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Dette er et regionalt vedlegg for Oslo, i forbindelse med rapporten «Ringvirkninger av olje- og 
gassnæringens aktivitet i 2019», Menon-publikasjon nr. 22/2021. Arbeidet er utført av Menon 
Economics på oppdrag for Norsk olje og gass.

Formålet med dette regionale vedlegget er å vise ringvirkningseffektene av petroleumsnæringen i 
Oslo i form av verdiskapings- og sysselsettingseffekter. 

Metode for beregninger er vist i Menon-publikasjon nr. 22/2021.  
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• I denne analysen har vi utregnet det regionale
økonomiske fotavtrykket av aktiviteten i
petroleumsnæringen i Oslo.

• Oslo hadde 1 100 sysselsatte hos operatører og
konsesjonshavere (heretter konsesjonshavere) og 4
000 i offshore leverandørnæringen i 2019. I tillegg
kommer indirekte sysselsatte som følge av vare- og
tjenestekjøp fra øvrige næringer. De samlede
pendlerjusterte sysselsettingseffektene var i 2019 på
18 200.

• Direkte og indirekte verdiskaping fra
petroleumsnæringen i Oslo var i 2019 på 24,8
milliarder kroner.

• Aktiviteten i petroleumsnæringen understøtter
kommunebudsjetter i Oslo med om lag 3,9 milliarder
kroner i skatt.

RINGVIRKNINGSEFFEKTER AV PETROLEUMSNÆRINGEN I OSLO

Sysselsettingseffekter: 

18 200 sysselsatte

Verdiskapingseffekter: 

24,8 mrd. kroner

Skatteeffekter: 

3,8 mrd. kroner

Analysens hovedresultater for Oslo
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• I Oslo økte sysselsettingen knyttet til
petroleumsnæringen frem mot oljekrisen, fra rett i
overkant av 4 700 sysselsatte i 2005 til 7 300 i
2013. I etterkant av oljekrisen har antall sysselsatte
falt og var i 2019 på 5 600 sysselsatte.1 Dette
inkluderer ikke ringvirkninger.

• I likhet med leverandørnæringen til olje og
gass andre steder i landet, er også
leverandørnæringen i Oslo i ferd med å omstille
seg mot andre næringer enn olje og
gass. Næringen er altså i ferd med å bli en næring
som i større grad leverer til flere havnæringer, slik
som sjømat, havvind og maritim sektor. Menons
grove anslag tilsier at om lag en fjerdedel av
aktiviteten i leverandørnæringen til olje og gass i
Oslo i 2019 er relatert til andre næringer enn olje
og gass.

Historisk utvikling i sysselsatte petroleumsnæringen inkl. spesialiserte leverandører i Oslo fra
2004 til 2019.1 Kilde: Menon Economics
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1) Disse tallene inkluderer utelukkende operatører og spesialiserte leverandører, og aktivitet petroleumsnæringen har rettet mot andre næringer. Disse tallene er ikke pendlerjusterte, da 
historiske tall ikke er mulig å pendlerjustere. Med andre ord er disse tallene basert på hvor bedrifter er lokalisert. I tillegg inkluderer de ikke ringvirkninger.



• Gjennom sine vare- og tjenestekjøp legger petroleumsnæringen
grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i Oslo. Det er det vi kaller
ringvirkninger.

• For Oslo var de samlede pendlerjusterte sysselsettingseffektene i
2019 på om lag 18 200. Dette inkluderer 1 100 ansatte hos
konsesjonshavere, 4 000 hos offshore leverandører samt 13 100
sysselsatte gjennom ringvirkninger. De totale
sysselsettingseffektene fra petroleumsnæringen utgjør om lag 5
prosent av den totale samlede sysselsettingen i Oslo.

• Verdiskaping er summen av driftsresultat og lønnskostnader og kan
ses som regionens bidrag til BNP. I 2019 var de samlede
verdiskapingseffektene av petroleumsnæringen på 24,8 mrd. kroner
i Oslo.

• Verdiskapingen i Oslo la grunnlag for skattebetalinger på 3,9 mrd.
kroner. Gjennom kommuneskatt og overføringer fra staten utgjør
skatteeffektene fra petroleumsnæringen om lag 10 prosent av Oslos
samlede frie inntekter. Samlet kunne petroleumsskatteeffektene i
Oslo betalt over 6 500 kommunalt sysselsatte.

SYSSELSETTING OG VERDISKAPING I OSLO
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Sysselsettingseffekter (øverst) og verdiskapingseffekter (nederst) fra
petroleumsnæringen i Oslo. 2019. Kilde: Menon Economics

1,1 
4,0 

13,1 

 -

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

Sy
ss

el
se

tt
in

gs
ef

fe
kt

er
 (

1
0

0
0

)

Ringvirkninger

Offshore
leverandører

Konsesjonshavere

4,3

12,5

8,0

 -

  10

  20

  30

V
er

d
is

ka
p

in
gs

ef
fe

kt
er

 (
m

rd
. N

O
K

)

Ringvirkninger

Offshore
leverandører

Konsesjonshavere



SENTRALE PETROLEUMSRELATERTE BEDRIFTER I OSLO
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Bedrift Kommune
Sysselsatte 

2019 Undergruppe Beskrivelse

Toptemp Oslo 700
Leverandør av plattformer 

og landanlegg
Toptemp er et av Norges ledende bemannings- og rekrutteringsbyråer.

Adecco Oslo 450
Leverandør av plattformer 

og landanlegg
Adecco er et bemannings- og rekrutteringsselskap

ABB (avd.) Oslo 400
Leverandør av plattformer 

og landanlegg
ABB er et teknologiselskap som tilbyr produkter innen elektrifisering, robotisering, 
automatisering, motorer og omformere.

PGS Geophysical Oslo 350 Maritim virksomhet
PGS er et geofysisk selskap som leverer geofysiske- og reservoartjenester over hele verden, 
inkludert innsamling, behandling og fortolkning av seismikk- og elektromagnetikkdata og 
feltevaluering.

Nexans Norway Oslo 350
Leverandør av plattformer 

og landanlegg
Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og 
er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler

Rystad Energy Oslo 200 Støttefunksjoner
Rystad Energy er et uavhengig energiforsknings- og forretningsinformasjonsselskap som leverer 
data, verktøy, analyse og konsulenttjenester til kunder i energibransjen

ABB (avd.) Oslo 150
Leverandør av plattformer 

og landanlegg
ABB er et teknologiselskap som tilbyr produkter innen elektrifisering, robotisering, 
automatisering, motorer og omformere.

4Service Offshore Oslo 150 Støttefunksjoner
4Service Offshore leverer forpleiningstjenester til noen av de største olje-, gass- og riggselskapene 
på norsk kontinentalsokkel

Terratec Oslo 150 Boring og brønn Terratec leverer alle typer geodata og er ekspert på georeferering av avanserte sensorer

Eterni (avd.) Oslo 150
Leverandør av plattformer 

og landanlegg
Eterni Norge er spesialister innen produksjon, lager og logistikk. Vi har unik kompetanse på å 
levere gode og fleksible bemanningsløsninger. bygg & anlegg.

”Avd.” betyr at det er en avdeling av selskapet og altså ikke hovedkontoret




