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EN NÆRING I MEDVIND
P

å dørstokken til et nytt tiår ser vi store muligheter
for maritim næring. Dette handler dels om alt
det spennende som skjer innenfor dekarboriseringen av skipsfarten og den raskt voksende grønne
teknologiutviklingen vi nå ser utfolde seg langs
hele norskekysten. Men det handler også om digitaliseringen som nå kommer for fullt inn i næringen.
Dessuten ser vi at havvind kommer for fullt og at vi
snart kan snakke om et eget vindsegment i den norske
maritime klyngen.

VEKSTEN FORTSETTER, MEN ENKELTE
SEGMENTER SLITER FORTSATT
Optimismen gjenspeiler seg i verdiskapingstallene for 2019, og i prognosene for 2020: Det er svært
gledelig at sysselsettingen er på vei oppover. Innen
årsslutt 2020 tror vi at vi har tett på 90 000 sysselsatte
i den norske maritime klyngen. Dette er ca. 6 000 flere
sysselsatte enn ved bunnen etter oljeprisfallet i 2017,
men det er likevel nesten 20 000 færre sysselsatte enn
ved toppen i 2014.
Omstilling tar tid, men verdiskapingen i klyngen
har nå god vekst. Etter bunnen ble nådd i 2017, har
vi hatt sammenhengende verdiskapingsvekst. Vi vil
nærme oss 160 mrd. kroner i samlet verdiskaping
innen utgangen av 2020 – det vil i så fall være nesten
25 mrd. mer enn i 2017.
Det er likevel slik at utfordringene vedvarer i
deler av maritim næring. Verftene har fortsatt store
utfordringer. Det samme ser vi også i offshoresegmentet. Dette er segmenter som er helt avgjørende for
den norske maritime klyngen. Vi trenger offshorekompetanse for å realisere potensialet i havvind.
Nærskipsfartsflåten er aldrende, og vi trenger verftene våre til å være med på en storstilt flåtefornyelse.

utvikling av grønn maritim teknologi.
Vi har norske rederier som er fremoverlente og
risikovillige i bestillingen av nye miljøvennlige skip.
Verftene, utstyrs- og tjenesteprodusentene følger opp
med grønne løsninger, nye teknologier og verdens
mest energieffektive og klimavennlige skip. Norske
sjøfolk bidrar med operativ kompetanse fra sjøen inn
i utviklingen av nye løsninger sammen med dyktige
ingeniører og fagarbeidere på land. I dette samspillet
har norskekysten blitt et laboratorium for utvikling
av grønn maritim teknologi. Denne utviklingen reflekteres godt i næringens sysselsettings- og verdiskapingstall: Omsetningen i grønn maritim teknologi er
tilnærmet tredoblet fra 9,3 mrd. kroner i 2014, til 28
mrd. kroner i 2018. Vi tror at denne utviklingen vil
skyte ytterligere fart inn i det kommende tiåret.

SAMARBEID PÅ TVERS
Norsk maritim næring består av verdens mest innovative bedrifter, kunnskapsmiljøer og arbeidsplasser.
Det nære samarbeidet mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer, arbeidstakere og myndigheter har gitt
Norge en sterk blå økonomi med tilstedeværelse over
hele kloden.
Raske omstillinger og endringer vil i fremtiden
kreve et enda nærere samarbeid og dialog mellom
aktørene i klyngen. Myndighetene må bidra med
gode rammer og forutsigbare rammebetingelser for
økt samarbeid. Derfor er det viktig at regjeringen
følger opp sine sterke maritime ambisjoner i tiden
som kommer; ikke minst i forbindelse med fremleggelsen av den maritime stortingsmeldingen som
legges frem høsten 2020.
Maritimt Forum vil fortsette å bidra med gode
innspill til myndighetene. Vi trenger en aktiv,
helhetlig og ambisiøs maritim politikk for å beholde
den globale maritime ledertrøyen. I dette arbeidet
er et godt faktagrunnlag helt avgjørende. Derfor er
arbeidet som Menon Economics og seniorøkonom
Anders Merckoll Helseth gjør på vegne av Maritimt
Forum så viktig. Vi håper at våre venner og samarbeidspartnere har glede og nytte av årets utgave av
Maritim Verdiskapingsrapport.
God lesning!
______________________
Januar 2020
Ivar Engan
Daglig leder
Maritimt Forum

GRØNT MARITIMT SKIFTE
Klimagasskutt har fått stor plass i det maritime
ordskiftet de siste årene. Det påvirker allerede
markedene, og det påvirker fremtidsplaner og strategier i de fleste norske maritime bedrifter. 2. For å
nå Parisavtalen og IMOs ambisiøse målsetting om
halvering av absolutte utslipp innen 2050 må det
gjennomføres enorme investeringer, i forskning og i
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EN AV NORGES
VIKTIGSTE NÆRINGER
N

