
f 

 

samfunnsokonomisk-analyse.no 
 

 

19.02.2018 

Nøkkeltall Vestlandet 2016 
Rapport 05-2018 



 

 



 

 

 

Rapport nr. 05-2018 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS 

ISBN-nummer: 978-82-93320-96-8 

Oppdragsgiver: Vestlandsrådet 

Forsidefoto: iStock (ID 529499225) 

Tilgjengelighet: Offentlig 

Dato for ferdistilling: 19. februar 2018 

Forfattere: Vegard Salte Flatval, Emil 

Cappelen Bjøru og Rolf 

Røtnes 

  

Samfunnsøkonomisk analyse AS 

 

Borggata 2B 

N-0650 Oslo 

 

Org.nr.: 911 737 752 

post@samfunnsokonomisk-analyse.no 

 



 
 

IV NØKKELTALL VESTLANDET 2016 | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 

Nøkkeltallsrapporten 2018 er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Vestlandsrådet. 

Hordaland fylkeskommune er faglig ansvarlig på vegne av Vestlandsrådet. Vi takker Lasse Kolbjørn Anke 

Hansen i Hordaland fylkeskommune for god dialog og gode innspill underveis i arbeidet. 

 

Rapporten systematiserer og presenterer et utvalg nøkkeltall for fire sentrale næringer på Vestlandet. 

 

Ut over å presentere nøkkeltallene drøftes næringsbegrepet. Utgangspunktet er arbeidet i forbindelse med 

de tidligere årgangene av nøkkeltallsrapportene for Vestlandet. Ved å tenke systematisk gjennom hvordan 

virksomhetene skaper verdi for sine kunder etableres en verdibasert definisjon av næringene som tar høyde 

for verdikjeder som går på tvers av standard for næringsgruppering (NACE). 
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Denne rapporten presenterer nøkkeltall for fire ut-

valgte næringer på Vestlandet i perioden 2003-

2016. I tillegg til å beregne, systematisere og pre-

sentere nøkkeltallene er det lagt ned et betydelig 

arbeid i å definere de fire næringene entydig og 

uten overlapp. Nøkkeltallene bygger i hovedsak 

på Samfunnsøkonomisk analyses (SØA) sin 

regnskapsdatabase (SAFE) og virkemiddeldata-

base (SSDB).  

 

Fire sentrale næringer på Vestlandet 

Nøkkeltallsrapporten 2018 studerer fire næringer: 

 

▪ Marin 

▪ Maritim 

▪ Ikke-fornybar energiproduksjon 

▪ Fornybar energiproduksjon 

 

Definisjonene går på tvers av standard for næ-

ringsgruppering og er utviklet i dette arbeidet ba-

sert på tidligere arbeid og en kvalitativ vurdering 

av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA).  

 

Nøkkeltallene belyser mange sider ved 
næringene 

Elleve indikatorer presenteres for hver av de fire 

næringene, for Vestlandet samlet, for fylkene og 

for kommunene på Vestlandet: 

 

▪ Omsetning 

▪ Driftsresultat 

▪ Årsresultat 

▪ Lønnskostnader 

▪ Verdiskaping 

▪ Årsverk 

▪ Antall virksomheter 

▪ Nyetableringer 

▪ Overlevelsesrater 

▪ Bruk av innovasjonsrettede virkemidler 

▪ Vareeksport 

De fleste indikatorene leses direkte ut fra SØAs 

regnskapsdatabase (SAFE) og samspillsdata-

base (SSDB). I tillegg har vi beregnet vareeksport 

basert på offentlig tilgjengelige data fra SSB.  

 

Vår metodiske fremgangsmåte sikrer at 

næringene defineres entydig og at de aktuelle 

virksomhetenes geografiske nedslagsfelt er i tråd 

med reell aktivitet i foretakenes underenheter og 

avdelinger.  

 

En firedel av befolkningen og sysselsettingen be-
finner seg på Vestlandet 

I overkant av en firedel, eller rundt 1,4 millioner 

mennesker, av den norske befolkningen var bo-

satt på Vestlandet i 2016. En tilnærmet identisk 

andel av de sysselsatte hadde også arbeidssted 

i regionen samme år.  

 

Vestlandet sto for mellom en firedel og femdel av 

omsetningen, lønnskostnadene, verdiskapingen, 

virksomhetene og nyetableringene i norsk øko-

nomi i 2016. Dette i tråd med forventningene ba-

sert på folkemengden i regionen.  

 

Oljebremsen ser ut til å ha nådd leverandørindu-
strien 

Sysselsettingsveksten har avtatt på Vestlandet 

de senere årene og opplevde oljebremsen har-

dere enn tilfellet var i resten av landet. Selv med 

en relativ forbedring i sysselsettingsutviklingen 

sammenlignet med landet for øvrig, falt sysselset-

tingen på Vestlandet med rundt én prosent fra 

2015 til 2016. Landet for øvrig hadde en svak sys-

selsettingsvekst siste år. Øvrige nøkkeltall som 

lønnskostnader, årsverk og verdiskaping reduse-

res også siste år på Vestlandet, men relativt 

mindre enn i landet for øvrig.  

