 

Det bygges fortsatt svært mye spesialisert 
utstyr til skip og andre flytende innretninger  
i Norge. De siste ti årene har utstyrs- 
produsentene vært i kraftig vekst. Dette 
skyldes dels økt etterspørsel på norske verft 
og blant norske rederier, men hovedsakelig at 
utstyrsprodusentene har lykkes stadig bedre 
på internasjonale markeder. Utviklingen har 
derimot vært svakere etter 2008. Noe av dette 
kan forklares med konsernendringer som har 
ført til at deler av selskapet som er mindre 
rettet mot maritimt utstyr har blitt skilt ut eller 
solgt. Samtidig har verdiskapingen vært 
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De to største selskapene, National Oilwell 
Varco (NOV) og Rolls-Royce Marine, står for i 
overkant av 40 prosent av denne omsetningen. 
Disse selskapene, som begge har utenlandske 
eiere, har hatt kraftig vekst de siste årene. 
NOV alene har mer enn femtendoblet omset-
ningen fra 2,1 til 32 milliarder kroner i perioden 
2004 til 2013. Kun siste år har omsetningen 
økt med nesten ni milliarder kroner. Økningen 
siste år tilsvarer nesten hele omsetningen til 
den nest største aktøren Rolls Royce. NOV er 
en så dominerende aktør i bransjen at deres 
utvikling delvis skjuler utviklingen til de andre 
leverandørene. Ser en bort fra NOV har drifts - 
marginene for utstyrsleverandørene ellers 
ligget relativt stabilt på 6-8 prosent i hele 
perioden siden 2004. Unntaket er 2013 hvor 
driftsmarginen faller ned til under fem pro-
sent. 

3.6.1. Utstyrsleverandørenes omsetning 
øker igjen, mens lønnsomheten fortsatt 
faller 

De norske maritime utstyrsprodusentene 
har hatt en sterk vekst i omsetningen på til 
sammen 30 prosent de siste tre årene. Fem-
års perioden setter under ett har dermed kun 
vært svak positiv, ettersom omsetningen falt 
kraftig de to årene etter finanskrisen. Lønn-
somheten har falt hvert år siden finanskrisen, 
og marginene fortsetter å falle inn i 2013. 
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Figur 3-14: Norske utstyrsprodusenters samlede omsetning (mrd. Kroner) og driftsmargin (2004-2013).  
Kilde: Menon/Bisnode 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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4 Åtte maritime regioner

Vi finner maritimt næringsliv langs hele kysten av Norge, fra Finnmark i Nord til Halden i Sør-Øst. 
To viktige utviklingstrekk har funnet sted de siste 10-20 årene. For det første er næringen blitt mer 
konsentrert i lokale, spesialiserte klynger. For det annet har veksten vært klart sterkest i de regione-
ne og lokale klyngene som er rettet mot olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen og internasjonalt. 

Haugaland/Sunnhordland er et godt eksempel på offshoredreiningen. Haugesund var for noen tiår 
siden var en av landets ledende skipsfartsbyer, er regionen nå preget av offshorerederier, offshore-
verft og skipsdesign til offshorefartøy. I Møre og Romsdal er denne utviklingen enda tydeligere, 
med en sammenhengende verdikjede av selskaper som spesialiserer seg på skipsutstyr, design og 
bygging av offshorefartøy, samt et stort antall offshorerederier. I Oslofjord-området går utviklingen 
i retning av kunnskapsbasert tjenesteyting, både innenfor finans og IKT. Spesialiseringen er trolig 
både sunn og nødvendig, og er et uttrykk for at den nasjonale næringen er i ferd med å bli mer 
integrert. Mer outsourcing og større internasjonalisering muliggjør spesialisering.

Regioninndelingen følger grensene for de regionale Maritimt Forum-organisasjonene. Hensikten 
med dette er blant annet å sikre at den regionale inndelingen følger de reelle koblingene som 
eksisterer i næringen. Denne inndelingen vil bli supplert med en oversikt over de viktigste nøkkel-
tallene for maritim næring fordelt på fylker. I tillegg finnes en kommuneoversikt som vedlegg 
bakerst i rapporten.

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Verft, utstyr og offshorerederier dominerer  
i denne regionen. Det er den verdensledende 
offshorerettede klyngen som inkluderer verft, 
offshorerederiene og utstyrs- og tjeneste- 
levandører som er driveren for næringsutvik-
lingen i regionen. Sørlandet og Haugaland/
Sunnhordland er omtrent like store, men har 
veldig ulik oppbygging. Sistnevnte har en bred 
og balansert profil, mens Sørlandet domineres 
av utstyrsproduksjon (boreutstyr). I de to 
nordligste regionene dominerer rederiene 
verdiskapingen, og i Nord-Norge står nær-
skipsfarten omtrent alene for halvparten av 
verdiskapingen i næringen. Dette er også 
landets to minste maritime regioner.

Selv om den regionale spesialiseringen i 
mari tim næring har blitt stadig større de siste 
årene, betyr ikke det at regionene fungerer 
uavhengig av hverandre. Tvert imot skaper 
regional spesialisering økt avhengighet og 
tettere koblinger mellom regionene. For 
eksempel har alle regionale klyngene tette 
koblinger til det teknologiske kunnskaps-
miljøet i Trondheim, og de fleste kjøper finans- 
ielle og juridiske tjenester fra aktørene i Oslo.

En nasjonal næring med økende  
regional spesialisering

De maritime regionene varierer betydelig både 
i profil og i størrelse. Oslofjordregionen, som 
dekker Akershus, Østfold, Buskerud og Vest- 
fold i tillegg til Oslo, er den største i Norge 
med mer enn 45 milliarder kroner i samlet 
verdiskaping. Regionen hadde meget sterk 
vekst fra 2011 til 2012, mens veksten har vært 
svakere fra 2012 til 2013. Deepsea-rederier  
er sammen med offshorerederier den største 
gruppen i Oslofjordregionen. Også maritimt 
utstyr og finansielle og juridiske tjenester  
har en betydelig størrelse. Den nest største 
regionen er Stavangerregionen. Her utgjør 
bore- og produksjonsrederier nesten halvpar-
ten av verdiskapingen i Stavangerregionen. 
Bergensregionen er den tredje største regio-
nen, med deepsea-shipping, bore- og produk-
sjonstjenester og offshorerederier som de tre 
største gruppene. Bergen er med andre ord en 
region dominert av rederivirksomhet. Bergens-
området har en total verdiskaping på i over-
kant av 30 milliarder kroner i 2013. Møre og 
Romsdal er fjerde størst av regionene. 
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Figur 4-1: Maritim verdiskaping fordelt på 10 undergrupper i åtte regioner i mrd. kroner (2013)
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Det maritime Norge – en nasjonal næring   
med økende regional spesialisering

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 33,2 13,7 %
Omsetning 88,7 14,1 %
Ansatte 20 083 6,4 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 9,5 % 11,4 %

—  Stavangerregionen  —

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 14,6 11,2 %
Omsetning 29,8 9,8 %
Ansatte 9 277 2,5 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 13,6 % 11,4 %

— Haugalandet/Sunnhordaland —  

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 31,1 9,7 %
Omsetning 90,8 7,0 %
Ansatte 20 071 3,6 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 8,1 % 7,5 %

—  Bergensregionen  —  

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 23,8 15,6 %
Omsetning 70,5 17,0 %
Ansatte 17 322 7,7 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 9,3 % 10,2 %

—  Region Nordvest  —  
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Vi finner maritimt næringsliv i hele 
landet, fra Finnmark i Nord til Halden  
i sørøst. To viktige utviklingstrekk  
har preget næringen de siste 10-20 
årene. For det første er næringen blitt 
mer konsentrert i lokale, spesialiserte 
klynger. For det andre har veksten  
vært klart sterkest i de regionene  
og lokale klyngene som er rettet mot 
olje- og gassvirksom heten i Nordsjøen 
og internasjonalt. 

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 6,0 8,6 %
Omsetning 15,4 9,5 %
Ansatte 7 740 3,4 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 5,4 % 3,8 %

—  Nord-Norge  —  

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 5,8 10,3 %
Omsetning 12,8 8,7 %
Ansatte 4 395 2,2 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 7,0 % 3,4 %

—  Midt-Norge  —  

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 44,9 6,5 %
Omsetning 141,8 6,1 %
Ansatte 22 705 0,2 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 8,4 % 7,8 %

—  Oslofjorden  —  

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 14,7 15,0 %
Omsetning 48,4 16,3 %
Ansatte 10 548 5,5 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 8,7 % 10,0 %

—  Sør  —  
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4.1.2. Vestlandsdreining 

Verdiskapingen i maritim næring har vokst 
med 23 prosent siste fem årene, men denne 
utviklingen har vært langt fra jevnt fordelt 
utover landet. 80 prosent av veksten de siste 
fem årene er det de fire Vestlandsregionene 
Stavanger, Møre og Romsdal, Haugaland/ 
Sunnhordland og Bergen som står bak. I dag  
står Vestlandet bak 59 prosent av næringens 
verdiskaping, opp fra 50 prosent i 2004. 

4.1.3. Maritim næring er viktig  
langs hele kysten av Norge

I 2013 var den samlede omsetningen blant 
aktørene i maritim næring nesten 500 milliar-
der kroner. Næringen sto bak en verdi skaping 
på 174 milliarder kroner og sysselsatte  
mer enn 112 000 mennesker. Næringen er 
betydningsfull for mennesker langs hele den  
30 000 km lange norske kysten, men relativt 
sett er den klart viktigst på Vestlandet, i kraft 
av å utgjøre en høy andel av verdiskaping og 
sysselsetting i Vestlandsregionene.

 

4.1.1. Kompetanse- og nærings- 
messige tyngdepunkt

I kartet er de kompetanse- og nærings- 
messige tyngdepunktene i maritim næring 
plottet inn. De ulike delene av maritim næring 
har sine tydelige hovedsenter i ulike deler  
av landet. Bergen og Oslo er de ledende  
deepsearederi-byer i Norge, mens Møre har 
den klart største gruppen offshorerederier. 
Stavanger har en dominerende stilling for 
riggselskaper og undervannsentreprenører,  
og de fleste norske seismikkselskaper er 
lokalisert i Oslo-området. Oslo er også  
Norges ledende, og et av de viktigste, sentre 
for finans ielle og juridiske tjenester. Kristian-
sand er verdensledende senter for boreutstyr, 
og Trondheim er det nasjonale senteret for 
maritim teknologi og forskning. 
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Figur 4-2: Maritim nærings andel av næringslivets samlede verdiskaping i regionen i 2013. Kilde: Menon/Bisnode
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Sysselsettingsveksten i maritim næring er 
svakere enn verdiskapingsveksten. Det skyldes 
at næringens produktivitet gradvis økes, slik  
at hver ansatt skaper større verdier. De siste 
fem årene har sysselsettingsveksten vært på 
13 prosent, noe som er halvparten av vekst- 
raten før 2008. Veksten har i absolutte tall 
vært høyest i Stavangerregionen og i prosent  
vært sterkest i Møre og Romsdal. I Møre og 
Romsdal har antall ansatte nesten doblet  
seg på ti år.

Figuren nedenfor viser antall ansatte i maritim 
næring i de åtte regionene, samt endring i 
antall ansatte fra 2004 til i dag. Oslofjorden 
har flest ansatte, tett etterfulgt av Bergens- 
regionen og Stavangerregionen. Figuren viser 
at alle regionene har flere sysselsatte i 2013 
enn i 2004.

I Møre og Romsdal og Haugaland/Sunnhord-
land er maritim andel av samlet verdiskaping 
høy. Over 30 prosent av verdiskapingen i disse 
to regionen kommer fra maritim næring.  
I Stavangerregionen står maritim næring bak 
mer enn 20 prosent av verdiskapingen om en 
ser bort fra oljeoperatørene. For alle de fire 
Vestlandsfylkene samlet står maritim næring 
bak 22 prosent av næringslivets totale verdi-
skapingen. Dette understreker næringens 
sterke posisjon i denne landsdelen. 

 4.1.4. Sysselsettingen vokser i alle 
regioner, bortsett fra Oslofjorden 

Rolls Royce Marine, National Oilwell Varco, 
Color Line, Det Norske Veritas GL og Kongs-
berg Maritime er de fem bedriftene med flest 
ansatte i maritim næring. Til sammen syssel-
setter de i underkant av 15 000 ansatte i 
Norge eller 13 prosent av næringens ansatte. 
De samme selskapene har tillegg langt flere 
ansatte utenfor Norge. 
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Figur 4-3: Regional fordeling av sysselsetting 2004 og 2013. Kilde: Menon/Bisnode
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Maritim næring i 19 fylker

Gjennom hele Norges historie har nærhet til havet vært viktig, og i dag bor 
fortsatt nesten 75 prosent av Norges innbyggere langs kysten. Fremdeles er 
Norges avhengighet av havets ressurser høy, og maritim næring spiller her en 
nøkkelrolle. Særlig er næringen viktig på Vestlandet. Over femti prosent av 
den maritime verdiskapingen i Norge er generert fra de tre fylkene Rogaland, 
Hordaland og Møre og Romsdal. Særlig Rogaland og Møre og Romsdal  
kjennetegnes av sterke miljøer som arbeider opp mot offshorevirksomhet.
 
Førstnevnte er det fylket som har den klart høyest verdiskaping av fylkene  
i Norge i 2013. Oslo/Akershus og Hordaland er fylkene hvor deepsea- 
rederiene står sterkest, mens en finner de største utstyrsprodusentene  
i Vest-Agder, Møre og Romsdal og Hordaland. Rogaland og Hordaland  
var de to regionen med sterkest vekst i 2013. Sammen stod de to dermed  
bak mer enn femti prosent av næringsvekst i 2013. 

Om man bruker verdiskaping som mål var Hordaland, Rogaland og Oslo  
omtrent jevnstore i 2004. I dag er derimot verdiskapingen nesten dobbelt så 
høy i Rogaland som i Oslo. Det skyldes at Oslos verdiskaping innen deepsea- 
segmentet har vært svak, mens Rogalands offshorevirksomhet har ført til  
en tredobling i den maritime verdiskaping. Ser man på Oslo og Akershus 
sammen har veksten derimot vært sterkere. Det fylket som har hatt den  
relativt største veksten er Vest-Agder som har femdoblet verdiskapingen 
siden 2004. Veksten her skyldes i all hovedsak produsentene av boreutstyr  
i regionen, National Oilwell Varco og MHWirth (tidliger Aker MH). Denne 
veksten var klart sterkest i de tre årene 2004 til 2008, men har også fortsatt 
etter dette. Fylket, og regionen rundt, er hjem til en sterk klynge som leverer 
høyteknologisk utstyr for bruk på plattformer, rigger og skip (NODE-klyngen.
Ser man på den relative betydningen, dvs. maritim nærings andel av nærings-
livets verdiskaping i fylket, er bildet noe annerledes. Maritim næring er da 
spesielt viktig i fem fylker: Møre og Romsdal, Rogaland, Vest-Agder, Horda-
land og Aust-Agder. I alle disse fylkene står maritim næring bak mer enn 15 
prosent av verdiskapingen i næringslivet. Møre og Romsdal er det fylket hvor 
maritim næring er aller mest betydningsfull, og her bidrar næringen med 30 
prosent av verdiskapingen. Den maritime klyngen på Møre er blant de svært  
få komplette maritime klynger i verden med internasjonalt ledende rederi, 
verft og utstyrsprodusenter. 
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Tabell 4-1: Fylkesfordelte nøkkeltall for maritim næring i 2013. Tall i milliarder kroner. Kilde: Menon/Bisnode
 

  Fylkesnavn   Verdiskaping   Omsetning   Sysselsetting 

       

AKERSHUS   12,3   43,8    6 759 

AUST-AGDER   3,8   10,3    3 150  

BUSKERUD   2,1   6,0    1 823  

FINMARK   1,1   2,5    2 550  

HEDMARK   0,1   0,2    114  

HORDALAND   31,8   91,5    19 517  

MØRE OG ROMSDAL  23,8   70,5    17 322  

NORDLAND   2,9   7,8    2 785  

NORD-TRØNDELAG  0,5   1,3    725  

OPPLAND   0,0   0,0    23  

OSLO    24,8   68,8    8 735  

ROGALAND   44,1   109,8    25 943  

SOGN OG FJORDANE  3,0   7,8    3 970  

SVALBARD   0,0   0,0  -    

SØR-TRØNDELAG   5,3   11,5    3 670  

TELEMARK   0,8   2,2    1 095  

TROMS    2,1   5,1    2 406  

VEST-AGDER   10,1   35,9    6 303  

VESTFOLD   4,6   19,2    3 928  

ØSTFOLD   1,0   3,8    1 323  

 

Totalsum    174,2   498,0    112 141 
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Oslofjorden

Oslofjorden er den største maritime regionen  

i Norge målt i verdiskaping, omsetning og 

sysselsetting. Region Oslofjord er også den 

største regionen geografisk sett, bestående  

av fem fylker på Østlandet. I 2013 omsatte  

de maritime selskapene for over 130 milliarder 

kroner, sysselsatte over 20 000 og stod bak  

en verdiskaping på nesten 45 milliarder kroner. 

