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SAMMENDRAG
•

I denne rapporten viser vi at Norge har en unik mulighet for å bygge opp en
verdensledende industri innen flytende havvind. Dette vil understøtte en
betydelig mengde arbeidsplasser i leverandørnæringen tilknyttet flytende
havvind, noe som igjen gir store ringvirkninger i tilstøtende næringer.

•

Vi finner at norske aktører med bakgrunn i sin kompetanse fra olje- og
gassindustrien har et særdeles godt utgangspunkt for å konkurrere i det
globale markedet for flytende havvind og kapre betydelige markedsandeler.
Norske teknologikonsepter har allerede en sentral posisjon i markedet.
Videre bygges flytende havvindparker i til dels krevende maritime miljøer.
Den norske olje- og gassnæringen er ledende på sitt felt og har arbeidet
med utgangspunkt i slike forutsetninger på norsk sokkel i lang tid.

•

•

Det teknologiske overlappet med dagens offshore leverandørindustri er i
denne sammenheng særlig viktig ettersom de fleste prognoser peker på en
nedgang i petroleumsnæringens kjerneaktiviteter. Ifølge Oljedirektoratets
egne prognoser vil produksjonen flate ut i år 2022 og falle fra 2024.
Storskala flytende havvindparker innebærer en betydelig investering for
samfunnet på nåværende tidspunkt, men også økt aktivitet i næringer som
er særlig hardt rammet av den globale resesjonen. Vel så viktig er imidlertid
det faktum at det legger til rette for en langsiktig grønn industriell utvikling,
med utgangspunkt i kompetanseoverføring fra Norges desidert viktigste
industri.
Vi har utarbeidet tre scenarioer for å vise utfallsrommet for de økonomiske
ringvirkningene av en norskbasert industri knyttet til flytende havvind.
Utfallsrommet avhenger av markedsvekst, norske aktørers konkurransekraft, samt nærhet til de store utbyggingsområdene.
MENON ECONOMI CS

•

I høy-scenarioet legger vi til grunn at Norge går foran i kommersialiseringen
av teknologien med målrettede tiltak i nær fremtid. Høy omstillingsvilje legger
til rette for utviklingen av en verdensledende norskbasert industri. Kombinert
med høy markedsvekst kan næringen da understøtte sysselsettingseffekter på
nærmere 20 000 allerede i 2040 og over 30 000 i 2050. Verdiskapingseffektene øker samtidig til 61 milliarder kroner årlig.

•

Basis-scenarioet er mer konservativt med hensyn til markedsutvikling. Videre
legger vi til grunn at Norge utvikler en konkurransedyktig næring, men uten at
man evner å ta en lederrolle internasjonalt. Dette kan blant annet skyldes at
man ikke kommer tidsnok i gang med storskala prosjekter her hjemme. Våre
analyser viser da at man kan realisere en årlig sysselsettingseffekt på nesten
13 000 og verdiskapingseffekter på 23 milliarder kroner i 2050.

•

Lav-scenarioet tar utgangspunkt i en svak markedsutvikling, samt norske
aktørers posisjon i fravær av politiske tiltak her hjemme. Samlet gir dette en
svært begrenset næringsutvikling. Dersom man derimot legger til grunn en
aktiv næringspolitikk som gir utslag i en høy markedsandel, kan selv dette
markedsscenarioet understøtte en sysselsettingseffekt på over 8 000 årsverk.

•

Vi har også vurdert det regionale potensialet på Haugalandet og
Sunnhordland. Naturgitte forhold, høy offshore kompetanse, og ikke minst
beliggenhet med nærhet til eksportmarkeder legger til rette for at regionen
kan bli et tyngdepunkt for en norskbasert industri. Våre analyser viser at
flytende havvind har et potensial for å bli en hjørnestein i det regionale
næringslivet med sysselsettingseffekter på flere tusen årsverk årlig. En sentral
forutsetning for dette er imidlertid en systematisk satsing rundt en utbygging
på Utsira Nord basert på regionens komparative fortrinn.
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RINGVIRKNINGSRESULTATER I ULIKE SCENARIOER
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Alle hovedresultatene inkluderer direkte og indirekte ringvirkningseffekter.
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INNLEDNING
•

Verden står overfor et stort felles problem i form av global oppvarming som følge
av menneskeskapte klimagassutslipp. Gjennom Parisavtalen har verdens land
forpliktet seg til en felles ambisjon om å begrense klimaendringene. Om verden
skal nå målsetningene i Parisavtalen er man avhengig av en storstilt omstilling av
økonomien og ikke minst måtene vi bruker og produserer energi på. Overgangen
til et lavutslippssamfunn er en stor utfordring, men innebærer også store
næringsøkonomiske muligheter for land og aktører som evner å gripe sjansen.

•

Sentralt i den globale omstillingen står utbyggingen av fornybar kraftproduksjon.
En slik omstilling vil blant annet kreve betydelige investeringer i grønne
teknologier. Det er en bred konsensus blant de mest anerkjente analysemiljøene
at havvind vil spille en viktig rolle globalt. Dette åpner betydelige næringsøkonomiske muligheter for den norske leverandørnæringen tilknyttet olje og
gass, som står overfor et vedvarende aktivitetsfall på norsk sokkel i tiden
fremover. Dette på bakgrunn av blant annet overførbar kompetanse mellom de
to sektorene.

•

I denne sammenheng markerte 2020 et viktig veiskille for den norske
havvindnæringen. Den 12. juni kunngjorde regjeringen at den åpner to områder
for energiproduksjon til havs fra og med 1. januar 2021, Utsira Nord utenfor
Karmøy og Sørlige Nordsjø II på grensen mot Danmark. Regjeringens uttalte
målsetning er å «utvikle en fornybarindustri basert på havvind – som på sikt kan
bli en stor, ny næring for Norge».

•

I Menons analyse fra 20191 ble det identifisert et betydelig verdiskapingspotensial
for norske aktører i markedet for flytende havvind. Denne rapporten kan sees på
som en forlengelse av dette arbeidet. Fokuset i dette arbeidet har vært hvilke
ringvirkninger en industriutvikling av havvind i Norge kan gi på sikt.

1)

Menon Economics (2019). Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind.

Leseveiledning
•

Vi starter med å vurdere status på de bedrifter som allerede
leverer til havvind i dag. Dette innebærer en analyse av
næringens kompetanse, samt en gjennomgang av forholdet til
offshore leverandørnæringen for olje og gass.

•

I det andre kapittelet presenterer vi en markedsanalyse. Her
oppstiller vi først et metodisk rammeverk og identifiserer
deretter drivere for den globale næringen, for å kunne utarbeide
prognoser for veksten i den globale næringen frem mot 2050. Til
slutt vurderer vi potensialet for den norske næringen gjennom
estimering av norske markedsandeler. Kapittelet kulminerer i
prognoser for omsetning, verdiskaping og sysselsetting i et lav-,
basis- og høy-scenario frem mot 2050.

•

Det tredje og siste kapittelet forsøker å illustrere leverandørnæringen til havvind sitt bredere økonomiske fotavtrykk. Utover
den sysselsettingen og verdiskapingen som genereres direkte hos
leverandørene vil næringen også understøtte sysselsetting og
verdiskaping gjennom sine vare- og tjenestekjøp fra andre
bedrifter. Det er disse effektene vi forsøker å kvantifisere i det
tredje kapittelet gjennom en såkalt ringvirkningsanalyse.
Ringvirkningsanalysen vil estimere samlede sysselsettings-,
verdiskapings- og skatteeffekter, i tillegg til en vurdering av deres
geografiske fordeling.
7

Leverandørnæringen til havvind

MENON ECONOMI CS

8

LEVERANDØRNÆRINGEN TIL HAVVIND
Vi vil i det følgende gjennomgå den norske leverandørnæringen knyttet
til havvind slik den ser ut i dag, og hvordan den kan utvikle seg i
fremtiden. Det er grunn til å tro at norske aktører som i dag leverer til
bunnfaste installasjoner, vil kunne involveres i flytende prosjekter. Ifølge
Wind Europe1 er det betydelige synergier mellom de to teknologiene,
spesielt med tanke på design av turbin, strukturer og konstruksjon.
Redegjørelse for dagens norske næring tar derfor utgangspunkt i
havvindmarkedet som helhet.

•

Det er flere norske leverandører som utfører sammenstilling av
fundament og vindturbin. Et viktig element her er erfaringen disse
aktørene har fra marine operasjoner. Her er Fred. Olsen Windcarrier i
dag markedsledende. Flere store norske offshore-rederier har også
aktiviteter i dette segmentet.

