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MYNDIGHETSTILTAK FOR STORE NYBYGGINGSVERFT  
 

Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening i Norsk Industri ønsker med dette notatet å sette fokus på 

de store skipsverftene som bygger nye skip.  

I vinter har vi gjennomført møter med de store nybyggingsverftene for å samle innspill til hva som kan 

gjøres fra myndighetshold for å avhjelpe den utfordrende situasjonen for de mest utsatte verftene. 

Innspillene viser at det ikke er ett enkelttiltak som vil bidra til å løse utfordringene. Det vil være flere 

tiltak som i sum vil bidra til å føre de større nybyggingsverftene over krisen. Dette notatet presenterer 

det som vurderes som de mest aktuelle tiltakene.   

Maritim næring generelt og de store nybyggingsverftene spesielt har de siste årene opplevd to kriser. 

Under offshorekrisen som startet høsten 2014 stoppet all kontrahering av offshorefartøy opp. Deretter 

brukte de store nybyggingsverftene opp det meste av sin egenkapital på omstilling fra offshorefartøy 

til bygging av ekspedisjon cruise fartøy. Etter hvert begynte de å få tilbake optimismen. Men så kom 

pandemien. Under denne andre krisen fra 2020 stoppet all kontrahering av ekspedisjon cruise fartøy 

opp. Utsiktene framover er dystre. Oppsigelsene har startet og frykten for at vi kan miste de store 

skipsverftene er økende. 

De ulike aktørene i den unike norske maritime klyngen er avhengige av hverandre. Verftene har en 

avgjørende rolle som integratorer i klyngen. På verftet møtes kompetansen hos rederiene og utstyr- og 

tjenesteleverandørene. Uten de store nybyggingsverftene vil den maritime klyngen ikke lengre være en 

klynge. Samlede ringvirkninger pr. verftsansatt er 5,4 arbeidsplasser (1). Skipsverftene er nødvendige 

for det grønne maritime skiftet og verftene har i tillegg en vesentlig beredskapsfunksjon. 

Stortinget har bruke mange milliarder for å hjelpe næringslivet i Norge igjennom pandemien. Men 

tiltakene har i liten grad hjulpet de store nybyggingsverftene. Verftene drar blant annet ikke nytte av 

den generelle kompensasjonsordningen fordi ordrebasert industri ikke har et plutselig, men et 

langsomt bortfall av aktivitet. Permitteringsperioden er viktig og kommende kompensasjonsordning 

for smittevern er et bidrag, men det er ingen av tiltakene som bidrar til økt aktivitet av betydning ved 

de større nybyggingsverftene.  



I maritim stortingsmelding som nå er til behandling i Stortinget, har regjeringen listet opp 33 

prioriterte tiltak. Ett av tiltakene gjelder verftene: En studie av verftsnæringen sin 

økonomiske/konkurransemessige situasjon. Dette hilser vi velkommen. Det er viktig at studien 

gjennomføres så grundig og raskt som mulig.  Spesielt er vi opptatt av at den utenlandske 

konkurransemessige situasjonen til verftene granskes, da det er utenlandske verft våre verft 

konkurrerer mot. 

Maritimt Forum lanserer sammen med Norges Rederiforbund og Norsk Industri om kort tid en 

fondsmodell for resirkulering av offshorefartøy. Fondsmodellen vil legge grunnlaget for en maritim 

sirkulærøkonomi, og samtidig bidra til klimavennlig flåtefornyelse. Modellen vil på sikt føre til 

nybyggingskontrakter ved de store nybyggingsverftene.  

De fleste politiske partier ønsker en industrialisering av havvind. I tillegg vil offshore havbruk og 

mineralutvinning under havbunnen kunne bety økt aktivitet til havs. Men det vil nødvendigvis ta noen 

år før dette vil føre til økt byggeaktivitet ved skipsverftene. 