orske rederier har ved utgangen av 2019 nesten 3 000
skip over 100 bruttotonn i aktiv tjeneste, hvorav mange
av skipene opererer med hele verden som sitt nedslagsfelt. Den
norske flåten er verdens 5. mest verdifulle skipsflåte og norske
rederier sysselsetter over 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra
mer enn 50 forskjellige nasjoner på verdensbasis1.
Vi er store ute, men også her hjemme. Langs norskekysten
finner vi verdens mest komplette maritime klynge. Her inngår
selskaper som er verdensledende innen sine segment, som f.eks.
bygging av skip, utvikling og produksjon av skipsutstyr, design av
skip, varefrakt, systemer for dynamisk posisjonering, forsikring
og skipsfinansiering. Norske bedrifter og kunnskapsaktører står
bak en kontinuerlig strøm av innovasjoner innen skipsdesign,
fremdriftssystemer, utstyr og tjenester. Mange av innovasjonene
bidrar til miljø- og klimaforbedringer.
Den maritime næringen spiller en svært viktig rolle for
norsk næringsliv og sysselsetting i store deler av landet. I 2019
bidro næringen med 148 milliarder kroner i verdiskaping, og
står dermed for åtte prosent av norsk BNP når oljeoperatørene
holdes utenfor2. De maritime selskapene sysselsatte i underkant
av 90 000 personer i 2019. Den maritime næringen er både en av
Norges viktigste næringer for sysselsetting og en høyproduktiv
1
2
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næring. Verdiskaping per sysselsatt er rundt 70 prosent høyere i
den maritime næringen enn i det øvrige næringslivet (ekskludert
oljeoperatørene).
Det var i 2018 rundt 5 000 aktive selskaper og underavdelinger
i den norske maritime næringen. De fleste, i antall, er små eller
mellomstore bedrifter, og disse bedriftene står for cirka halvparten av sysselsettingen i næringen. Selskapene finnes i stort
antall langs hele den norske kystlinjen. I Figur 2 er dette illustrert
ved at alle aktive selskap og underavdelinger i 2018 er plottet inn
på et Norgeskart.

Figur 1 – Antall sysselsatte i maritim næring sammenlignet med
andre næringer.

Norges Rederiforbund
Foreløpige tall for 2019
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Figur 2 – Norgeskart med aktive maritime selskapsavdelinger i 2018. Én prikk tilsvarer én selskapsavdeling. Kilde: Menon
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NY VEKST ETTER OLJEPRISFALLET
estimerer vi en verdiskapingsvekst på syv prosent i 2019, og ytteronjunkturer som går i bølger er intet nytt i den maritime ligere vekst på syv prosent i 2020. Sysselsettingen er, som nevnt,
næringen, selv om fallet de senere årene må sies å ha vært ventet å vokse noe mindre, med vekst på henholdsvis to- og tre
stort, også i historisk målestokk. I perioden frem til finanskrisen prosent i 2019 og 2020.
i 2008 opplevde store deler av den maritime næringen høy
sammenhengende vekst. Finanskrisen bidro til å stagge veksten
i noen år, før veksten tok seg kraftig opp i årene fra 2012 til 2014.
Siden toppen i 2014 er verdiskapingen i den maritime næringen
redusert betraktelig, og verdiskapingen falt med nesten 30 prosent
fra 2014 til 2017. I 2018 så vi igjen vekst i næringen. Omsetningen
vokste med nesten syv prosent, men verdiskapingsveksten fulgte
ikke i takt grunnet svært negative regnskap fra noen store aktører.
Verdiskaping og sysselsetting økte med én prosent i 2018. Veksten
i verdiskaping forventes å fortsette med en høyere vekstrate i 2019
Figur 3 – Verdiskaping og sysselsetting i maritim næring, progog 2020. Produktiviteten er ventet å tilta hvilket betyr at omsetnoser for 2019 og 2020. Kilde: Menon
ning og verdiskaping vil øke mer enn sysselsettingen. Samlet sett

K
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NYE MARKEDER DRIVER VEKSTEN

B

ak utviklingen i den norske maritime næringen de siste 15
årene ligger det flere interessante utviklingstrekk. Lenge
utgjorde internasjonal skipsfart den største delen av maritim
næring i Norge. Dette bildet forandret seg utover 2000-tallet.
Maritim næring rettet mot olje og gass vokste eksplosivt fra tidlig
2000-tall og tok igjen varetransport som viktigste markedssegment rundt 2006. I 2009 var omsetningen rettet mot olje- og
gassmarkedet nesten fire ganger så høy som i 2004. Etter en liten
knekk under finanskrisen fortsatte veksten i den oljerettede delen
av næringen med en samlet omsetningsvekst på over 50 prosent
fra 2010 til 2014.
Samtidig bremset utviklingen i mer tradisjonell skipsfart
(varetransport) for norske rederier. Vedvarende overtilbud i flere
store markeder bidro til å holde rater og omsetning nede i samme
periode hvor olje- og gassmarkedet vokste kraftig.
Siden oljekrisen i 2014 er omsetningen rettet mot olje og gass
mer enn halvert. Varetransport har ligget nokså stabilt i samme
periode, men vi ser at andre markeder vokser betraktelig og bidrar
nå til at aktiviteten i maritim næring igjen øker. Veksten i denne
delen av næringen kommer av vekst i nye markeder som havbruk,
maritim turisme, havvind og andre nisjemarkeder. Omsetningen

10

HALVPARTEN AV OMSETNING ER EKSPORT
innen disse segmentene er tredoblet siden 2014, med tiltagende
vekst det siste året.

OVER: Figur 4: Omsetning generert av ulike markedssegmenter, 2004-2019. Kilde: Menon
Figur 5: Eksport fra maritim næring og eksportens andel av
omsetning, 2004-2019. Kilde: Menon

N

orsk maritim næring er internasjonalt rettet og er Norges
nest største bidragsyter til eksportinntekter, etter olje og
gass. Eksportens andel av omsetning har ligget stabilt rundt
50 prosent i hele perioden mellom 2010 og 2019. Dette er også
med på å illustrere utfordringene næringen står overfor. Gitt
næringens internasjonale natur påvirkes stort sett alle kunder
innen et segment likt, uavhengig av hvor i verden de befinner
seg. Innenlandsmarkedet er tett integrert med det globale markedet; syklusene her hjemme er stort sett sammenfallende med
utviklingen ute i verden.
Videre ser vi at det europeiske markedet er svært viktig for
eksporten i maritim næring. Orienteringen mot EØS-landene
er noe lavere enn norsk eksportrettet næringsliv ellers, men
eksporten til EØS utgjør likevel halvparten av eksporten fra
maritim næring.

