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Aktivitetsfremmende krisetiltak i maritim offshorenæring 
 
Maritimt Forum har i sine innspill til statsbudsjettet og i budsjetthøringene på Stortinget 
fremmet aktivitetsfremmende tiltak i maritim offshorenæring som viktige krisetiltak. 
Dette notatet gir en oversikt over to tiltak som vil bidra til å føre det kriseutsatte 
offshoresegmentet gjennom krisen. 
 
En kondemneringsordning for utrangerte offshorefartøy, sammen med en forsert 
ombygging av eksisterende offshoreflåte til grønn hybrid, vil samlet understøtte tusenvis 
av arbeidsplasser gjennom krisen, og sikre at vi bevarer viktige deler av den norske 
maritime klyngen. Tiltakene vil bygge bro mot en grønnere fremtid, og vil gjennomføres 
med høyt norsk innhold.  
 
Koronakrisen gir krevende tider 
Koronakrisen har forsterket offshorekrisen, og flere skip har gått i opplag det siste 
halvåret i tillegg til de som har ligget i opplag i lengre tid. Sjøfolk er blitt permittert. Hele 
den norske maritime næringen står ovenfor svært utfordrende tider, nesten uavhengig av 
den videre koronautviklingen. I et sannsynlig scenario med gjentatte smittebølger globalt 
og nasjonalt, viser prognoser utarbeidet av Menon Economics at det kan bli nesten 20 000 
færre arbeidsplasser i klyngen ved utgangen av 2022 enn ved inngangen til 2020.  
 
1. Forsering av ombygging av eksisterende offshoreflåte til grønn hybrid 

 
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.  
 
Effekt: En grønn oppgradering av den norske offshoreflåten vil bl.a.:  

 
1. Gi høy aktivitet ved de store kriseutsatte, norske skipsverftene og bidra til å dempe 

effektene av koronakrisen.  
 

2. Gi offshorerederiene en mulighet til å spare store utgifter til drivstoff og styrke sin 
konkurransekraft i et globalt marked der klima- og miljøkrav øker med tiden.  
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3. Samtidig vil en ombygging av et større omfang gi store fremskritt i retning av 

måloppnåelse av utslippsmålene 2030, jf. Handlingsplanen for grønn skipsfart.  
 
Potensialet: Mellom 250 og 300 offshorefartøy leverer tjenester til oljeselskapene på 
norsk sokkel. Mange av fartøyene er relativt nye, og de fleste 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 driftskostnadene. 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. I tiden som kommer vil flere fartøy måtte gå i opplag som følge av lavere 
aktivitet og tilhørende etterspørsel, og i påvente av bedre tider vil det være mulig å 
gjennom en ombygging. Ombyggingen egnet seg for skip som i dag har diesel- eller LNG-
elektrisk motorer.  
 
Ombygging av skipene til batterihybrid gir betydelige besparelser i driftskostnadene, og 
reduserer utslippene av CO2, svovel, NOx og partikler. I tillegg vil skipene kunne gå 
helelektrisk i kortere perioder eller ved opphold i havn, ved plattform eller på 
forsyningsbase.  
 
En ombygging må før eller siden skje for at vi skal møte nasjonale og internasjonale 
klimamålsettinger for skipsfarten. I løpet av de neste årene må det både bygges nye fartøy, 
samtidig som flere fartøy får lav- og nullutslippsteknologi som for eksempel hydrogen, 
ammoniakk, elektrifisering eller hybridløsninger. En forsering av en ombygging som 
uansett må skje, vil være et godt krisetiltak i den situasjonen næringen nå står i.  
 
Kostnad: Ombygging av om lag 100 offshorefartøy til batterihybrid inkl. landstrøm (ved 
en kostnad per skip i intervallet 10-40 mill. kr) 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 ha større ringvirkningseffekter til bl.a. maritime batteriprodusenter (bl.a. 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.  
 
Eksisterende rammevilkår: Enova har de siste årene bidratt med opptil 40 pst. (50 pst. 
for mindre selskap) av ombyggingskostnadene til hybrid fremdrift. Tilsagn fra Enova har 
samlet utgjort ca. 1 mrd. kroner. De to siste tilsagnene som er gitt av Enova var i oktober 
d.å. til Edda Fauna og Edda Flora, på om lag 15 mill. kr. Tilskuddet til Siem Symphony var 
på 5,8 mill. kr. Island Offshore har fått tilskudd på 6-7 mill. kr per skip fra Enova. 
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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, 
gjennom Enova, være et godt krisetiltak og klimatiltak.  
 
Det er avgjørende for offshorerederiene at regjeringens forslag om kutt i 
nettolønnsordningen i statsbudsjettet for 2021 blir reversert av partiene på Stortinget. 
Kutt i nettolønnsordningen får direkte og negativ innvirkning på offshorerederienes 
muligheter til å bygge om flåten til grønn fremdrift. En styrking av nettolønnsordningen, 
med fjerning av taket, vil gi rederiene like rammebetingelser som i våre naboland.  
 
Forslag til løsning: For å sikre at flere offshorerederier kan gjennomføre ombygging av 
eksisterende flåte til grønn fremdrift (batterihybrid) må det etableres incentivordninger 
og tilskuddsordninger for utbedring, ombygginger og tilpasning i den eksisterende flåten. 
 
Rederiene, verftene, virkemiddelapparatet og oljeselskapene 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 batteripakker på fleste mulig offshoreskip innen utløpet av 2022.  
 
Stortinget bør anmode regjeringen om at forslaget skjer i forbindelse med oppfølgingen av 
de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven (oljeskattepakken). 
Operatørselskapene har gjennom oljeskattepakken et særskilt ansvar for å bidra til 
aktivitet og grønn omstilling i hele verdikjeden.  
 