•

En rekke norske aktører leverer forankringsløsninger og komplette
ankersystemer, som eksempelvis National Oilwell Varco, Scana
Offshore, GMC Marine og Intermoor.

Vi definerer her leverandørnæringen til havvind som de som utfører
operasjoner tilknyttet havvindparker. Dette inkluderer blant annet
prosjektutvikling og -ledelse, tilvirkning av fundamenter, vindturbiner,
forankringsløsninger, arraykabler og offshore substasjon plattformer,
samt installasjoner av disse og øvrige maritime operasjoner.

•

Det globale markedet for arraykabler domineres av en gruppe av
etablerte aktører, hvorav flere er norske som Nexans, UNITECH og
Aker Solutions/Aker Offshore Wind. Det er også flere norske
leverandører som produserer og installerer eksportkabler, og har
spesialisert seg innen nettilknytning.

Vår gjennomgang viser at norske aktører allerede leverer innen et bredt
spekter av tjenester innen havvindmarkedet, selv om dagens
markedsandel kun ligger på mellom 3 og 5 prosent2:

•

Offshore substasjon plattform er det få leverandører som leverer i
dag, men flere norske aktører har utviklet løsninger innenfor dette.
Eksempelvis har Aibel levert en likerettet stasjon og har kontrakt på
én til.

•

I tillegg inkluderer leverandørnæringen tilknyttet havvind marin
logistikk, samt drift og vedlikehold. Det er flere norske aktører aktive
her, som eksempelvis Østensjø rederi som har inngått flere
kontrakter for spesialbygde skip innen vedlikeholdssegmentet til
bunnfaste havvindparker.

•

•

1)
2)

Innen prosjektutvikling og prosjektledelse er det flere store norske
aktører som har høy kompetanse, som Equinor, Aker Offshore Wind,
Aibel og Kværner. Disse er til stede i markedet i dag, både i
forbindelse med flytende og bunnfaste havvindparker.
I forbindelse med tilvirkning av fundamenter og engineering, både
betong og stål, er det flere norske leverandører som allerede i dag
opererer i dette feltet. Eksempelvis skal Kværner levere 11 flytende
betongfundamenter til Hywind Tampen.
Wind Europe (2018). Floating Offshore Wind Energy: a policy blueprint for Europe.
Norsk industri, Norges Rederiforbund, NORWEA (2017). Havvind: et nytt norsk industrieventyr.
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LEVERANDØRNÆRINGEN TIL HAVVIND – NORSK KOMPETANSE
Norske aktører har i dag en sterk kompetanse på offshore marin logistikk
og mye erfaring med flytende konsepter fra olje- og gassindustrien.
Kompetanseoverføringen er ikke kun begrenset til teknologi, men gjelder
og erfaring fra prosjektutvikling og prosjektgjennomføring, spesielt av
større prosjekter og strukturer. Videre har leverandørindustrien erfaring
med styring og leveranse av større prosjekter internasjonalt.

Kompetanseoverføring fra olje- og gassektoren legger grunnlag for en
ledende norsk industri tilknyttet flytende havvind, om vi satser nå.
Norske aktører har med bakgrunn i sin kompetanse fra den norske oljeog gassindustrien et godt utgangspunkt for å øke markedsandelen i det
globale markedet for havvind, spesielt ved fremveksten av flytende
havvind. Flytende havvindparker installeres ofte lenger fra land og
innebærer operasjoner i svært krevende maritime miljøer. Dette skaper
utfordringer knyttet til installasjon, men også i forbindelse med drift og
vedlikehold, der det blant annet settes høye krav til ingeniørkompetanse
og risikohåndtering.

Norske aktører har allerede en sterk posisjon i markedet for flytende
havvind, med flere ledende teknologikonsepter. I 2009 bygget norske
aktører det første pilotprosjektet i verden innenfor flytende havvind,
Hywind Demo. Med dette som utgangspunkt har norske aktørers
ekspertise blitt mer og mer etterspurt internasjonalt. Dette understrekes
av en ny studie som har kartlagt hvilke land som står bak utviklingen av
både de ulike teknologiene og av flytende havvindparker.2 Studien finner
at norske aktører er ledende og står for 57 prosent av dagens installerte
kapasitet, med Japan på andreplass. Årsaken til Norges ledelse er parken
Hywind Scotland som Equinor stod bak, som er den eneste operative
flytende havvindparken over 10 MW.3

Ettersom utbyggingen av flytende havvindparker har mange likhetstrekk
med utbyggingen av offshore oljeplattformer, har Norge et fortrinn vis-àvis andre land. Dette fortrinnet illustreres blant annet i IEA1 sin
spesialrapport om havvind. Ifølge IEA er det betydelige synergier mellom
havvind og offshore olje og gass, og IEA fremhever at sektorene deler
både teknologier og deler av verdikjeden. IEA estimerer at 40 prosent av
teknologiene (målt ved livstidskostnaden) til et havvindprosjekt har
signifikante synergier med offshore olje- og gassektoren. Andelen er
høyest for flytende konstruksjoner. Dette bekreftes av sentrale aktører vi
har intervjuet i forbindelse med denne studien. En ny industri vil med
andre ord stå på skuldrene til dagens olje- og gassnæring.

1)
2)

IEA (2019). Offshore Wind Outlook 2019. World Energy Outlook Special Report
Hannon, M., m.fl. (2019). Offshore Wind, ready to Float? Global and UK trends in the floating offshore wind market.

Det er samtidig viktig å bemerke at konkurransefortrinnet den norske
næringen i dag har trolig kun vil være gjeldende på kort sikt, frem til våre
internasjonale konkurrenter får bygget opp kompetanse fra egne
prosjekter innen flytende havvind. Realiseringen av Hywind Tampen er et
viktig steg for å bygge en norskbasert industri. Parker av kommersiell skala
vil imidlertid være minst seks ganger så store. Om den videre
industrialiseringen skjer utenfor Norge, vil derfor konkurransekraften man
har opparbeidet seg sannsynligvis svekkes betydelig.
3)

Denne studien ble utarbeidet i 2019. I løpet av 2020 er WindFloat Atlantic 2 ved Portugal under utbygging og vil
ha en kapasitet på 25 MW.
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LEVERANDØRNÆRINGEN TIL HAVVIND
Figur 1: Produksjonshistorikk og prognose. Kilde: Norsk petroleum, Oljedirektoratet

Både behov og vilje for omstilling i offshore leverandørnæringen

Leverandørnæringen innen olje og gass er sterkt avhengig av fremtidig
utbygging av oljefelter. Oljedirektoratets egne prognoser tegner et bilde
hvor produksjonen på norsk sokkel når et toppnivå innen få år.1 I figur 1 ser
vi at prognosen tilsier en utflating i produksjonen rundt år 2022 og et fall fra
2024. Mens figuren bare går til 2030, er det ingen grunn til å tro at denne
trenden vil snu. Det er videre viktig å huske at en slik nedgang i produksjon
peker på en enda raskere nedgang i utbyggingsprosjekter, som dermed vil
ramme offshore leverandørnæringen enda hardere.
I tillegg er næringen rammet av et fall i oljeprisen, som legger ytterligere
press på oppstart av nye felter, som følge av koronapandemien. Næringen
opererer allerede i dag med en resultatmargin som har gått fra et snitt på
seks prosent før oljeprisfallet i 2013/14 til minus tre prosent i henholdsvis i
perioden etter. Menon Economics2 har i en tidligere rapport vist at offshore
leverandørnæringen i denne dobbelkrisen står overfor en svært vanskelig
situasjon, og har estimert at offshore leverandørnæringen kan miste
mellom 5 000 og 10 000 arbeidsplasser frem mot utgangen av 2022. Den
generelle nedgangen i oljeproduksjonen kommer i tillegg til dette.
1)
2)

https://www.norskpetroleum.no/produksjon-og-eksport/produksjonsprognoser/
Menon Economics (2020). Effekt av korona på norsk eksportrettet næringsliv. Menon-publikasjon nr. 33/2020.
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Det er vanlig at noen næringer vokser og andre blir mindre og er i seg
selv ikke noe problem. Faktisk er det et godt tegn på en dynamisk
økonomi. Det som derimot er urovekkende er at offshore leverandørnæringen er en næring som gjennom mange år har vært viktig for det
bredere samfunnet: høye lønninger, mye eksport og stor skatteinngang.
Dersom disse bedriftene ikke klarer å omstille seg, risikerer man at
viktige og høyproduktive arbeidsplasser går tapt, noe som vil få negative
følgevirkninger i andre deler av den norske økonomien.
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Det analytiske
rammeverket

Det globale markedet

Det globale markedet scenarioer

Norske markedsandeler

Scenarioene oppsummert

Økonomiske framskrivninger er notorisk vanskelige. Det er en rekke
faktorer som spiller inn på utvikling i omsetning, verdiskaping og
arbeidsplasser i en nærings fremtid, heriblant den globale utvikling, den
nasjonale politiske utvikling, renteendringer, valutakurser, BNP-vekst, og
mye annet. En framskrivning av en næring som på nåværende tidspunkt
er relativt umoden, men som forventes å vokse kraftig i de neste tiårene,
introduserer et enda større mulighetsrom.