Regionen er hjem til en nærmest komplett 

klynge hvor kun sterke aktører på verftssiden 

mangler. 
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  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 44,9 6,5 %
Omsetning 141,8 6,1 %
Ansatte 22 705 0,2 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 8,4 % 7,8 %

— Oslofjorden —  
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Det andre store regionale senteret finnes 
mellom Kongsberg og Horten med verdens-
ledende utstyrsprodusenter som Kongsberg 
Maritim. Disse to kommune stod alene bak i 
underkant av 7 prosent av total verdiskaping  
i regionen. 

Oslofjorden – tjenester i Oslo og utstyr 
langs kysten 
 

Oslofjorden er hjem til verdensledende 
selskaper innen klassifisering, verdens nest 
største markedsplass for shipping (Oslo Børs), 
verdens to største shippingbanker og viktige 
rederier innenfor deepsea, nærskipsfart og 
offshore. 

Selv om regionen består av fem fylker er den 
maritime virksomheten sentrert langs kysten 
mellom Oslo og Horten. Over 80 prosent av 
regionens verdiskaping på 45 milliarder i 2013 
kommer fra de tre kommunene Oslo, Asker  
og Bærum. 

4.2 

Tabell 4-2: Nøkkeltall for næringen i Oslofjordregionen mrd. kroner (2013). Kilde: Menon/Bisnode

 2012 2013 Vekst 2012-2013 Årlig vekst 2004-2013 

 

Verdiskaping 41,6 44,9 8,10 % 6,50 % 

Omsetning 132 141,8 7,50 % 6,10 % 

Ansatte 21 961 22 705 3,40 % 0,20 %

   Endring 2012-2013 Gjennomsnitt 2004-2013 

Driftsmargin 6,70 % 8,40 % 1,70 % 7,80 % 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Deepsea-rederiene er den undergruppen med 
høyest verdiskaping i regionen. Totalt stod 
selskapene i denne gruppen bak en verdiska-
ping på over 11 milliarder eller i underkant av 
hver fjerde verdiskapingskrone. Disse aktørene 
ble kraftig påvirket av finanskrisen og opplev-
de en kraftig nedgang i både omsetning og 
lønnsomhet. Nå ser det ut til å den vonde 
trenden har snudd og deepsea har nesten like 
høy verdiskaping som i 2008. 

Oslo er Norges sentrum innenfor finansielle  
og juridiske tjenester. Foruten rederiene består 
miljøet i Osloregionen av banker (f.eks. DNB 
og Nordea), forsikringsselskap (f.eks. Skuld), 
skipsmeglere (f.eks. Fearnley og Platou), 
klasseselskaper (primært Det Norske Veritas), 
skipsdesignere (f.eks. Aker Marine Constru-
ctors og Offshore Design), utstyrsprodusenter 
(f.eks. Kongsberg Maritime), grossister  
(Wilhelmsen Maritime Services), advokater 
(for eksempel Nordisk Skibsrederforening, 
Wikborg Rein, Simonsen Vogt Wiig, og 
Thommessen) og Oslo Havn.

Selv om regionen er den største maritime 
regionen målt i absolutte tall, utgjør næringen 
beskjedne seks prosent av næringslivet. Det 
skyldes at næringslivet i Oslo-regionen utgjør 
halvparten av landets samlede verdiskaping  
i næringslivet. 
 
Med unntak av skipsbygging er det maritime 
miljøet i hovedstadsområdet tilnærmet kom - 
plett. Rederiene er den dominerende aktør-
gruppen og den naturlige kjernen i miljøet.  
Til sammen står de bak 60 prosent av verdi-
skapingen i regionen. Noe overraskende er 
offshorerederiene nesten like stor verdi skaping 
som deepsea-rederiene i regionen. Offshore-
rederiene opplevde en kraftig vekst fra 2011  
til 2012 og doblet verdiskapningen i løpet av 
året. Veksten skyldtes kraftig vekst i de store 
seismikkselskapenes virksomhet. Oslo-
regionen er et av verdens viktigste sentre for 
seismikk med hovedkontor til selskaper som 
PGS og TGS Nopec og større kontorer for 
selskaper som WesternGeco, CGG, Spectrum 
og Fugro. PGS alene omsatte for nesten ni 
milliarder kroner i 2013.
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Figur 4-4: Maritim nærings andel av næringslivets samlede verdiskaping i regionen i 2013. Kilde: Menon/Bisnode
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I regionen fortsetter veksten i omsetning,  
som har vært jevn siden 2009, men næringen 
har lavere omsetning enn den hadde i 2008. 
Under finanskrisen var det særlig deepsea- 
rederiene som drev nedgangen, dette segmen-
tet mistet 30 prosent av omsetningen sin. 
2013 var et godt å for deepsea-rederiene  
i regionen og hadde en driftsmargin på ni 
prosent.  

Driftsmarginen for den maritime næringen  
i regionen har svingt en del etter finanskrisen, 
men de to siste årene har driftsmarginen 
steget. 2013 ble et godt år målt i omsetning 
og sysselsetting, men på tross av dette var 
sysselsettingen bare marginalt høyere i 2013 
enn i 2004, og ser ut til å falle noe tilbake  
i 2014. Her skiller Oslofjorden seg ut fra de 
andre regionene. 

Siden 2004 har regionen hatt en svak vekst  
i verdiskaping sammenlignet med de andre 
regionene. Fra år til år svinger veksten i 
verdiskapingen mye. Fra 2011 til 2012 økte 
verdiskapingen med hele 23 prosent, mens 
fra 2012 til 2013 er veksten i regionen bare  
åtte prosent. 

På flere av områdene er Oslo-selskapene blant 
verdens ledende. For eksempel hadde DNV 
GL over 20 prosent av det globale markedet 
for klassifisering. DnB og Nordea er verdens to 
største tilretteleggere av skipsfinansiering, og 
begge har sitt hovedkontor for shipping i Oslo. 
Oslo Børs er også en viktig aktør i den mari-
time klyngen. Målt i antall noterte selskaper er 
børsen den største shippingbørsen i Europa 
og nest størst i verden.

Totalt inkluderer Oslo Børs sin shippingindeks 
25 selskaper som til sammen har en markeds-
verdi på nesten 200 milliarder kroner7. I tillegg 
kommer offshorerederier og bore- og produk-
sjonsselskaper. Nye noteringer på børsen viser 
også at Oslo Børs fortsatt blir sett på som 
attraktiv for maritime aktører, men også at 
aktørene er viktige for børsen i seg selv. Av  
19 nye noteringer i 2014 var syv maritime 
bedrifter. 

7  Per 05.01.2014
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Figur 4-5: Utvikling i omsetning og driftsmargin for Oslofjordregionen (2004-2013). Kilde: Menon/Bisnode
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Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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4.2.1. 
 
Nøkkeltall for regionen 2013 (mill. kroner). Kilde: Menon/ Bisnode 

 

Kommunenavn   Ansatte   Omsetning  V erdiskaping

Oslo                    8 735    68763   24838

Bærum                    4 832    36228   10210

Horten                    1 590    4358   1663

Kongsberg                   1 074    3280   1365

Asker                    1 061    5090   1515

Sandefjord                   793    2886   934

Larvik                     674    2070   662

Tønsberg                     466    7604   636

Fredrikstad                  407    983   325

Moss                     378    1639   418

Drammen                    337    1322   290

Nøtterøy                     307    2134   672

Skedsmo                     197    585   122

Ås                     165    434   150

Halden                     140    278   68

Oppegård                    139    288   68

Sarpsborg          127    267   45

Vestby                     125    378   70

Rygge                     117    370   91

Lier                     108    431   125

Modum                     101    284   91

Røyken                      99    258   110

Frogn                      83    288   47

Stokke                      50    103   44

Kongsvinger                     49    75   33

Ski                      45    158   40

Sørum                      43    152   41

Øvre Eiker                 40    52   16

Ullensaker                     39    167   6

Aremark                      38    26   15

Hurum                      37    237   44

Rakkestad                     33    57   23

Tjøme                      28    52   14

Hvaler                      24    82   19

Ringsaker                     20    27   16

Elverum                      19    28   8

Gjøvik                      17    26   10

Råde                      17    20   4

Spydeberg                     15    41   11

Svelvik                      14    18   8

Askim                      13    16   7

Krødsherad                     12    55   9

Andre kommuner med færre  
enn ti sysselsatte                     98    204   65
 
Totalt                   22 705    141814   44947
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Region Sør

Region Sør består av de to Agderfylkene  

samt Telemark. Regionen har gått fra  

å være en tradisjonell skipsfartsregion til  

en spesialisert klynge for leveranser til olje-  

og gassvirksomhet. Utstyrsprodusenter  

har overtatt for rederiene som de viktigste 

verdiskaperne i regionen. Maritimt næringsliv 

har opplevd en sterk vekst i perioden og står  

i dag bak 15 prosent av næringslivets totale 

verdiskaping i regionen. Veksten har vært  

sterk helt tilbake til 2004, men ser ut til å  

flate noe ut i 2013. Det er Kristiansand med 

sine to store boreutstyrs-selskaper som er 

tyngdepunktet i regionen.  

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 14,7 15,0 %
Omsetning 48,4 16,3 %
Ansatte 10 548 5,5 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 8,7 % 10,0 %

—  Sør  —  
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4.3  

National Oilwell Varco er et av verdens 
ledende leverandører av utstyr, systemer og 
løsninger for olje- og gassnæringen. Selskapet 
har hovedkontor i Houston og har mer enn 50 
000 ansatte. Omkring 1 400 av disse jobber  
i Vest-Agder. Her produseres kraner, vinsjer  
og annet utstyr til flytende og faste offshore- 
installasjoner over hele verden. Faktisk er  
NOV en av Norges største eksportbedrifter.

Mens spesialiserte utstyrs- og tjenesteleve-
randører til olje- og gassnæringen har vokst 
kraftig, har det stadig blitt mindre aktivitet 
rundt tradisjonell shipping. 

Sør – Globalt senter for boreutstyr

 
Vest-Agder står for nesten 70 prosent av den 
maritime verdiskapingen i denne regionen. 
Virksomheten i Vest-Agder er igjen dominert 
av to store boreutstyrsprodusenter, National 
Oilwell Varco (NOV) og MH Wirth. Disse to 
selskapene står alene bak 40 prosent av all 
maritim verdiskaping i regionen. Sør er den 
regionen i Norge som er mest spesialisert 
rundt utstyrsproduksjon. Utstyrsleverandørene 
står bak i underkant av 60 prosent av verdi-
skapingen i regionen. Til sammenligning er 
utstyrsprodusentenes andel av den maritime 
verdiskapingen nasjonalt bare 15 prosent. 

Tabell 4-3 : Nøkkeltall for næringen i region Sør mrd. kroner (2013). Kilde: Menon/Bisnode 

 

Figur 4-6: Næringens verdiskaping i region Sør fordelt på hoved- og undergrupper mrd. kroner 2013. Kilde: Menon/Bisnode
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 2012 2013 Vekst 2012-2013 Årlig vekst 2004-2013 

 

Verdiskaping 14,2 14,7 4 % 15 % 

Omsetning 40,9 48,4 18 % 16 % 

Ansatte  10 329   10 548  2 % 5 % 

   Endring 2012-2013 Gjennomsnitt 2004-2013 

Driftsmargin 10 % 9 % -1 % 10 % 
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Det er de store boreutstyrsleverandørene  
som er klart mest lønnsomme. Ser en på 
drifts marginen uten MH Wirth og National 
Oilwell ligger regionens samlede driftsmargin 
på seks prosent. 

Verdiskapingen i regionen falt med seks 
prosent fra 2009 til 2010 til 12,3 milliarder 
kroner. Veksten tok seg ikke opp før 2012 da 
verdiskapingen økte med 1,3 milliarder, en 
vekst som var omtrent prosentvis lik omset-
ningsveksten. I 2013 har omsetningsveksten 
fortsatt, men verdiskapingsveksten er mye 
svakere. 
 
Et grovt overslag tilsier at minst 70 prosent  
av den maritime verdiskapingen i regionen  
er knyttet opp til leveranser til olje- og gass- 
næringen. Veksten i dette markedet både 
nasjonalt og internasjonalt er dermed helt 
avgjørende for maritim virksomhet i regionen.  
I mini-caset under en kan lese om næringslivet  
i Telemarks tette kobling til olje- og gass- 
næringen, samt Telemark fylkeskommunes 
arbeid for å tilrettelegge for et attraktivt inter- 
nasjonalt næringsliv i regionen. 

Offshorerederiene har derimot vokst frem som 
en viktig gruppe. Her finner vi rederier som 
Siem Offshore, Subsea 7, Viking Supply Ships, 
samt Storm Offshore, for å nevne noen. Først - 
nevnte har en den klart største flåten beståen-
de av 12 PSV-skip, 11 ankerhåndteringsskip 
samt ti andre spesialskip. I tillegg har Siem 
Offshore et omfattende nybyggingsprogram 
bestående av ti skip. Selskapets flåte var ved 
utgangen til 2013 verdsatt til over åtte milliar-
der kroner. Selskapet sitt globale hoved- 
kontor i Kristiansand i tillegg til regionale 
kontorer i Brasil, Tyskland, USA, Nederland, 
Ghana og India. 

Finanskrisen førte til at omsetningen falt fra 
2009 til 2010, først i 2013 hadde regionen  
like høy omsetning som før finanskrisen. Det 
har skjedd etter sterk vekst i 2012 og 2013. 
Regionen hadde sterk vekst før krisen og 
omsetningen i regionen nesten firedoblet seg 
fra 2004 til 2008. Selv med høy vekst har 
lønnsomheten har holdt seg rimelig i stabil  
i overkant av 10 prosent siden 2006. Samtidig 
er det viktig å understreke at lønnsomheten 
varierer betydelig mellom de ulike delene av 
den regionale næringen. 