LØNNSOMHETSUTFORDRINGER

S

elv om pilene igjen peker oppover for aktiviteten i den norske
maritime næringen, står mange av selskapene fortsatt overfor
betydelige utfordringer. Spesielt gjelder dette aktørene som hadde
høy eksponering mot oljemarkedene da fallet startet i 2014.
Lønnsomheten i mange selskaper er fortsatt lav, noe som
kommer tydelig til syne i den samlede driftsmarginen innenfor
de ulike hovedgruppene i maritim næring. Verftene taper fortsatt
penger som en gruppe, mens rederienes samlede driftsmargin
har ligget påén prosent i 2017 og 2018. Utstyrsleverandørene har
klart å snu negativ bunnlinje i 2016 og 2017 til grønne tall i 2018,
men driftsmarginen er fortsatt historisk sett lav.
Lønnsomhetsutfordringene er noe ulike for rederiene og de
landbaserte selskapene. De olje- og gassorienterte rederiene
kan i liten grad bruke skipene eller riggene sine til alternative
formål. Offshorerederiene har fått oppdrag innen offshore vind,
men volumet og prisene kan ikke erstatte bortfallet fra olje- og
OVER: Figur 6 – Eksportandel av omsetningen fordelt på ek- gassmarkedene. Verftene og utstyrsleverandørene har i større
sport til EØS- og ikke-EØS-land. Kilde: Menon
grad vridd virksomheten over til andre markedssegmenter som
cruise og fiske. Utfordringen her er imidlertid at marginene er
Figur 7 – Driftsmargin (EBIT) blant de ulike hovedtypene av
lavere og det har vært læringskostnader i etableringen av nye,
maritime selskaper, 2004-2018. Kilde: Menon
tilpassede verdikjeder.
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FREMTIDEN ER BLÅGRØNN
D

en norske maritime næringen har vært teknologisk ledende gjennom flere tiår. Nye løsninger
fra Norge har vært med å sette preg på den maritime
næringen globalt. Mange av de innovative løsningene er
preget av miljøvennlige teknologier, og norsk maritim
næring er således med på å skape et grønnere fotavtrykk
på verdens hav. Dersom målene satt gjennom de internasjonale klimaforhandlingene og FNs bærekraftsmål
skal nås, kreves det at utviklingen i grønn teknologi
akselererer.
Regjeringen lanserte i 2019 sin handlingsplan for
grønn skipsfart. Regjeringens ambisjon er å halvere
utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030,
og å stimulere til utvikling av null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier. Handlingsplanen for
grønn skipsfart er en fortsettelse fra Havstrategien3 og
«Grønt Skipsfartsprogram» som ble lansert våren 2017.
«Grønt Skipsfartsprogram» er et partnerskap mellom
Klima- og miljødepartementet (KLD), Nærings- og
fiskeridepartementet (NFD) og DNV GL for å støtte
piloteringsprosjekter.4
Utslippene fra nærskipsfart og fiske utgjør om lag 20
prosent av de nasjonale klimagassutslippene fra trans-

portsektoren, og et viktig innsatsområde for å redusere
nasjonale utslipp er derfor å gjøre nærskipsfarten mer
miljøvennlig.5 I dette henseende lanserte Norges
Rederiforbund, Kystrederiene, Norsk Industri og LO
et felles innspill kalt «Grønn tiltakspakke for fornyelse
i nærskipsfarten», hvor det foreslås konkrete tiltal til
hvordan norsk nærskipsfart kan fornyes. Samtidig er
ikke ambisiøse klimamål noe helt nytt i den norske
maritime næringen. Norges Rederiforbund lanserte
allerede i 2008 en nullutslippsvisjon for norsk skipsfart.
Den maritime næringen opererer i et internasjonalt
miljø, og viktige retningslinjer og rammevilkår settes
derfor av aktører utenfor Norge. I april 2018 ble en
viktig milepæl nådd, da CO2-strategien ble vedtatt i
FNs sjøfartsorganisasjon (IMO). Den norske maritime
klyngen har i samarbeid med norske myndigheter vært
pådrivere for de vedtatte, forpliktende utslippsreduksjonene på 50 prosent innen 2050, målt mot 2008. Det
er et krevende mål; ikke minst sett i lys av forventningene om vekst i global skipsfart på 60 prosent i samme
tidsrom. En slik ambisiøs målsetning skaper samtidig en
enorm mulighet for Norge som har et av verdens ledende
miljøer for utvikling av grønn skipsfartsteknologi.

https://www.regjeringen.no/contentassets/097c5ec1238d4c0ba32ef46965144467/nfd_havstrategi_uu.pdf
https://www.theexplorer.no/norge-etablerer-verdens-mest-miljovennlige-og-effektive-skipsfart/
5
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2016/nye-millioner-til-gronn-skipsfart/
3
4
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FLYTENDE HAVVIND
F

lytende havvind kan både bidra til å redusere verdens klimagassutslipp, og bli en viktig del av norsk maritimt næringsliv.
En rapport fra Menon Economics (2019) beregner potensialet
denne teknologien har for norsk næringsliv, og diskuterer hvilke
virkemidler som kan utløse dette potensialet.
Dersom målsetningene i Paris-avtalen skal oppnås er det
nødvendig med en radikal omlegging av energiproduksjonen i
fornybar retning for å avløse fossil energiproduksjon. Flytende
havvind kan spille en rolle i denne omstillingen, med et estimert
globalt potensial på 100 GW i 2050 (Menonrapport). Samtidig
kan flytende havvind bli en betydelig industri for norsk næringsliv. Frem mot 2050 kan flytende havvind bidra til sysselsetting
på opp mot 4 250 årsverk, og verdiskaping på opp mot 3,9 milliarder kroner i året.
Norge er godt posisjonert til å være i front i utviklingen av denne
industrien. Norske aktører er allerede langt fremme i utvikling
av teknologikonsepter, og har vært med på internasjonale pilotprosjekter. Dessuten legger kompetansen norsk maritimt næringsliv har fra olje- og gassbransjen grunnlag for at norske aktører
kan spille en viktig rolle i kommersialiseringen av markedet for
14