Rammeverket inneholder overordnet sett to typer av input. Den første
typen relaterer seg til det globale markedet, mens den andre relaterer
seg til den norske markedsandelen. På den måten blir rammeverket
bygget opp etter en top-down fremgangsmåte, hvor vi først estimerer
utviklingen i det globale markedet og deretter størrelsen på den norske
andelen, som sammen gir oss omsetning, verdiskaping og sysselsetting
for den norske næringen.

Dette betyr imidlertid ikke at økonomiske prognoser ikke har noen
eksistensberettigelse. Scenarioanalyser innebærer en historiefortelling
som bidrar til å systematisere tanker rundt utviklingen innen eksempelvis
en næring. Videre presenterer en god scenarioanalyse vårt beste bud på
næringens utvikling, noe som både politikere og forretningsfolk trenger
for å kunne posisjonere seg mest mulig presist mot fremtiden. Det er
nettopp dette som er målet med denne scenarioanalysen: gi et bud på
tre mulige utviklingsbaner for leverandørnæringen til havvind, som kan
kle relevante aktører best mulig i årene som kommer.

I denne rapporten vil vi jobbe med tre scenarioer som skal illustrere
utfallsrommet for den norske leverandørnæringen til flytende havvind.
Scenarioene bygger på tidligere Menonanalyser1 samt en parallellanalyse
gjennomført denne våren2.

Til å løse dette på best mulig måte har vi satt opp et gjennomarbeidet
analytisk rammeverk. Rammeverket består av en modell som tar en
rekke faktorer som input og basert på dette gir en forventet
utviklingsbane for omsetning, verdiskaping og sysselsetting i
leverandørnæringen til flytende havvind. Dette fleksible rammeverk
muliggjør at vi enkelt kan skreddersy ulike scenarioer ved å trekke i
modellens ulike håndtak og dermed illustrere et realistisk mulighetsrom
for denne næringen som kan bli så viktig for Norges fremtid.

1)
2)

Menon Economics (2019). Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind og Menon Economics (2020). Ringvirkningsanalyse: flytende havvind på Utsira.
Menon Economics (2020). Virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk sokkel.
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Det analytiske
rammeverket

Det globale markedet

Det globale markedet scenarioer

Rammeverket består av en global og en innenlands analysedel, som er
gjengitt i figur 2.
Rammeverkets globale analysedel er skissert til høyre i figuren.
Rammeverkets første input er global økonomisk vekst. Dette forteller oss
både noe om hvor mye økonomisk aktivitet verden vil oppleve og dermed
behovet for energi. Videre vil analysen implisitt vurdere etterspørselen på
grønn energi, noe som leder videre til et estimat på størrelsen av havvindmarkedet. Dette gjøres med bakgrunn i litteraturanalyser, intervjuer med
sentrale markedsaktører, samt egne vurderinger knyttet til de ulike
scenarioene vi jobber med. Denne analysen vil naturlig lede videre til en
avgrensning av markedet for flytende havvind. Ved hjelp av anslag på
kostnader for kapasitetsutbyggingen av flytende havvind, når vi frem til en
samlet monetær markedsstørrelse.
Den innenlandske analysedelen inneholder primært faktorer som er
knyttet til den norske markedsandelen. Analysen starter med å kartlegge
dagens markedsandel og kompetanseprofil. For å komme frem til norske
aktørers kapasitet og evne til å levere til norske og internasjonale
prosjekter, legger vi til grunn forutsetninger om både utviklingen i
petroleumsaktivitet, samt teknologisk fremskritt og omstillingsvilje i
næringen. Det neste skritt er å omgjøre dette til faktisk markedsandel. For
å svare på det må vi gjøre antakelser om hvor mye den norske næringen
vil investere i omstillingen, samt størrelsen og betydningen av lokale og
nasjonale myndigheters virkemidler.
Til sammen gir disse to deler oss utviklingen i størrelsen av den norske
leverandørnæringen fra 2020 og frem mot 2050.
MENON ECONOMI CS
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Figur 2: Konseptuell visualisering av det analytiske rammeverket. Kilde: Menon Economics
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Utviklingen i markedet for flytende havvind påvirkes av en rekke
faktorer. Vi vil her trekke frem fire hoveddrivere, som vi mener vil spille
en stor rolle for markedsutviklingen innen flytende havvind. Disse er:
• Global klimapolitikk

Bunnfaste installasjoner er i dag den rådende teknologien innen
havvindmarkedet, med en installert kapasitet på 29 GW i 2019.1
Sammenlignet med bunnfast havvind er markedet for flytende havvind
relativt umodent, med en installert kapasitet på 82 MW i 2019.2 Flytende
havvind har vært gjennom en periode med pilotinstallasjoner, og det er
nå en rekke pre-kommersielle prosjekter under utvikling. Det neste
steget er å utvikle kommersielle vindparker på 250-500 MW.

• Nasjonal energi- og industripolitikk
• Lønnsomhet relativt til andre teknologier
• Arealbegrensninger til andre teknologier
Dersom verden skal nå målsetningene som verdens land har forpliktet
seg til i FNs Parisavtale er man avhengig av en storstilt omstilling av
økonomien, og ikke minst måtene vi bruker og produserer energi på.
Sistnevnte er spesielt viktig, ettersom kraftforbruket forventes å stige.
Ambisjonsnivået i den globale klima- og fornybarpolitikken er med på å
sette rammene for hvor raskt man realiserer ny fornybar
produksjonskapasitet. Jo større «kaken» blir, desto høyere vekst vil vi
forvente i de underliggende markedene, herunder flytende havvind.

Med utgangspunkt i rammeverket presentert over, vil vi i denne analysen
gjennomgå markedet for flytende havvind. Herunder vil vi trekke frem
viktige utviklingsfaktorer, og deretter presentere forventet utvikling i det
globale markedet for flytende havvind. I tillegg vil vi undersøke og
beskrive mulighetsrommet for flytende havvind, gitt i et lav- og et høyscenario.
Det har i løpet av det siste året blitt utarbeidet flere markedsanalyser av
enten det totale havvindmarkedet eller markedet for flytende havvind.3
Vår markedsanalyse tar utgangspunkt i input fra disse, eksempelvis
knyttet til BNP-vekst m.m. Flere av markedsanalysene og andre
analysemiljøer som DNV GL har oppdatert betydningen av havvind i sine
respektive scenarioer fra tidligere utgaver. Eksempelvis økte IRENA fra
2018 til 2019 sine forventninger til havvindmarkedet i 2050 fra 500 GW
til 1000 GW.4 Dette understreker at man forventer at det samlede
markedet for havvind vil bli større enn tidligere antatt.

1)
2)
3)

GWEC (2020). Global Offshore Wind Report 2020. Global Wind Energy Council.
Carbon Trust (2020). Phase II summary report. Floating Wind Joint Industry Project.
Eksempler er Menon Economics (2019), IEA (2019), IRENA (2019), GWEC (2020), Carbon Trust (2020), NHO (2020).
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EU er i denne sammenheng en sentral aktør, og Norges viktigste
handelspartner. I desember 2019 la Europakommisjonen frem sin grønne
vekststrategi kalt European Green Deal. En overordnet målsetning i
denne strategien er å gjøre EU klimanøytralt innen 2050 og havvind står
sentralt. Analyser viser at man må bygge ut 240-450 GW havvind i
Europa innen 2050 for å begrense temperaturøkningen til under 1,5
grader celsius.5 EU vil i slutten av 2020 lansere en egen ny strategi for
havvind, som skal bli en del av Green Deal.

4)
5)

IRENA (2019). Future of Wind. A Global Energy Transformation paper.
Wind Europe (2019). Our energy, our future. How offshore wind will help Europe go carbon-neutral.
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Ettersom flytende havvind er en relativt umoden teknologi, vil man i
begynnelsen være avhengig av enkelte lands nasjonale energi- og
industripolitikk, og deres ambisjonsnivå. Norge har allerede tatt en
posisjon i det flytende havvindmarkedet, og siden sommeren 2019 har
myndighetene og politikerne i større grad kommet på banen. Spesielt viktig
var regjeringens beslutning om å åpne områdene Utsira Nord og Sørlige
Nordsjø II for havvindutbygging. Det vi observerer fra myndighetssiden i
Norge er en del av en større trend i Europa. Sommeren 2019 var det
tilnærmet kun Frankrike som hadde uttalte forpliktelser knyttet til flytende
havvind. I løpet av det siste året har myndigheter i flere land – deriblant
Irland, Italia, og Portugal samt Storbritannia – kommet på banen med
uttalte mål og økte ambisjoner. I tillegg er den politiske prosessen i gang i
flere asiatiske land som Japan, Sør-Korea og Kina.