For at de store skipsverftene skal komme seg igjennom den bølgedalen de nå er inne i, mener vi at det 

er nødvendig med myndighetstiltak som sikrer aktivitet. Etter bølgedalen er det ifølge SINTEF 

OCEAN forventet en vekst i maritim næring. De mener at det vil kunne bli en vekst i havnæringene på 

40 % fra 2010 til 2050, selv om aktiviteten innen olje- og gassektoren går noe ned. (2) 

Basert på innspillene fra dialogen med de store nybyggingsverftene lanserer Maritimt Forum og 

Maritim Bransjeforening i Norsk Industri i det følgende to strakstiltak som vi mener vil sikre de store 

skipsverftene en framtid.  

 

1. Ombygging av offshoreflåten til lav eller nullutslippsfartøy 

Norske verft gir solide bidrag til lavutslippssamfunnet. Utviklingen og testingen av neste generasjons 

lavutslippsdrivstoff har hatt en formidabel utvikling de siste årene. En samlet maritim næring har 

fremmet forsering av ombygging av den eksisterende offshoreflåten til grønn hybrid som ett av de 

viktigste krisetiltakene myndighetene må prioritere. 

Sammen med krav om reduserte utslipp fra aktivitet i Nordsjøen, vil dette tiltaket bidra til en grønn 

oppgradering av den norske offshoreflåten, gi høyere aktivitet ved de store norske skipsverftene og 

bidra til å dempe effektene av krisen. Offshorerederiene gis en mulighet til å spare store utgifter til 

drivstoff og styrke sin konkurransekraft i et globalt marked der klima- og miljøkrav øker. Samtidig vil 

en ombygging av et større omfang gi store fremskritt i retning av måloppnåelse av utslippsmålene 

2030, jf. Handlingsplanen for grønn skipsfart. (3) 

Mellom 250 og 300 offshorefartøy leverer tjenester til oljeselskapene på norsk sokkel. Mange av 

fartøyene er relativt nye, og mange har dieselelektrisk fremdrift. Rundt 30 av skipene har allerede 

batteripakker, eller er i ferd med å installere dette. De fleste av skipene er bygget ved norske verft, før 

oljekrisen i 2014. Oljeselskapene ønsker at skipene skal installere batteripakker for å redusere drivstoff 

kostnadene. Skipene vil da kunne lade batteriet når de har overskuddsenergi og hente ut elektrisk kraft 

fra batteriene ved behov. Ifølge beregninger gjort i samarbeid mellom LO, Norsk Industri og Maritimt 

Forum er det i dag i overkant av 100 norske offshorefartøy som potensial for å kunne bygges om til 

batterihybrid. 



Ombygging av disse om lag 100 offshorefartøyene til batterihybrid med landstrømtilkopling (ca 10-40 

mill. kr per skip) vil samlet koste rundt 2,5 milliarder kroner. Ombygging av ett enkelt offshorefartøy 

er beregnet å utgjøre ca. 1 000 timer ved et verft, men vil også ha ringvirkningseffekter til bl.a. 

maritime batteriprodusenter (som Corvus i Bergen og Siemens i Trondheim). Totalt mener vi at 

ombygging av 100 fartøy vil understøtte tett på 2 000 årsverk i den maritime klyngen.  

I den situasjonen offshorerederiene nå står i, er det svært utfordrende å finansiere en ombygging til 

mer klima- og miljøvennlige fartøy. Derfor vil en offensiv offentlig ordning, gjerne gjennom Enova, 

være et godt krisetiltak og et godt klimatiltak. 

Rederiene, verftene, virkemiddelapparatet og oljeselskapene bør gå sammen om å finne gode løsninger 

for en forsering av ombyggingen. Enova bør få en oppgave om å lage en plan for å sette inn batteri-

pakker på flest mulig offshoreskip innen utløpet av 2021. Operatørselskapene har gjennom 

oljeskattepakken et særskilt ansvar for å bidra til aktivitet og grønn omstilling i hele verdikjeden 

Vi konstaterer at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en plan som sikrer null- og 

lavutslippsløsninger for offshorefartøyer, herunder å vurdere nye krav og innfasing av disse fra 2022. 

Det er viktig for verftene at aktiviteten kommer i gang raskest mulig, senest tidlig i 2022. 