 

Oppsummering 
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Andelen verdiskaping, sysselsetting og salgsinn-

tekter på Vestlandet øker siste år, men vareeks-

porten faller og den faller mer enn landet for øv-

rig. Vestlandet står for en mindre andel av vare-

eksporten i 2016 enn tilfellet var i 2015. 

 

Vestlandet kjenner fortsatt effektene av oljebrem-

sen, og det ser nå ut til at effektene i større grad 

slår ut i leverandørnæringene enn tilfellet var i 

fjorårets rapport. Vestlandet har derimot fortsatt 

tydelige styrkeposisjoner i alle deler av regionen i 

næringer som har vekstutsikter framover. 

 

Betydelig sysselsetting i marin og maritim sektor 
i Møre og Romsdal 

Møre og Romsdal har en tydelig spesialisering 

mot marine næringer og sysselsatte fire av ti års-

verk i næringen på Vestlandet og 16 prosent på 

landsbasis i 2016. Dette er oppsiktsvekkende 

med tanke på fylkets størrelse både målt i folke-

mengde og sysselsatte på landsbasis.  

 

Møre og Romsdal har dermed en sterk posisjon i 

en næring som er en av de raskest voksende og 

med stort potensiale for verdiskaping i årene som 

kommer. Fylket har omtrent et like stort innslag 

av maritim sektor. Maritime næringer i Møre og 

Romsdal sysselsetter dermed fire ganger så stor 

andel av årsverkene som næringen gjør på lands-

basis.  

 

Maritim sektor retter seg i stor grad mot ikke-for-

nybar energiproduksjon, og har nytt godt av dette 

i lang tid. De klarte seg også relativt bedre enn 

ikke-fornybar energiproduksjon fram til i 2016, 

hvor oljebremsen ser ut til å ha nådd tjenestele-

verandørene i maritim sektor. Verdiskapingen i 

maritim næring doblet seg fram til 2015. Fra 2015 

til 2016 derimot har verdiskapingen blitt halvert, 

og er tilbake på 2011-nivå på Vestlandet.   

Den negative utviklingen i maritim verdiskaping 

gjør seg særlig gjeldende blant rederi og verftsin-

dustrien i Møre og Romsdal. Dette henger natur-

lig nok sammen med at mange av de større aktø-

rene i næringen befinner seg i fylket.  

 

At også tjenesteleverandørene opplever fallende 

etterspørsel fra oljeprodusenter er ikke overras-

kende. Innovasjon og kostnadseffektivisering blir 

viktig i årene som kommer. Her kan også kompa-

rative fortrinn og komplementær kunnskap utnyt-

tes for å rette mer av aktiviteten mot næringer i 

vekst som havbruk og offshore kraftindustri for 

eksempel.  

 

En tredel av sysselsatte årsverk i Ikke-fornybar 
energiproduksjon i Rogaland  

En tredel av sysselsatte årsverk i Rogaland er ret-

tet mot ikke-fornybar energiproduksjon i 2016. 

Dette gjør næringen til den største enkeltnæ-

ringen i fylket, foran helse- og omsorgstjenester 

(14 prosent). Sammenligningen med øvrig næ-

ringsliv baseres på nasjonalregnskapet for 2015, 

men vi forventer at bildet holder seg for 2016. 

 

Nesten seks av ti årsverk i næringen på Vestlan-

det var tilknyttet Rogaland i 2016, uendret fra 

2015. Fylket hadde i 2016 en årsverksandel i næ-

ringen på landsbasis på nesten en tredel. Dette 

er ganske tydelige signaler som underbygger 

hvor sterkt til stede næringen er i fylket, og i re-

gionen som sådan.  

 

Ikke-fornybar energiproduksjon har de siste 

årene opplevd store lønnsomhetsproblemer og 

reduksjon i aktiviteten. Dette fortsetter i 2016. 

Lønnsomheten har vært, og vil i tiden framover, 

være en utfordring for Rogaland med tanke på å 

sikre inntektsskapingen i fylket.  
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Fire av ti maritime årsverk i Hordaland 

Hordaland har størst andel av årsverk innen ma-

ritim og fornybar, men mindre andel av marin 

(Møre og Romsdal er størst) og ikke-fornybar 

energiproduksjon (Rogaland). Særlig tydelig er 

styrkeposisjonen innenfor maritim næring, hvor 

fire av ti sysselsatte årsverk befinner seg i Horda-

land. Maritim sektor sysselsatte tre ganger så stor 

andel av årsverkene i Hordaland sammenlignet 

med hva næringen gjorde i landet for øvrig. Dette 

understreker betydningen og tilstedeværelsen av 

næringen i fylket, og i regionen  

 

Selv om næringen er viktig i dag, så opplever de 

en prosess nå med redusert etterspørsel fra ikke-

fornybar energiproduksjon og utfordringer med 

lønnsomhet. Hvordan denne omstillingen håndte-

res vil være viktig for å sikre framtidig verdiska-

ping i regionen. Næringen har vært, og vil også 

være, viktig for både ikke-fornybar energiproduk-

sjon og marin sektor i årene som kommer dersom 

de klarer å omstille seg og fortsette utviklingen de 

har hatt.  