Norske markedsandeler

Scenarioene oppsummert

En fjerde driver er arealbegrensninger til konkurrerende teknologier.
Det er estimert at opp imot 80 prosent av de tilgjengelige
havvindressursene ligger i områder som enten har for dårlige
bunnforhold eller er for dype for bunnfaste turbiner. Flytende
havvind har med andre ord et betydelig større energipotensial enn
øvrige vindteknologier. IEA2 har estimert at det tekniske potensialet
for havvind i områder lokalisert i dypt vann er 330 000 TWh per år,
mens det i grunt vann er et potensial på 87 000 TWh årlig. I tillegg vil
havvind, sammenlignet med landbasert vind, i mindre grad komme i
konflikt med arealbruk og andre miljøhensyn.
Figur 3: Det tekniske potensialet for havvind i verden. Fargen oransje viser områder med et potensial på
dypt vann, nær (lys farge) og langt (mørk farge) fra kysten. Kilde: IEA (2019)

Et annet viktig aspekt er lønnsomheten relativt til andre teknologier. Det
er rimelig å anta at det er de mest kostnadseffektive teknologiene som vil
dominere investeringene i de globale kraftmarkedene fremover. Per i dag
er flytende teknologier tilnærmet 60 prosent dyrere enn bunnfaste
teknologier.1 En viktig forutsetning for at flytende havvind skal vokse er
derfor at kostnadene må ned, relativt til andre utslippsreduserende tiltak.
For å oppnå dette må man lykkes med å ta ut skalafordeler og
industrialisere tilvirknings- og produksjonsprosesser, hvor flytende havvind
har et fortrinn. Våre analyser viser at man er i ferd med å realisere større
parker raskere enn vi tidligere antok. Dette bidrar til at man kan oppnå
kostnadsparitet mellom flytende og bunnfaste teknologier i enkelte
områder hvor tilgangen på gode lokasjoner for bunnfast er mer begrenset.
1)
2)

DNV GL (2020). Energy Transition Outlook 2020.
IEA (2019). Offshore Wind Outlook 2019. World Energy Outlook Special Report
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Case: Koronapandemiens innvirkning på energimarkeder
Vinteren 2019 og våren 2020 ble verden rammet av
koronapandemien. Det globale sjokket som kom på grunn av viruset
har drastisk endret kursen til den globale økonomien og
energimarkedene. Koronapandemien har ført med seg stor
økonomisk usikkerhet, som det ifølge IEA1 er stor grunn til å tro vil
påvirke investeringer frem i tid, herunder energiinvesteringer.
Aktører som IEA og IRENA har utarbeidet rapporter om hvordan
investeringer i energi- og fornybarmarkedene trolig vil påvirkes av
krisen. IRENA2 argumenterer med at man skal bruke denne
situasjonen til å investere mer i fornybarmarkedene, og dermed ta
avgjørende skritt mot å oppfylle FNs bærekraftsmål. Poenget til
IRENA er sentralt: verden står overfor en situasjon med behov for
både en rask grønn omstilling og en aktiv finanspolitikk. Store
infrastrukturinvesteringer i grønn energi svarer på begge disse
problemene. Prosjekter i eksempelvis havvind kan både hjelpe til å
redusere klimagassutslippet, samtidig som man stimulerer
økonomien på både kort (gjennom opprettholdelse av
arbeidsplasser) og lengre sikt (gjennom industriell utvikling).

Som følge av koronapandemien har en rekke myndigheter utformet
rednings- og støttepakker til ulike deler av næringslivet. EU er et
eksempel på en myndighet som vektlegger fornybarinvesteringer i sin
redningspakke. EU har foreslått at 25 prosent av redningspakken skal
brukes på klimatiltak. Dette sees i sammenheng med at
Europakommisjonen ønsker at Green Deal skal være helt sentral i
tiltakene for å få den europeiske økonomien på fote etter
koronakrisen. Også Norge har innført lignende lovgivning i sine
redningspakker, hvor regjeringen har foreslått å bruke 3,6 milliarder
kroner på en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronapandemien. Andre eksempler på tilsvarende løfter og planer har blitt
gitt i Tyskland, Storbritannia og Nederland.

Det er dog usikkert hvordan krisen vil påvirke utbygging av flytende
havvind. Selv om behovet for motsykliske finanspolitiske tiltak tilsier
høyere innvesteringer i store infrastrukturprosjekter, kan de
økonomiske usikkerhetene føre til mindre investeringer i umodne
teknologier, som flytende havvind uten tvil er.
1)
2)

IEA (2020). Renewable Energy Market Update. Outlook for 2020 and 2021.
IRENA (2020). The Post-Covid Recovery: An agenda for resilience, development and equality.
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Med dette som bakgrunn forventer vi en akkumulert global kapasitet på
140 GW for flytende havvind i 2050. Dette er noe høyere enn hva som
ble lagt til grunn i rapporten til Menon Economics fra 2019.3
Hoveddriveren bak dette er knyttet til økte skala- og læringseffekter for
flytende havvind. Videre har man i løpet av det siste året fått et større
innblikk ny markeder, herunder Kina. Økte forventninger knyttet til det
samlede havvindmarkedet bidrar også.

I det følgende vil vi gjennomgå hvordan vi forventer at det globale
markedet for flytende havvind vil utvikle seg i perioden frem til 2050. Vi
vil først presentere utviklingen i et basis-scenario, før vi på neste side
presenterer utviklingen i et lav- og høy-scenario.
Basert på utviklingen i driverne presentert på de forrige sidene, legger vi
til grunn en akkumulert global kapasitet for flytende havvind på om lag
10 GW i 2030 i vårt basis-scenario. Dette er presentert i figur 4. Dersom
vi sammenligner dette med andre analyser, er vårt anslag tilnærmet likt
som hva Carbon Trust1 forventer i 2030, og noe lavere enn DNV GL2 og
Equinor sine estimater3.

Figur 4: Utbygging av flytende havvind globalt frem til 2050 i basis-scenarioet. Kilde: Menon Economics
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Carbon Trust (2020). Phase II summary report. Floating Wind Joint Industry Project.
DNV GL (2020). Energy Transition Outlook 2020. A global and regional forecast to 2050.
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Etter 2030 forventer vi at utbyggingen skyter fart. Dette samsvarer med
Carbon Trust sine forventninger til markedet. Vi ser at markedet beveger
seg raskere mot store havvindprosjekter, noe som gir positiv innvirkning
på kostnadsutviklingen blant annet via stordriftsfordeler i produksjonen.
Dette gjør at markedsveksten akselererer frem mot 2050, og at flytende
installasjoner har en økende andel av det totale havvindmarkedet.
1)
2)
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Vi forventer at det vil ta noe lengre tid før utbyggingen av flytende
havvind kommer skikkelig i gang enn vi gjorde i fjorårets rapport. Årsaker
til dette er utfordringer hos leverandører til å bygge ut stor nok kapasitet
på kort sikt, samt at offentlige prosesser knyttet til rammevilkår og
tillatelser tar noe lengre tid enn planlagt og dermed forsinker dagens
prosjekter. I tillegg tar det mellom 5 og 10 år å utvikle et havvindprosjekt,
som betyr at man må sette relativt raskt i gang for å møte myndigheters
ambisjoner for 2030.
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Equinor sin presentasjon på den internasjonale havvindkonferansen i Haugesund, juni 2020.
8
Menon Economics (2019). Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende 1
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I høy-scenarioet legger vi til grunn at man raskt lykkes med å skalere opp
kapasitet og at myndigheter prioriterer å få på plass de politiske
prosessene knyttet til havvind. På bakgrunn av dette legger vi til grunn en
global akkumulert kapasitet på 15 GW i 2030. Dette er i tråd med hva
DNV GL1 og Equinor2 antar i sine scenarioer.

Samlet sett er det mange faktorer og drivere som understøtter et stort
marked for flytende havvind i perioden frem til 2050. Med dette som
utgangspunkt legger vi til grunn at man vil nå en akkumulert utbygging
på 250 GW i 2050 i høy-scenarioet. Det er med andre ord en større
oppside i markedet enn i forrige Menon Economics-analyse.