Figur 4-7: Utvikling i omsetning og driftsmargin for region Sør mrd. kroner (2004-2013). Kilde: Menon/Bisnode

0

20

40

60

80

100

2013201220112010200920082007200620052004

Omsetning Driftsmargin

0 %

3 %

6 %

9 %

12 %

15 %



79

0

20

40

60

80

100

2013201220112010200920082007200620052004

Omsetning Driftsmargin

0 %

3 %

6 %

9 %

12 %

15 %

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS



80

4.3.1
 
Nøkkeltall for regionen 2013 (mill. kroner). Kilde: Menon/ Bisnode

 

Kommunenavn   Ansatte   Omsetning  V erdiskaping

Kristiansand        4 936    32891   8997

Arendal         2 083    6984   2580

Grimstad          682    2545   850

Porsgrunn         628    1204   465

Flekkefjord         433    1133   365

Mandal          392    513   245

Songdalen        208    566   206

Søgne          194    464   156

Bamble          151    433   133

Kragerø          151    217   114 

Risør          149    334   153

Tvedestrand         143    231   95

Farsund           80    183   31

Skien           75    190   46

Tinn           48    84   29

Vennesla           42    67   43

Evje og Hornnes          32    31   8

Lillesand           30    105   71

Gjerstad           22    37   21

Tokke           19    25   13

Notodden          11    46   18

Andre kommuner med færre  
enn ti sysselsatte          39    92   31

 

Totalt        10 548    48374   14671
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Fylkeskommunen i Telemark 
tar en aktiv rolle for å mulig-
gjøre internasjonaliseringsar-
beid for maritim næring. For  
å styrke markedsmulighetene 
i utlandet, profilere og videre-
utvikle Telemark, samt påvirke 
beslutningsprosesser som kan 
være viktig for næringslivet i 
fylket, har Telemark fylkes-
kommune en egen stab for 
internasjonaliseringsarbeid. 
Målsetningen for fylkets 

internasjonaliseringsarbeid. 
For å operasjonalisere arbei-
det fra fylkeskommunen,  
er det satt sammen et eget 
internasjonalt team med fire 
ansatte.

satsing er at det skal bli 
let tere for både offentlig 
virksomhet og private aktører 
å arbeide med markedsmulig-
heter og utfordringer knyttet 
til internasjonalisering. Fylkes-
kommunene er blant annet 
involvert i arbeidet i CPMR 
(Conference of Peripheral 
Maritime Regions of Europe) 
og Maritimt Forum Sør er  
en viktig samarbeidspartner  
i dette arbeidet og i annet 

DET MARITIME NÆRINGSLIVET I TELEMARK ER TETT KNYTTET OPP  

TIL OLJE- OG GASSNÆRINGEN

Det maritime næringslivet i Telemark er tett knyttet opp til utviklingen innenfor offshore 

leverandørindustri. De tre største maritime selskapene i regionen (NOV, Aker MH og Siem 

Offshore) er alle relatert til olje og gassvirksomhet. Ifølge IRIS (2013) er Telemark det fylket 

med flest oljerelaterte bedrifter sammenlignet med nabofylkene Agder, Buskerud, Vestfold  

og Østfold. Disse bedriftene leverer varer og tjenester til både ren olje- og gassvirksomhet  

så vel som maritime bedrifter med operasjoner tilknyttet denne virksomheten. Telemark  

har et næringsliv som i stor grad er internasjonalt rettet med bedrifter som Yara, Ineos, ABB, 

Emerson og EFD Induction som alle eksporterer store deler av sin produksjon. 
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Stavanger er Norges oljehovedstad, og den  

maritime næringen i byen er sterkt påvirket  

av dette. Maritim næring i regionen syssel   -

setter i overkant av 20 000 mennesker og  

omsatte for over 89 milliarder kroner i 2013.  

Den samlede verdiskapingen var 33 milliarder 

kroner, noe som gjør regionen til den nest  

største maritime regionen målt i verdiskaping.  

Av den totale verdiskapingen på 33 milliarder  

kan 15 milliarder knyttes til riggselskapenes  

virksomhet. Brorparten av riggselskapene  

med virksomhet på norsk sokkel har kontorer  

i Stavangerregionen.

Stavangerregionen

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 33,2 13,7 %
Omsetning 88,7 14,1 %
Ansatte 20 083 6,4 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 9,5 % 11,4 %

—  Stavangerregionen  —  
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I tillegg til bore- og produksjonsrederiene er 
også det øvrige maritime miljøet i stor grad 
rettet mot offshorevirksomhet. Dette gjelder 
spesielt offshorerederier, leverandører av 
teknologiske tjenester, utstyrsprodusenter og 
verft. Innenfor teknologiske tjenester finner en 
selskaper som Transocean Services og Songa 
Services som yter støtte til boreoperasjoner, 
samt klasseselskaper som DNV GL. Utstyrs- 
leverandørene er også tett knyttet opp til 
riggvirksomhet. For eksempel har boreutstyrs-
leverandørene Cameron og NOV egne 
avdelinger i regionen. 

Stavangerregionen – vokser sammen 
med olje og gass 

Fra 2012 til 2013 økte verdiskapingen i 
Stavangerregionen med 16 prosent. Det er 
langt høyere enn det historiske gjennomsnittet 
på 11,4 prosent. 2013 var et godt å for regionen 
etter 2012 der veksten var betydelig lavere.  
De foreløpige sysselsettingstallene for 2014 
viser en nedgang på over 1 500 personer. Det 
er en konsekvens av fallende aktivitet på norsk 
sokkel, som blant annet skyldes lav oljepris. 

Figur 4-8 på neste side viser at det er bore-  
og produksjonsselskapene som dominerer 
verdiskapingen i regionen. Disse selskapene 
stod for nesten halve verdiskapingen i  
regionen, opp fra 25 prosent i 2004. Hele  
60 prosent av veksten i verdiskaping kan 
tilskrives økt verdiskaping i denne gruppen  
av selskaper. De dominerende aktørene 
innenfor bore- og produksjonstjenester er 
selskaper som North Atlantic Drilling, Songa 
og Transocean. De fleste bore- og produk-
sjonsselskapene med operasjoner i Nordsjøen 
har hovedkontor i regionen. 

4.4 

Tabell 4-4 : Nøkkeltall for næringen i Stavangerregionen mrd. kroner (2013). Kilde: Menon/Bisnode

 2012 2013 Vekst 2012-2013 Årlig vekst 2004-2013 

 

Verdiskaping 28,5 33,2 16,50 % 13,70 % 

Omsetning 75,8 88,7 17,10 % 14,10 % 

Ansatte 18 209 20 083 10,30 % 6,40 % 

   Endring 2012-2013 Gjennomsnitt 2004-2013 

Driftsmargin 9,20 % 9,50 % 0,30 % 11,40 % 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Olje og gassvirksomheten i Norge avhenger 
av maritime operasjoner
Maritim næring i Stavanger er dominert av 
aktivitet knyttet til oljevirksomheten i Nord-
sjøen. Norsk maritim næring blir stadig mer 
rettet inn mot offshorevirksomhet. Maritime 
operasjoner er helt avgjørende for petroleums-
virksomheten som foregår på norsk sokkel 
- og for all offshore petroleumsvirksomhet 
globalt. Rederiene deltar i hele petroleums-
næringens verdikjede fra leting til olje til ned - 
stengning og avslutning av felt. Jo dypere vann 
lete- og produksjonsvirksomheten fore går  
på, desto viktigere blir maritime opera sjoner.  
De ulike skipstypenes rolle i petroleums- 
verdikjeden er illustrert i figuren nedenfor. 

Ser en på den historiske utviklingen har 
omsetningen i næringen økt hvert eneste  
år siden 2004 med unntatt i 2012. Lønnsom-
heten er også meget høy og langt mindre 
påvirket av konjunkturene enn næringen 
samlet sett er. Lønnsomheten har ligget noe 
lavere i 2012 og 2013, men fortsatt på et høyt 
nivå rundt ti prosent. Dette kan i stor grad 
forklares med næringsstrukturen i regionen  
og aktivitetsnivået på norsk sokkel. Siden 
2004 har investeringene til leting økt hvert år 
bortsett fra et mindre fall i 2010. Siden 2004 
har investeringer tilknyttet olje- og gassutvin-
ning og rørtransport nesten tredoblet seg 
ifølge tall fra SSB. I lys av dette er det naturlig 
at også omsetningen i regionen øker slik den 
har gjort. 
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Figur 4-8: Næringens verdiskaping i Stavangerregionen fordelt på hoved- og undergrupper 2013 (mrd. kroner).  
Kilde: Menon/Bisnode 
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Figur 4-9: Utvikling i omsetning og driftsmargin for maritim næring i Stavangerregionen mrd. kroner (2004-2013). Kilde: 
Menon/Bisnode
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4.4.1
 
Nøkkeltall for regionen 2013 (mill. kroner). Kilde: Menon/ Bisnode 

  

Kommunenavn  Ansatte  Omsetning Verdiskaping

Stavanger       11 982    58752   20103

Sola         3 868    15328   6942

Sandnes         2 125    8556   4395

Randaberg         988    3600   1027

Eigersund         263    856   105

Klepp          198    438   165

Finnøy          188    288   130

Time          140    249   104

Strand           91    166   77

Bjerkreim           89    180   64

Hå           66    103   54

Rennesøy           22    68   15

Hjelmeland         20    41   22

Suldal           17    15   6

Forsand           11    14   9

Andre kommuner med  
færre enn ti sysselsatte         14    74   10

 

Sum        20 083    88728   33226
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Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten       
- fra de første seismiske undersøkelser til 
produksjon og nedstengning av avsluttede felt
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Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten       
- fra de første seismiske undersøkelser til 
produksjon og nedstengning av avsluttede felt
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OLJETANKERE. LNG/
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Haugaland og Sunnhordland er den minste  

maritime regionen geografisk sett, men er en  

livskraftig og viktig del av den norske maritime 

næringen. Haugaland og Sunnhordland  

strekker seg fra Karmøy i sør til Stord i Nord.  

Regionen er dominert av rederier og verfts- 

virksomhet. Her finner en innovative og vedens-

ledende offshore- og deepsea-rederier, verft,  

utstyrsleverandører og viktige maritime institu-

sjoner som Sjøfartsdirektoratet. Regionen er  

også hjem til maritime utdanningsinstitusjoner  

på både fagskole- og høyskolenivå. Maritim  

næring omsetter for 30 milliarder kroner og  

sysselsatte 9 277 ansatte i regionen i 2013. 

Haugaland og Sunnhordland  

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 14,6 11,2 %
Omsetning 29,8 9,8 %
Ansatte 9 277 2,5 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 13,6 % 11,4 %

— Haugalandet/Sunnhordaland —  
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Offshore-rederiene er den største undergrup-
pen med en verdiskaping på 5,6 milliarder 
kroner i 2013. Offshore-rederiene er den 
undergruppen som har bidratt sterkest til 
verdiskapingsveksten i regionen siden 2004. 
Gruppen blir dominert av store rederier som 
Solstad, Østensjø og Eidesvik. Deepsea-
rederier er den nest største undergruppen 
i Haugaland og Sunnhordaland med en 
verdiskaping på 3,6 milliarder kroner.
 
I perioden etter finanskrisen så har omsetnin-
gen vokst saktere enn i perioden før. Drifts-
marginen begynte å falle i 2006 og nådde 
bunnen i 2009, etter det har driftsmarginen 
steget jevnt opp til sterke 13,6 prosent i 2013. 
Økende lønnsomhet har bidratt til verdiskapin-
gen har økt med over ti prosent hvert år siden 
2010. Den sterkeste veksten har kommet blant 
deepsea-rederiene, som økte verdiskapingen 
sin med 24 prosent fra 2012 til 2013. 
 

 

Haugaland og Sunnhordland  
– en komplett maritim klynge
 

Haugesund – Norges maritime hovedstad
Haugesund blir kalt Norges maritime hoved-
stad. Her ligger Sjøfartsdirektoratet med 200 
høykompetente medarbeidere som utvikler og 
håndhever regelverk for alle norskregistrerte 
skip og i tillegg inspiserer utenlandske skip  
i norsk havn. I Haugesund ligger også admini- 
strasjonen til Kystverket Vest. For å komplet-
tere det maritime miljøet har Haugesund 
som eneste by i landet utenom Oslo to ulike 
bedrifter som driver megling for offshoreskip. 
Byen har dertil høyskole med nautikkutdan-
ning pluss fagskole og videregående skole 
med sertifikatrettet maritim utdanning.  
I samarbeid mellom skole og næringsliv har 
selskapet SimSea bygget et av landets mest 
avanserte simulator- og treningssenter for 
mannskap til skip og rigger. 

4.5 

 2012 2013 Vekst 2012-2013 Årlig vekst 2004-2013 

 

Verdiskaping 12,8 14,6 14,00 % 11,20 % 

Omsetning 27,5 29,6 7,70 % 9,80 % 

Ansatte 8 731 9 277 6,30 % 2,50 % 

   Endring 2012-2013 Gjennomsnitt 2004-2013 

Driftsmargin 10,20 % 13,60 % 3,40 % 11,40 % 

Tabell 4-5: Nøkkeltall for næringen i Haugaland/Sunnhordland i mrd. kroner (2013). Kilde: Menon/Bisnode 
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Figur 4-10: Maritim verdiskaping i Haugaland/Sunnhordland fordelt på ti undergrupper mrd. Kroner 2013. Kilde: Menon/
Bisnode

Figur 4-11 Utvikling i omsetning og driftsmargin for maritim næring i Haugaland/Sunnhordland i mrd. kroner (2004-2013). 
Kilde: Menon/Bisnode
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Kutter i drivstoffregningen
Alle de tre offshorerederiene i regionen har 
satset på ny grønn teknologi for å kutte 
ut slippene fra sine skip. Solstad Offshore  
i Skudeneshavn har satt i gang programmet, 
«Green Operations», i 2011. «Green Operati-
ons» er en intern konkurranse mellom rederi-
ets egne skip. Konkurransen går ut på å spare 
mest mulig drivstoff og dermed redusere 
utslippene til luft. For de resterende utslip- 
pene fra rederiets skip kjøper Solstad interna-
sjonale klimakvoter gjennom FN-systemet. 
Solstad har også tatt i bruk et gassdrevet 
forsyningsskip.

Østensjøs bidrag til kutt i klimagassutslippene 
kommer til syne gjennom deres program, 
«Mindset», hvor viktige tiltak er å spare mest 
mulig drivstoff, produsere energien om bord 
på en mest mulig klima- og miljøvennlig måte, 
samt å ta i bruk det siste av teknologi som kan 
drive skipet effektivt. Østensjøs nyeste forsy-
ningsskip «Edda Ferd» vil kunne kutte driv-
stoffregningen med inntil 35 prosent i forhold 
til et konvensjonelt dieseldrevet forsynings-
skip. 

Regionen er hjem til betydningsfulle  
offshorerederier
Energi har vært stikkordet bak utviklingen  
av de største rederiene i denne regionen. Tre  
store offshoreservicerederier har vokst fram  
i regionen. Solstad Offshore er blitt størst i 
regionen og tredje størst i Norge i sitt slag med 
nesten 50 skip i operasjon. De tre offshore-
rederiene Solstad Offshore i Skudeneshavn, 
Eidesvik Offshore i Langevåg i Bømlo og 
Østensjø Rederi i Haugesund har til sammen 
en flåte på nesten 100 fartøyer som gir direkte 
sysselsetting til 2200 mennesker.