 

Relativt stort innslag av marine og fornybare næ-
ringer i Sogn og Fjordane  

Som det minste fylket på Vestlandet preger ikke 

fylket noen av de fire klyngene som andel av næ-

ringen i regionen eller landet på samme måte 

som for de øvrige fylkene. Like fullt har Sogn og 

Fjordane fire ganger større innslag av marin næ-

ring enn landsgjennomsnittet målt etter årsverk. 

Den relative andelen sysselsatte årsverk i marine 

næringer i fylket er like fullt redusert det siste året. 

I en periode med vekst i næringen i regionen og i 

landet for øvrig er det en potensiell utfordring for 

framtidig verdiskaping. En vedvarende reduksjon 

i den relative andelen sysselsatte årsverk kan 

bety at næringen i Sogn og Fjordane taper aktivi-

tet på bekostning av de andre fylkene i regionen 

og i landet.  

Leserveiledning 

Vi starter med å redegjøre for vår metode og tek-

niske tilnærming til oppdraget i kapittel 1. Her re-

degjør vi for hvordan vi tenker om klyngebegre-

pet, hvordan vi har definert næringsklyngene og 

datagrunnlaget samt definisjoner og tolkning av 

nøkkeltallene.  

 

Kapittel 2 gir et oversiktsbilde av Vestlandet for å 

danne et sammenligningsgrunnlag for videre tolk-

ning av nøkkeltallene.  

 

I kapittel 3 til 6 presenterer nøkkeltallene for hver 

av de fire klyngene systematisk. Hvert kapittel 

bygges opp slik at vi først presenterer nøkkeltal-

lene for Vestlandet samlet, før vi presenterer de 

fylkesvise tallene. Til slutt i hvert kapittel presen-

teres kommunenes styrkeposisjoner. 
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Nøkkeltallsrapporten systematiserer og presenterer 

en rekke nøkkeltall for fire utvalgte næringsklynger 

på Vestlandet fra regnskapsårene i perioden 2003-

2016. 

 

Vestlandet omfatter de fire fylkene Rogaland, Hor-

daland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 

Nøkkeltallene presenteres for Vestlandet samlet, for 

fylkene og kommunene i regionen. 

 

1.1 Et klyngeperspektiv på næringslivet på Vest-

landet 

Før vi presenterer nøkkeltallene er det hensikts-

messig å etablere en felles forståelse av hvordan vi 

i denne rapporten tenker om klynger og næringer. 

 

Tradisjonelle næringsanalyser tar utgangspunkt i 

standard for næringsklassifisering, NACE, som be-

nyttes av både Statistisk sentralbyrå (SSB) så vel 

som internasjonale statistikkbyråer. Dette muliggjør 

sammenligninger av næringer mellom land. Det in-

nebærer også at man kan undersøke utviklingen i 

næringer i ulike regioner over tid, og sammenlikne 

med andre regioner. Det er imidlertid ikke opplagt at 

denne tilnærmingen til næringsklassifisering er den 

som best belyser sammensetningen i næringslivet. 

 

Teori om næringsklynger og næringsmiljøer1 tilsier 

at regionale koblinger mellom virksomheter oftest 

går via arbeidsmarkedet og koblinger mellom virk-

somheter med komplementær kompetanse. For å 

analysere utviklingen i regionale næringsmiljøer er 

det derfor nyttig med en næringsklassifisering utfor-

met slik at regionale næringsmessige styrkepunkter 

er koblet til hvilken type kompetanse som etterspør-

res av relevante og viktige næringer som i regionen. 

For slike formål vil den standardiserte NACE-

 
 
                                                      
1 Se bl.a. standardverket Krugman, Paul R.(1991) Geography and trade. 

klassifiseringen komme til kort. Spesielt er det pro-

blematisk å se hvordan vareprodusenter og tjenes-

teprodusenter er koblet sammen. 

 

Ulike tjenestenæringer har ofte ulik næringskatego-

risering, selv om de alle løser spesifikke utfordringer 

hos sine kunder. For eksempel kan en produsent in-

nenfor næringen 03.211 Produksjon av matfisk, 

bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert 

akvakultur trekke på kunnskap fra problemløsende 

virksomheter i næringene 72 Forskning og utvik-

lingsarbeid og 74.10 Spesialisert designvirksomhet, 

for å skape innovasjoner og konkurransedyktige va-

rer og tjenester. Og selv om noen støttetjenester til 

03.211 omfattes av virksomheter i næringen 03.213 

Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur, så 

vil en rekke tjenesteleverandører befinne seg i blant 

annet næringen 52.229 Tjenester tilknyttet sjøtrans-

port ellers. Bruk av NACE-inndelingen uten slik til-

leggskunnskap fanger ikke opp bredden av næ-

ringsmiljøet tilknyttet akvakultur (næring 03.200). 

 

Denne rapporten ser ikke på klynger som sådan, 

men tar utgangspunkt i klyngeteori i definisjonsar-

beidet av næringer. I tråd med hvordan tilknyttet ak-

tivitet til fiskeoppdrett over er beskrevet, kan vi 

tenke oss en næring bestående også av tjeneste- 

og utstyrsleverandører.  

