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VESTLANDET
Vinneren i en klimatilpasset fremtid
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Figur A: Sysselsetting i fire næringer 

i rapportens høyvekstscenario 

sammenlignet med i dag

Figur B: Vekst i sysselsetting relativt til 

antallet av ansatte i privat næringsliv i 

ulike norske fylker

Menon Economics har vurdert 

vekstmulighetene for fire eksportintensive 

næringer fra i dag og frem til 2035 med 

utgangspunkt i grønn omstilling.

Flere frykter at en klimatilpasning med høye 

avgifter på utslipp vil ramme Norge hardt, fordi 

en betydelig del av norsk næringsliv er olje- og 

gassrettet. Det er imidlertid ikke bare grunn til 

bekymring.

For det første er det grunn til å vente at norsk 

olje- og gassnæring vil produsere mye, selv 

om vi får et strengere internasjonalt klima-

regime. 

Alle lavutslippsscenarier legger til grunn en 

betydelig etterspørsel etter fossil energi. Dette 

gjelder særlig gass som det også er mest av 

på norsk sokkel. Samtidig 

er kompetansen til det olje- og gassrettede 

næringslivet svært relevant i nye 

vekstnæringer som havvind.

For det andre viser Menon Economics i 

denne rapporten at jo høyere internasjonal 

avgift på utslipp blir, jo bedre vil det øvrige 

norske næringsliv klare seg. Norge har 

sammenlignet med flere av våre handels-

partnere et svært høyt avgiftsnivå på 

klimagasser.

Det meste av norsk eksport skjer fra 

Vestlandet. Vestlandet er den regionen 

i Norge som har absolutt høyest eksport per 

innbygger. At norsk konkurransekraft øker 

som følge av klimatilpasning vil derfor især 

komme næringslivet på Vestlandet til gode.

I denne rapporten er det utarbeidet scenarier 

for fire eksportintensive næringer. 

I høyvekstscenarier, kan omfanget av grønn 

sysselsetting i Norge bli betydelig. 

En stor andel del av denne sysselsettingen 

vil komme på Vestlandet.
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Jo mer de internasjonale avgiftsnivåene på klima- og 

miljøutslipp øker, jo bedre vil norsk, eksportrettet næringsliv 

klare seg. Vestlandsmeldingen viser at det er stort 

vekstpotensial i grønn omstilling – særlig for næringslivet på 

Vestlandet.

Hovedfunn i Vestlandsmeldingen 2020

. Andelen sysselsettingseffekter som andelen av

total privat sysselsetting. Den går fra 1 til 5 prosent
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I denne sammenhengen er det 

illustrativt at det i dag investeres 2,5 

ganger så mye i fornybar energi som 

det gjøres i fossil energi. Videre ble det i 

2018, for tredje år på rad investert mer 

kapital i kraftsektoren enn i olje- og 

gassektoren globalt.1 Flere land som 

tok en tidlig posisjon i disse markedene, 

har i dag en betydelig sysselsetting 

knyttet til eksportrettet virksomhet.

Dersom verden skal nå 

målsetningene i Parisavtalen må 

den grønne omstillingen 

akselereres betydelig. 

Et tilstrekkelig grønt skifte vil kreve 

store investeringer i ny teknologi og 

infrastruktur både innen industri-, 

transport- og energisektoren. Videre vil 

trolig bedriftsøkonomiske kostnader 

knyttet til utslipp øke, enten via 

strengere internasjonal regulering 

og/eller som følge av endring 

i konsumentenes preferanser.

Politisk vilje på tvers av 

landegrenser og kontinenter er en 

forutsetning for å legge til rette for 

global grønn vekst. 

Mange land og regioner er allerede 

i gang. Eksempelvis har EU foreslått at 

det skal investeres oppimot 10.000 

milliarder norske kroner i løpet av de 

neste ti årene i en grønn omstillingsplan 

(«European Green Deal»), for å nå 

målet om karbonnøytralitet innen 

2050. EU har også gjennomført flere 

reformer rettet mot kvotemarkedet, noe 

som bidro til en femdobling av utslipps-

kostnadene over de siste to årene.

1) Statkrafts lavutslippsscenario (2019)

Overgangen til et lavutslippssamfunn er en stor utfordring, 

men innebærer også store næringsøkonomiske muligheter

for land og aktører som evner å gripe sjansen.

Innledning og bakgrunn
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For flere av Norges mest eksport-

rettede næringer har den internasjonale 

konkurransekraften sitt utspring i 

naturgitte forhold. Etter hvert som 

den internasjonale konkurransen har 

tiltatt, har imidlertid konkurransekraften 

i økende grad vært basert på ledende 

kompetanse. At Norge sammenlignet 

med flere av våre handelspartnere 

har høyere avgifter og strengere 

regulering av utslipp, har ført til at flere 

næringer allerede har foretatt til-

pasninger for å redusere utslippene 

sammenlignet med internasjonale 

konkurrenter. Etter hvert som inter-

nasjonale priser på klimagasser øker, 

vil Norge øke sin konkurranseevne. 