En sterkt økende del av oppdragene til 
offshore flåten utføres utenfor norsk sokkel. 
Solstad Offshore har datterselskaper i Brasil 
og i Singapore, og halvparten av Solstads skip 
er til enhver tid utenfor norsk sokkel. Alle  
de tre store offshorerederiene har investert  
i moderne konstruksjons- og forsyningsskip. 
Solstad har i tillegg flere store ankerhåndte-
ringsfartøy, mens Østensjø har lang erfaring 
med drift av taubåter og eskortefartøy, både  
i norske og utenlandske havner. 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Knutsen OAS Shipping bygger nå to nye 
gasstankskip (LNG) ved Hyundai-verftet  
i Korea til en samlet verdi av 2,6 mrd. kroner.  
De to nybyggene, som skal være ferdig høsten 
2016, skal frakte skifergass fra USA til Japan 
og Fjerne Østen under en langsiktig kontrakt 
som kan vare i 30 år.  

Nærskipsfart
På Haugalandet og i Sunnhordland har man 
også et aktivt rederimiljø innen nærskipsfart. 
Kopervik Group er regionens største i sitt slag 
og har nå 17 skip som frakter bulk og stykk-
gods i utenriksfart. Rederiet var det første  
av sitt slag som ble miljøsertifisert i Norge. 

Arriva Shipping, som tidligere het Sandfrakt, 
har rederikontoret i Ølensvåg hvorfra det 
opereres 11 skip i utenriksfart. Hagland 
Shipping i Haugesund driver også 11 skip, 
selv-lossende bulkskip. Hagland driver i tillegg 
utstrakt skipsmeglervirksomhet. I Moster-
hamn på Bømlo finnes man rike tradisjoner  
for rederier i nærskipsfart. Aasen Shipping 
driver syv fartøyer i Nordsjøfart og har i tillegg 
egen meglervirksomhet. I Haugesund finner  
vi dessuten rederiet Brødrene Klovning som 
driver fire moderne rustfrie kjemikalietanskip  
i europeisk fart.

Ny grønn teknologi i tankfart
Det er ikke bare offshorerederiene som satser 
på innovasjon i en grønnere retning. Tank-
skipsrederi Knutsen OAS Shipping har 
installert et egenutviklet system som skal 
fange opp de miljø- og helseskadelige gassene 
VOC (Volatile organic compounds) om bord  
på alle selskapets 25 bøyelastere. Systemet 
bidrar til å redusere utslippene til atmosfæren 
når man laster olje til havs. Det samme 
systemet har rederiet i tillegg solgt til sin 
argeste konkurrent, Teekay. 

Noen av de nyeste bøyelasterne i Knutsen- 
rederiet har også tatt i bruk rederiets egen- 
utviklede system for rensing av ballastvann. 
IMO vil innen kort tid innføre pålegg om  
slik rensing om bord i skip over hele verden. 
Knutsen tar mål av seg til å selge teknologien  
i det åpne markedet.

Et tankskip fra Knutsen-rederiet i Haugesund 
fullastet med 176 000 kubikkmeter flytende 
nedkjølt naturgass (LNG) frakter like mye 
energi som 60 000 husholdninger forbruker  
i løpet av et år. Dette kan stå som et symbol  
og eksempel på hva den maritime industrien 
på Haugalandet og i Sunnhordland har av 
dimensjon, potensial og gjennomføringskraft.

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Nye bedrifter vokser frem
Rundt den maritime klyngen i regionen har  
det stadig vokst frem nye selskaper. Kombina-
sjonen av rederier, verft og underleverandører  
i regionen skaper en klynge som har vist seg  
å tiltrekke seg utenlandsk kapital og å lage 
grobunn for nye selskaper. Et selskap som 
fulgte er brønnserviceselskapet Deep Well og 
Karmøy Winch, som blant annet leverer digre 
tromler og vinsjer til ankerhåndteringsfartøy 
selv om skipene bygges i Kina.

Regionen er hjem til store offshoreverft
Skipsbyggingsindustrien er fortsatt godt 
representert i regionen med verft i Kvinnherad, 
Hellesøy på Løfallstrand og Fitjar Mekaniske  
i Fitjar. Begge verftene bygger både fiskebåter 
og offshore serviceskip. Et av landets ledende 
spesialverft for vedlikehold og oppgradering 
av bore- og boligrigger er Westcon i Ølensvåg. 
Selskapet satser også med egne anlegg 
lenger nordover langs kysten som i Florø og  
på Helgelandskysten. I Fitjar på nordspissen 
av Stordøya, ligger dessuten et av landets og 
verdens ledende selskaper innen skipsdesign, 
Wärtsilä. Dette firmaet har blant annet tegnet 
det gassdrevne forsyningsskipet til Siem 
Offshore som Hellesøy Verft i Kvinnherad skal 
i gang med å utruste våren 2014. Dessuten har 
regionen et nytt ledende skipsdesignfirma, 
Salt Shipdesign, som ligger i Leirvik på Stord.

Flere verft som tidligere bygde store tankskip 
har gjennom mange år spesialisert seg på 
bygging av offshoreinstallasjoner. Et av disse 
er Kværner Stord som for noen få år siden 
bygde de første nye boreriggene i Norge siden 
tidlig på 1980-tallet. 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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4.5.1 
 
Nøkkeltall for regionen 2013 (mill. kroner). Kilde: Menon/ Bisnode 

  

Kommunenavn  Ansatte  Omsetning Verdiskaping

Haugesund        2 670    13350   6916

Karmøy         2 160    5930   3172

Bømlo         1 695    4126   2126

Vindafjord         868    1552   728

Stord          796    1931   710

Kvinnherad         672    1757   572

Fitjar          161    544   197

Tysvær           98    117   45

Odda           46    50   31

Etne           42    89   25

Utsira           37    57   29

Sauda           21    23   9

Andre kommuner med  
færre enn ti sysselsatte         10    41   10

 

Sum         9 277    29569   14570
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MARITIMT KOMMUNEMESTERSKAP

Maritim næring er grunnsteinen i næringslivet mange steder langs norskekysten, og i noen 

kommuner er nesten all næringsliv maritimt rettet. Sterke klynger kjennetegnes av at det er 

geografisk nærhet mellom konkurrerende og komplementær virksomhet. Så på steder der  

det er stor konsentrasjon av maritim virksomhet, er det også sannsynlig at man finner de 

sterkeste klyngene. Tabellen nedenfor viser i hvilke kommuner maritim næring utgjør den 

største andel av verdiskapingen. 

 

De femten kommunene med høyest 
maritim andel av verdiskapingen 
ligger alle på Vestlandet. Øverst 
ligger den lille øykommunen Utsira, 
der over 80 prosent av verdiskapin-
gen skjer i maritim næring, men det 
er viktig å understreke at dette også 
er Norges minste kommune. I de 
fire nabokommunene på Sunnmøre, 
Herøy, Sande, Ulstein og Hareid, er 

også andre maritime selskaper i 
disse kommunene som Salt Ship 
Design, som har designet Mærsks 
seks nye ankerhåndteringsskip.

nesten all næringsaktivitet maritim. 
Til sammen har maritim næring  
i disse fire kommunene en verdi- 
skaping på nesten 12 milliarder 
kroner i 2013. 

En lignende klynge finner vi på 
øyene Bømlo og Austevoll, der 
offshorerederiene Eidesvik og DOF 
har sine hovedkontor. Det finnes 

Kommunenavn Maritim andel av Kommunenavn  Maritim andel av 
 verdiskaping  sysselsetting 

Utsira 81,80 % Utsira 78,70 % 
Sandøy 77 % Sandøy 70 % 
Ulstein 77 % Ulstein 69 % 
Herøy (M.R.) 72,20 % Herøy (M.R.) 64,70 % 
Sande (M.R.) 70,80 % Sande (M.R.) 64,30 % 
Haram 57 % Hyllestad 64 % 
Fedje 56 % Haram 55 % 
Bømlo 54,40 % Bømlo 49,40 % 
Austevoll 51,20 % Fedje 47,80 % 
Hyllestad 51 % Flora 48 % 
Hareid 51 % Aremark 44 % 
Meland 48,10 % Hareid 43,70 % 
Fusa 46,80 % Dønna 40,30 % 
Flora 46 % Austevoll 40 % 
Haugesund 42 % Fusa 36 % 

Tabellen nedenfor viser i hvilke kommuner maritim næring utgjør den største andel av verdiskapingen.    
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Ser man på absolutte størrelser 
dominerer de store byene listen 
over maritim verdiskaping. 
 
Oslo er den byen med høyest 
verdiskaping, mens Stavanger har 
flest ansatte. Bergen er nest størst  
i både verdiskaping og i antall 
ansatte. I Oslo er det særlig rederier 
som Wilh. Wilhelmsen, Høegh, PGS 
og de store finansselskapene som 
løfter verdiskapingen.

En by som kanskje ikke alle 
forbinder med maritim næring  
er Kristiansand. Men den vold-
somme veksten i NODE-klyngen  
og National Oilwell gjør byen til 
Norges fjerde største maritime 
kommune målt i antall ansatte og 
femte største målt i verdiskaping. 

Stavanger domineres av bore- 
og offshore-rederiene, men ferge- 
rederiet Norled og offshore- 
tjenesteleverandøren Ess har  
til sammen over 2 000 ansatte. 
Bergen har noen store utstyrs- 
leverandører som Bergen Engines 
og Frank Mohn, men mesteparten 
av verdiskapingen kommer fra  
de store rederiene som holder til 
i byen med de syv fjell. 

Tabellen nedenfor viser i hvilke kommuner maritim næring utgjør den største andel av verdiskapingen.    
    

Kommunenavn Maritim andel av Kommunenavn  Maritim andel av 
 verdiskaping  sysselsetting 

Oslo  24 837 754  Stavanger  11 982  
Bergen  20 654 861  Bergen  10 805  
Stavanger  20 103 200  Oslo  8 735  
Bærum  10 210 168  Kristiansand  4 936  
Kristiansand  8 996 682  Bærum  4 832  
Sola  6 941 820  Sola  3 868  
Haugesund  6 916 201  Ulstein  3 543  
Ålesund  6 515 744  Herøy (M.R.)  3 507  
Herøy (M.R.)  6 360 918  Ålesund  3 183  
Trondheim  4 678 942  Haugesund  2 670  
Sandnes  4 394 594  Flora  2 658  
Ulstein  4 258 181  Trondheim  2 512  
Karmøy  3 171 858  Karmøy  2 160  
Austevoll  2 796 335  Sandnes  2 125  
Arendal  2 580 417  Arendal  2 083  
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Maritim næring har en lang og stolt tradisjon  

i Bergensregionen. Bergen er det naturlige  

sentrum og har gjennom hele sin historie vært  

en ledende internasjonal handels- og sjøfartsby. 

Fortsatt er Bergen et betydningsfullt maritimt 

senter både nasjonalt og internasjonalt. Maritim 

næring skapte nesten 20 000 arbeidsplasser  

og står bak nesten 20 prosent av verdiskapingen  

i regionen. Byen er hjem til Norges største flåte  

på mer enn 500 skip under norsk flagg, og over 

1000 når skip under utenlandsk flagg inkluderes. 

Bergen er hjem til en komplett maritim klynge 

med verdensledende rederier, utstyrsprodusenter 

og verft. 

Bergensregionen

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 31,1 9,7 %
Omsetning 90,8 7,0 %
Ansatte 20 071 3,6 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 8,1 % 7,5 %
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Bergen – den industrielle shipping- 
hovedstaden 

I 2013 omsatte maritim næring i regionen  
for over 90 milliarder kroner og sysselsatte  
i overkant av 20 000 personer. Verdiskapingen  
i regionen økte med 4,5 milliarder fra 2012 til 
2013. Det er en vekst på 12,9 prosent, noe som 
er langt over snittveksten i regionen. 

4.6 

Tabell 4-6: Nøkkeltall for næringen i Bergensregionen (2013). Kilde: Menon/Bisnode 

 2012 2013 Vekst 2012-2013 Årlig vekst 2004-2013 

 

Verdiskaping 27,6 31,1 12,90 % 9,70 % 

Omsetning 84,6 90,8 7,40 % 7,00 % 

Ansatte 19 483 20 071 3,00 % 3,60 % 

   Endring 2012-2013 Gjennomsnitt 2004-2013 

Driftsmargin 5,30 % 8,10 % 2,70 % 7,50 % 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Driftsmarginen for næringen har økt fra to 
prosent i 2010 til over åtte prosent i 2013.  
Den viktigste driveren bak den økende lønn-
somheten er at deepsea-rederiene i regionen 
for samlet kan vise til positive driftsresultater 
for første gang siden finanskrisen.  
 

Næringen gir store ringvirkninger i regionen
Næringens verdiskaping på i overkant av 31 
milliarder kroner skaper store ringvirkninger  
i regionen. 18 prosent av verdiskapingen i 
regionen skjer i maritime bedrifter. De to siste 
årene har verdiskapingen og lønnsomheten 
tatt seg opp, etter tre svake år som følge av 
finanskrisen. 
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Figur 4-13: Næringens verdiskaping i Bergensregionen fordelt på hoved- og undergrupper (2013). Kilde: Menon/Bisnode

Figur 4-12: Utvikling i omsetning og driftsmargin for maritim næring i Bergensregionen (2004-2013). Kilde: Menon/Bisnode
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Bergen – den industrielle shipping- 
hovedstaden
I Norge er det to ledende sentre for deepsea 
shipping; Bergen og Oslo. Mens tradisjonell 
skipsfart gradvis er blitt bygget ned, flyttet  
ut eller dreiet i en finansiell retning i Oslo,  
har Bergen holdt stand som en skipsfartsby.  
I byen finnes et industrielt shipping-senter 
med verdensledende rederier innen kjemi- 
kalietank og åpne bulkskip. Kompetansen  
og spesialiseringen kommer av shipping- 
miljøet i Bergens langsiktig fokus. Rederiene 
har vært langt fremme i å utvikle ny teknologi 
og løsninger som har bidratt til arbeidsplasser 
og verdiskaping til regionen. Bergen har i dag 
også landets største skipsflåte med mer enn 
500 skip over 100 bruttotonn registrert i byen.  
Til sammenligning har de to påfølgende 
byene, Oslo og Stavanger, henholdsvis 165  
og 114 skip registrert. 

Figur 4-14 viser at verdiskapingen i Bergens- 
regionen domineres rederiene som står bak 
nesten to tredjedeler av verdiskapingen.  
I 2013 er det offshorerederiene som har størst 
verdiskaping etterfulgt av deepsea-rederiene 
og bore- og produksjonsselskapene. Bergens-
regionen er også hjem til store bedrifter som 
leverer maritime tjenester, utstyr så vel som 
skipsverft. Lønnsomhetsutviklingen kan i stor 
grad forklares med utviklingen til deepsea- 
rederiene. 

I 2008 var det samlede driftsresultatet for 
maritim næring i Bergen i overkant av under-
kant av ti milliarder kroner, hvorav tre milliar-
der var knyttet til deepsea-rederiene. I 2011  
var samlet driftsresultat for deepsea-rederier 
minus tre milliarder. 2012 var nok et år med 
negativt driftsresultat, men i 2013 leverte 
deepsea igjen et positivt driftsresultat på 
omtrent en halv milliard. 
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Det er ikke kun innenfor tradisjonell shipping 
Bergen er ledende. Regionen rommer også 
internasjonalt ledende utstyrsprodusenter, 
riggselskaper, offshorerederier, verft, 
forskningsinstitusjoner og andre tunge 
maritime institusjoner som Sjøforsvaret og 
skipsregistrene. Bergen er også hjem til 
Norges største gods- og cruisehavn som  
i 2014 betjente 323 cruiseskip med nesten  
en halv million cruisepassasjerer. Det er noen 
flere skipsanløp enn i 2013, men antallet 
passasjerer falt med omtrent 10 000. 