flytende havvind. Samtidig er dette en næring i startfasen, og en
forutsetning for at norske bedrifter skal inneha en fremtredende
rolle i dette markedet er at man klarer å etablere seg i denne fasen.
Dersom norske bedrifter kommer inn seinere, i et mer modent
marked, vil leverandørkjeder allerede være etablert, og det vil bli
vanskeligere å kapre markedsandeler.
Næringsrettede virkemidler i den før-kommersielle fasen er
en forutsetning for at norsk næringsliv skal få en stor markedsandel i et mer modent marked. Et attraktivt hjemmemarked er
avgjørende for å etablere en flytende havvind-industri i Norge.
Dette viser blant annet erfaringene fra olje- og gassbransjen.
Ettersom markedet ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt ennå,
vil subsidier eller andre virkemidler øke sannsynligheten for et
stort, og aktivt marked i Norge. Det er usikkert hvilken markedsandel norske aktører kan oppnå, men en caseberegning viser at
markedsandelene som må kapres som følge av en subsidie for å
gjøre den lønnsom, ligger innenfor et realistisk mulighetsrom for
hvilke markedsandeler som kan kapres.

Figur 8 – Årlig omsetning i det globale markedet for flytende
havvind i basisscenariet i millioner 2019-NOK i perioden 2020
til 2050. Kilde: Menon
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GRØNN MARITIM NÆRING
M

enon publiserte nylig en rapport om status for
grønn maritim næring i Norge. Grønn maritim
næring har allerede en betydelig, og raskt voksende
omsetning i Norge. Omsetningen var på rundt 28
milliarder i 2018, og investeringene var på fem milliarder. Omsetningen er tredoblet fra 2014 til 2018, i en
periode der total omsetning i maritim næring sank med
23 prosent. Den økte omsetningen kommer som følge
av nye utslippskrav, og en strategisk omstilling i norsk
maritimt næringsliv. Tidlig tilpasning til grønn skipsfart
kan på sikt bli et konkurransefortrinn for norsk maritim
næring. Eksportandelen er også relativt høy i denne
næringen.
Det grønne maritime næringslivet har høy verdiskaping per ansatt. Verdiskapingen er høyere enn gjennomsnittet for norsk næringsliv, olje og gass unntatt.
Dersom man kan flytte årsverk og kapital fra en gjennomsnittlig lønnsom del av norsk næringsliv inn i grønt
maritimt næringsliv vil Norge tjene på dette totalt sett.
Likevel må det påpekes at verdiskaping per ansatt i
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maritim næring som helhet er enda høyere enn i grønn
maritim.
Aktiviteten i grønn maritim næring fordeler seg på
ulike teknologier, og på flere forskjellige segmenter.
Verft er det største segmentet når det gjelder omsetning
og sysselsetting, mens offshorerederier eksporterer mest.
Teknologiske tjenester, utstyrsprodusenter, nærskipsfart, og andre tjenester er også segmenter med betydelig
grønn omsetting og sysselsetting. Når det gjelder investeringer i teknologier fordelte disse seg på installering av
scrubbere, LNG-drift, og batteripakker i 2019. I tidligere
år har det også vært betydelige investeringer i offshore
vind-skip, men siden 2014 har norske redere bestilt få
nye skip til dette formålet. Investeringene i scrubbere var
store i 2019, og dette skyldes nye utslippsbegrensninger
fra 2020. Likevel var veksten i grønne investeringer stor
fra 2018 til 2019, også uten scrubbere.

Figur 9 – Total grønn maritim omsetning fordelt på
ulike segmenter i perioden 2014 til 2018. KIlde:
Menon
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SJØFOLKS KOMPETANSE
D

en norske maritime næringen er både kunnskapsbasert
og innovasjonsdrevet. Klyngesamarbeidet står sentralt i
å utvikle næringens konkurransekraft og består av internasjonalt ledende rederier, sjøfolk, verft, utstyrsprodusenter, klassifiseringsselskaper, skipsdesignfirmaer, meglere og tilbydere av
tjenester innenfor forsikring og finans. Kunnskap utvikles og
spres i samspillet mellom aktørene og innovasjonen skapes og
implementeres i dette samme samspillet. De norske maritime
selskapene er avhengig av å både videreutvikle produkter og
produksjonsmetoder for å vinne frem internasjonalt. I en tid hvor
det digitale skiftet står sentralt, er innovasjons- og endringskompetanse viktig.
Antallet norske sjøfolk har gått ned de siste årene. Statistisk
sentralbyrå (SSB) begynte å samle statistikk igjen på sjøfolk i
2015, og fra da til 2018 har antallet norske sjøfolk gått ned fra
rundt 28 200 til 25 600, en nedgang på 9,3 prosent.6 Fra 2017 til
2018 var nedgangen på omkring 500, eller to prosent.
Statistikken omfatter personer med norsk fødselsnummer og maritimt
arbeidsforhold, registrert blant bedriftene som omfattes av rapporteringsplikten til A-ordningen.
6