2. Kondemnering av utrangerte offshorefartøy 
 
Maritimt Forum har siden pandemiutbruddet tatt til orde for at myndighetene etablerer 
en kondemneringsordning for utrangerte offshorefartøyer. Dette vil være et godt 
aktivitetsskapende krisetiltak, både for norske verft og for offshorerederier. Dette tiltaket 
vil også gi betydelige miljøgevinster. Fartøyene som er mest aktuelle for skroting er 
norskbygde, -eide og er over ti år gamle. Kondemnering av utrangerte offshorefartøy vil 
også bidra til å skape mer balanse i offshoremarkedet som i dag er preget av 
overkapasitet.  
 
Effekt: Det ligger et betydelig verdiskapingspotensial i å opprette en offensiv 
kondemneringsordning for offshoreskip. Det vil ila. kort tid foreligge en rapport som vil 
belyse dette potensialet i antall årsverk og verdiskaping.  
 
Potensialet: Den norske offshoreflåten er verdens mest avanserte og i stor grad bygget på 
norske verksteder. Men selv disse eldes, og rundt 50 skip er eldre enn 20 år og ytterligere 
20 nærmer seg kostbar 20-årsklassing. Offshoresegmentet er preget av betydelig 
overkapasitet med rundt 20-30 pst. flere skip enn dagens behov, og mange skip ligger i 
opplag.  
 
Norges Rederiforbund estimerer at rundt 180 offshorefartøy blir lagt i opplag ila. første 
halvdel av 2021 som følge av krisen vi nå står i. Det er kostbart for rederiene å ha mange 
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skip i opplag. Et typisk skip i opplag koster rederiene om lag 400 000 kroner per måned 
(forsikring, klassing og oppsyn), og utgjør samlet en betydelig kostnad.   
 
En statlig kondemneringsordning, med en riktig innretning, vil gi offshorerederiene større 
muligheter til å frigjøre kapital til å bygge om til en grønnere flåte, som igjen vil gi stor 
effekt i oppnåelsen av de nasjonale utslippskuttmålene frem mot 2030.  
 
Det er i dag seks EU-godkjente skrapeverft i Norge. Fire av disse har nå mulighet til å ta på 
seg oppdrag for skroting. Et typisk offshorefartøy vil kreve 30-50 mann i arbeid i ca. 3-4 
mnd. for å skrotes. En kondemneringsordning vil føre til høy aktivitet ved de aktuelle, EU-
godkjente verftene. Dette vil i tur gi et fremtidig potensial for betydelig verdiskaping når 
markedet normaliserer seg mht. skrapstål, også uten offentlig ordning.  
 
En vrakpantordning for eldre, norske offshoreskip vil gi store miljøgevinster. Det vil bygge 
opp ny kompetanse, og skape et nytt marked og nye arbeidsplasser innen skroting. 
Dessuten vil det gi incentiver til fornyelse til moderne, klimavennlige fartøy. 
 
Klimapolitiske ambisjoner: Handlingsplanen for grønn skipsfart har høye ambisjoner 
for utslippene av klimagasser fra skip.  Norske utslipp skal reduseres med 50 pst. innen 
2030. Dette vil kreve utskifting av skip og ombygging av skip. Mange land vil følge Norges 
og IMOs ambisjoner innen klimapolitikken for skip, og det vil være behov for stor 
kapasitet på resirkulering av skip. Dersom våre verft kan starte med resirkulering av 
offshoreskip, vil de stå godt rustet til å delta i en omfattende resirkulering av skip vil 
komme frem mot 2030. 
 
Eksisterende rammevilkår: Det finnes i dag ingen rammevilkår som kan bidra til å sette 
fart på den nødvendige skrotingen av utrangerte offshorefartøyer. Det ble imidlertid i fm. 
budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet i juni 2020 opprettet 
en kondemneringsordning for lasteskip i nærskipsfarten.  
 
Denne midlertidige ordningen har en ramme på 75 mill. kroner. I fm. fremleggelsen av 
regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, ble det foreslått å avvikle denne ordningen, 
kun tre måneder etter at den ble lansert. Innretningen for denne ordningen ble først klar i 
august. Det vil være behov for utskifting av nærskipsflåten, men dette vil ikke komme 
hurtig nok til at ordningen på 75 mill. kroner kan utnyttes i 2020. 
 
Forslag til løsning: Maritimt Forum mener at det bør etableres en 
kondemneringsordning for skroting av offshorefartøy, og i første omgang i form av en 
omdisponering av midlene som ble avsatt til lasteskip. Det må være et krav at skrotingen 
skal skje ved norske verft.  
 
Det foreslås videre en kontantstøtteordning for grønn resirkulering av gammel og mindre 
miljøvennlig tonnasje ved norske verft. Støtten foreslås betinget av at skipet håndteres iht. 
skipsgjenvinningsforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1257/2013). 
Satsen foreslås til 1 000 NOK/tonn lettskipsvekt. Et typisk offshoreskip er fra 2 500 tonn 
og oppover, mens en større ankerhåndterer kan være 6 000 tonn eller mer. Ordningen bør 
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omfatte skip som har vært eid av norsk selskap i mer enn tolv måneder, uavhengig av 
flagg. 
 
Konklusjon 

 

• Maritimt Forum ber Stortinget anmode regjeringen om å innføre en ordning som 
kan forsere ombyggingen av offshorefartøyer til hybrid fremtid.  
 

• Maritimt Forum ber Stortinget anmode regjeringen om å innføre en 
kondemneringsordning for offshorefartøyer i Norge.  

 
For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt.  
 
 
Med vennlig hilsen,  
 
Ivar Engan 
Daglig leder  
Maritimt Forum  
 
   
 
 