Bergensregionen er hjem for brorparten av 
Norges kjemikalietankflåte med verdensleden-
de rederier som Odfjell og Jo Tankers. Odfjells 
historie går tilbake til 1915. Selskapet var en 
pioner innen utviklingen av kjemikaletankhan-
del i 50-årene og i virksomhet knyttet til 
lagring av kjemikalier på 60-tallet. Odfjell var 
blant selskapene som satset på Frank Mohn 
og deres kjemikaliepumper, og i dag er Frank 
Mohn verdensledende på slike pumper. 
 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Nøkkeltall for regionen 2013 (mill. kroner). Kilde: Menon/ Bisnode 

 

Kommunenavn   Ansatte   Omsetning  V erdiskaping

Bergen        10 805    67366   20655

Flora         2 658    3865   2155

Fjell         1 308    3223   1671

Austevoll         1 258    4206   2796

Lindås          589    1422   743

Meland          478    1203   450

Fusa          428    1484   629

Hyllestad          374    1470   213

Vågsøy          327    1240   207

Askøy          281    1213   244

Os (Hordaland)         227    789   184

Austrheim         188    439   211

Kvam          186    802   113

Førde          158    348   182

Radøy          121    275   107

Gloppen        111    205   71

Osterøy           88    199   92

Sund           82    220   140 

Solund           59    164   29

Selje           50    93   25

Eid           48    60   21

Askvoll           46    52   39

Gaular           42    213   39

Aurland           18    25   10

Gulen           18    34   14

Stryn           18    35   18

Tysnes           17    31   15

Luster           16    12   6

Øygarden           16    34   15

Leikanger           12    3   1

Fedje           11    16   9

Andre kommuner med  
færre enn ti sysselsatte         33    42   20

 

Sum        20 071    90783   31127
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Av de åtte maritime regionene har Møre og  

Romsdal hatt den sterkeste veksten i verdi- 

skaping siden 2004. Siden 2004 har regionen 

opplevd en årlig vekst i verdiskaping og omset -

ning på over 15 prosent. Møre og Romsdal er  

hjem til en verdensledende offshoreklynge,  

som fikk status Global Centre of Expertise  

i 2014. I klyngen finner man internasjonalt  

ledende offshorerederier, utstyrsleverandører  

og verft som leverer de mest moderne og  

avanserte offshoreskipene i verden. Maritim  

næring er av stor betydning for verdiskaping  

i regionen og står bak hele 30 prosent av  

næringslivets verdiskaping i regionen. Dette  

er mer enn i noen annen region. 

Møre og Romsdal
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  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 23,8 15,6 %
Omsetning 70,5 17,0 %
Ansatte 17 322 7,7 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 9,3 % 10,2 %
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Den største verftsgruppen, Vard, har fire  
verft i regionen. Andre store verft er Kleven  
Maritime, Havyard, Fiskerstrand og Ulstein 
Verft. Flere av verftselskapene har egne 
skipsdesign-enheter, for eksempel VARD  
og Ulstein. I tillegg er Skipsteknisk AS og 
Marin teknikk frittstående designselskap. 

Blant produsentene av maritimt utstyr er 
Rolls-Royce Marine dominerende med sitt 
globale hovedkontor for skipsutstyr i Ålesund. 
Brunvoll, Jets, Scana Volda og I.P. Huse er 
andre større utstyrsprodusenter i Møre og 
Romsdal. Til sammen finner vi om lag 200 
større og mindre utstyrsleverandører i regio-
nen. 

8  Innleid arbeidskraft er bare delvis inkludert i 
tallgrunnlaget, i form av bemanningsselskaper som  
er spesialisert mot maritim næring. Derfor er Menons 
sysselsettingstall lavere enn Møreforsknings  
(Møreforskning Maritim klynge 2013).

Møreog Romsdal – verdensledende 
offshoreklynge 

I 2013 omsatte maritime aktører for over 70 
milliarder kroner og sysselsatte over 17 0008  
mennesker. Maritim næring stod for en 
verdiskaping på over 23 milliarder. Det var  
en økning i verdiskapingen fra 2012 til 2013  
på 9,5 prosent. Veksten kommer fra offshore- 
rederiene som økte verdiskapingen med 20 
prosent til 11,5 milliarder kroner. 

Den samlede omsetningsveksten er forholds-
vis høy, men den er noe lavere enn det histo-
riske gjennomsnittet. Fortsatt er drifts- 
marginen høy og nær det historiske gjennom-
snittet på 10,5 prosent. Det er ingen tvil om  
at klyngen fortsatt står meget sterkt. Møre  
og Romsdal er den regionen i Norge hvor 
maritim næring betyr relativt mest for  
næringsutviklingen. 
 
Møre og Romsdal har en tilnærmet komplett 
maritim næringsklynge, med verft, skips- 
designere, utstyrsprodusenter og rederier.  
Alle disse segmentene er i stor grad rettet  
mot offshore-virksomhet. I tillegg til inter- 
nasjonalt orienterte offshorerederier som 
Farstad, Havila, Island Offshore, Olympic,  
Rem og Bourbon finner vi store verftsgrupper 
og viktige utstyrsleverandører i regionen. 

4.7

Tabell 4-7 : Nøkkeltall for næringen i Møre og Romsdal (2013). Kilde: Menon/Bisnode

 2012 2013 Vekst 2012-2013 Årlig vekst 2004-2013 

 

Verdiskaping 21,7 23,8 9,50 % 15,60 % 

Omsetning 62 70,5 13,70 % 17,00 % 

Ansatte 15 571 17 322 11,20 % 7,70 % 

   Endring 2012-2013 Gjennomsnitt 2004-2013 

Driftsmargin 8,90 % 9,30 % 0,40 % 10,20 % 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Verftene står for over 15 prosent av verdi- 
skapingen, sammenlignet med landsgjennom-
snittet på 5 prosent. Den største verftsgrup-
pen i distriktet er VARD, etterfulgt av Kleven 
og Ulstein. 
 
Maritim næring i Møre og Romsdal har hatt  
en omsetningvekst i perioden etter 2009, men 
veksten i perioden 2004-2009 var sterkere. 
Siden 2004 har omsetningen i den maritime 
næringen økt hvert år bortsett fra et lite fall  
i 2010. Fra 2012 til 2013 økte omsetningen 
med solide 13,7 prosent. Sysselsettingen økte 
med 11 prosent i samme periode.

Ålesund er kunnskapsnavet i den maritime 
klyngen i Møre og Romsdal. I tillegg til høy-
skolen, med eget masterprogram i maritime 
operasjoner og fem gaveprofessorater gitt av 
maritim næring, finner vi Offshore Simulator 
Centre, Ålesund Kunnskapspark og Norsk 
Maritime Kompetansesenter på campus- 
området.

Ser man på næringsinndelingen, dominerer 
rederiene verdiskapingen, og offshorerederi- 
ene står for nærmere 90 prosent av rederienes 
verdiskaping. Samtidig står både verft og 
utstyrsprodusentene sterkt i regionen og 
spiller en viktigere rolle enn ellers i landet. 

Figur 4-15:  Næringens verdiskaping i Møre og Romsdal fordelt på hoved- og undergrupper (2013). Kilde: Menon/Bisnode
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Figur 4-16:  Utvikling i omsetning og driftsmargin for maritim næring i Møre og Romsdal (2004-2013). 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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4.7.1
 
Nøkkeltall for regionen 2013 (mill. kroner). Kilde: Menon/ Bisnode 

 

Kommunenavn   Ansatte   Omsetning  V erdiskaping

Ulstein         3 543    16380   4258

Herøy (M.R.)        3 507    9698   6361

Ålesund         3 183    20909   6516

Haram         1 579    5556   1320

Molde         1 419    6461   1817

Kristiansund         891    1977   786

Hareid          625    2133   526

Sande (M.R.)         586    2127   572

Vestnes          439    715   281

Sula          333    1181   230

Sandøy          324    1332   575

Volda          196    429   117

Averøy          185    321   123

Aure           82    150   48

Aukra           76    101   38

Halsa           62    211   16

Giske           60    174   59

Sykkylven          45    118   33

Ørsta           37    44   23

Rauma           34    125   33

Vanylven           32    145   28

Smøla           24    61   11

Fræna         14    62   13

Surnadal           11    10   5

Midsund           10    12   5

Andre kommuner med  
færre enn ti sysselsatte         26    46   21

 

Sum        17 322    70477   23813
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Haram inngår i en stor og dynamisk 
maritim klynge på Møre. De siste  
ti årene har eierstrukturen endret 
seg ved at bedrifter er kjøpt opp. 
Haram er særdeles globalisert ved 
at bedrifter har utenlandske eiere 
og ved at bedriftene er lokalisert  
i mange land. Mange bedrifter har 
produksjon i utlandet, og mange 
norske ansatte arbeider i perioder  
ute. 

 

Nærhet til Ålesund gjør at det er 
pendling både inn og ut av Haram. 
De to største bedriftene i Haram, 
VARD og Rolls Royce Marine, har 
hovedkontor i Ålesund. Dette med- 
fører at Haram kommune er stadig 
tettere knyttet til Ålesundsregionen. 
Norsk Maritimt Kompetansesenter 
og Campus Ålesund blir viktig for 
bedriftene i Haram for kompetanse-
utvikling. 

Det er ingen tvil om at de positive 
resultatene i stor grad kan tilskrives 
den vitale maritime klyngen i 
kommunen og regionen som helhet. 
I 2010 gjorde Møreforsking en 
analyse av verdiskaping, syssel- 
setting og ringvirkninger for årene 
2009 og 2010 for STX OSV  
(nå VARD). Konklusjonen var at 
samlede ringvirkninger pr. verfts- 
ansatt ble 5,4 årsverk. Dette viser 
noe av det unike med den maritime 
næringen i Norge - næringen 

skaper store verdier. Rolls Royce 
Marine har to fabrikker i Haram  
– Deck Machinery & Steering Gear  
i Brattvåg og Automation på 
Longva. VARD har verft i Brattvåg 
og Søvik, og VARD Elektro bygger 
nytt i Tennfjord der også VARD 
Accommodation og VARD Piping 
skal lokaliseres. 

I Haram har det vært et tett sam- 
arbeid mellom bedrifter, kommune 
og skole siden midt på 1990-tallet. 
Samarbeidet har ført til gode rela- 
sjoner, som har gjort at man har 
vært i stand til å iverksette konkrete 
tiltak i tråd med utvikling og indu- 
striens behov. Rekrutteringstiltak 
fra ungdomsskole til videregående 
og fra videregående til høgskole  
har vært prioritert sammen med 
samarbeid mellom videregående 
skole og bedriftene om opplæring. 

HARAM KOMMUNE - DOMINERES AV MARITIM VIRKSOMHET  

SOM RESTEN AV FYLKET

Mens en del norske distriktskommuner sliter med utflytting, tap av arbeidsplasser og lav 

verdiskaping per innbygger, er situasjonen motsatt i Haram. Befolkningen vokser, og både 

nordmenn og utlendinger flytter til kommunen. De fem siste årene har innbyggertallet økt 

hvert år fra 8 600 i 2008 til 9 100 innbyggere i 2014. Arbeidsinnvandringen er doblet siden 

2006, og i 2013 hadde ca. 13 prosent av befolkningen i Haram innvandrerbakgrunn. Haram 

kommune har gjennom flere år arbeidet systematisk med tilrettelegging for at innvandrere 

skal være en ressurs i kommunen. 

 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Trøndelag har en rolle som kunnskapsbase for den 

norske maritime næringen, blant annet gjennom 

NTNU og forskningsinstituttet MARINTEK. Den 

maritime næringsvirksomheten i regionen er  

allsidig, men relativt lite. Samtidig er næringen  

i vekst. Det teknologiske miljøet har de siste årene 

vært viktig for knoppskytning av nye maritime 

selskaper samt at flere større selskaper legger 

egne avdelinger til regionen for å kunne dra fordel 

av kunnskapsmiljøet her. I 2013 omsatte maritime 

selskaper i regionen for 12,8 milliarder kroner, 

sysselsatte 4395 personer og stod bak en verdi-

skaping på nærmere seks milliarder kroner.  

Maritim næring står for 5,6 prosent av verdi-

skapingen i næringslivet i regionen. 

Trøndelag

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 5,8 10,3 %
Omsetning 12,8 8,7 %
Ansatte 4 395 2,2 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 7,0 % 3,4 %
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Trondheims-miljøet har stått sentralt i mange 
av de store teknologiløftene og innovasjonene 
i maritim næring. På tross av at det maritime 
miljøet fortsatt er lite, ser en at næringen er  
i vekst, og nye spennende bedrifter vokser 
frem. Marine Cybernetics er et eksempel  
på dette. Selskapet har sin opprinnelse ved 
NTNU Marin og utvikler programvare for 
testing av kontrollsystemer om bord på skip 
og plattformer ved hjelp av Hardware-In- 
the-Loop (HIL)-metodikk. I løpet av de siste  
ti årene har selskapet vokst kraftig, både  
i tjenester som tilbys, antall ansatte og i  
omsetning. Marine Cybernetics ble i 2014 
solgt til DNV GL og vil fortsette å ha kontorer  
i Houston og Rio de Janeiro i tillegg til hoved-
kontoret i Trondheim. 

Trøndelag – det nasjonale senteret  
for teknologisk kunnskap
 

Trondheim er Norges maritime  
forskningssenter
NTNU Institutt for Marin Teknologi er en av 
verdens største utdanningsinstitusjoner for 
marintekniske sivilingeniører. Instituttet 
utdanner et stort antall doktorgrader og 
tiltrekker seg ingeniører fra hele verden. 
SINTEF er den største uavhengige forsknings-
organisasjonen i Skandinavia og har tette 
bånd til NTNU. MARINTEK er en del av 
SINTEF-konsernet og står i dag i spissen  
for å utvikle en av de største satsingene  
på maritim forskning noensinne i Norge  
– Ocean Space Senter. Dette Trondheims- 
miljøet har vært betydningsfullt for utviklingen 
innenfor en rekke teknologiområder som 
LNG-teknologi, gassmotorer, avanserte fartøy 
og offshorekonstruksjoner og -operasjoner. 

Ut fra det teknologiske miljøet i og rundt 
NTNU er det mange maritime bedrifter som 
etablerer avdelinger i Trondheim for å rekrut-
tere nye ingeniører. DeepOcean, Rolls-Royce 
Marine og Odfjell Drilling er noen eksempler.   

4.8 

Tabell 4-8 : Nøkkeltall for næringen i Trøndelag (2013). Kilde: Menon/Bisnode

 2012 2013 Vekst 2012-2013 Årlig vekst 2004-2013 

 

Verdiskaping 5 5,8 16,40 % 10,30 % 

Omsetning 12,6 12,8 2,00 % 8,70 % 

Ansatte 4 223 4 395 4,10 % 2,20 % 

   Endring 2012-2013 Gjennomsnitt 2004-2013 

Driftsmargin 3,30 % 7,00 % 3,70 % 3,40 % 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS

Trøndelag
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Verdiskapingen fra tjenesteleverandører og 
utstyrsprodusenter er på hver litt mer enn  
en milliard. På tjenestesiden er MARINTEK, 
Trondheim Havn og DNV GL de største 
bidragsyterne til verdiskapingen. Utstyrssiden 
blir dominert av datterselskaper i Kongsberg 
Gruppen som Kongsberg Seatex (utvikler 
posisjonerings- og bevegelsessystemer)  
og Kongsberg Maritime. 