Figur 10 – Sysselsatte sjøfolk i Norge ved inngangen til året.
Kilde: SSB
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67 prosent av sysselsatte sjøfolk jobbet på skip registrert i NOR i
2018, 14 prosent jobbet på skip registrert i NIS, og resten på utenlandsregistrerte skip. I en så globalisert næring som den maritime er det naturlig å anta at antallet norske sjøfolk vil fortsette å
synke dersom stillingene kan erstattes av rimeligere, utenlandsk
arbeidskraft. I tillegg forventes det at arbeidsoppgaver blir mer
automatisert, noe som vil ytterligere redusere etterspørselen etter
sjøfolk, spesielt i underordnede stillinger. På den andre siden er
det uttalt at tiltakene regjeringen har satt i gang med en aktiv
politikk for å få rederiene til å flagge skipene sine hjem til Norge
har ført frem, og at nettolønnsordningen har vært viktig for å
opprettholde antall norske sjøfolk.
Skip registrert i NIS, som driftes fra Norge av norske rederier,
kan ansette utenlandsk mannskap som lønnes på hjemlandets lønnsvilkår. Dette fører til at flere av de underordnedestillingene er ansatte med ikke-norsk statsborgerskap. For skip
registrert i NIS er det noen fartsområdebegrensninger for å
hindre utkonkurrering av skip som seiler under NOR. I 2016
ble det innført endringer for NIS-skip, blant annet en styrking
av tilskuddsordningen slik at rederiene kan ansette flere norske
sjøfolk på NIS-registrerte skip. Tallene viser også at antallet
norske sjøfolk i NIS har økt med rundt 50 prosent fra 2015 til i
dag. Riktignok er det vesentlig færre norske ansatte på skip i NIS
sammenlignet med de to andre kategoriene, så økningen i absolutte tall er kun rundt 1200 sjøfolk. Samtidig har antall norske
sjøfolk på utenlandsregistrerte skip blitt redusert med 3100 siden
2015, slik at den totale endringen i sjøfolk i disse to registrene er
klart negativ.
7

Konkurransedyktige nettolønnsordninger er avgjørende for
å bidra til rekrutteringen av norske sjøfolk på norskregistrerte
skip og dermed sikre norsk operativ maritim kompetanse. Dette
kommer også frem i Rederiforbundets konjunkturrapport for
2019, hvor nesten ni av ti rederier svarer at det er sannsynlig
eller svært sannsynlig at de vil erstatte norske sjøfolk med utenlandske dersom refusjonsordningene for norske sjøfolk svekkes
vesentlig.7 Dersom Norge skal fortsette å være verdensledende
i maritim næring er det avgjørende med en konkurransedyktig
maritim politikk og en offensiv kompetansepolitikk. Det er bred
enighet i næringen om at praktisk og operativ erfaring fra sjøen
representerer en kritisk type kompetanse for hele næringen –
også i de landbaserte delene av næringen.
Skip som seiler under NOR har krav om å følge norske
lønns- og arbeidsvilkår. Følgelig er presset mot å ansette utenlandsk mannskap mindre for denne delen av flåten. Samtidig er
også disse sjøfolkene utsatt for automatisering. Antallet norske
sjøfolk på NOR-registrerte skip har også sunket siden 2015, men
nedgangen er ikke like stor som for utenlandsregistrerte skip.
Figur 5 viser utviklingen i sysselsetting i de yrkene som er
registrert med mer enn 1 000 lønnstakere. Statistikken viser en
krapp nedgang i kategorien «Øvrige – andre yrker» fra 2015 til
2016, noe som samfaller med nedgangen i olje og gassbransjen.
De fleste av de andre yrkestitlene har ligget stabilt, eller hatt en
slak nedgang de siste årene. Yrkestitlene viser at det i tillegg til
yrker som kan sees på som tradisjonelle «sjøfolk»-yrker er en del
sysselsatte også i andre yrker.

https://rederi.no/DownloadFile/?file=279397

Figur 11: Antall sjøfolk i yrker med mer enn 1 000 sysselsatte,
2015-2018. Kilde: SSB
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DEN MARITIME KLYNGEN
M

aritim næring består av en lang rekke virksomhetstyper. Vi har valgt å dele næringen inn i fire
hovedgrupper og ti undergrupper. De fire hovedgruppene med tilhørende undergrupper er:
• Rederi: Deepsea-rederier, nærskipsfart,
offshorerederier og riggselskaper
• Tjenesteleverandører: finansielle og juridiske,
havne- og logistikktjenester, teknologiske tjenester
og handel
• Utstyrsprodusenter
• Verft
Rederiene står bak 55 prosent av verdiskapingen i
næringen med en samlet verdiskaping på 82 milliarder
kroner i 2019. De ulike tjenesteleverandørene bidrar

samlet med rett i underkant av 25 prosent av verdiskapingen i den maritime næringen, mens utstyrsleverandørene og verftene står bak henholdsvis 16- og 4
prosent hver.
Sysselsettingen fordeler seg noe annerledes enn
verdiskapingen. Verftene og utstyrsleverandørene
har det høyeste forholdet mellom sysselsatte og verdiskaping. Per verdiskapingskrone sysselsettes nesten
tre ganger så mange i disse to hovedgruppene som
det gjør blant de langt mer kapitalintensive rederiene.
Tjenesteleverandørene befinner seg midt mellom disse
to ytterpunktene.

Figur 12 – Verdiskaping og sysselsetting i hver av de maritime
hovedgruppene, 2019. Kilde: Menon
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REDERIENE

N

orge har vært en av verdens ledende skipsfartsnasjoner i
flere hundre år. Periodevis har rederi-virksomhet vært av
kritisk betydning for norsk økonomi. I perioden 1950 til 1970
stod skipsfart for om lag halvparten av norske eksportinntekter
(SSB, 2012). I 1970 hadde 30 prosent av norske menn vært på
sjøen i kortere eller lengre tid. Fortsatt skaper rederivirksomhet
store eksportinntekter for norsk økonomi. Rederiene er den klart
største enkeltgruppen i maritim næring, og i 2018 stod rederiene
for nesten 60 prosent av verdiskapingen i maritim næring.
Rederiene sysselsatte nesten 35 000 norskregistrerte ansatte på
land og til sjøs.
Figur 13 – De ti mest verdifulle flåtene i 2018, milliarder
dollar. Kilde: Rederiforbundet/Menon