Tilsvarende som i basis-scenarioet så forventer vi i høy-scenarioet at
utbyggingen vil ta seg kraftig opp etter 2030. På lang sikt venter vi at
flytende teknologier vil ta om lag 20 prosent av det samlede
havvindmarkedet. Vi antar videre at EU gjør en betydelig innsats for å
gjøre Europa klimanøytralt innen 2050 i tråd med nylige løfter fra
kommisjonens president og European Green Deal. Dette innebærer at
man investerer og legger til rette for en stor utbygging av havvindparker i
Europa, herunder flytende teknologier. Videre legger vi til grunn en
betydelig utbygging i Kina, som i fjorårets analyse var et marked man
hadde lite kjennskap til.

I lav-scenarioet antar vi at det tar tid å bygge opp kapasitet, samtidig
som det oppstår betydelige flaskehalser i både produksjonen og i den
politiske prosessen hos myndighetene. På bakgrunn av dette forventer vi
en utbygging på 9 GW i 2030.

Som tidligere nevnt er det usikkert hvilken effekt koronapandemien vil ha
på energimarkeder. Høy-scenarioet tar utgangspunkt i at myndigheter
iverksetter en rekke motsykliske finanspolitiske tiltak for å få økonomien
på fote igjen, hvor investeringer i fornybare prosjekter og store
infrastrukturprosjekter blir prioritert. Med andre ord legger vi til grunn at
myndigheter benytter seg av muligheten til å støtte prosjekter som
bidrar til grønn omstilling, som større flytende havvindparker. I caset på
side 16 trekkes EU sin støttepakke frem som et eksempel på dette.
Denne støttepakken forventes å støtte opp under en betydelig utbygging
i Europa i høy-scenarioet.
1)
2)
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DNV GL (2020). Energy Transition Outlook 2020. A global and regional forecast to 2050.
Equinor sin presentasjon på den internasjonale havvindkonferansen i Haugesund, juni 2020.

I motsetning til basis- og høy-scenarioet vil markedet i lav-scenarioet ikke
ta seg opp i samme grad etter 2030. Man vil derfor ikke oppleve en
tilsvarende utbyggingsvekst som i disse scenarioene, og dermed ikke
oppnå de stordriftsfordelene som legges til grunn i disse. Dette vil føre til
at man ikke opplever samme kostnadsfall, og flytende teknologier vil
dermed ikke være like konkurransedyktige sett opp mot alternative
tiltak. I dette scenarioet er også veksten i fornybarmarkedet lavere.
Samlet sett innebærer dette at den forventede utbyggingen primært vil
foregå i områder hvor pilot- og pre-kommersielle prosjekter allerede er
igangsatt i dag. I praksis vil det si Europa og enkeltmarkeder i Asia. Vi
legger derfor til grunn en akkumulert utbygging på 60 GW i 2050 i lavscenarioet.
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Den andre viktige inputen i analysen er et estimat på hvor store
markedsandeler norske aktører kan ta i et globalt marked. I kartleggingen
gjennomført i forbindelse med studien Menon Economics publiserte i
20191 vurderte man at utfallsrommet for norske aktørers markedsandel i
et internasjonalt marked utenfor Norge ville ligge mellom 3 prosent i et
nedre intervall og 20 prosent i et øvre intervall.
Den globale markedsandel avhenger av om norske aktører lykkes med å
videreutvikle kompetansen, sikre seg referanseprosjekter innenfor
flytende konsepter og kapre internasjonale prosjekter. I fjorårets analyse
pekte vi på fire suksesskriterier for å realisere verdiskapingspotensialet
som foreligger:
- Et aktivt hjemmemarked
- Være tidlig ute
- En tydelig visjon fra myndighetene
- Tilpassede virkemidler
En annen viktig faktor som påvirker den norske markedsandelen er hvor
en utbygging vil finne sted. Årsaken til dette er at markedsandelen
norske aktører kan ta avhenger av den geografiske avstanden mellom
den norske verdikjeden og hvor en havvindpark bygges – jo nærmere
den norske verdikjeden utbyggingen er, desto større markedsandel vil
norske aktører kunne ta. Eksempelvis forventer vi at norske aktører tar
en betydelig større markedsandel i prosjekter i Europa enn i andre deler
av verden. På motsatt side av skalaen forventer vi lite involvering av
internasjonale aktører i Kina.
1)

Dette er noe lavere enn i fjorårets rapport. Justeringen har bakgrunn i innspill fra industriaktører og erfaring fra pågående prosjekter.
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I basis-scenarioet ser vi for oss en relativt balansert vekst. Dette vil gi
norske leverandører gode muligheter for å vinne en betydelig andel av det
internasjonale markedet. Ved hjelp av målrettede tiltak på hjemmebane
legger vi her til grunn at Norge utvikler en konkurransedyktig næring, men
ikke evner å ta en lederrolle internasjonalt. Dette kan blant annet skyldes
at man ikke kom tidsnok i gang med storskala prosjekter her hjemme. Vi
legger derfor til grunn en markedsandel på 10 prosent.
I høy-scenarioet antar vi at Norge går foran i kommersialiseringen av
teknologien med målrettede tiltak i nær fremtid. Dette legger til rette for
utviklingen av en verdensledende norskbasert industri. I dette
markedsscenarioet kommer imidlertid en større andel av utbyggingen
utenfor Europa. Dette begrenser potensialet noe. Økt aktivitet i
hjemmemarkedet bidrar samtidig positivt, ettersom man kan ta opp mot
70 prosent av en utbygging på norsk sokkel1. Vi legger derfor til grunn
markedsandel på 17 prosent.
I lav-scenarioet forventer vi at det er Europa som driver utviklingen, på
samme måte som man har sett i markedet for bunnfast havvind frem til
nå. Med utgangspunkt i at olje- og gassindustriens kompetanse er mer
relevant innen flytende legger vi derfor til grunn en noe høyere andel enn
det vi ser i dagens marked for bunnfast.
Den norske andelen av det globale markedet blir da:
•

10 prosent i basis-scenarioet

•

17 prosent i høy-scenarioet

•

6 prosent i lav-scenarioet
20
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Basert på forutsetningene og estimatene presentert over forventer vi at
norske aktører vil ha en årlig gjennomsnittlig omsetning på 11,6
milliarder 2020-kroner1 i basis-scenarioet. Den årlige globale
omsetningen til norske aktører er vist i figur 5. Den årlige omsetningen
øker over perioden og vil være på 32 milliarder kroner i 2050.
Omsetningen er fordelt mellom kostnader knyttet til utbygging (CAPEX)
og kostnader knyttet til drift og vedlikehold (OPEX). Ettersom markedet
for flytende havvind vokser, vil kostnader knyttet til drift og vedlikehold
utgjøre en stadig større del av markedsomsetningen.
I høy-scenarioet forventer vi at det blir en betydelig utbygging av
flytende havvindparker frem mot 2050. Dette har blant annet bakgrunn i
at det samlede markedet for havvind forventes å bli stort, og at flytende
havvind blir en lønnsom teknologi relativt til andre teknologier. I tillegg
fører motsykliske finanspolitiske tiltak rettet mot grønne investeringer til
at flere flytende havvindparker bygges. Vi forventer at norske aktører
kommer tidlig på banen og får etablert en fullverdig verdikjede for
flytende havvind. Dette gir en høy norsk markedsandel og en årlig
gjennomsnittlig omsetning på 30,1 milliarder 2020-kroner over perioden.
Som illustrert i figur 6 øker denne over perioden, og vil være på 84
milliarder kroner i 2050.
Lav-scenarioet illustrerer en situasjon hvor flytende havvind ikke klarer å
konkurrere ut tilsvarende teknologier på pris. Fremtidens utfordringer
knyttet til kapasitetsutfordringer i verdikjeden blir en realitet, og man
klarer ikke å levere som ønsket. Dette betyr at norske aktører forventes å
ha en årlig gjennomsnittlig omsetning på 3,6 milliarder 2020-kroner.
1)
2)

Alle beløp er oppgitt i faste 2020-kroner.
Flat omsetningsvekst innebærer at kostnadsreduksjoner utjevner vekst i utbyggingstakten.
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Figur 5: Forventet norsk andel av årlig omsetning i det globale markedet for flytende havvind i basisscenarioet i millioner 2019-kroner i perioden 2020 til 2050, fordelt på CAPEX og OPEX2. Kilde: Menon
Economics
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Figur 6: Forventet andel av global omsetning knyttet til flytende havvind som vil tilfalle norske aktører i
perioden 2020 til 2050 i millioner 2020-kroner, i lav-, basis- og høy-scenarioet2. Kilde. Menon Economics
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DATAGRUNNLAG FOR ANALYSEN
I tillegg til markedets totale størrelse må vi kartlegge sektorkomposisjonen av
leverandørnæringen. Med andre ord må vi svare på hvor stor en andel av
leverandørene som bygger fundamenter, hvor mange som jobber med maritim
transport, etc. Det er selvsagt betydelig usikkerhet forbundet med sektorkomposisjonen så langt frem i tid. Våre analyser er derfor basert på en rekke
stiliserte antakelser. I det følgende skisseres de viktigste antakelsene som er lagt
til grunn i denne analysen, inklusiv sektorkomposisjonen, verdiskapingsmarginer og importandeler.