Kombinasjonen av ledende 

sektorkompetanse og lave utslipp 

danner grunnlaget for økt 

konkurransekraft når verden går i en 

mer klimavennlig retning

Denne rapporten trekker frem fire 

næringer som har stort potensial for 

framtiden. Gjennom økonomiske 

framskrivninger diskuteres potensialet til 

næringene i den grønne omstillingen og 

deres betydning for Vestlandet.

«Etter hvert som internasjonale priser på 

klimagasser øker, vil Norge styrke sin 

konkurranseevne. Dette kan legge 

grunnlag for betydelig vekst innen 

eksportrettede næringer»

1) Statkrafts lavutslippsscenario (2019)

Innledning og bakgrunn
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Tabell A: Vurdering av ulike næringer på bakgrunn av de tre kriteriene 

I denne rapporten er det fokusert på 

de næringsøkonomiske 

mulighetene omstillingen bringer 

med seg. Det er vurdert hvilke 

norske næringer og vestnorske 

næringer på Vestlandet som har 

best forutsetning for vokse i 

fremtidens globale næringsliv. 

Potensialet til næringene blir vurdert 

etter følgende kriterier:

• Utslippsintensitet: Økt fokus på klima vil 

trolig øke den bedriftsøkonomiske 

kostnaden knyttet til utslipp. I drøftelsen av 

hvilke norske næringer som har potensial for 

å vokse internasjonalt er det vektlagt om 

næringen er grønn sammenlignet med 

tilsvarende næringsliv i andre land.

• Internasjonalisering: Internasjonalisering 

reflekterer høy konkurransekraft i dagens 

marked og legger grunnlag for fremtidig 

vekst basert på utviklingen i verdens-

markedet og økte markedsandeler.

• Produktivitet: For at en næring skal bidra til 

å sikre den norske velferden i fremtiden må 

den være produktiv.  

Basert på dette er følgende næringer valgt ut: 

sjømatnæringen, maritim næring, 

prosessindustri og fornybarnæringen. 

Det er viktig å påpeke at det ikke finnes noen 

næringer som får «full uttelling» på alle tre 

kriterier. Med andre ord har alle næringer 

(ulike) barrierer som må løses for å lykkes 

med å gjøre grønn omstilling til grønn vekst. 

Felles for de fire næringene er at de har 

potensialet for å spille en viktig rolle på veien 

mot lavutslippssamfunnet.

*Tjenester ellers omfatter den norske tjenestenæringen som ikke faller inn under transporttjenester.
**Transport ellers omfatter alle landbasert transporttjenester.
***Øvrig industri omfatter all industrivirksomhet som ikke faller inn under prosessindustrien.

Utvelgelse av næringer

Utslippsintensitet Internasjonal Produktiv

Fornybar

Tjenester ellers*

Handel

Øvrig industri***

Sjømat

Bygg og anlegg

Transport ellers**

Reiseliv

Prosessindustri

Jord- og skogbruk

Maritim næring

Olje og gass
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SCENARIOBESKRIVELSER

Det er stor usikkerhet knyttet til øko-

nomiske framskrivninger. Især når 

disse går så langt frem som til 2035. 

For å belyse denne usikkerheten i 

rapporten er det for alle de fire 

næringene utarbeidet tre ulike 

framskrivningsscenarioer. Fram-

skrivningene varierer langs både 

faktorer som norske aktører har 

innflytelse over (lovverk, offentlige 

føringer, klynge-dannelse) og faktorer 

som er utenfor deres kontroll (global 

økonomisk vekst- og prisutvikling og 

internasjonale regulatoriske 

endringer).

Selv om scenarioene delvis er bygd 

basert på hvilke klimapolitiske tiltak 

som forventes i fremtiden, er det mange 

andre faktorer som spiller forskjellig inn 

på de ulike faktorer. Det er følgelig ikke 

en 1:1-sammenheng mellom de ulike 

høyvekst scenarioer.
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Base-case scenario

Det første scenarioet er et base-case 

scenario. Felles for base-case 

scenarioene for de fire næringene er at 

det legger til grunn en fortsatt omstilling 

mot et grønt næringsliv i takt med den 

utviklingen vi ser i dag.

Ettersom Norge i dag er godt 

posisjonert til å levere klimavennlige 

produkter og tjenester betyr det at vi 

anslår vekst i alle de fire utvalgte 

næringene i base-case scenarioet. 