 

Næringers bredde kan i stor grad fanges opp ved 

grupperinger av NACE-inndelingen. I noen tilfeller 

vil ikke NACE være detaljert nok til å identifisere ak-

tiviteten i næringen. Dette kan være tilfelle ved stor 

grad av overlappende aktivitet mellom næringer, for 

eksempel innenfor verftsindustrien som produserer 

båter og skip til både petroleum, maritim og marin 

sektor. I slike tilfeller er det nødvendig å fordele ak-

tiviteten i NACE mellom to eller flere næringer. En 

1 Metode og tilnærming 
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slik fordeling krever inngående kjennskap til næ-

ringens drivkrefter, en forståelse av hvordan 

næringene skaper verdi for sluttbruker og i hvilke 

verdikjeder de inngår. 

 

Hvordan virksomhetene skaper verdi for sine kun-

der er grunnleggende i vårt arbeid med å definere 

næringene i denne nøkkeltallsrapporten. En slik til-

nærming muliggjør en ryddig fordeling av til dels 

sammensatte næringsundergrupper.  

 

Nøkkeltallsrapporten definerer og studerer fire næ-

ringer: 

 

▪ Maritim 

▪ Marin 

▪ Fornybar energiproduksjon 

▪ Ikke-fornybar energiproduksjon 

 

Den maritime næringen er i stor grad rettet mot 

transport- og støttetjenester til utvinning av olje og 

gass på norsk og internasjonal sokkel. Dette er 

også hovedårsaken til at den maritime næringen de-

fineres for seg selv, og ikke som en del av olje- og 

gassproduksjon. Maritime virksomheter produserer 

transporttjenester, og ikke energi.  

 

En verdibasert tilnærming tegner også en skillelinje 

mot den marine næringen. Den marine næringen 

produserer sjømat, maritim produserer transporttje-

nester som helt eller delvis også er en støttetjeneste 

til den marine næringen.   

 

Maritime virksomheter omfatter fire undergrupper: 

 

▪ Skipsverft 

▪ Rederi 

▪ Utstyrsleverandører 

▪ Tjenesteleverandører 

 

Hurtigbåter og ferger kan eventuelt tas ut av den 

maritime næringen med begrunnelsen at de i reali-

teten kun erstatter landbasert transport/logistikk. 

Samtidig er de relativt sterkt knyttet til den maritime 

næringen gjennom kompetanse. Skippere og øvrig 

mannskap fra den maritime sektoren kan omstille 

seg til arbeid i persontransport langs hele kysten av 

Norge. Vi har de med i vår definisjon. 

  

All næringsaktivitet knyttet til fiskeri og havbruk ut-

gjør den marine næringen. Havbruksnæringen 

omhandler i all hovedsak oppdrett av laks, men 

også innslag av andre marine arter. Aktiviteter som 

er en sentral del av verdikjeden, eller direkte støtte-

tjenester til oppdrettsnæringen defineres som opp-

drett. Dette omfatter blant annet produksjon av 

smolt, settefisk og rensefisk. I tillegg defineres tje-

neste- og utstyrsleverandører samt fôrprodusenter 

som en del av næringen, som i alt har fem under-

grupper 

 

▪ Fôrprodusenter 

▪ Oppdrett 

▪ Fiske 

▪ Foredling 

▪ Utstyrsleverandører 

▪ Tjenesteleverandører 

 

Denne rapporten skiller mellom produksjon av for-

nybar og ikke-fornybar energi. Ved å ikke forholde 

oss til petroleum som sådan, fanger vi opp andre 

ikke-fornybare energikilder som kull.  

 

Næringen ikke-fornybar energiproduksjon omfat-

ter det man tradisjonelt tenker på som olje- og gass-

produksjon, samt videreforedling og støttetjenester 

knyttet til dette.  
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Vi skiller mellom fem deler av ikke-fornybar energi-

produksjon 

 

▪ Utvinning 

▪ Foredling 

▪ Distribusjon 

▪ Utstyrsleverandører 

▪ Tjenesteleverandører 

 

Distribusjon av ikke-fornybar energiproduksjon om-

fatter i dette tilfellet ikke maritime tjenester som 

transport av LNG (fryst gass). Her skiller vi spesifikt 

ut rørtransport som har vært, og fortsatt er i store 

deler av Europa, hovedmåten å transportere gass 

på. 

 

Fornybar energiproduksjon defineres som ener-

giproduksjon og -distribusjon basert på fornybare 

energikilder som vind og vann samt biogass. I tillegg 

omfatter næringen distribusjon og handel med elek-

trisitet basert på fornybar energiproduksjon samt 

andre støttetjenester.  

 

Fornybar energiproduksjon består av fire under-

grupper  

 

▪ Produksjon 

▪ Distribusjon 

▪ Utstyrsleverandører 

▪ Tjenesteleverandører 

 

Vi redegjør i det følgende nærmere for datagrunnla-

get og arbeidsmetodene benyttet for å definere 

næringene. 