DEN NORSKE UTENRIKSFLÅTEN

D

en norskkontrollerte8 utenriksflåten bestod ved utgangen
av 2018 av i underkant av 1 800 skip, inkludert i overkant
av 600 offshorefartøy. Det er en positiv utvikling i NIS-registeret
som fortsatt opplever vekst. NIS-flåten har økt med åtte prosent
i antall og ti prosent i tonnasje mellom 2014 og 2017. Det er en
indikator på at oppmykningene i fartsområdebegrensingen har
hatt effekt.
Norske redere kontrollerer verdens syvende største flåte målt
i dødvekttonn, men flåten er verdens 5. mest verdifulle grunnet
avanserte skip med høyt inntjeningspotensial.
Den norske flåten har en stor andel av sine verdier i offshoreskip
sammenlignet med andre store maritime nasjoner. Norske

De økonomiske verdiskapingsanalysene inneholder kun aktiviteten til virksomheter lokalisert i Norge. Flåtestatistikken derimot dekker rederienes
globale skipsflåte, derav begrepet norskkontrollert utenriksflåte.
8

rederier har imidlertid også relativt høye markedsandeler innen
segmenter som bilfrakt (Ro-ro) og frakt av gass og kjemikalier.

ANLØP I UTENLANDSKE HAVNER

M

ed verdens 5. mest verdifulle flåte følger det at en stor andel
av aktiviteten blant norske rederier foregår utenfor Norge.
I 2017 hadde norskeide skip nesten 80 000 anløp i utenlandske
havner9. Antallet anløp har vært stigende siden finanskrisen.
Den norske skipsfarten er verdensomspennende, men en
overvekt av internasjonal fart er sentrert rundt de europeiske
landene. Over 50 prosent av anløp fra norskeide skip er til havner
i EØS-området.
Blant de norske rederiene finner vi en rekke ulike aktører som
bedriver svært ulik aktivitet og er eksponert mot ulike markeder.
Vi deler rederiene inn i fire hovedgrupper som vil bli nærmere
beskrevet senere.
Deepsea-rederiene hadde i 2019 en verdiskaping i Norge
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på nesten 27 milliarder kroner og sysselsatte i overkant 4000
norskregistrerte ansatte. I realiteten sysselsettes det langt flere
av deepsea-rederiene, men en stor andel er ikke registrert som
ansatte i norske foretak. Offshorerederiene er, på tross av tøffe
tider i oljebransjen, en viktig økonomisk bidragsyter, og stod bak
en verdiskaping på over 23 milliarder kroner og sysselsatte nesten
10 000 arbeidere. Nærskipsfartsrederiene sysselsetter mer enn 13
000 personer og stod bak en verdiskaping på rundt 20 milliarder
kroner i 2018. Til slutt har vi riggselskapene, som også opplever
tøffe tider, men stod likevel bak en verdiskaping på 11 milliarder
kroner og sysselsatte nesten 6000 arbeidere.
9

SSB

OVER: Figur 14 – Anløp fra norskeide skip i utenlandske
havner, 2017. Kilde: SSB
Figur 15 – Verdiskaping og sysselsetting blant de ulike rederigruppene, 2018. Kilde: Menon
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DEEPSEA SHIPPING

D

eepsea-rederiene driver internasjonal fraktefart mellom
kontinenter og har dermed hele verden som sitt virkeområde. Norske rederier er aktive innen mange segmenter i verdenshandelen. Innen bilfrakt og frakt av gass og kjemikalier finner vi
norske rederier som har verdensledende posisjoner.
Etterspørselen etter deepsea-rederienes tjenester bestemmes
i stor grad av verdenshandelen innen de aktuelle segmentene et
skip kan betjene. Inntjeningen til deepsea-rederiene er derfor, litt
forenklet, en funksjon av verdenshandelen i et gitt segment, og
tilbudet av skip i dette segmentet.
Som følge av økende verdenshandel over tid har også verdiskapingen blant de norske deepsea-rederiene økt over de siste
15 årene. Finanskrisen i 2008 førte til lavere verdenshandel i de

NÆRSKIPSFART

N

ærskipsfartsrederiene, slik det er definert i denne rapporten,
er en diversifisert gruppe bestående av alt fra passasjer- og
frakteskip, til brønnbåter brukt i oppdrettsnæringen. I Figur 14
har vi illustrert seilingsmønstrene til ulike typer nærskipsfart ved
hjelp av skipenes AIS-data. Den sorte linjen viser bevegelsene til
Kiel-fergen som går i fast rute mellom Oslo og Kiel. Den oransje
linjen viser operasjonsmønsteret til en norsk fisketråler. Vi ser at
tråleren tilbringer mye tid i Barentshavet mellom norskekysten
og Svalbard, i tillegg til noe fiske rundt Shetlandsøyene. Den blå
linjen viser seilingsmønsteret til et ekspedisjonscruiseskip fra
Hurtigruten. Mange av seilasene går fra Nord-Norge, anløper på
Svalbard, og har i enkelt tilfeller anløp på Grønland. En enkelttur
gikk sydover i 2017, fra Norge, via havner i Europa, og hele veien
til Afrika. Den røde linjen viser et typisk frakteskip i nærskipsfart. Skipet seiler nesten utelukkende med gods mellom norske
havner, men har tatt enkelte turer til kontinentet, og én enkelt
tur til Canada. Til slutt har vi den grønne linjen som viser seilingsmønstre til en brønnbåt. Båten holder seg tett langs kysten
hvor den betjener oppdrettsanlegg.
Lønnsomheten i nærskipsfarten varierer avhengig av hvilket
26

påfølgende årene, men i takt med økonomisk vekst har verdiskapingen økt etter dette. De to siste årene ser vi en dupp i verdiskapingen blant de norske deepsea-rederiene. Svingninger fra et år
til et annet skal tolkes med noe varsomhet gitt deepsea-rederienes
internasjonale natur, med selskaper registrert i mange land.
Verdiskapingsbegrepet, målt blant rederienes norske foretak, kan
være sensitivt for hvordan multinasjonale selskaper velger å føre
sine regnskaper.