Samtidig legger vi gjennomgående til 

grunn at viktige korrelasjoner forblir 

nært sitt historiske nivå. Eksempler på 

dette er sammenheng mellom 

godstransport og global handel, eller 

mellom turisme og økonomisk vekst. 

Prisen på utslipp vil være en viktig 

driver for alle næringene. Norge har en 

av verdens høyeste karbonpriser. 

I dette scenarioet ser vi for oss en 

oppgang i internasjonale karbonpriser, 

uten at de når helt opp på Norges nivå. 

Det betyr at norske aktørers 

konkurranseevne gradvis vil bedres.

Samlet sett er base-case scenarioet 

det scenarioet vi mener er mest 

sannsynlig, gitt dagens økonomiske 

og politiske situasjon.
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Høy-vekst scenario

For å nå Parisavtalens 2°C-mål kreves 

et økonomisk og regulatorisk taktskifte 

av både nasjonale og lokale 

myndigheter. Det er dette som legges til 

grunn for høy-vekst scenario. 

I scenarioet legger norske myndigheter 

klare nasjonale føringer på klimamål, 

noe som gir norske bedrifter klarhet om 

fremtiden og vil bidra til å øke 

investering og innovasjon. Med andre 

ord kan høy-vekst scenarioene i denne 

rapporten forstås som anslag av 

næringenes potensial, dersom det 

økonomiske og regulatoriske 

rammeverket blir designet med tanke 

på rask grønn omstilling. Virkemidler vil 

variere for de ulike næringer, men kan 

inneholde alt fra føringer for offentlige 

innkjøp til karbonpriser og offentlig-

private innovasjonssamarbeider.

Et viktig utgangspunkt for å fremskrive 

de fire næringene har vært næringenes 

eksport til verdensmarkedet. Ettersom 

norsk etterspørsel forventes å oppleve 

begrenset vekst frem mot 2035 vil en 

stor del av veksten komme fra økt 

eksport. I høy-vekst scenarioene har vi 

lagt til grunn fordelaktig global vekst og 

prisendringer.
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Lav-vekst scenario

Det siste scenario er lav-vekst 

scenarioet. Dette scenarioet er nesten 

et speilbilde av høy-vekst scenarioet. 

Det betyr at en her ser for seg at den 

globale grønne omstillingen stopper opp 

på dagens nivå. Scenarioet innebærer 

altså en fastfrysing av dagens globale 

CO2-kvoter og -priser, samt mangel på 

fremtidig internasjonalt samarbeid om 

å bekjempe klimaforandringer. Samtidig 

vil næringspolitikken ikke legge 

tilstrekkelig til grunn for en grønn 

omstilling. Dette betyr blant annet at 

det vil bli lagt et minimum av nasjonale 

norske føringer. Videre fører dette til 

at det i dette scenarioet er mindre 

lønnsomt og mer usikkerhet 

å investere for norske bedrifter. 

Utover utviklingen på klimafronten antas 

det i lav-vekst scenarioet vanskelige 

globale forhold for norske produsenter. 

Dette vil bety lavere økonomisk vekst 

og prisvekst. Videre vil mindre fokus på 

klimaforandringer bety større fokus på 

pris og mindre fokus på utslipps-

intensitet og andre faktorer. Dette 

vil være dårlig nytt for det norske 

næringsliv som vi i utgangspunktet 

mener skal vinne eller fastholde 

markedsandeler ved å produsere 

høykvalitets og lavutslippsprodukter 

i fremtiden.
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RESULTATER
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Tabell B: Verdiskapingseffekter (inkludert ringvirkninger) i millioner 2018-kroner i 2018, 

og for scenarioene i 2035 for de fire næringene. Kilde: Menon Economics

Tabell C: Sysselsettingseffekter (inkludert ringvirkninger) i antall ansatte i 2018, og for 

scenarioene i 2035 for de fire næringene. Kilde: Menon Economics

Økonomiske prognoser fram mot 2035

I denne rapporten er den økonomiske 

utviklingen framskrevet for de fire næringene 

under tre scenarioer (base-case, lav-vekst og 

høy-vekst scenario) fra i dag og fram til 2035.

Prognosene innebærer en analyse av 

utviklingen i omsetning, verdiskaping og 

sysselsetting.

Ringvirkningsanalyser fanger opp det 

samlede bilde

I tillegg til økonomiske prognoser er det 

utregnet ringvirkninger av næringenes 

økonomiske aktivitet. Her er det benyttet 

Menons ITEM-modell. Input i modellen 

kommer fra Menons regnskapsdatabase samt 

kryssløp fra nasjonalregnskapet.