Siemens AS i Trondheim har globalt ansvar  
i Siemenskonsernet for elektriske fremdrifts-
systemer til små og mellomstore skip. Kjerne-
komponentene til disse systemene er utviklet 
og produseres i Trondheim både for det 
nasjonale og internasjonale markedet. Dette 
omfatter produksjon av elektriske fremdrifts-
systemer, thrustere, joystick-kontroller og 
automasjonssystemer. Prosjektledelse, engi-
neering og driftsledelse og service leveres  
fra Trondheim. 

 

 

Det maritime miljøet er allsidig
Det maritime næringsmiljøet i Trøndelag er 
sentrert rundt Trondheimsfjorden, men er lite 
spesialisert. De største aktørene i regionen 
er rettet mot offshorevirksomhet; EMGS 
(seismikk), BOA (offshore fartøy), og Teekay 
Petrojarl som er den største FPSO-operatøren 
i Nordsjøen. BOA offshore har i dag en flåte  
på nesten 40 skip som dekker en rekke ulike 
segmenter. Flåten består blant annet av fem 
offshore konstruksjonsskip, to seismikkskip, 
åtte slepebåter og tolv lektere. I tillegg inklu-
derer nybyggingsprogrammet syv nye skip. 
BOA har sitt hovedkontor i Trondheim, men  
er aktive i alle verdensdelene. Totalt omsatte 
BOA Offshore for nesten en milliard kroner  
i 2013. BOA sine to seismikkskip er begge  
på langtids-kontrakter med EMGS.

Regionen har også et par meget moderne  
og svært lønnsomme nærskipsfartrederier 
(Egil Ulvan Rederi, Trondheim og Berge 
Rederi, Hitra). De opererer med topp moderne 
skip utviklet i samarbeid med MARINTEK.
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Figur 4-17: Næringens verdiskaping i Trøndelag fordelt på hoved- og undergrupper (2013). Kilde: Menon/Bisnode
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er den tilsynelatende lave lønnsomheten  
i næringen. En gjennomsnittlig lønnsomhet  
på 3,4 prosent fra 2004-2013 er lavt, men 
gjennomsnittstallet gir nødvendigvis ikke  
et representativt inntrykk av lønnsomheten.  
Det er enkeltselskaper som drar ned lønnsom-
heten i ulike år. 

Fra sterk vekst til stillstand
Trøndelag opplevde et kraftig fall i omsetning 
2009, noe som skiller seg fra andre regioner 
som først fikk et fall i 2010. Fra 2011 har 
omsetningen tatt seg opp og ligger i dag  
på 12,8 milliarder, noe som er bare marginalt 
høyere enn i 2012. Noe som kjennetegner 
Trondheim sammenlignet med andre regioner 
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Figur 4-18: Utvikling i omsetning og driftsmargin for maritim næring i Trøndelag (2004-2013). Kilde: Menon/Bisnode

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS



117

S
am

m
endrag

4.8.1
 
Nøkkeltall for regionen 2013 (mill. kroner). Kilde: Menon/ Bisnode 

 

Kommunenavn   Ansatte   Omsetning  V erdiskaping

Trondheim        2 512    8740   4679

Rissa          537    1449   159

Stjørdal          215    140   77

Namsos          181    280   98

Frøya          173    470   225

Hitra          115    291   86

Nærøy          106    515   130

Hemne           73    114   42

Agdenes           59    74   36

Vikna           58    94   32

Ørland           54    82   30

Leksvik           48    110   36

Flatanger           48    66   31

Melhus           44    65   27

Verdal           41    81   25

Orkdal           39    116   35

Bjugn           22    15   9

Osen           17    10   4

Inderøy           16    29   16

Åfjord           11    20   4

Andre kommuner med  
færre enn ti sysselsatte       26    70   16

  

Sum         4 395    12830   5798
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TEKNOLOGIMILJØET I TRONDHEIM – SPYDSPISSEN FOR NORSK  

MARITIM TEKNOLOGIUTVIKLING

Norge er blant verdensledende innenfor maritim teknologi, mye takket være forskningsmiljø-

ene ved MARINTEK, NTNU og SINTEF i Trondheim. Nå håper Trondheimsmiljøene at 

Ocean Space Center kan bidra til at Norge befester sin posisjon som en ledende maritim 

teknologinasjon.

Trondheim er Norges teknologihovedstad og huser Norges ledende tekniske universitet, 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og SINTEF, Skandinavias største 

forskningskonsern. Mye takket være disse institusjonene er norsk næringsliv verdensledende 

innenfor teknologier relatert til havrommet, derunder skipsfart, offshore petroleums- 

virksomhet, fiskeri og havbruk.

MARINTEK, NTNU og SINTEF  
– Driverne innen norsk maritim 
teknologiutvikling
NTNUs Institutt for marin teknikk 
og SINTEF-instituttet MARINTEK 
utgjør selve spydspissen innenfor 
Norges maritime forskningsmiljø. 
NTNU og SINTEF har tette bånd  
til hverandre både med tanke på 
maritim forskning og maritim inno- 
vasjon. I dag er Institutt for marin 
teknikk og MARINTEK samlokali-
sert på Tyholt i Trondheim. MARIN- 
TEK driver med forskning og inno- 
vasjon i forbindelse med utvikling og 
drift av skip og offshore- konstruk-
sjoner og operasjoner. Institutt for 
marin teknikk forsker, innoverer og 
utdanner innen de samme feltene,  
i tillegg til fiskeri og havbruk.

Trondheimsmiljøets forskning og 
innovasjon sørger for at norsk 
maritim næring er i front og har gitt 
betydelige fremskritt for næringen 
på en rekke områder. Miljøet 
arbeider med å finne løsninger for 
fremdrift og styring av skip og 
offshore-operasjoner under stadig 
vanskeligere forhold. Videre utvikler 
man stadig mer energieffektive 
forbrenningsmotorer for skip tuftet 
på gass og destillater, og effektive 
og sikre løsninger for gassdistribu-
sjon. Miljøet har også anvendt 
kunnskap om fartøysmanøvrering 
og hydrodynamikk til å konstruere 
og simulere operasjoner og instal- 
lasjoner av rør på havbunnen.

vet og myndighetsapparatet tilgang 
til verdensledende kompetanse, 
infrastruktur, samt en god utgangs-
posisjon for internasjonalt forsk- 
ningssamarbeid. I dag foregår 
omfattende verifikasjon, testing, 
utvikling og opplæring innen hav- 
romsteknologi på Marinteknisk 
Senter. Behovet for teknologier  
for urolige, dype, kalde og isfulle 
farvann er økende i verden med 
stadig tøffere teknologiutfordringer 
og internasjonal konkurranse. Norsk 
maritim næring kan neppe kon- 
kurrere på pris og storskalaproduk-
sjon, men må i stedet satse på 
kvalitet og teknologiske løsninger. 
Dersom Norge skal befeste sin 
posisjon som verdensledende 
maritim teknologinasjon, er det 
derfor viktig å satse på teknologi,  
og Ocean Space Center kan være 
en satsning av akkurat det slaget.

I Langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning 2015-2024, Meld. 
St. 7 (2014-2015), fremheves Ocean 
Space Centre som ett av to store 
investeringsprosjekter for forsk- 
ningsinfrastruktur som Norge  
skal satse på de nærmeste årene. 
Dette forteller to ting: at regjerin-
gen ønsker å satse på havroms- 
teknologier og – forskning, og at 
Ocean Space Centre nærmer seg 
realisering.

AMOS, Centre for Autonomous 
Marine Operations and Systems,  
er et Senter for Fremragende 
Forskning ved NTNU der Institutt 
for Marin teknikk spiller en ledende 
rolle. Senteret jobber med multidis-
iplinær grunnforskning innen hydro- 
dynamikk, mekaniske strukturer, 
navigasjon og automatisk styring 
og kontroll og har ambisjoner om  
å forske for rundt NOK 1 mrd. de 
neste 10 årene.

Ocean Space Center – En mulig 
kronjuvel for det maritime Norge
I Innovasjonsmeldingen, St.meld.  
nr. 7 (2008–2009), proklamerer 
Regjeringen at innovasjonspolitik-
ken skal ha som mål å skape et  
«Et nyskapende og bærekraftig 
Norge». Som oppfølging av denne 
visjonen har Nærings- og handels-
departementet i samarbeid med 
aktører fra næringen og akademia 
utredet hvilke forskningsinfrastruk-
tur som må til for at Norge beholder 
sin posisjon som verdensledende 
innenfor havromsteknologi. I for- 
bindelse med utredningen har 
styret i MARINTEK har gått i 
bresjen for et Ocean Space Center 
med hydrotekniske laboratorier for 
forsknings- og utdannelsesformål.

Målsetningen til senteret vil være  
å utdanne fremtidens spesialister 
og aktivt medvirke til økt innova-
sjonstakt innen havromsteknologi. 
Senteret vil kunne sikre næringsli-
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Figur 4 19: Illustrasjon av en mulig 
plassering av Ocean Space Center
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Den norske petroleumsvirksomheten øker  

i nord, og med dette øker forventningene  

om ringvirkninger også til lands i Nord-Norge.  

For første gang på flere år ser man nå en  

positiv befolkningsutvikling i landets tre nord -

ligste fylker. Tradisjonelt fiske og havbruk går  

også godt, noe som i sum betyr gode framtids- 

utsikter for maritimt næringsliv i Nord-Norge. 

Fortsatt er maritim næring relativt liten i regionen. 

Næringen er i vekst, men lønnsomheten er  

forholdsvis lav. Med økt petroleumsvirksomhet  

i nord er det forventet at både næringens betyd-

ning og lønnsomhet vil øke fremover.

Nord-Norge

  ÅRLIG VEKST  
 2013 2004-2013

Verdiskaping 6,0 8,6 %
Omsetning 15,4 9,5 %
Ansatte 7 740 3,4 %

  GJENNOMSNITT
 2013 2004-2013

Driftsmargin 5,4 % 3,8 %

—  Nord-Norge  —  
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Nord-Norge – store forventninger i nord 

Maritim næring er i vekst i Nord-Norge,  
men lønnsomheten er fortsatt lav 
Maritim næring omsatte for nærmere 15 
milliarder kroner i Nord-Norge i 2013, opp fra 
14 milliarder året før. Veksten i næringen har 
vært positiv det siste året målt i omsetning, 
sysselsetting og verdiskaping. Verdiskapingen 
har økt med 13,4 prosent i 2013, til 6 milliarder 
kroner. En tredjedel av veksten skyldes økt 
verdiskaping i Hurtigruten ASA og en tredje-
del fra offshorerederiene som økte verdiska-
pingen sin med 44 prosent fra 2012 til 2013. 

Den nordnorske maritime næringen er ikke  
så lønnsom som i resten av landet, selv om 
driftsmarginen nesten doblet seg fra 2012 til 
2013. Siden 2004 har verdiskapingen i nærin-
gen nesten doblet seg. 

Trekker man linjene tilbake til 2004, har om- 
setningen doblet seg, mens driftsmarginen 
har variert fra 1 til 6 prosent. Gjennomsnittlig 
driftsmargin ligger på 3,8 prosent i perioden 
2004-2013, noe som er 5,1 prosentpoeng 
lavere enn det nasjonale snittet for næringen. 
Dette kan i stor grad forklares med den 
maritime næringsstrukturen i regionen. 

Nærskipsfart er den største undergruppen 
målt i verdiskaping, men også en av under-
gruppene med lavest lønnsomhet. Mens off- 
shorerederier har en gjennomsnittlig drifts-
margin på 16 prosent, er drifts-marginen for 
nærskipsfart nasjonalt på omkring 5 prosent. 

Maritim næring i nord har lange tradisjoner, 
spesielt knyttet til fiskeri og kysttransport av 
personer og gods. Fortsatt er næringen liten  
i landsdelen sammenlignet med de andre 
maritime regionene. Maritim næring står bak  
7 prosent av verdiskapingen i næringslivet  
i regionen, sammenlignet med 11 prosent 
nasjonalt. De siste årene har den maritime 
næringen i Norge dreiet seg mot offshorevirk-
somhet. I Nord-Norge ser en også en tendens 
til økt aktivitet offshore, men fremdeles er det 
tradisjonell virksomhet med fiskebåtrederiene9  
og store fergeselskaper som dominerer. 

Rederiene dominerer den maritime virksom-
heten i nord og står bak over 60 prosent av 
verdiskapingen i regionen. Denne gruppen  
er igjen dominert av nærskipsfartsrederiene, 
med Hurtigruten som største aktør. Faktisk 
stod dette selskapet alene bak en femtedel  
av verdiskapingen i regionen. Andre ferge- 
selskaper som BTN SJØ, Torghatten og  
Boreal Transport er også sentrale i næringen. 

9 Fiskerederiene er ikke inkludert i statistikken  
  for maritim næring.

4.9 

Tabell 4-9 : Nøkkeltall for maritim næring i Nord-Norge. Kilde: Menon/Bisnode

 2012 2013 Vekst 2012-2013 Årlig vekst 2004-2013 

 

Verdiskaping 5,3 6 13,40 % 8,60 % 

Omsetning 14,3 15,4 7,40 % 9,50 % 

Ansatte 7 383 7 740 4,80 % 3,40 % 

   Endring 2012-2013 Gjennomsnitt 2004-2013 

Driftsmargin 2,90 % 5,40 % 2,40 % 3,80 % 
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Når det gjelder offshorerettet virksomhet er 
Troms Offshore et spennende selskap med  
en flåte som består av ni PSV-skip, ett anker-
håndteringsskip samt tre andre spesialskip,  
i tillegg har de tre skip som blir levert i 2015 
og 2016. Selskapet ble kjøpt opp i 2013 av 
amerikanske Tidewater som er verdens 
største offshorerederi. Chriship Gruppen med 
hovedkontor på Sortland er et annet nord-
norsk rederi som opererer innen offshore- og 
fraktsegmentet. Chriship har som rederi lang 
erfaring innen den maritime sektor med det 
første fraktefartøy levert så tidlig som 1858.  
I dag opererer de en flåte på tre offshorefartøy, 
som opererer i Nordsjøen og Norskehavet.
 
Den nest største gruppen er maritime  
tjenester, som igjen er dominert av havne-  
og logistikktjenester. Polarbase, Norbase  
og Helgelandsbase er havne- og logistikk- 
selskaper som arbeider opp mot petroleums- 
næringen i Norskehavet og Barentshavet.  
I tillegg har Nordland større havnevirksomhet 
knyttet til industri og gruvedrift som LKAB  
og Rana industriterminal. 

Stor usikkerhet om videre utvikling i nord
Nord-Norge som maritim region preges av 
forventninger om økte aktiviteter, investeringer 
og oppmerksomhet. Utviklingen i Norskehavet 
og Barentshavet er av en slik karakter at man 
tydelig ser ringvirkninger på land. For første 
gang på flere år ser man nå en positiv befolk-
ningsutvikling i landets tre nordligste fylker. 
Tradisjonelt fiske og havbruk går også godt.  
I sum betyr dette gode framtidsutsikter for 
maritimt næringsliv i Nord-Norge. 