 

 
 
                                                      
2 Se for eksempel Flatval, Bjøru og Røtnes (2017) og Høgestøl (2015) og 
Høgestøl, Skjervheim og Engesæter (2015) 

1.2 Definisjonsarbeid og datagrunnlag 

Vi har benyttet flere datakilder og metoder for å 

identifisere de relevante næringene så presist som 

mulig. Ved å gjøre dette fanger vi opp bredden i 

næringene på en mer presis måte enn hva standard 

for næringsgruppering tillater.  

 

Standard for næringsgruppering er utgangspunktet 
for definisjonsarbeidet 

Standard for næringsgruppering på det mest detal-

jerte nivået er vårt utgangspunkt for å definere 

næringene. I tillegg har vi sett til tidligere nøkkel-

tallsrapporter for Vestlandet og andre relevante næ-

ringsanalyser.2  

 

Omtrent all statistikk over næringslivets utvikling og 

omfang bygger på standard for næringsgruppering 

NACE. Inndelingen er svært detaljert, slik at vi ved 

å studere beskrivelsen av hvilken økonomisk aktivi-

tet som tilfaller den enkelte næringsundergruppe 

identifiserer relevante deler av de aktuelle 

næringene. Denne øvelsen gir oss en bruttoliste 

med aktuelle næringer.  

 

Bruttolisten av relevante næringsundergrupper be-

står av de 73, av totalt 819, næringsundergruppene 

som helt eller delvis er relevante for en eller flere 

næringer.  

 

Hvordan virksomhetene skaper verdi for sine kun-

der står sentralt i arbeidet både med å identifisere 

potensielt relevante næringsundergrupper og i ar-

beidet med å definere den enkelte virksomhet til en 

næring og tilhørende undergruppe.  
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En kvalitativ vurdering av virksomheter … 

Ved å gjøre en kvalitativ vurdering av de 20 største3 

virksomhetene per næringsundergruppe avdekkes 

overlapp mellom næringene, og bruttolisten av rele-

vante næringsundergrupper kvalitetssikres. Betyde-

lige ressurser har blitt brukt til å undersøke virksom-

hetenes hjemmesider primært, men også formåls-

beskrivelsen i Enhetsregisteret så vel som årsrap-

porter i noen tilfeller. I alt er det gjennomført en kva-

litativ vurdering av om lag 1 000 virksomheter loka-

lisert på Vestlandet. 

 

… definerer næringene entydig 

Den enkelte virksomhets økonomiske aktivitet for-

deles mellom én eller flere av de fire næringene og 

deres undergrupper. Under antagelsen om at denne 

fordelingen gjelder for hele næringsundergruppen 

etablerer vi en entydig definisjon av næringene uten 

overlapp. En entydig fordeling krever at næringsak-

tiviteten i den enkelte virksomhet fordeles mellom 

næringene. Se tekstboks 1.1 under for et type-

eksempel på hvordan dette gjøres. 

 

Antar vi videre at den andelsmessige fordelingen av 

næringsaktivitet mellom næringene på Vestlandet 

gjelder for hele landet, kan vi definere de samme 

næringene i Norge samlet, per fylke eller per kom-

mune. Feilmarginen anses for det meste som liten, 

da de samme markedskreftene forventes å gjelde 

for den marine næringen på Vestlandet som i andre 

deler av Norge. 

 

Metoden fordeler næringsaktiviteten på Vestlandet 

entydig mellom de fire næringene. Vi unngår med 

dette å overvurdere den faktiske næringsaktiviteten. 

Samtidig preges noen næringer mer eller mindre av 

virksomheter som er klassifisert i næringsgrupper 

 
 
                                                      
3 Etter antall ansatte per primo 2017 hentet fra Enhetsregisteret 

som inngår i én eller flere næringer, og/eller flere 

undergrupper i en og samme næring. 

 

Vi kan gjøre en vurdering av hvor stor andel av hver 

næring som er overlappende med de andre 

næringene. Figur 1.1 på neste side fordeler årsver-

kene i 2016 for virksomheter definert som helt eller 

delvis i de fire næringene. I figuren med rød søyle 

for ikke-fornybar energiproduksjon betyr dette at 89 

prosent av årsverkene i virksomhetene som er helt 

eller delvis definert som i ikke-fornybar energipro-

duksjon befinner seg i ikke-fornybar energiproduk-

sjon. De resterende 11 prosent av årsverkene for-

deler seg på de tre øvrige næringene, med åtte pro-

sent rettet mot maritim, to prosent mot marin og én 

prosent mot fornybar energiproduksjon.  

 

Nøkkeltallene er entydig definert mellom de fire 

næringene. Figur 1.1 må derfor betraktes som en et 

mål på i hvilken grad virksomhetene i den enkelte 

næringen også kan tenkes å ha aktivitet rettet mot 

de øvrige næringene.  

 

Minst overlapp kan det se ut til å være blant virk-

somhetene innenfor ikke-fornybar energiproduk-

sjon. Ni av ti årsverk er rettet mot næringen selv. 

Det er betydelig mer, og relativt lik, overlapp i de tre 

øvrige næringene. Blant virksomheter innen forny-

bar energiproduksjon er det betydelig overlapp. 