Store økonomiske gevinster å høste

Det samlede bilde er at det er betydelige 

økonomiske gevinster å hente, dersom man 

i de fire næringer klarer å høste fruktene av 

den økonomiske og klimamessige utviklingen 

fram mot 2035. Den samlede sysselsetting 

i de fire analyserte næringene kan nå opp 

mot 195.000 fra dagens 115.000, 

eksklusiv ringvirkninger.

I høy-vekst scenarioet vil de samlede 

sysselsettingseffekter av ringvirkningene for 

de fire næringer gi en oppgang på 50 prosent 

fra dagens nivå. Verdiskapingseffektene 

avledet av næringen og dens aktivitet vil 

i høy-vekst scenarioet doble seg.1

På de neste sider gjennomgås resultatene for 

de enkelte næringer. Her presenteres 

forventet utvikling i både omsetning, samt 

ringvirkninger.

1) Man må imidlertid være forsiktig med å legge samme tallene i ringvirkningsanalysen siden det kan resultere i noe dobbeltelling.

2) 2018-priser.

Samlede ringvirkninger

I dag Base-case Lav-vekst Høy-vekst

Årlig 

verdiskaping 

(mill.kr)

Årlig 

verdiskaping 

(mill.kr)2

Åring 

verdiskaping 

(mill.kr)2

Årlig 

verdiskaping 

(mill.kr)2

Sjømatnæringen 142.000 210.000 150.000 274.000

Maritim næring 117.000 183.000 151.000 232.000

Prosessindustrien 94.000 108.000 86.000 161.000

Fornybarnæringen 54.000 86.000 55.000 129.000

I dag Base-case Lav-vekst Høy-vekst

Sysselsatte Sysselsatte Sysselsatte Sysselsatte

Sjømatnæringen 107.000 118.000 85.000 154.000

Maritim næring 86.000 101.000 83.000 128.000

Prosessindustrien 72.000 62.000 50.000 92.000

Fornybarnøringen 49.000 61.000 39.000 91.000
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Sjømatnæringen er allerede 

i dag en eksportintensiv og 

høyproduktiv næring, og legger til 

grunn for svært mange 

arbeidsplasser gjennom næringens 

store ringvirkninger. Med en 

fordelaktig utvikling 

i global vekst og en rask og målrettet 

grønn omstilling, kan 

sjømatnæringen fortsette 

å være en viktig vekstmotor 

for både Norge og Vestlandet.

Største muligheter for 

næringen

• Økt fokus på klima øker etterspørsel 

for en sunn proteinkilde som samtidig 

har mindre karbonfotavtrykk enn de 

fleste andre typer protein.

• Ny og bedre teknologi kan hjelpe å 

kostnadseffektivisere produksjonen, 

og dermed øke lønnsomhet og 

lønninger.

• Teknologi og politisk vilje gir mulighet 

for raskt å øke antallet landbaserte 

produksjonsfasiliteter.

«Sjømatnæringen har et enormt potensial i fremtidens klimavennlige næringsliv. I base-case 

scenario vil aktiviteten i næringen legge til grunn for 120.000–155.000 arbeidsplasser i 2035».
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Resultater for sjømatnæringen
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Figur 3.2: Nasjonale ringvirkninger i sjømatnæringen

Verdiskapings-

effekter 2035: 

210–270 milliarder 

kroner

Omsetning 2035: 

400–520 milliarder 

kroner

Sysselsettings-

effekter 2035: 

120k–155k 

sysselsatte

Figur 3.1: Nasjonal omsetning i sjømatnæringen

*Tallene er basert på base-case og høy-vekst 

scenarioene og er angitt i 2018-kroner

Barrierer for fremtidig vekst

Manglende medisinsk utvikling i 

kombinasjon med resistente lus kan bety 

økt usikkerhet og lavere lønnsomhet. 

Dette vil føre til lavere investeringer og 

produksjon.

Utviklingen av landbasert akvakultur i 

andre land kan bidra til at Norges 

naturlige komparative fortrinn minskes. 

Dette kan resultere i både lavere volum 

og lavere priser.

Sjømatnæringen
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Figur 3.3 Totale sysselsettingseffekter av sjømatnæringen på Vestlandet i 2018, fordelt 

på scenarioer i 2035. Kilde: Menon Economics

Figur 3.4 Totale sysselsettingseffekter av sjømatnæringen på Vestlandet i 2018, fordelt 

på fylker. Kilde: Menon Economics

Sjømat trekkes frem som en næring man 

ønsker å satse på i flere strategiske 

dokumenter som er utarbeidet av myndigheter 

og bransjeorganisasjoner på Vestlandet. 

Eksempelvis trekker Bergensregionen i sin 

strategiske næringsplan for 2015-2020 frem 

mulighetene innenfor sjømat, som de 

beskriver som en av regionens svært sterke 

havrelaterte næringer. Strategien fremhever at 

det er spesielt næringens «strategiske 

plassering i forhold til markedet og 

kompetansemiljøene som bidrar til å gjøre 

regionen og Vestlandet til en betydelig 

leverandør av sjømat».