Det er derimot stor usikkerhet knyttet til 
utviklingen fremover. Kostnadsnivået for 
utbygging langt nord er høyere enn i sør  
i Nordsjøen hvor det allerede eksisterer 
infrastruktur. Det sterke fallet i oljeprisen i 
2014 kombinert med økonomiske sanksjoner 
mot Russland har skapt stor usikkerhet om 
den videre utviklingen.

Figur 4-20: Utvikling i omsetning og driftsmargin for maritim næring i Nord-Norge (2004-2013). Kilde: Menon/Bisnode  
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Figur 4 21: Næringens verdiskaping fordelt på hoved- og undergrupper i Nord-Norge. 
Kilde: Menon/Bisnode  
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- Vi ser at klyngen er i ferd 
med å sette seg ved at delta-
kerne nå begynner å etablere 
konkrete samarbeidsprosjek-
ter. Dette er et godt tegn på at 
vi er på vei i riktig retning. 
Det sier styreleder i AMK, Stig Nerdal,  
daglig leder i Transportutvikling AS. 

Økt aktivitet krever økt fokus og kapasitet 
innen sikkerhet
Maritimt Forum Nord landet høsten 2013 et 
annet nasjonalt prestisjeprosjektet, SARiNOR. 
Prosjektet som har som visjon at Norge skal 
være verdensledende på søk og redning  
i Nordområdene mottok i høst 8 millioner 
kroner i støtte fra Utenriksdepartementet. 
Videre har prosjektet mottatt 2 millioner 
kroner i støtte fra Nordland fylkeskommune, 
og det skal etableres 10 millioner kroner  
i privat egenkapital. Her er allerede Norske 
Shell, Statoil, ENI, Norwegian Hull Club og 
Det Norske Veritas inne med kapital. Sikker-
het til sjøs er en helt avgjørende faktor for 
videre verdiskaping innen maritim næring  
i Nord-Norge.

Arktisk Maritim Klynge
Maritimt Forum Nord har tatt et aktivt grep  
for å øke verdiskapningen innen maritimt 
næringsliv ved etableringen av Arktisk Maritim 
Klynge (AMK). Klyngen mottok status som 
ARENA prosjekt fra Innovasjon Norge og 
Norges Forskningsråd 7. juni 2013.

AMK består av ni rederier, fem verft, femten 
tjeneste- og utstyrsleverandører, syv kunn-
skapsaktører og fire samarbeidspartnere  
- totalt 40 partnere.

Alle deltakere i AMK er maritime aktører  
som står overfor og/eller håndterer arktiske 
utfordringer i sin virksomhet. Klyngen skal 
utvikle og implementere utstyr, design og 
prosesser som gjør maritime operasjoner  
i arktisk klima mest mulig effektive, trygge  
og miljørobuste. Klyngens visjon er å ta en 
posisjon som det ledende maritime kunn-
skaps- og industrielle miljøet i Norge knyttet 
til arktiske utfordringer. Det vil åpnes opp får 
nye medlemmer i klyngen. Nye medlemmer 
må da demonstrere hva de kan bidra med og 
hva de ønsker å oppnå med medlemskapet. 

N
ord-N

orge
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 4.9.1 
 
Nøkkeltall for regionen 2013 (mill. kroner). Kilde: Menon/ Bisnode 

 

Kommunenavn   Ansatte   Omsetning  V erdiskaping

Sør-Varanger        1 726    489   311

Tromsø         1 570    3700   1539

Harstad          528    914   337

Hammerfest         494    1134   484

Alstahaug         440    582   283

Bodø          395    965   258

Narvik          384    3201   1154

Vågan          296    551   199

Brønnøy          262    397   219

Sortland          178    539   138

Vestvågøy         149    306   120

Hadsel          123    330   102

Herøy (N.)         92    164   66

Dønna           91    99   52

Rana           91    165   94

Skånland           79    139   40

Øksnes           78    164   74

Nordkapp          70    133   48

Alta           66    173   69

Nordreisa           63    125   44

Vadsø           47    97   39

Porsanger          43    89   36

Lyngen           42    63   36

Lenvik           39    49   17

Nesna           36    64   33

Loppa          32    47   21

Måsøy           31    33   16

Hemnes           26    55   7

Karlsøy           25    36   22

Salangen           25    27   12

Båtsfjord           22    224   18

Lurøy           21    29   13

Værøy          19    24   15

Steigen           16    19   9

Skjervøy           15    22   8

Kvæfjord           15    24   9

Rødøy           13    14   5

Lødingen           12    14   7

Meløy           11    33   12

Tysfjord           10    11   8

Andre kommuner med  
færre enn ti sysselsatte         65    158   59

 

Sum         7 740    15404   6031
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KALDDUSJ I ARKTIS - MEN OGSÅ NYE NÆRINGSMULIGHETER 

Restriksjoner på samarbeid mellom Russland og vesten kombinert med brått fall i oljeprisene 

gir mørke utsikter for Arktisk næringsutvikling. I løpet av de neste fem årene kan det imidler-

tid nye muligheter oppstå viser rapporten «Arctic Business Scenarios 2020», utarbeidet av 

Menon Business Economics. Rapporten presenterer tre scenarioer for Arktisk næringsliv  

i 2020: «Re-freeze, «Green Transformation» og «Oil in Demand». 

Arktis delt mellom øst og vest  
– mineralnæringen vokser
I løpet av få måneder har det første 
scenarioet, «Re-freeze», fått en 
aktualitet få ville forventet bare et år 
tilbake. Dette scenarioet forteller en 
historien om en øst-vest inndeling 
av Arktis – i en verden som raskt 
har gått fra globalisering til økt 
regionalisering. I 2020 ser man  
her en verden delt i to: USA og 
Europa på den ene siden – Kina og 
Russland på den andre siden. Etter 
at omfattende vestlige sanksjoner 
ble satt inn mot Russland i for- 
bindelse med Ukraina-konflikten 
har Russland i økende grad vendt 
seg mot øst. Russisk Arktis er i 
2020 først og fremst en råvarebase 
for Kina, som har investert enorme 
summer i utvikling av teknologi for 
petroleumsvirksomhet og infra-
struktur i regionen. På den norske 
siden av grensen i er det lite 
petroleumsaktivitet. 

Det har ikke blitt oppdaget nok nye 
ressurser til å rettferdiggjøre ut- 
viklingen av nødvendig infrastruktur 
for transport av arktisk gass. Det 
generelle samarbeidet mellom 
NATO-landene har på samme tid 
blitt styrket. EU og USA har inngått 
en omfattende frihandelsavtale, og 
industriell produksjon har fått et 
oppsving. Situasjonen er ikke helt 
sort for vestlige næringsinteresser  
i Arktis i «Re-freeze» scenarioet. 

I dag mener de fleste at ideen om 
storstilt olje- og gassutvikling i et  
så utilgjengelig område egentlig 
alltid var ganske urealistisk. I stedet 
har nye næringsmuligheter oppstått 
i Arktisk. Ettersom jordens befolk- 
ning vokser er det behov for mer 
næringsrik mat. Klimaendringer  
har samtidig gjort store landbruks-
områder utilgjengelige. Dette gir  
en voldsom etterspørsel etter fisk 
og sjømat. Den norske fiskeri- og 
oppdrettssektoren har slitt med  
å omstille seg raskt til nye nærings-
muligheter – men i 2020 foregår  
en rask utvikling av næringen  
i Nord-Norge. Varmere vann har  
gjort det mulig med oppdrett på 
nye arter, og Norge er ledende 
globalt på oppdrett. I tillegg har 
Arktis blitt et svært populært 
reisemål. Den globale middelklas-
sen søker spesielle og «autentiske» 
naturopplevelser. Det utvikles 
mange nye reiselivsprodukter,  
blant annet med fokus på nordlys, 
midnattssol, og ekstremsport. 
Cruiseturismen øker kraftig i flere 
land, inkludert i Norge. 

Den spente geopolitiske situasjo-
nen har bidratt til høye priser på 
mineraler, og gruvedrift er en 
næring som vokser. Både i Nord- 
Norge, Sverige og Finland er 
utvikling av mineraler et viktig 
satsingsområde. Dette gir nye 
arbeidsplasser i nord, og positive 
ringvirkninger for den maritime 
næringen som står for transport  
til nye markeder.

Grønn revolusjon – Arktisk sjømat 
og turisme er «cool»
En alternativ utviklingsvei for 
arktisk næringsliv finner vi i det 
andre scenarioer «Green Transfor-
mation». I dette scenarioet ser vi  
i 2020 en verden som for alvor har 
startet omstillingen til en «grønn» 
framtid. Den utløsende faktoren var 
den internasjonale klimaavtalen 
som kom på plass allerede i 2015, 
da USA og Kina tok aktiv ledelse  
på veien mot lavutslippssamfunnet. 
Globale investorer trakk seg raskt 
ut av olje, gass- og kull, som førte  
til finansiell uro. Samtidig skjedde 
teknologiske gjennombrudd innen 
solenergi slik at fornybar energi ble 
konkurransedyktig på pris. I «Green 
Transformation» scenarioet står 
fornybar energi i 2020 for en større 
del av den globale energimiksen 
enn noen hadde forestilt seg bare 
fem år tilbake. Den grønne revolu- 
sjonen sammenlignes med skifer- 
gassrevolusjonen i USA – som også 
skjedde svært raskt og uventet. 
Arktisk petroleumsvirksomhet tok 
aldri av, og oljeprisen i 2020 er lav.  



127Fo
to

: N
A

S
A

 im
ag

e 
by

 R
ob

er
t S

im
m

on



128

mellom Russland og Norge i 
Barentshavet fortsetter. Fiskeri- 
næringen rammes imidlertid av 
omdømmeproblemer etter et 
mindre oljeutslipp i 2018. Selv  
om utslippet er av begrenset 
karakter skades imaget av arktisk 
sjømat som «ren og naturlig».  
I norsk og russisk del av Arktis er  
et flertall av befolkningen likevel 
fornøyde med petroleumsaktivite-
ten. Mange nye arbeidsplasser er 
blitt skapt og Arktis oppleves mer 
og mer som riktig sted for dem  
som vil være «der det skjer». 

Arktis er et av få områder i verden 
der nye ressurser kan hentes fra.  
En rekke ulike næringsaktører er 
aktive i leteaktivitet og utvikling av 
både nye felt og infrastruktur. Det  
er store synergier mellom mineral- 
og petroleumsnæringen og den 
maritime næringen. Russland har 
flest ressurser, de vestlige landene 
bidrar med teknologi, mens 
kinesiske aktører står bak omfat-
tende investeringer. I den norske 
delen av Barentshavet nærmer 
produksjonsstart seg for Johan 
Castberg-feltet. Den nord-norske 
leverandørindustrien blomster,  
med store oppdrag både i Norge  
og Russland. Fiskerisamarbeidet 

Arktisk petroleum tar av  
– Russland og Norge vinnere
I det siste scenarioet «Oil in 
Demand» skjer det som Russlands 
president Vladimir Putin har drømt 
om: Offshore petroleumsutvikling  
i Arktis er i ferd med å ta av etter 
flere store olje- og gassfunn i 
Kara- og Barentshavet. De vestlige 
sanksjonene mot Russland og lave 
oljepriser så lenge ut til å kunne 
sette en stopper for storstilt ut- 
vikling av petroleum i regionen. 
Sanksjonene ble imidlertid avviklet 
etter en kortere periode. I 2020 har 
oljeprisene steget til nær 200 dollar 
fatet. En voksende global befolk-
ning øker behovet for energi og 

Arctic Business Scenarios 2020
Rapporten «Arctic Business Scenarios 2020» ble utarbeidet av Menon Business Economics 
på oppdrag fra Rederiforbundet i forbindelse med konferansen «Arctic Business» i Bodø 
8.-10. oktober 2014. Hensikten med konferansen er å skape et forum for samarbeid og dialog 
med spesifikt fokus på næringsmuligheter i Arktis. Konferansen planlegges gjennomført av 
Rederiforbundet hvert andre år – neste gang i 2016. Hele rapporten kan lastes ned fra denne 
adressen: http://menon.no/a/arctic-business-scenarios-2020 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Vedlegg

Definisjon og avgrensning av maritim næring 

Å måle en nærings størrelse er langt fra noen eksakt vitenskap.  I tillegg til metodiske og målerela-
terte utfordringer avhenger resultatene av hvordan næringen defineres. Vi er interessert i bedrifter 
som er koblet sammen gjennom kunde- og leverandørrelasjoner, gjennom samarbeid eller ved at 
de trekker på det samme ressursgrunnlaget. Det gir oss følgende definisjon av maritim næring:
 

«Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger,  
leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip  
og andre flytende enheter». 

En slik definisjon inkluderer virksomheter som uomtvistelig er maritime, for eksempel bygging  
og operasjon av tankskip. Definisjonen rommer samtidig en lang rekke virksomheter som ofte blir 
assosiert med andre næringer. Et eksempel er Kongsberg Maritime, som er et IT-selskap, men som 
primært leverer til maritim aktivitet. Grenseflatene mot petroleumsnæringen er spesielt viktige.  
En stor del av offshore leverandørindustri er i dag maritim. Havbunnsinstallasjoner for boring  
og produksjon av petroleum er et godt eksempel. Utstyret som installeres på havbunnen er ikke 
maritimt, men selve installasjonen utføres av undervannsentreprenører som Subsea 7 som er 
maritime.  

Beskrivelse av ulike rederigrupperinger og deres virksomhet

I dette vedlegget vil det bli redegjort for de ulike skipstypene som finnes innenfor de ulike 
segmentene rederiene befinner seg i. I tillegg vil beskrivelsene inneholde referanser til noen  
av de dominerende aktørene og noe historikk.

5.1 

5 

5.2 
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området. Skytteltankere opererer med lang-
siktige kontrakter med store kunder som 
Statoil og har til nå hatt bedre og mer stabil 
lønnsomhet enn tradisjonelle oljetankrederier.

Kjemikalier og produkttankere: 
Skip som frakter flytende kjemikalier, som  
for eksempel ammoniakk til gjødsel. Dette 
segmentet er dominert av norskkontrollerte 
aktører som Odfjell, Stolt-Nielsen, Seatrans  
og Jo Tankers. Til sammen består den norsk- 
kontrollerte kjemikalieflåten av 264 skip  
i 2014. Flere norske rederier frakter i tillegg 
petroleumsprodukter, for eksempel Jo Tankers 
og Norgas. 

LNG-skip: 
Skip som frakter flytende gass. LNG-skip som 
frakter flytende gass opplevde en tredobling  
i fra 50 000 dollar dagen til gjennomsnittlige 
rater over 150 000 dollar dagen i 2012. Siden 
det har ratene justert seg nedover igjen til et 
nivå rundt 70 000 dollar dagen ved utgangen 
av 2014. Inter-regional handel med LNG har 
økt kraftig de siste årene og er ventet å øke 
fremover (EIA, 2012). Mens det for få år siden 
var ventet at veksten ville komme som følge  
av import til USA, er dette bildet snudd på 
hodet med den voldsomme veksten i produk-
sjon av skifergass i USA. Nå er det ventet at 
USA kan bli en eksportør av LNG. Det er 
dermed etterspørselsveksten i Asia som er 
driveren for høyere fraktrater. I front av utvik-
lingen finner vi norsk-kontrollerte selskaper 
som BW Gas og Golar LNG samt mindre 
norske aktører som Knutsen OAS shipping, 
Höegh LNG og Awilco.