Nesten 40 prosent av årsverkene er rettet mot ikke-

fornybar energiproduksjon. Dette er en funksjon av 

at noen næringskoder med utstyrsprodusenter er 

definert med en liten andel fornybar, men med ho-

vedvekt i ikke-fornybar. Den andelsmessige forde-

lingen gjør dermed at enkelte store virksomheter er 

definert med en liten andel av sin aktivitet i fornybar.  
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Nøkkeltallene bygges opp fra virksomhetsnivå og 
håndterer hovedkontorproblematikken 

Nøkkeltallene bygges opp på fra virksomhetsnivå 

og med utgangspunkt i Samfunnsøkonomisk analy-

ses regnskapsdatabase SAFE.4 SAFE inneholder 

alle årsregnskap for regnskapspliktige virksomheter 

i perioden 2003-2015.  

 

Ved å koble denne informasjonen til Enhetsregiste-

ret muliggjøres en fordeling av den økonomiske ak-

tiviteten til foretakenes underenheter/avdelinger. 

Dette gir et mer reelt bilde av hvor den faktiske øko-

nomiske aktiviteten foregår. Vi fordeler den økono-

miske aktiviteten i hovedenheten til hovedenhetens 

 
 
                                                      
4 For en nærmere og mer utfyllende beskrivelse av SAFE se Appendiks A. 

eventuelle avdelinger ved hjelp av sysselsettingsan-

deler i avdelingene. Denne øvelsen gjør at vi i stor 

grad unngår det som ofte omtales som hovedkon-

torproblematikken.  

 

Virksomheter, og særlig virksomheter av en viss 

størrelse, består gjerne av en hovedenhet og én el-

ler flere underenheter eller avdelinger. Det er ofte i 

underenhetene den faktiske verdiskapingen fore-

går, mens hovedenheten representerer en viktig ad-

ministrativ enhet. Hovedenheten representerer 

også ofte den juridiske enheten og har derfor ‘hele’ 

årsregnskapet registrert i sitt navn med hovedkon-

torets adresse. 

Figur 1.1 
Overlappende aktivitet mellom næringer. Årsverk, 2016. Prosent årsverk i næringen, rød søyle definerer næring. 

  

   

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Det er typisk tre hovedproblemer med hovedenhe-

ters geografiske lokalisering og hvor den faktiske 

økonomiske aktiviteten finner sted: 

 

▪ Lokasjon av underenheter internt i regionen 

▪ Lokasjon av hovedkontor utenfor regionen, 

men med underenheter i regionen 

▪ Lokasjon av hovedkontor i regionen, men 

med underenheter utenfor regionen 

 

SAFE kontrollerer for disse utfordringene ved at ho-

vedenhetens økonomiske aktivitet fordeles på un-

derenhetene basert på underenhetens sysselset-

tingsandel. Bak dette ligger en antagelse om at alle 

sysselsatte internt i en virksomhet er like produktive 

og lønnsomme. Samtidig antas den geografiske for-

delingen internt i foretakene å være lik den vi obser-

verer i 2017.   

 

1.3 Hovedkontor i og utenfor regionen 

For å belyse hvordan metoden og datagrunnlaget 

tar høyde for hovedkontorproblematikken sammen-

ligner vi de geografisk fordelte regnskapstallene 

med regnskapstallene tilhørende foretak (hoveden-

heter). Regnskapstallene fordelt på avdelinger (virk-

somheter) er det som ligger til grunn for denne rap-

porten. 

 

Ved å gjøre en slik sammenligning innhentes mer 

kunnskap om hvor stor andel av aktiviteten i den en-

kelte næring som befinner seg i og utenfor regionen, 

hvor stor andel av aktiviteten som styres fra regio-

nen og hvor mye aktivitet i regionen som styres fra 

andre deler av landet.  

 

Når vi snakker om avdelinger mener vi deler av fo-

retak, som gjerne er den juridiske enheten og den 

regnskapspliktige. Informasjon om sysselsetting i 

foretakenes avdelinger fra Enhetsregisteret gjør oss 

i stand til å få et bedre bilde av hvor 

næringsaktiviteten faktisk skjer geografisk. Den in-

teresserte leser kan finne ut mer om metoden ved å 

lese metodekapittel og vedlegg.  

 

Dersom en region har en større andel årsverk i en 

næring dersom vi ser på avdelinger sammenlignet 

med foretak, så er det grunn til å tro at noe av akti-

viteten i regionen styres fra hovedkontorer og mor-

selskaper utenfor regionen. Har regionen en stor 

andel foretak, men en (relativt) mindre andel av av-

delingene, er det grunn til å tro at hovedkontorer og 

morselskaper i regionen styrer aktivitet i næringen 

ellers i landet. 

 

 

Vestlandet har en betydelig andel av landets aktivi-

tet i alle de fire næringen vi ser på i denne nøkkel-

tallsrapporten, jf. Tabell 1.2. Minst andel, og minst 

forskjell i andelen avdelinger og foretak, finner vi 

blant næringer tilknyttet fornybar energiproduksjon. 