Tilsvarende har Møre og Romsdal vedtatt en 

forsknings- og innovasjonsstrategi i 2016 som 

peker ut hva fylket bør satse på for å sikre et 

fremtidig konkurransedyktig næringsliv. Også 

her blir sjømat nevnt. I strategien fremheves 

det at Møre og Romsdal er godt posisjonert til 

å ha en betydelig del av den framtidige 

veksten i næringen. Fylket huser blant annet 

viktige klynger som Teknologi akvARENA og 

NCE Blue Legasea. 

I Hordaland er flere store og globale 

sjømatselskaper lokalisert, blant annet Lerøy 

Seafood, Austevoll Seafood og Mowi. I tillegg 

er NCE Seafood Innovation Cluster etablert i 

Bergensregionen, som er et initiativ som 

bygger videre på tidligere satsinger innenfor 

sjømat. Med andre ord har regionen et 

tilnærmet komplett ressursgrunnlag innenfor 

havbruk, fiskeri, foredling og salg. Samlet er 

dette med på å legge til rette for en betydelig 

vekst i både verdiskaping og sysselsetting for 

Vestlandet på lang sikt. 

Sjømatnæringen på Vestlandet
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47 % av de samlede nasjonale ringvirkninger av 

sjømatsnæringen finner sted på Vestlandet
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Økte krav til næringens klima-

gassutslipp gir muligheter for 

utvikling innen bl.a. elektrifisering 

og alternative drivstoffkilder. Med 

sin komplette verdikjede er den 

norske næringen godt posisjonert 

for å kunne levere fremtidens 

produkter innen sjøfart.

Største muligheter for næringen

• Norske aktører med høy kompetanse ligger 

godt an til å kunne levere høyteknologiske 

lavutslippsprodukter som globale kunder 

trolig vil etterspørre i årene som kommer.

• Norge har en komplett verdikjede innen 

maritim næring. Denne vil kunne danne 

grunnlaget for betydelig vekst i næringen.

• Digitalisering og kunstig intelligens vil bli 

viktige faktorer i maritim næring i løpet av de 

neste ti årene. Tiltrekker man seg riktig 

kompetanse kan dette bli en vekstdriver for 

næringen.

«Maritim næring er en grunnstein i norsk næringsliv. En komplett verdikjede gir et 

unikt fundament for å utvikle næringen i fremtiden. Analysen peker på at næringen i 2035 

vil understøtte 100.000–130.000 arbeidsplasser».
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Barrierer til fremtidig vekst

Hvis ikke globale aktører tar klimaet på 

alvor vil det være vanskelig for norske 

aktører å konkurrere mot internasjonale 

konkurrenter i lavkostnadsland som Polen 

og Tyrkia.

Nedgang i globalisering kan bety nedgang i 

veksten av verdenshandelen og dermed 

mindre maritim aktivitet.

Figur 3.18: Nasjonale ringvirkninger i maritim næringFigur 3.17: Nasjonal omsetning i maritim næring
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Resultater for maritim næring

Verdiskapings-

effekter 2035: 

180–230 milliarder 

kroner

Omsetning 2035: 

390–490 milliarder 

kroner

Sysselsettings-

effekter 2035: 

100k–130k 

sysselsatte

*Tallene er basert på base-case og høy-vekst 

scenarioene og er angitt i 2018-kroner

Maritim næring
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Figur x: Totale sysselsettingseffekter av maritim næring på Vestlandet i 2018, fordelt 

på scenarioer i 2035. Kilde: Menon Economics

Figur x: Totale sysselsettingseffekter av maritim næring på Vestlandet i 2018, fordelt 

på fylker. Kilde: Menon Economics

Maritim næring er en sentral næring på 

Vestlandet. Regionen besitter unik 

kompetanse innenfor feltet. Dette fremheves 

av at mange maritime kompetansemiljøer og 

klynger er lokalisert på Vestlandet. Eksempler 

på disse er GCE Blue Maritime Cluster, NCE 

Maritime CleanTech og Ocean Hyway Cluster. 

Maritim næring nevnes også i en rekke 

strategidokumenter utarbeidet av myndigheter 

eller andre aktører på Vestlandet. Maritim er 

en av de prioriterte næringene i 

Handlingsprogrammet for samfunns- og 

næringsutvikling (2018-2019), som Hordaland 

fylkeskommune (nå Vestland fylkeskommune) 

har utarbeidet. 