Figur 16 – Verdiskapingsutvikling i den norsk-registrerte delen
av norske deepsea-rederier. Kilde: Menon

marked rederiene arbeider opp imot. Det er spesielt virksomhet
rettet mot oppdrett som har vokst, både i omfang og bunnlinje,
de siste årene. Disse rederiene har også en relativt stor ordrebok,
en god indikator på forventning om videre vekst. Det største
segmentet er likevel passasjertrafikk som inkluderer selskaper
som Color Line og store fergerederier som Torghatten og Fjord1.
Fraktefarten preges av lavere lønnsomhet, på grunn av små
volumer, lave frekvenser, sterk konkurranse og stadig mer fragmenterte verdikjeder. Spesielt innenriks fraktefart har hatt lave
marginer, men også marginene på fraktefarten til andre land har
vært lave. Lave driftsmarginer og begrenset inntjeningspotensial
gjør at rederiene i liten grad har vært finansielt i stand til å foreta
investeringer i mer effektive fartøyer, og besitter som et resultat en
aldrende flåte. De siste fem årene har imidlertid driftsmarginen
blant disse rederiene økt.

Figur 17 – Seilingsmønsteret til ulike segmenter i
nærskipsfart, illustrert ved AIS-sporet til ett enkelt
skip innenfor de viste segmentene. Kilde: Menon/
Kystverket
Figur 18: Driftsmargin for ulike segmenter innen
nærskipsfart, 2004-2018. Kilde: Menon

27

OFFSHOREREDERI OG RIGGSELSKAPER
I Figur 15 viser vi typiske operasjonsmønstre for noen
typer fartøy innen offshore olje og gass. Seilingsmønsteret
til et ankerhåndteringsskip i 2017 er vist ved den røde linjen.
Ankerhåndteringsskipet brukes til å flytte på rigger som skal
drive boring på sokkelen. Vi ser at ett enkelt skip betjener mange
felt i løpet av et år. Den grønne linjen viser seilingsmønsteret til
et forsyningsskip. Forsyningsskipet frakter utstyr, varer og annet

mellom land og plattformer eller andre offshoreinstallasjoner.
Behovet for frakt er mer kontinuerlig enn behovet for en ankerhåndterer, som vi ser ved at forsyningsskipet primært har betjent
ett område i Nordsjøen gjennom hele året. Til slutt har vi en borerigg som er illustrert ved den oransje linjen. Boreriggen har et
mye kortere spor fordi riggens arbeid på et sted gjerne strekker
seg over mange måneder. Eksempelriggen vår har i 2017 drevet
boring utenfor Shetlandsøyene.
Etter mange år med sterk vekst har aktivitetsnivået og lønnsom-

Figur 19 - Seilingsmønsteret til ulike typer fartøy innen offshore olje og gass, illustrert ved AIS-sporet
til ett enkelt fartøy innenfor de viste segmentene.

heten falt betydelig for de olje og gass-rettede rederiene siden
Markedsutsiktene er bedre fremover for både offshorerederiene
oljeprisfallet. Fra toppåret i 2014 er omsetningen nær halvert, og riggselskapene, men likviditetsutfordringene vil sannsynligvis
og driftsmarginene har vært negative siden. Dagens markeds- vedvare ettersom overtilbud av skip og rigger vil holde ratene
situasjon har oppstått som en konsekvens av redusert etterspørsel nede.
etter rederienes tjenester, kombinert med svært høy nybyggingsaktivitet i perioden før oljeprisfallet.
Offshorerederiene har gjennom oppgangsperioden tatt opp
store lån for bygging av nye skip og dermed bygget opp høy
gjeld. I perioden med høy aktivitet og høye rater har ikke dette
vært noe problem ettersom inntektene har vært langt høyere
enn renteutgiftene. Med vesentlig lavere inntekter siden 2015
har imidlertid flere av offshorerederiene opplevd betydelige
OVER: Figur 20 – Omsetning og driftsmargin blant offshoreredlikviditetsutfordringer.
I likhet med offshorerederiene er riggselskapene hardt rammet eriene og riggselskapene. Kilde: Menon
av lavere aktivitet og kostnadspress i olje- og gassektoren de senere
årene. Over halvparten av riggene på norsk og engelsk sokkel lå i
Figur 21 – Utvikling i timecharter-rater for ankerhåndteropplag per januar 2019.
ingsskip (AHTS) og forsyningsskip (PSV). Kilde: Clarkson
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REDERIENE KORT OPPSUMMERT

TJENESTELEVERANDØRENE

M
Bestemmes i stor grad av
verdenshandelen

Bestemmes i stor grad
av innenriks og regional
handel

Bestemmes av aktivitet
i offshore olje og
gassutvinning

Bestemmes av leteaktivitet
i offshore olje og
gassututvinning

Usikker grunnet
geopolitiske spenninger

Stabil

Økende etter oljekrisen,
men stort fokus på holde
kostnader nede

Økende etter oljekrisen,
men stort fokus på holde
kostnader nede

Stabilt, noe mindre
midlertidig flåte grunnet
IMO2020. Sannsynligvis
forbigående

Stabilt, men mange rederier
har en aldrene flåte

Stort overtilbud av
forskyningsskip og
ankerhåndterere

Stort overtilbud av rigger

Figur 22: Utvikling i omsetning blant de ulike rederigruppene,
2004-2019. Kilde: Menon

aritime tjenesteytere sysselsetter 24 000 mennesker i Norge,
omsatte i 2019 for nesten 100 milliarder kroner og stod bak
24 prosent av verdiskapingen i næringen. Tjenesteleverandørene
har klart seg noe bedre gjennom oljekrisen enn de øvrige
hovedgruppene. Rederiene er avhengig av leveranser fra et bredt
spekter av maritime tjenesteytere, hvorav de viktigste er skipsfinansiering, forsikring, megling, sjørett, skipsdesign, klassifisering og havnetjenester.