1)
2)

Tabell 1. Sektor-fordelingen av leverandørnæringen. Kilde: Menon Economics (2019) og
Multiconsult (2019)

NACE-kode

Navn

Andel

R41_43

Bygg og anleggsarbeid

18%

R25

Metallprodukter

17%

R71

Arkitekt- og ingeniørtjenester

13%

R27

Elektrisk utstyr

11%

For å fordele næringens omsetning og verdiskaping på sektorer tar vi
utgangspunkt i tidligere arbeid av Menon Economics, Multiconsult mfl.1, samt
diskusjoner med sentrale aktører. Tabell 1 til høyre viser den fordelingen som
fremkommer av våre analyser. Vi ser at leverandørnæringen inkluderer mange
ulike typer av bedrifter, samtidig som store deler av næringen er konsentrert i
fire eller fem sektorer, som tilsammen utgjør 70 prosent av næringen. Dette er
blant annet bygg- og anleggsektoren, produksjon av metallprodukter, arkitektog ingeniørtjenester, samt transporttjenester.

R52

Lagring og andre tjenester relatert til
transport

10%

R33

Reparasjon og installasjon av maskiner og
utstyr

6%

R69_70

Juridiske tjenester og
managementkonsulenttjenester

5%

R50
R28

Vanntransport
Maskiner

4%
4%

Det neste vi må bestemme er verdiskapingsmarginen, importandelene og
produktiviteten. På samme måte som sektorkomposisjonen vil det være stor
usikkerhet knyttet til disse variablene. Historisk sett har det vært lite endring i de
to førstnevnte variablene og vi mener at den mest realistiske antakelse derfor er
at alle variablene vil være uendrede frem mot 2050 på dagens nivå. Dette
resulterer i en verdiskapingsmargin på om lag 35 prosent og import på mellom
5 og 20 prosent avhengig av næringen. For produktiviteten antar vi at den
vokser om lag 1,5 prosent i tråd med anslagene i Perspektivmeldingen fra 2017.2

R23

Ikke-metalliske mineraler

4%

R24

Metaller

2%

R30

Annen transportutstyr

2%

R65

Forsikring

1%

R62_63

Programmering og lignende tjenester

1%

R64

Finansielle tjenester

<1%

R26

PC, elektronikk og optiske produkter

<1%

Metoden for ringvirkningsmodellen er forklart i mer detalj i Vedlegg E.

R51

Lufttransport

<1%

Multiconsult (2019). Hywind Tampen – Samfunnsmessige ringvirkninger
Finansdepartementet (2017). Perspektivmeldingen 2017.
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Sysselsetting i leverandørnæringen tilknyttet havvind

Figur 7: Årlige sysselsettingseffekter (inkl. ringvirkninger) i 2050 (fordelt på direkte og indirekte
effekter) for leverandørnæringen tilknyttet havvind. Kilde: Menon Economics

For å vurdere det samlede økonomiske fotavtrykket til den norske
leverandørnæringen tilknyttet havvind har vi analysert næringen i et
ringvirkningsrammeverk. Utover den direkte sysselsettingen og
verdiskapingen i næringen, vil etterspørselen etter varer, tjenester og
arbeidskraft av leverandørnæringen ha ringvirkninger videre ned i
verdikjeden.

I løpet av analyseperioden vil produktiviteten stige i takt med
teknologiske og organisatoriske fremskritt. Vi har tatt høyde for dette
ved å anta at produktiviteten øker med om lag 1,5 prosent årlig. Den
gjennomsnittlige årlige effekten er i modellen beregnet til 5 700
sysselsatte.
Leverandørnæringen inneholder mange ulike bedrifter og det avspeiler
seg i fordelingen av sysselsettingseffektene. De direkte effektene er
dermed konsentrert i transporttjenester, maritim industri, maskin- og
utstyrsproduksjon samt i arkitekt- og ingeniørtjenester. De indirekte
effektene lenger nede i verdikjeden ligner mer på norsk næringsliv
generelt og næringer som detaljhandel og landtransport dominerer.

MENON ECONOMI CS

12 000
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Sysselsetting

Ved hjelp av Menon Economics’ ITEM-modell har vi estimert at de årlige
sysselsettingseffektene av den økonomiske aktiviteten til denne
næringen i 2050 vil være på 12 700. Disse effektene er fordelt på
6 900 sysselsatte i leverandørnæringen, og om lag 5 700 sysselsatte fra
aktiviteter hos næringens underleverandører.

14 000
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Fordeling av sysselsettingseffekter over tid
Som det fremgår av markedsanalysen er omsetningen i leverandørnæringen ikke uniformt fordelt over analyseperioden. I de neste årene vil
omsetning være relativt beskjeden før den tar seg noe opp i styrke i
årene som kommer. Dette er en effekt av at markedet forventes å vokse,
samt at norske leverandører vil bygge opp en større og større
markedsandel.

I figur 8 til høyre viser vi utviklingen i sysselsettingseffektene over
analyseperioden. Som det går frem vil de årlige sysselsettingseffektene
være beskjedne i den første halvdelen av 2020-tallet før det stiger
betydelig i perioden som kommer. Analysen peker på at det i 2030 vil
være årlige sysselsettingseffekter på 3 000, noe som vil stige til om lag
6 900 i 2040. Den maksimale sysselsettingseffekt vil komme i 2050 der
12 700 arbeidsplasser, ifølge vår analyse, vil understøttes av aktivitet i
leverandørnæringen til havvind.
MENON ECONOMI CS

14 000

12 700

12 000

Sysselsetting

For å fordele ringvirkningseffektene utover i tid har vi tatt utgangspunkt i
omsetningsutviklingen. Dette innebærer en rekke antakelser. For det
første har vi antatt uendrede forholdstall over analyseperioden. Mer
spesifikt er forholdet mellom omsetning på den ene siden og henholdsvis
sysselsetting og verdiskaping på den andre, konstant. I tillegg antar vi at
fordelingen av vare- og tjenestekjøp på næringer i årene frem mot 2050
vil ligne på fordelingen i 2018. Det betyr at hvis næringen for maritime
tjenester i 2018 hadde 20 prosent av sine varekjøp fra verft vil de også ha
det i 2035 og i 2050.

Figur 8: Årlige sysselsettingseffekter (inkl. ringvirkninger) for leverandørnæringen tilknyttet havvind
i perioden fra 2020 til 2050. Kilde: Menon Economics
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Figur 9: Årlige verdiskapingseffekter (inkl. ringvirkninger) i 2050, fordelt på direkte og indirekte
effekter, til leverandørnæringen tilknyttet havvind for perioden 2020 til 2050. Kilde: Menon Economics

Verdiskaping i leverandørnæringen tilknyttet havvind

Etterhvert som markedet vokser, vil det i 2050 vil bli generert årlige
verdiskapingseffekter (inkl. ringvirkninger) for om lag 23,2 milliarder
kroner fra leverandørnæringen tilknyttet havvind.
Den gjennomsnittlige verdiskapingen over 30-års perioden tilsvarer om
lag 0,3 prosent av det norske BNP i 2019. På samme måte som
sysselsettingen fordeler verdiskapingen seg imidlertid ikke flat over tid,
men stiger gradvis før den når 23,2 milliarder kroner i årlig verdiskaping i
2050. Dette er illustrert i figur 10. Av figuren fremkommer det at
markedsanalysen tar for seg en betydelig vekst, ettersom næringens
direkte og indirekte verdiskaping vil vokse betydelig raskere enn BNP
frem mot år 2050.

20

Verdiskaping (mrd. NOK)

Våre analyser tilsier at det vil bli generert gjennomsnittlige årlige
verdiskapingseffekter for rundt 8,7 milliarder kroner over analyseperioden. Denne verdiskaping fordeler seg på rundt 4,6 milliarder kroner
i direkte verdiskaping i næringen og 4 milliarder kroner i tilstøtende
næringer.

25
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Direkte
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5

Figur 10: Årlige verdiskapingseffekter (både direkte og indirekte) til leverandørnæringen tilknyttet
havvind i perioden 2020 til 2050. Kilde: Menon Economics
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1) Her målt som EBITDA, og inkluder altså avskrivninger.