Det er forventet vekst i maritim næring 

fremover, og da spesielt på Vestlandet. Slik 

det fremkommer i Vestlandsmeldingen fra 

2019 har «Vestlandet gode muligheter for å få 

en skipsflåte i verdensklassen, da regionen 

allerede er ledende på å ta i bruk grønn 

maritim teknologi, også innen skipsfart.» I 

tillegg investeres det betydelig i miljøvennlige 

og grønne løsninger innenfor maritim næring, 

som eksempelvis fullelektriske skip, 

hydrogendrevne passasjerbåter og el-ferjer. 

Viktige drivere for å oppnå et grønt skifte i 

maritim næring på Vestlandet er blant annet 

proaktive regionale aktører (næringsaktører, 

politikere, klynger), regionale særtrekk (kultur 

for innovasjon, teknologiske miljøer) og 

demonstrasjonsprosjekter (offentlig 

innkjøpspolitikk). 
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46 % av de samlede nasjonale ringvirkninger av 

maritim næring finner sted på Vestlandet
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Prosessindustrien utgjør en sentral 

del av den norske økonomien. 

Mange av fabrikkene er hjørnesteins-

bedrifter i sine respektive samfunn. 

Den langsiktige utviklingen er derfor 

av stor betydning både nasjonalt, 

regionalt og ikke minst lokalt. 

Vestlandsmeldingens analyser viser 

et betydelig vekstpotensial.

Største muligheter for næringen

• Den norske prosessindustriens største 

fortrinn at den er svært energieffektiv relativ 

til sine internasjonale konkurrenter og benytter 

ren fornybar kraft. 

• Norske aktører produserer innovative 

materialer som er viktige for å legge til rette 

for grønn omstilling i tilgrensende sektorer 

med betydelig vekstpotensial. 

• Norske aktører er offensive i møte med 

behovet for å redusere egne utslipp. 

Utviklingen av ny teknologi (CCS og hydrogen 

er viktige eksempler) har potensial til å bli et  

næringsgrunnlag i seg selv.

«Prosessindustrien er svært internasjonalisert og har stor konkurransekraft i møte 

med en global omstilling. Næringen vil i 2035 understøtte 60.000–90.000 arbeidsplasser».
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Figur 3.34: Nasjonale ringvirkninger i prosessindustrien

Figur 3.33: Nasjonal omsetning i prosessindustrien
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Resultater for 

prosessindustrien

Verdiskapings-

effekter 2035: 

110–160 

milliarder kroner

Omsetning 2035: 

200–300 milliarder 

kroner

Sysselsettings-

effekter 2035: 

60k–90k 

sysselsatte

*Tallene er basert på base-case og høy-vekst 

scenarioene og er angitt i 2018-kroner

Barrierer til fremtidig vekst

Markedsutviklingen har historisk vært tett 

koblet til BNP-veksten globalt og den 

makroøkonomiske utviklingen. Hvis den 

globale veksten fortsetter å falle kan det 

legge et lokk på næringens vekst.

Betydelig omstillingskostnad for 

å redusere egne utslipp. Fokus på 

kvantitet fremfor kvalitet og karbon-

avtrykk vil vri konkurransekraften 

mot lavkostland.

Prosessindustrien
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Figur x: Totale sysselsettingseffekter av prosessindustrien på Vestlandet i 2018, fordelt 

på scenarioer i 2035. Kilde: Menon Economics

Figur x: Totale sysselsettingseffekter av prosessindustrien på Vestlandet i 2018, fordelt 

på fylker. Kilde: Menon Economics

Rogaland har sterke næringer innen 

prosessindustrien. Ifølge regionalplanen for 

næringsutvikling for Rogaland (2011-2020) 

skal fylket prioritere «å legge forholdene til 

rette for en utvikling mot verdens mest 

miljøvennlige og bærekraftige prosess-

industri». Videre ser regionen samspillet med 

andre næringer, slik det fremkommer i 

Rogaland fylkeskommunes strategi for 

bioøkonomi (2018-2030), hvor 

prosessindustrien i fylket kan komme 

bioøkonomiske næringer til gode, ved at 

utslipp fra prosessindustrianlegg kan 

transformeres til grønn energi. 

På Haugalandet har kommuner tatt initiativ til 

et regionalt energiklyngeprogram, RENergi-

programmet, som har som formål å blant 

annet utvikle prosessindustrien i regionen. 

Programmet har som mål å utvikle ny 

teknologi for å hente ut avfall fra industri-

næringene og omdanne det til eksempelvis 

strøm og varme. Aktører som Hydro, Eramet, 

Equinor er partnere i programmet.