5.2.1. Deepsea-rederier

Deepsea-rederier vil si eiere og/eller operatø-
rer av skip som frakter varer på interkontinen-
tale ruter. De ulike typene skipene er beskrevet 
videre i teksten under. 

Tankskip er fartøy designet for å frakte 
flytende laster i bulk (i store kvanta), i første 
rekke råolje og destillater som diesel og 
bensin. Tankmarkedet er globalt, homogent  
og preget av hard priskonkurranse. Kun i 
perioder med underkapasitet vil ratene stige 
til et lønnsomt nivå. Til gjengjeld kan rate- 
nivåene da bli svært høye. Tankrederiene kan 
videre deles inn i tre undergrupper basert  
på produktene de frakter.

Oljetankere er skip som er spesialisert på  
å frakte råolje og destillater som diesel og 
bensin. Norske redere var blant de første  
i verden til å bygge spesialskip for frakt av olje, 
og lenge var tankfart en norsk paradedisiplin. 
Norske redere ledet an i utviklingen av store 
tankskip, og i 1980 var et gjennomsnittlig 
norskeid tankskip dobbelt så stort som 
gjennomsnittet i verden, med en snittstørrelse 
på 180 000 dwt (Tenold, 2009/SSB). I 1960 
utgjorde tankskip 55 prosent av den samlede 
norske flåten. Den voldsomt store eksponerin-
gen innen frakt av olje førte til at norske 
rederier ble hardere rammet enn de fleste 
andre lands rederier da oljemarkedet snudde 
på begynnelsen av 1970-tallet. Etableringen  
av OPEC, åpningen av Suez-kanalen, og ikke 
minst oljeproduksjon i Nordsjøen førte til  
en kraftig reduksjon i etterspørselen etter 
sjøtransport av olje. Samtidig førte en voldsom 
kontrahering i første halvdel av 1970-tallet  
til at tonnasjekapasiteten fortsatte å vokse 
gjennom hele tiåret. Resultatet var en massiv 
overkapasitet, fallende rater og en rekke 
konkurser blant norske rederier. En annen type 
frakt av olje som domineres av norske selska-
per er såkalte skytteltankere, eller bøyelastere, 
som de også kalles. Teekay Shuttle Tankers  
i Stavanger og Knutsen OAS i Haugesund er 
de to ledende selskapene i verden på dette 
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for eksempel Open Hatch-segmentet, det vil  
si spesialbygde skip hvor for eksempel tre- 
produkter og papir lastes med kraner ned  
i rektangulære tanker. Norges har fire verdens-
ledende aktører, Grieg, Westfal-Larsen, Saga 
og KG Jebsen/Gearbulk i Open Hatch- 
segmentet. I tillegg finnes en lang rekke 
tørrbulk-selskaper som har tatt ulike nisje-
posisjoner: Klaveness og Western Bulk er to 
eksempler. I tillegg til typiske tørrbulk skip 
nevnt over finnes det tre andre spesialiserte 
segmenter: 

Bilfrakt:
Frakt av biler foregår på såkalte ro-ro-skip  
(roll on-roll off), det vil si skip hvor det som 
fraktes kjøres ut og inn i stedet for å bli løftet 
om bord med kraner. Norges største rederi, 
målt i omsetning, er Wallenius Wilhelmsen 
Logistics, et bilfraktselskap eid av Wilh. 
Wilhelmsen og svenske Wallenius i fellesskap. 
Høegh Autoliners og Siem Car Carriers er 
andre norsk-kontrollerte bilfraktselskaper.

Container: 
Containerskip er et av de tre store segmente-
ne globalt. Fremveksten av containerskip førte 
til en enorm effektivisering av logistikk og 
varetransport. Dette raskt voksende rederi- 
segmentet domineres av tyske rederier, som 
kontrollerer en flåte på 5,2 millioner TEU  
(ISL Bremen, 2011). Norskkontrollerte rederiers 
flåte er til sammenligning kun 0,28 mill. TEU. 
Danske Mærsk Line er her verdens største 
aktør.

Cruise:
Cruisetransport ble i stor grad utviklet som  
en norsk bransje, med Kloster Cruise, NCL 
(Norwegian Cruise Line) og RCL (Royal 
Caribbean Cruiseline) som ledende aktører. 
RCL er i dag verdens nest største cruise- 
rederi, men selv om Awilhelmsen fremdeles 
eier 20 prosent av selskapet, er koblingene til 
Norge begrenset. Selskapets hovedkontor 
ligger i Miami. NCL var lenge norskeid, men 
etter en kort periode med Kristian Siem som 
eier, er selskapet i dag en del av Star Shipping. 

Tankrederienes skip kan deles inn i ulike 
undergrupper basert på størrelse. Enkelte 
rederier spesialiserer seg innenfor en gitt 
skipsstørrelse.

•  ULCC/VLCC (Ultra/Very Large Crude   
 Carrier) – skip på 200 000 tonn dødvekt 
 og  oppover. Skip over 320 000 dødvekt-  
 tonn blir klassifisert som ULCC
• Suezmax– fra 120 000 tonn til 200 000   
 tonn. Betegnelsen omtaler de største    
 skipene som kan passere Suezkanalen.
• Aframax– fra 80 000 til 120 000 dødvekt  
 tonn. Betegnelsen kommer fra et tankrate-  
 system utviklet av Shell for å standardisere  
 shippingkontrakter. AFRA er en forkortelse  
 for Average Freight Rate Assessment. 
• Panamax– fra 60 000 til 80 000 dødvekt- 
 tonn. Betegnelsen omtaler de største    
 skipene som kan passere Panamakanalen.  
 Med utvidelsen av Panamakanalen  
 (vil være operasjonelt fra 2015) dukket  
 også begrepet New Panamax opp.  
 (opp til 120 000 dødvekt).
• Produkttankere– skip under 60 000    
 dødvekttonn

Tørrbulk/general cargo
Rederier i denne gruppen frakter tørre bulkva-
rer, det vil si malm, råvarer og andre produkter 
i store kvanta. Segmentet har vært og er 
fremdeles et viktig marked for norske rederier. 
Som betegnelsen tørrbulk viser til, er dette 
varer i fast-form altså ikke-flytende produkter. 
Jern/stål, kull og hvete er de største tørrbulk-
produktene. Til sammen er det nesten 650 
bulk- og andre tørrlastskip i den norskkontrol-
lerte gruppen. Tank- og bulkmarkedene har 
flere viktige fellestrekk; mange konkurrenter, 
homogene produkter, store faste (kapital-)
kostnader og relativt lave etableringshindre. 
Det medfører hard priskonkurranse og stor 
sensitivitet for variasjoner i kapasitet. Norske 
rederier har til en viss grad posisjonert seg  
i industrielle markedssegmenter, hvor skipene 
er spesialbygd for lasteformålet og kontrakte-
ne har lengre varighet. Konkurransen blir 
dermed mer begrenset. Norge dominerer  
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5.2.3. Nærskipsfart

Nærskipsfart og regional fraktefart: Denne 
gruppen dekker utenriks sjøfart som går 
innenfor kontinentene, samt fraktefart slepe-
båter, losfartøy, ambulanseskip og andre fartøy 
langs norskekysten. DFDS Lys Line, Wilson, 
Eurocarriers, Nor Lines og Seaworks er de 
største fraktfartøysrederiene, mens Buksér  
og Berging er det største slepebåtselskapet. 

Passasjerferger: Passasjerfergene kan deles  
i to typer; a) selskaper som frakter passasjerer 
mellom Norge og kontinentet og b) fergesel-
skaper som fungerer som en del av kysttrans-
portnettet. Hurtigruten er den klart største av 
sistnevnte, men også Fjord1 og Torghatten  
har betydelig aktivitet. Color Line er det klart 
største fergeselskapet som seiler til kontinen-
tet og er et av de ledende fergeselskapene  
i Europa. I tillegg har DFDS og Stena Line 
egne selskaper i Norge for linjene mellom 
Norge og Danmark.

Andre aktører på dette markedet som er verdt 
å merke seg er Fred Olsen, Hurtigruten og 
Brynestad, som har nisjeselskaper. Markedet 
som helhet er, slik indikert over, dominert av 
de tre ledende selskapene, Carnival Cruises, 
RCL og Star Cruises.

5.2.2. Offshorerederier

Offshorerederiene kan gjerne deles  
i tre ulike grupper:

Offshore serviceskip er skip som bidrar med 
bidrar til drift av offshore oljeinstallasjoner. 
Flåten består av forsyningsskip (PSV), anker-
håndtering (AHTS) og spesialskip. 

Undervannsentreprenører, som Subsea 7  
og Technip Norge, installerer havbunnsutstyr, 
legger rør og utfører andre operasjoner på 
havbunnen.

Seismikkselskaper er rederier med seismikk-
båter som samler inn og selger seismisk data. 
Seismikk er en geofysisk måte å undersøke 
undergrunnen på når en leter etter olje og 
gassressurser.

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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Prosafe er verdens ledende eier/operatør av 
halvt-nedsenkbare boligrigger. Selskapet eier 
11 boligrigger som opererer verden over og er 
notert på Oslo Børs. FSOer (Floating Storage 
and Offloading) er skip som kun lagrer, men 
ikke produserer olje. BW Offshore har hoved-
kvarter i Oslo og er en av verdens ledende 
FPSO-selskaper med 15 FSO/FPSOer spredt 
utover hele verden. Selskapet er notert på  
Oslo Børs. I tillegg til riggselskaper er eiere av 
boreskip (FPSOer) inkludert under undergrup-
pen bore- og produksjonsselskaper. FPSOer  
er flytende enheter for produksjon, lagring og 
lossing av olje og gass. Som oftest er FPSOer 
formet som tankskip, men også bøyer, som 
Sevanbøyer og sparbøyer, regnes som FPSOer.

5.2.4. Bore- og produksjonsselskaper

Riggselskaper er eiere av bore- eller bolig- 
rigger, FSOer eller FPSOer. Borerigger er 
fartøy som er utrustet til å bore brønner med 
sikte på å finne og utvinne olje- og gass. Det 
finnes en rekke ulike typer borerigger avhen-
gig av havdybde, boredybde og klimatiske 
forhold. På verdensbasis er den vanligste 
typen oppjekkbare rigger (jack-up) som står 
på havbunnen. På større havdybder brukes 
halvt nedsenkbare rigger (semi submersible 
rig). Boligrigger er flytende fartøy med inn-
kvarteringsmuligheter som brukes i tilknytning 
til oljeoperasjoner til havs. 

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS
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• Eksport fra maritime utstyrsleverandører   
 er kartlagt i en egen undersøkelse  
 gjennomført for Norsk Industri i 2013.

•  Verft- og handelsaktivitet er i stor grad   
 dekket av aktivitet tilknyttet maritimt  
 utstyr. Eksport fra havne- og logistikk- 
 virksomhet ble satt til null. Dette vil  
 muligens undervurdere eksport fra disse  
 to gruppene, men vi har grunn til å tro at   
 eksporten er lav og at det er bedre å legge  
 seg på et konservativt nivå enn å over- 
 vurdere eksporten.

•  For de to siste undergruppene (tekno- 
 logiske tjenester og finansielle og juridiske  
 tjenester) ble eksport fra de største bedrif- 
 tene kartlagt. Den resterende eksporten  
 ble så estimert med bakgrunn i eksport- 
 andelene for de største selskapene  
 i undergruppen.

Vurdering av reliabilitet og validitet
Vår vurdering av datakvaliteten er at den  
er rimelig god for store deler av næringen. 
Nær 90 prosent av eksporten er basert eller 
kvalitetssikret mot SSB-tall eller på grundige 
analyser gjennomført på tidligere tidspunkt. 
For de resterende 10 prosent er usikkerheten 
større, men for disse bedriftene har vi valgt  
å heller være konservative enn å overvurdere 
eksporten. 

Utarbeidelse av eksporttall  
for maritim næring
 
For å utarbeide eksportstatistikk for maritim 
næring i Norge har vi basert oss på fire ulike 
kilder:

1. Tall fra SSB om utenriks sjøfart og total 
eksport av norske vare- og tjenester

2. Eksportundersøkelse for maritime utstyrs- 
leverandører gjennomført høsten 2013

3. Eksportdata på mikronivå fra tidligere 
eksportundersøkelser utført av Menon

4. Menons populasjon og database med 
omsetningstall for alle maritime bedrifter
For å estimere eksport har vi tatt utgangs-
punkt i de ulike maritime undergruppene 
basert på Menons inndeling. Punktene under 
beskriver hvordan eksport ble anslått for de 
ulike undergruppene:

• For rederiene har vi tatt utgangspunkt i   
 omsetningen for de fire rederitypene. Ved  
 å kombinere denne informasjonen med   
 eksportstatistikk fra SSB var det mulig  
 å estimere eksportandeler for deepsea,   
 nærskipsfart og til dels offshorerederienes  
 eksport.

• For bore- og produksjonsselskapene har 
 vi funnet eksporttall for 2012 for de domi-  
 nerende selskapene i populasjonen.

•  Historikk for alle undergrupper ble skapt   
 ved å trekke 2012-tallene tilbake i tid    
 basert på utvikling i omsetning. Unntaket  
 her er deepsea, nærskipsfart og til dels   
 offshorerederiene hvor SSB har utarbeidet  
 tidsserier.

5.3 
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For aktører innen finansielle og juridiske 
tjenester har vi inkludert selskaper med 
mindre enn 50 prosent av sin omsetning rettet 
mot maritim næring. Dette ettersom selskaper 
som DNB og Nordea er verdensledende 
shippingbanker, men ikke har 50 prosent av 
sin omsetning rettet mot maritime aktører.  
Vi har i år justert tallene noe for å bedre 
reflektere verdiskapingen som skjer innenfor 
denne delen av næringen. Det har ført til  
at betydningen av finansielle- og juridiske 
tjenester har økt fra foregående kartlegginger. 

I tillegg har Menon integrert avdelingsdata  
i vår foretaksdatabase. Det gjør det mulig  
å fange opp en stor del av sysselsetting, 
verdiskaping og inntekter fra avdelinger til 
selskaper som har aktivitet andre steder enn 
der hovedforetaket har sin registrerte adresse.  
På denne måten omgår man en del av «hoved-
kontorproblematikken» ved at økonomisk 
aktivitet fordeles ut på flere lokaliteter utenfor 
hovedkontoret.

Om tallgrunnlaget og endringer  
fra tidligere år
 
Tallgrunnlaget i boka er basert på en regn-
skapsdatabase som inkluderer alle bedrifter 
som er regnskapspliktige til brønnøysundre-
gisteret. Videre er tallgrunnlaget kvalitets-
sikret ved å fjerne feil i tallgrunnlag som følge 
av eksempelvis feil valutaomregning. Videre 
har Menon plukket ut alle selskapene som 
faller inn under vår definisjon av næringen. 
Alle selskaper med mer enn 50 prosent av  
sin omsetning rettet mot maritim næring er 
inkludert i tallgrunnlaget. Denne samlingen  
av bedrifter er basert på hvilken bransjekode 
(NACE-kode) bedriften faller inn under samt 
tidligere prosjekter hvor Menon og andre har 
kartlagt maritim næringsliv regionalt og 
nasjonalt. 

Hvert år oppdateres populasjonen av bedrifter 
som inkluderes i næringen. Dette for å inklu-
dere nye selskaper som kommer til som følge 
av nyetablering, fusjon eller omorganisering  
av konsern. Disse endringene vil også påvirke 
tallene bakover i tid. 

5.4 
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