Dette er en næring som er sterkt knyttet til nærhet 

til naturressurser og store regionale aktører eksiste-

rer i hele landet. Dermed er det å forvente at ande-

len avdelinger og foretak er relativt lik. Det samme 

kan til en viss grad sies om marin og maritim. Det er 

likevel en tendens til at aktører på Vestlandet også 

har avdelinger i andre deler av landet, altså, marine 

og maritime aktører på Vestlandet har aktivitet i for 

eksempel Trøndelag, Nordland eller Oslo.  

 

Forskjellen er større for ikke-fornybar energiproduk-

sjon. Der 55 prosent av avdelingenes årsverk befin-

ner seg på Vestlandet, befinner 66 prosent av 

Tabell 1.2 
Andel sysselsatte årsverk på Vestlandet, avdelinger 
(virksomheter) og foretak, 2016.  

 Avdelinger Foretak 
Ikke-fornybar 55 % 66 % 

Fornybar 30 % 27 % 

Marin 42 % 45 % 

Maritim 47 % 45 % 
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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foretakenes årsverk i regionen. Dette indikerer at 

aktører innen ikke-fornybar energiproduksjon på 

Vestlandet har aktivitet også utenfor regionen.  

 

Ikke-fornybar energiproduksjon er spesiell på 

mange måter. Produksjonsdelen av næringen er re-

gistrert med adresser på sokkelen, noe som er helt 

naturlig. Dette er avdelinger av de store aktørene 

som Statoil mv. som har store avdelinger og hoved-

enheter på Vestlandet. Dette forklarer avviket i an-

delen årsverk i avdelinger og foretak innen ikke-for-

nybar energiproduksjon på Vestlandet. 

 

1.4 Nøkkeltallene 

Oppdraget fra Vestlandsrådet omfatter produksjon 

av en rekke nøkkeltall. Av pedagogiske og analy-

tiske årsaker vektlegger vi noen nøkkeltall mer enn 

andre. Alle data er derimot tilgjengelig på Vest-

landsrådets hjemmesider samt Hordaland fylkes-

kommunes statistikkbank (statistikk.ivest.no).  

 

Følgende indikatorer er inkludert i analysen, og pre-

senteres for hver av de fire næringene, for Vestlan-

det samlet, for fylkene og for kommunene på Vest-

landet: 

 

▪ Omsetning 

▪ Driftsresultat 

▪ Årsresultat 

▪ Lønnskostnader 

▪ Verdiskaping 

▪ Årsverk 

▪ Antall virksomheter 

▪ Nyetableringer 

▪ Overlevelsesrater 

▪ Bruk av innovasjonsrettede virkemidler 

▪ Vareeksport 

 

Se Appendiks B for en nærmere beskrivelse av nøk-

keltallene. 

Nøkkeltallene belyser på hver sin måte viktige as-

pekter ved omfang og utvikling i næringene på Vest-

landet. De påfølgende avsnittene redegjør for hvilke 

aspekter rapporten fokuserer på.  

 

Årsverk er en robust og intuitiv indikator for viktig-

heten av næringer i en region eller et land. Ved å 

benytte årsverk får vi et mer presist bilde av den fak-

tiske arbeidsinnsatsen en virksomhet legger ned 

sammenlignet med bruk av antall ansatte. Antall an-

satte er etter omleggingen til A-ordningen som rap-

portering til Foretaksregisteret et mål på antall 

lønnstakere, uavhengig av hvor mange timer perso-

nen jobber. Årsverk preges ikke av overgangen til 

A-ordningen som rapporteringskanal til Foretaksre-

gisteret, og indikerer arbeidsinnsatsen mer presist 

og korrigerer for produktivitetsforskjeller mellom 

næringer. Der antall ansatte måler hvor mange 

mennesker som arbeider i en næring, måler årsver-

kene hvor mange timer som legges ned.  

 

Årsverk fanger ikke opp selvstendig næringsdri-

vende eller eiere som jobber uten lønn. Dette er 

neppe et stort problem her, med et unntak av fiskeri. 

Avvikene mellom sysselsetting og årsverk er trolig 

størst i næringer som bygge- og anleggssektoren, 

landbruk og varehandel (franchise). Indikatoren 

gjenspeiler like fullt realøkonomiske endringer og 

strukturelle forhold i økonomien på en god måte.  

 

Utviklingen i årsverk er gjerne noe forsinket i forhold 

til den underliggende årsaken til eventuelle end-

ringer. Dette har med det norske systemet for lønns-

dannelse og vern om ansatte å gjøre.  

 

Sysselsettingsandeler per næring enten på Vestlan-

det samlet, eller per fylke eller kommune, bør sees 

i sammenheng med det geografiske nivåets andel 

av næringens årsverk på landsbasis. For eksempel 

bør vi se andelen årsverk på Vestlandet i den mari-

time næringen opp mot den samme andelen i den 
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maritime næringen i Norge. Dersom en næring på 

Vestlandet har en relativt høyere andel sammenlig-

net med næringens andel nasjonalt, tyder dette på 

at næringen er overrepresentert i regionen. Regio-

nen kan med dette synes å ha en relativ styrkeposi-

sjon i næringen.  