Klynger kan være med på å fremme 

kompetanse på tvers av bedrifter innad i en 

næring, og kan være med på å løfte næringen 

i regionen den er lokalisert. NCE iKuben, i 

Møre og Romsdal, er en tverrindustriell klynge 

som skal bidra til innovasjon og forretnings-

utvikling i industribedrifter. Slike aktører vil 

spille en viktig rolle for å løfte prosess-

industrien frem som en grønnere næring.
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Fornybarnæringen er ikke en næring 

i tradisjonell forstand, med én felles 

verdikjede. Det som binder næringen 

sammen er at den samlet legger til 

rette for produksjon av fornybar 

energi. Dette gir næringen en helt 

sentral posisjon på veien mot 

lavutslippssamfunnet.

Største muligheter for næringen

• Betydelig økning i globale investeringer. Bred 

konsensus om videre vekst i alle markeds-

segmenter, grunnet teknologisk utvikling, 

kostnadsreduksjoner og økt betalingsvillighet.

• Voksende internasjonal portefølje innen hav-

vind, samt store muligheter for kompetanse-

overføring fra olje- og gassektoren, hvor den 

norske offshore leverandørindustrien er 

verdensledende på sitt felt.

• EUs klima- og energipolitikk legger til rette for 

et stort regionalt markedspotensial for norsk 

fastlandsindustri.

• En effektiv utnyttelse av Norges fornybare 

energikilder kan bidra til økt verdiskaping, 

både i form av økt eksport og som 

innsatsfaktor i industrien. 

«Fornybarnæringen har en helt sentral rolle i den grønne omstillingen.

Kompetanseoverføring fra olje- og gassektoren gir et betydelig markedspotensial for 

norske aktører. Næringen vil i 2035 vil understøtte 60.000–90.000 arbeidsplasser».
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Barrierer til fremtidig vekst

Sterk internasjonal konkurranse. 

Land og aktører som var tidlig ute i 

omstillingen har i dag sterke markeds-

posisjoner. Omstilling er kostbart og krav 

til lokalt innhold kan redusere norske 

prosjektandeler i internasjonale prosjekter 

til fordel for nasjonale aktører.

Figur 3.47: Nasjonale ringvirkninger i maritim næring

Figur 3.46: Nasjonal omsetning i maritim næring
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Resultater for 

fornybarnæringen

Verdiskapings-

effekter 2035: 

85–130 milliarder 

kroner

Omsetning 2035: 

150–230 

milliarder kroner

Sysselsettings-

effekter 2035: 

60k–90k 

sysselsatte

*Tallene er basert på base-case og høy-vekst 

scenarioene og er angitt i 2018-kroner

Fornybarnæringen
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Figur x: Totale sysselsettingseffekter av fornybarnæringen på Vestlandet i 2018, fordelt 

på scenarioer i 2035. Kilde: Menon Economics

Figur x: Totale sysselsettingseffekter av fornybarnæringen på Vestlandet i 2018, fordelt 

på fylker. Kilde: Menon Economics

Fornybarnæringen har hatt en betydelig vekst i 

verdiskaping i Norge, og næringen på 

Vestlandet tar en stadig større andel av 

næringen.1 Dette er med på å posisjonere 

Vestlandet til å spille en ledende rolle i det 

grønne skiftet. 

Det er fler ambisiøse strategiske dokumenter 

som er utarbeidet i regionen. I handlings-

planen til Greater Stavanger fra 2019 står det 

at «Greater Stavangers mål er å tydeliggjøre 

regionens rolle og muligheter innen 

produksjon av fornybar energi med hensyn til 

energimarked og leverandørkjede». I Bergen 

kommunes handlingsplan for næringsutvikling 

i Bergen fra 2019 trekkes fornybarnæringen 

frem i forbindelse med det grønne skiftet og 

behov for omstilling. Ifølge handlingsplanen 

har Bergen kommune et stort potensial til å 

videreutvikle fornybarnæringen gjennom både 

vannkraft og utbygging av offshore vindkraft. 

På Vestlandet er det lokalisert flere klynger 

som arbeider opp mot fornybarnæringen. GCE 

Ocean Technology er lokalisert i Bergen og 

ble etablert som et initiativ fra industrien. 

Klyngen har mer enn 120 partnere og 

medlemmer, og er en av Norges største og 

mest internasjonale klynger. NCE Maritime 

CleanTech holder til på Stord og jobber mot å 

bistå sine medlemmer i utviklingen av 

innovative løsninger for energieffektive og 

grønne maritime aktiviteter. 

For at Vestlandet skal opprettholde sin 

konkurransekraft i det teknologiske- og grønne 

skiftet som ligger foran oss, spiller 

fornybarnæringen er viktig rolle. Dersom 

aktører på Vestlandet klarer å muliggjøre seg 

av potensialet i fornybarnæringen, har 

fornybarnæringen på Vestlandet et stort 

vekstpotensial i en verden som vil etterspørre 

mer og mer ren energi.