Indirekte

0

Verdiskaping (mrd. kroner)

Utover å understøtte til sysselsetting i Norge, vil den fremtidige
økonomiske aktiviteten innen leverandørnæringen tilknyttet havvind
også bidra til økt verdiskaping. Verdiskaping er summen av driftsresultat1
og lønnskostnader og er dermed avkastet til henholdsvis kapital og
arbeidskraft. En annen måte å anskue verdiskapingseffektene på er
næringens direkte og indirekte bidrag til norsk bruttonasjonalprodukt
(BNP).
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Skatteeffekter
Verdien som skapes av bedriftene og sysselsatte som kommer til å
arbeide i den nye leverandørnæringen til havvind – både direkte og
indirekte – vil også resultere i betydelige skatteeffekter.
De årlige inntektene generert til det offentlige av næringsaktiviteten i
forbindelse med leverandørnæringen vil være på om lag 5,8 milliarder
kroner i 2050.
Rundt 5 milliarder kroner av disse går direkte til staten. Dette tilsvarer
om lag 0,6 prosent av dagens statsbudsjett. Kommunene mottar om lag
700 millioner kroner og fylkeskommunene mottar om lag 134 millioner
kroner av den totale skatteeffekten. Til sammenligning var samlede
skatter og avgifter ifølge vedtatt statsbudsjett over 1 100 milliarder
kroner i 2019.

Det er verdt at nevne at det er en rekke fradrag som vi ikke får med i
denne analysen. Dette tilsier en lavere skatteeffekt. Samtidig er det også
flere andre avgifter som betales i forbindelse med produksjon som ikke
er inkludert. Dette tilsier en høyere skatteeffekt enn den som er
presentert her.

Figur 11: Årlige skatteeffekter i 2050 fra leverandørindustrien tilknyttet flytende havvind fordelt på
mottaker, i millioner kroner. Kilde: Menon Economics

134

Skatteinngangen til kommunene og fylkeskommunene består i hovedsak
av personskatt. For staten består skatteinngangen av personskatt,
bedriftsskatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og trinnskatt. Utover dette
er skatteeffektene beregnet basert på blant annet gjennomsnittslønnen,
sysselsettings- og verdiskapingseffekten i alle næringene som er en del av
verdikjeden knyttet til havvind-næringen sine leverandører.
Som for de andre variablene i denne analysen er skatteinnbetalingen
betydeligere lavere i begynnelsen av perioden (rundt 80 millioner
kroner), før den øker mot 2050. Gjennomsnittet for perioden er på rundt
2 milliarder kroner.
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Skatt til staten

Skatt til fylkeskommuner

Skatt til kommunene
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Figur 12: Årlige sysselsettingseffekter (inkl. ringvirkninger) i 2050 i lav-, basis- og høy-scenarioet,
fordelt på direkte og indirekte effekter. Kilde: Menon Economics

Scenarioanalyser

I figur 12 ser vi at de årlige sysselsettingseffektene i høy-scenarioet kan nå opp til
33 000 i 2050, noe som er mer enn 150 prosent høyere enn i basis-scenarioet. Sett
over analyseperioden tilsvarer dette en gjennomsnittlig sysselsettingseffekt på
5 200. Videre finner vi at den årlige verdiskapingen i 2050 i høy-scenarioet vil
være på over 60 milliarder kroner. Disse vil fordele seg på 33 milliarder kroner i
direkte effekter og 28,5 milliarder kroner i indirekte effekter i høy-scenarioet. I lavscenarioet, som representerer en situasjon med lav markedsvekst og en begrenset
norsk markedsandel, finner vi naturlig nok betydelig lavere ringvirkningseffekter.
Målt i sysselsetting er effektene om lag 2 500 i 2050. På verdiskapingssiden peker
vår modell på at leverandørnæringen i 2050 vil skape verdier for 5 milliarder
kroner.
I høy-scenarioet peker modellens resultater på at effekten av en 1-prosentpoengs
oppgang i den norske markedsandelen er om lag 2 000 sysselsatte. Tilsvarende
endring gir i lav-scenarioet 450 årsverk. Sistnevnte er svært interessant. Om man
lykkes med å utvikle en verdensledende næring i dette scenarioet kan det altså
understøtte en sysselsettingseffekt på over 8 000 årsverk i 20501. Dette illustrerer
godt hvor viktig en aktiv næringspolitikk kan være for sysselsettingen i både
leverandørnæringen i tillegg til tilstøtende næringer. Effekten er stor uavhengig av
scenario, men øker naturlig nok med markedsstørrelsen.
1)

Lav-scenarioet for markedsutvikling kombinert med øvre intervall for markedsandel på 20 prosent

Sysselsetting
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Figur 13: Årlige verdiskapingseffekter i 2050 i milliarder kroner i lav-, basis- og høy-scenarioet,
fordelt på direkte og indirekte effekter. Kilde: Menon Economics

Verdiskaping i milliarder kroner

Som det er redegjort for tidligere i rapporten opererer vi med et betydelig
utfallsrom i vår scenarioanalyse. Dette reflekterer usikkerheten som er forbundet
med en framskrivning av en relativt umoden næring både med hensyn til
markedsutvikling og konkurransesituasjon. Vi har derfor analysert
ringvirkningseffekter basert på input fra både lav- og høy-scenarioet.
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REGIONALT CASE HAUGALAND OG SUNNHORDLAND
I modellkjøringen til denne rapporten har vi gjort en tilleggsanalyse der vi
vurderer sysselsettings- og verdiskapingseffekten av utviklingen av en
leverandørnæring til flytende havvind for Haugalandet og Sunnhordland.
Det er flere faktorer som gjør at Haugalandet og Sunnhordland kan få en sentral
posisjon i en industri knyttet til flytende havvind. Sunnhordlandbassenget og
fjordområdene på Haugalandet er fra naturens side ideelt utformet for
fundamenttilvirkning og sammenstilling av turbiner med store dyp. Videre ligger
området godt plassert for å forsyne det nordeuropeiske markedet, og ikke minst
en utbygging ved Utsira Nord. Tidligere analyser gjennomført av Menon viser
stor omstillingsvilje og høy grad av overførbar kompetanse i regionen. Den
maritime klyngen er primært rettet mot offshore virksomhet og flere aktører er
allerede aktive innen havvindsegmentet.
Vi belyser de lokale effektene i to ulike situasjoner2. Som et utgangspunkt for
analysen har vi først lagt til grunn en leverandørnæring på linje med dagens
geografiske og økonomiske fordeling. Dette gir en sysselsettingseffekt på
nærmere 400 årsverk regionalt på Haugalandet og Sunnhordland og 2 600 for
Vestlandet samlet i 2050. En slik fordeling reflekterer at en overvekt av store
aktører innen maritim og offshore leverandørnæringen ligger i andre deler av
Vestlandet. Videre vil de indirekte effektene i høyere grad fordele seg på de
største byene.
For å illustrere hvilke økonomiske effekter en offensiv satsing mot flytende
havvind kan realisere i regionen, har vi lagt til grunn et scenario hvor den lokale
leverandørnæringens andel av norsk omsetning øker betydelig. En sentral
forutsetning for dette er en systematisk satsing rundt en utbygging på Utsira
Nord basert på regionens komparative fortrinn.
1)

I begge situasjoner lar vi modellen bestemme hvordan de indirekte effektene vil fordele seg i resten av landet.

Figur 14 viser sysselsettingseffekter når regionen lykkes med å tiltrekke
seg halvparten av den norske leverandørindustrien for flytende havvind i
basis-scenarioet. I 2050 vil de årlige effekter være på 4 400. Det er viktig
å påpeke at analysen er basert på en sensitivitetsanalyse mer enn en
framskrivning. Resultatene illustrerer imidlertid at flytende havvind har
potensial for å bli en hjørnestein i det regionale næringslivet med
sysselsettingseffekter på flere tusen årsverk årlig.
Figur 14: Sysselsettingseffekter (inkl. ringvirkninger) i 2050 fordelt på geografi m. spesifikk
næringsutvikling. Kilde: Menon Economics
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VEDLEGG A: ORDLISTE

•

CAPEX

Investeringskostnader

•

OPEX

Drifts- og vedlikeholdskostnader

•

GW

Gigawatt (1000 MW), benevning på produksjonskapasitet

•

MW

Megawatt, benevning på produksjonskapasitet

•

Kapasitetsfaktor

gjennomsnittlig utnyttelse av produksjonskapasiteten

•

TWh

Terrawattimer, benevning på energiproduksjon (produksjonskapasitet*kapasitetsfaktor*timer i produksjon)
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VEDLEGG D: SENSITIVITETSANALYSE FOR NORSKE MARKEDSANDELER

I tabellene på høyre side presenteres utfallsrommet for verdiskaping og
sysselsetting for lav-, basis- og høy-scenarioet. Dette er med på å
illustrere usikkerheten i markedet, og at den markedsandelen norske
aktører lykkes med å ta har stor betydning for hvor stor denne industrien
blir i Norge.