 

2. Finansiering av nybygg  

Flere store nybyggingsverft har begrenset likviditet, og er i liten grad i stand til å finansiere nybygg. 

Om dette vedvarer vil disse verftene forsvinne. 

I dag stiller GIEK en garanti til banken på byggelånet de gir til verftene på 50 %. Norge har et 

handlingsrom innenfor statsstøtteregelverket til å gi garanti opp til 75 % av bankenes lån til verft. 

GIEK har i noen år hatt et tilsvarende produkt for finansiering av produksjonskostnader for andre 

næringers eksportkontrakter. Som et midlertidig covid-19 tiltak er dekningssatsen der økt til 75%. 

Denne garantien er tilgjengelig for alle andre næringer for finansiering av               

eksportkontrakter. Regelverket må endres slik at denne ordningen også må gjelde for bygging av skip, 

enten verftets kunde er norsk eller utenlandsk. 

Om bankene får en høyere garanti fra GIEK må bankene oppfordres til å utvide finansieringsrammen 

fra dagens 70 - 80 % (avhengig av verftets finansielle situasjon) opp mot 90.%. Ved å øke 

GIEKs garanti til bank, bør banken kunne tilby en større 

finansieringsramme, med et lavere krav til egenlikviditet siden bankens 

eksponering i realiteten blir redusert. Egenlikviditeten til verftet bør kunne fordeles 

utover prosjektets løpetid. Der hvor GIEK deltar med garanti til kjøpere bør rederiene også kunne 

trekke på langtidsfinansiering under byggeperioden. 

For å avhjelpe verftene mer direkte, kan følgende modell være et alternativ: GIEK fortsetter å gi en 

garanti til banken på byggelånet de gir til verftene på 50 %. GIEK øker imidlertid den totale 

avlastningen til 75 % av totalengasjementet, med dekning av inntil 90% av bankenes 

refusjonsgarantier som gis til rederiet på vegne av verftet som tilfredsstillende sikkerhet for rederienes 

innbetaling til verft. Samtidig må det stilles krav til bankene om delt 1. prioritet knyttet til 

totalengasjementet. 



Refusjonsgarantien som rederiene oppnår hos bank, har i dag liten effekt for verftene fordi 

garantibeløpet bankene gir rederiene som regel trekkes i fra bankenes låneramme til verftene. Om 

bankene får dekket inntil 90 % av sine refusjonsgarantier til rederiet fra GIEK, vil de lettere kunne 

tilby en høyere låneramme til verft. 

Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening i Norsk Industri mener at 

politisk myndighet må gi GIEK anledning til å øke sin garanti til bank på 

garanti og byggelånsrammer til verft, fra 50% til 75 %. Samtidig må 

bankene oppfordres til å utvide sin finansieringsramme til nærmere 90 % 

av byggekost. 

GIEK og rederi: GIEK kan gi rederiene en garanti på 90 % av langtidsfinansieringen for skip bygget 

for eksport eller anvendelse offshore. For å sikre en reell risikodeling med bank er det i GIEK over tid 

blitt etablert en praksis med å gi en garanti på inntil 70 % av langtidsfinansieringen av skip og at 

rederiets bank deltar med 30 % på like vilkår. Men GIEK kan teoretisk endre sin praksis og ta større 

risiko om de får instruksjoner om det fra politisk myndighet.  

Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening i Norsk Industri mener at 

politisk myndighet bør gi GIEK mulighet til å utvide garantirammene til 

rederi fra 70% til nærmere 90%. 
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NOTER 
 

1) Møreforsking 2011: https://www.moreforsk.no/publikasjoner/rapporter/logistikk/stx-osv--

ringvirkninger-av-verftsvirksomheten-i-norge/1076/1564/ 

2) SINTEF Ocean 2019: https://www.nho.no/siteassets/analyse/fremtidsmuligheter-i-maritime-

naringer_sintef-ocean-2019.pdf  

3) Regjeringen 2019: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-gronn-

skipsfart/id2660877/ 
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