1) «Vestlandsmeldingen - Perspektivmeldingen for Vestlandet» utarbeidet av PwC, SenseNet og Zynk i 2019

Fornybarnæringen på Vestlandet

31 % av de samlede nasjonale ringvirkninger av 

fornybarnæringen finner sted på Vestlandet
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Vestlandet er godt posisjonert

Allerede i dag er Vestlandet godt posisjonert til 

å høste fruktene av den grønne omstillingen. 

Vestlandet er den regionen med høyeste 

eksport per sysselsatt (dette gjelder både med 

og uten petroleumseksport). Samtidig er 

mange av de næringer som er helt sentrale for 

Norge allerede i dag plassert på Vestlandet. 

Dette gjelder blant annet maritim næring og 

sjømatnæringen. 

Kombinert med en høyt utdannet arbeids-

styrke med relevant kompetanse har 

Vestlandet det fundamentet som skal til for å 

videreutvikle næringslivet i regionen de neste 

tiårene.

Enormt potensial for næringene 

på Vestlandet

Økonomiske prognoser og ringvirknings-

analysene som er presentert i denne 

rapporten viser at de fire næringenes 

økonomiske fotavtrykk er klart størst på 

Vestlandet. Dette vises ved at den gjennom-

snittlige relative sysselsetting (utregnet som 

nærings sysselsettingseffekter i et fylke delt 

på ansatte i privat næringsliv i det fylket) er 

størst på Vestlandet. Den gjennomsnittlige 

effekten er eksempelvis 80 prosent større enn 

på Østlandet. Dette er en klar indikasjon på at 

også den fremtidige veksten vil gagne 

Vestlandet mest.

Regionale planer på plass, men det 

må mer til

Det er allerede utarbeidet en rekke planer 

og strategidokumenter for de fire næringene 

på Vestlandet. Eksempler på dette er 

Regionalplanen for næringsutvikling for 

Rogaland (2011–2020) og Bergensregionen 

sin strategiske næringsplan (2015–2020) 

Derimot mangler det fortsatt overordnede 

planer og strategier for hele Vestlandet som 

politikere, næringsaktører og bransje-

organisasjoner fra hele regionen kan stille seg 

bak og jobbe mot. Får man dette til i årene 

som kommer vil det kunne gi en betydelig 

økning i antall arbeidsplasser innen disse 

næringene og deres leverandører, som vist 

i figuren.

Figur L: Sysselsettingseffekter relativt til 

antallet av ansatte i privat næringsliv
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I arbeidet med analysene i denne 

rapporten er det dentifisert fire 

faktorer som anses som viktige for 

at potensialet i den grønne 

omstilling skal realiseres. 

1. Prisen på utslipp. For å nå mål-

settingene i Paris-avtalen må den globale 

utslippskostnaden øke betydelig. Norske 

myndigheter bør ta en aktiv rolle i det 

internasjonale samarbeidet for å sikre 

høye karbonpriser.

2. Klare nasjonale føringer. Denne og 

tidligere analyser gjennomført av Menon 

Economics1 peker på at norske aktører 

etterspør klare retningslinjer og tydelige 

klimavisjoner fra myndighetenes side. 

Analysene av den grønne omstillingen 

viser at det må investeres betydelig for 

å nå Paris-målene. Den samfunns-

økonomiske litteraturen peker på at 

politisk og økonomisk usikkerhet er 

skadelig for investeringer. Ved å ha klare 

nasjonale føringer, legger man til rette for 

at norske bedrifter skal tørre å investere 

betydelig i relevante teknologier.

3. Et aktivt og innovativt FoU-miljø. 

Flere av de teknologiske løsningene som 

skal til for å danne grunnlag for den 

grønne omstillingen er allerede til stede. 

Ny teknologi vil likevel ha en viktig rolle i 

årene som kommer. Norske politikere må 

gjøre det attraktivt for FoU innen 

klimateknologi.

4. Utvikling av virkemiddelapparatet i tett 

dialog med norske aktører. Menon 

Economics (2019)2 har blant annet 

tidligere pekt på at utbyggere av flytende 

havvind «etterspør finansielle støtte-

ordninger og økonomiske ramme-

betingelser som kan gjøre en storskala 

utbygging bedriftsøkonomisk lønnsom». 

Dette vil også være gjeldende for andre 

næringsaktører.

1) «Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind» og «Det Grønne Norge». Menon Economics. 2019

2) Ibid.

Politiske tiltak

Vestlandsmeldingens analyser viser med tydelighet at 

det er store økonomiske gevinster å hente i den 

grønne omstillingen. Dette gjelder for Norge generelt 

og for Vestlandet spesielt. Det er imidlertid viktig at 

både norske og vestlandske myndigheter er proaktive 

og jobber målrettet for gjøre grønn omstilling til grønn 

vekst. Dette innebærer strukturert arbeid i både 

global, nasjonal og regional regi. 
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