Figur 23 – Verdiskaping og sysselsetting blant de ulike tjenesteleverandørene, 2019. Kilde: Menon

Figur 20: Utvikling i omsetning blant de ulike rederigruppene,
2004-2019. Kilde: Menon
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VERFTENE

V

erftsindustrien er fortsatt viktig for Norge. Det er kun
enkelte land i Europa som fortsatt har en aktiv verftsindustri. Årsakene til at den norske verftsindustrien har overlevd
er flere, men sentralt står den høye innovasjons- og omstillingsevnen. De siste årene har industrien igjen fått testet sin omstillingsevne. Lenge har bygging av offshoreskip drevet rundt 80-90
prosent av aktiviteten på norske verft, men de siste tre årene har
dette markedet fullstendig tørket inn. Den siste tiden har de
større verftene tapt store penger, mens de mindre verftene har
hatt det noe lettere. Omstilling, nye innovative løsninger og nye
vekstmuligheter i havrommet vil stå sentralt for næringens videre
utvikling. De siste tre årene har ordrebøkene vokst hos norske
verft og utgjorde i juli 2019 rundt 35 milliarder kroner. Spesielt

UTSTYRSLEVERANDØRENE
cruiseskip, men også ferger, brønnbåter og fiskefartøy dominerer
nå ordrebøkene.
Utviklingen i omsetning og lønnsomhet bærer preg av den
omstillingen verftene har måttet gjøre. Omsetningen falt
kraftig mellom 2014 og 2017, før den har vokst i 2018 og 2019,
men befinner seg fortsatt betydelig under nivået fra 2014.
Lønnsomhetssituasjonen ved norske verft er prekær. Omstilling
til nye markeder med hardere prispress har ført til både lavere
inntjening og læringskostnader i etablering av nye verdikjeder.
Verftene har som en gruppe hatt negativ lønnsomhet i både 2017
og 2018.

Figur 24: Omsetning og driftsmargin blant verftene, 20042019. Kilde: Menon
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D

et bygges fortsatt svært mye spesialisert utstyr til skip og
andre flytende innretninger i Norge. På et enkelt skip som
bygges på et norsk verft vil det ofte være et titalls norske utstyrsleverandører involvert. Frem til 2014 vokste omsetningen blant
utstyrsleverandørene kraftig. Dette skyldes dels økt etterspørsel
på norske verft og blant norske rederier, men hovedsakelig at
veksten har vært sterk innenfor offshoresegmentet hvor norske
aktører har lykkes internasjonalt. Utstyrsprodusentene har,
som mange andre, blitt hardt truffet av nedturen i offshore.
Omsetningen ble halvert mellom 2014 og 2017, men situasjonen
er ikke like dyster for alle aktørene. En stor andel av fallet blant
utstyrsleverandørene skyldes en drastisk nedgang i bestillinger
av boreutstyr på verdensbasis. Blant bedriftene som ikke leverer

boreutstyr begrenser fallet seg i samme periode til i underkant av
30 prosent.
Norske utstyrsleverandører har gjennomgått en stor omstillingsprosess som nå begynner å bære frukter. Salg av utstyr til cruise,
ferger, brønnbåter og fiskeskip har økt kraftig de siste årene og
står nå for rundt halvparten av verdien i selskapenes ordrebøker.
Som verftene, men i mindre grad, har utstyrsleverandørene
møtt utfordringer med å gjennomføre lønnsomme leveranser
i nye markeder. Det er de største utstyrsleverandørene som har
hatt de største utfordringene. Lønnsomheten er imidlertid på
vei opp blant utstyrsleverandørene, hvilket kan indikere at nye
verdikjeder er i ferd med å bli mer kostnadseffektive.
Figur 25: Omsetning og driftsmargin blant utstyrsleverandørene, 2004-2019. Kilde: Menon
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VEDLEGG

FYLKESFORDELTE NØKKELTALL FOR MARITIM NÆRING I 2018
Fylkesfordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kilde: Menon

REGIONFORDELTE NØKKELTALL FOR MARITIM NÆRING I 2010-2018
Regionfordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i milliarder kroner.

GEOGRAFI
Figur 26 – Maritime regioner i Norge. Kilde: Menon

KOMMUNALFORDELTE NØKKELTALL FORDELT PÅ FYLKER I 2018
KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR ØSTFOLD 2018
Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter antall sysselsatte. Kilde:
Menon
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KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR AKERSHUS 2018

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR VESTFOLD 2018

Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.

Fylkesfordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kilde: Menon

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR TELEMARK 2018
Fylkesfordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kilde: Menon

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR HEDMARK 2018
Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR AUST-AGDER 2018
Fylkesfordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kilde: Menon

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR OPPLAND 2018
Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR VEST-AGDER 2018
KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR BUSKERUD 2018

Fylkesfordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kilde: Menon

Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.
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KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR ROGALAND 2018
Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR SOGN OG FJORDANE 2018
Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR MØRE OG ROMSDAL 2018
Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR HORDALAND 2018

Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.
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KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR TRØNDELAG 2018

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR TROMS 2018

Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.

Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR FINNMARK 2018
Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.

KOMMUNEFORDELTE NØKKELTALL FOR NORDLAND 2018

Kommunefordelte nøkkeltall for maritim næring. Tall i millioner kroner. Kommunene er sortert etter sysselsatte.
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