Verdiskaping

Norske aktørers
markedsandel

I markeds- og scenarioanalysen presentert tidligere i rapporten, viser vi
et intervall for markedsandelen til norske aktører som trolig vil ligge
mellom 3 og 20 prosent. Dette intervallet fungerer som et utfallsrom for
de norske markedsandelene. I selve analysen antar vi spesifikke
markedsandeler for lav-, basis- og høy-scenarioene, basert på en rekke
forutsetninger, blant annet hvorvidt vi kan forvente en betydelig
utbygging i Europa. Innenfor intervallet er det derimot et tilnærmet
uendelig utvalg av kombinasjoner på markedsandeler for de tre
scenarioene.

Tabell 2: Sensitivitetsanalyse verdiskaping i millioner kroner samlet for perioden 2020-2050, for basis-,
lav- og høy-scenarioet. Kilde: Menon Economics

Markedsscenarioer
Lav

Basis

Høy

Nedre (3 %)

11 000

20 300

30 900

Øvre (20 %)

73 600

135 100

205 900

Tabell 3: Sensitivitetsanalyse sysselsetting i antall personer samlet for perioden 2020-2050, for basis-,
lav- og høy-scenarioet. Kilde: Menon Economics

Sysselsetting

Norske aktørers
markedsandel

Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvilke markedsandeler norske
aktører vil ta i det globale markedet. Som nevnt avhenger
markedsandeler av flere faktorer. Viktige faktorer er hvor en eventuell
utbygging finner sted og hvorvidt norske aktører klarer å kapitalisere på
den kompetanseoverføringen som finner sted fra offshore olje og gass til
det flytende havvindmarkedet. På bakgrunn av dette presenterer vi her
en sensitivitetsanalyse knyttet til norske aktørers markedsandel.

Markedsscenarioer
Lav

Basis

Høy

Nedre (3 %)

11 200

20 300

31 300

Øvre (20 %)

74 400

135 100

208 500

02.12.2020
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Kort introduksjon til ringvirkninger
Denne analysen tar utgangspunkt i en ringvirkningsanalyse. For å gi
leseren en forståelse av denne analysen og våre beregninger vil vi gi
en kort introduksjon til ringvirkningsanalyser.
Når staten eller private investorer setter i gang infrastrukturinvesteringer har dette store effekter på etterspørselen hos en
rekke bedrifter i ulike næringer. I første omgang vil en entreprenør
etterspørre leveranser fra blant annet bygg- og anleggsnæringen,
samt tjenester fra eksempelvis den maritime sektoren.
Investeringen vil altså medføre økt produksjon hos både
hovedleverandøren og hos leverandørene av hovedleveransene.
Dette vil i sin tur påvirke etterspørselen hos enda flere bedrifter
lenger nede i verdikjeden. Investeringene vil således understøtte
både verdiskaping og sysselsetting hos en lang rekke bedrifter. Det
er dette vi kaller ringvirkninger.
For hver bedrift i hele verdikjeden kan vi dele opp omsetning i fire
ulike kategorier: norske varekjøp, utenlandske varekjøp,
driftsresultat og lønnskostnader. Summen av de to sistnevnte utgjør
det som kalles verdiskaping, mens norske varekjøp danner
omsetning for bedriftene i neste ledd av verdikjeden. Figuren til
høyre illustrerer hvordan en investering har effekter for hele
verdikjeden. Summen av de oransje boksene i alle ledd utgjør de
samlede verdiskapingseffektene.
MENON ECONOMI CS

Omsetning

Verdiskaping
Lønn (L)

Samlede varekjøp

Driftsresultat (DR)

Import
(I)

Norske varekjøp (NV)

L

DR

NV

L

Ringvirkningsanalysens samlede verdiskapingseffekter

D
R

NV

I

I

Samlet importlekkasje
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Beregningsmetode:
Endring i etterspørsel fra enten en næring eller som følge av et
prosjekt eller en infrastrukturinvestering vil således påvirke norsk
næringsliv og skatteinngang. Vi har modellert disse effektene ved
å beregne størrelsen på investerings- og driftskostnadene og deres
effekter på sysselsetting med bakgrunn i SSBs kryssløpsmatrise.
SSBs kryssløpsmatrise viser omfanget av leveranser, sysselsetting,
skatter og avgifter, samt import og eksport i 64 NACE-næringer.
Det er dette som danner grunnlag for modellen vår. Beregningene
starter ved at vi plasserer de samlede kostnader av investeringen
og drift av havvindparkene inn i den næringskategorien den hører
hjemme i i modellen (se neste side for ytterligere omtale av
dette). Modellen beregner med utgangspunkt i dette
sysselsettingseffekter. For å fremstille varene og tjenestene som
bedriftene produserer, må de kjøpe varer og tjenester fra andre
bedrifter i Norge, samt importere. SSBs kryssløpsmatrise viser
gjennomsnittlig import fra hver næring, samt en oversikt over
leveranser mellom de 64 ulike næringene i statistikken. Med
bakgrunn i dette kan vi beregne sysselsettingsimpulsen bakover i
verdikjeden. For hvert ledd i verdikjeden blir sysselsettingsimpulsen stadig mindre. Vi beregner sysselsettingsimpulsen i
uendelige ledd bakover, samtidig som betydningen av de bakerste
leddene er tilnærmet null.
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Viktige analysebegreper
Verdiskaping er den merverdien bedriften skaper, altså
selskapets bruttoprodukt. Verdiskaping måles som
driftsresultat pluss lønnskostnader.
Ringvirkninger er en beregning av hvordan en etterspørselsimpuls fra en næring fordeler seg utover resten av økonomien
gjennom kjøp fra underleverandører i flere ledd.
Kryssløp er en oversikt over alle næringers kjøp fra andre
næringer på nasjonalt plan.

Det er viktig å være oppmerksom på at en ringvirkningsanalyse er
en såkalt bruttoanalyse. Bruttoverdiskaping er høyere enn netto
verdiskaping. Bruttoverdiskaping inkluderer verdiskapingen som
kommer som følge av aktiviteten rundt investeringen i
utbyggingen av havvindparkene, men den sier ikke noe om den
alternative anvendelsen av arbeidskraft eller kapital. Hvis det er
mangel på arbeidskraft vil en del av sysselsettingseffektene man
kommer frem til i en ringvirkningsanalyse bli hentet fra andre
næringer, og fører dermed ikke til en økning i samlet norsk
sysselsetting.
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Kvalitativ drøftelse av modellens resultater:
Som det ses i figur 15 til høyre er det en rekke effekter som kan
forventes i etterkant av en økning i økonomisk aktivitet. Mens vi
tidligere har diskutert de direkte og indirekte effekter, tar modellen
ikke inn over seg induserte og katalytiske effekter.
• Induserte effekter: De induserte effektene oppstår i dette
tilfellet gjennom konsumet til de direkte og de indirekte ansatte.
Konsumet skaper ny etterspørsel, som igjen vil bidra til
sysselsetting og verdiskaping. I denne rapporten har vi valgt å
ikke inkludere disse effekter. Dette skyldes at konsumeffekter i
hovedsak genereres av nettoeffekter. Ettersom vi ikke eksplisitt
har kvantifisert nettoeffekter i denne rapporten er de induserte
konsumeffekter holdt utenfor.

Mens de første i liten grad blir analysert i denne rapporten, er de
andre delvis belyst gjennom caser fra industrielle leverandører. En
rapport med en dypere analyse av de katalytiske effekter blir i
skrivende stund utarbeidet av Menon Economics.
Figur 15: Typer av effekter som analyseres i forbindelse med økt økonomisk aktivitet. Kilde:
Menon Economics

• Katalytiske effekter: De katalytiske effektene er dynamiske
effekter som det ikke går an å estimere ved hjelp av
kryssløpsberegninger. Klassiske relevante eksempler på
katalytiske effekter er klyngedannelse og kunnskapseksternaliteter. Med andre ord, hvis Norge utvikler et
hjemmemarked for flytende havvind vil man mest trolig oppleve
en kompetanseoppbygging som kan eksporteres. De samlede
effekter av dette kan potensielt bli mye større enn hva som har
blitt oppgitt som sysselsettingseffekter i denne rapporten.
MENON ECONOMI CS
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