 

For å studere inntektsskapingen i en næring, region 

eller land benyttes verdiskaping. Verdiskaping, her 

definert som summen av driftsresultat og lønnskost-

nader, gir informasjon om den samlede avkast-

ningen knyttet til næringsaktiviteten. Målt verdiska-

ping summerer både inntekt til arbeidstakere og ei-

ere.  

 

Utviklingen i verdiskapingen gir også informasjon 

om evnen en næring har til å opprettholde syssel-

settingen. Lange perioder med lav avkastning med-

fører at både arbeidstakere og investorer søker seg 

til andre næringer og investeringsområder. Verdi-

skaping reagerer også noe raskere på de underlig-

gende årsakene til endringer i sysselsetting enn det 

for eksempel antall ansatte gjør.  

 

Verdiskaping, driftsresultat og årsresultat gir alle in-

formasjon om ulike typer lønnsomhet, henholdsvis 

samlet avkastning i en næring, lønnsomhet for in-

vestorene av den løpende driften og lønnsomheten 

for investorene når vi også tar hensyn til ned- og av-

skrivninger og andre ekstraordinære inntekter eller 

tap.  

 

Omsetning er et aktivitetsmål, og en indikator som 

reagerer raskt på de underliggende årsakene til 

endring. Indikatoren er robust ved at den ikke er ba-

sert på beregninger av noe slag, men preges av at 

tekniske elementer som priser på produksjonen og 

marginpåslag per enhet kan gi utslag uten at det re-

elt sett skjer endringer i produksjonsmengden eller 

inntektsskapingen. 

 

Prisenes effekt på verdibegreper gjelder for alle næ-

ringer som studeres i denne rapporten. Produktpri-

sene særlig i havbruk og petroleum har vært i sterk 

endring de siste årene. Prisutviklingen gir i seg selv 

utslag i økende omsetning for den marine næringen 

uten at produksjonen nødvendigvis har endret seg. 

Det er derfor viktig å huske priseffekten når vi tolker 

omsetning, verdiskaping og resultatmål i de videre 

analysene.  

 

Det er også viktig å være oppmerksom på at sam-

menligning av næringers omsetning kan lede til mis-

tolkninger. Dersom to næringer (eller virksomheter) 

har samme omsetning, men hvor den ene har mye 

innsatsvarer i produksjonen (for eksempel handels-

virksomhet), vil like omsetningstall skjule store for-

skjeller i verdiskaping.  

 

Næringers vareeksport gir informasjon om hvilke 

markedskrefter som driver næringen og derigjen-

nom hvor konjunkturutsatt de er. Samtidig er vare-

eksporten nok en aktivitetsindikator.  

 

Virksomheters bruk av innovasjons- og forsk-

ningsrettede virkemidler er en indikator for virk-

somhetenes innovasjonsomfang. Innovasjonsom-

fanget sier noe om virksomhetenes evne til fornying, 

omstilling og verdiskaping, og indikerer med dette 

også soliditet. Hvorvidt næringene i regionen er 

over- eller underrepresentert i virkemiddelapparatet 

indikerer næringens og regionens innovasjonsom-

fang sammenlignet med tilsvarende miljøer i landet 

for øvrig. 

 

Indikatoren for virksomhetenes innovasjonsomfang 

hentes fra Samfunnsøkonomisk analyses Sam-

spillsdatabase (SSDB). SSDB inneholder informa-

sjon om alle støttemottakere fra det norske næ-

ringspolitiske virkemiddelapparatet.  

 



 

 NØKKELTALL VESTLANDET 2016 | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 19 

Vi ønsker å isolere virkemidlene som rendyrker virk-

somheter som satser på forskning, utvikling og in-

novasjon (FoUoI). Forskning og utvikling er viktige 

forutsetninger for innovasjon. Vi identifiserer virk-

somhetene som deltar i Norges forskningsråds pro-

grammer og Innovasjon Norges IFU/OFU, samt den 

rettighetsbaserte ordningen SkatteFUNN. Dette er 

tre nasjonale virkemidler rettet mot virksomheter 

som i utgangspunktet bedriver en omfattende sat-

sing på forskning og utvikling og innovasjon.  

 

Det er viktig å huske at dette er en indikator for in-

novasjonsomfang. Virksomheter kan bedrive egen-

finansiert forskning og utvikling uten at virkemiddel-

apparatet er koblet inn. Det finnes også andre støt-

teordninger som bidrar til FoUoI. Indikatoren indike-

rer like fullt de forsknings- og innovasjonsmessige 

tyngdepunktene geografisk for de ulike næringene. 

 

Den relative andelen brukere av innovasjons- og 

forskningsrettede virkemidler på Vestlandet, sam-

menlignet med tilsvarende brukere i resten av norsk 

næringsliv, sier noe om næringene på Vestlandet er 

over- eller underrepresentert i virkemiddelappara-

tet. Relative andeler større enn én indikerer at virk-

somhetene i næringsklyngen er overrepresentert. 

Andeler lik én indikerer at de er på lik linje med næ-

ringslivet for øvrig med tanke på innovasjonsom-

fang. 

 

Nyetableringer er en alternativ indikator som sier 

noe om både omstilling og innovasjon i en næring 

eller region. En nyetablering er i seg selv en innova-

sjon i større eller mindre grad, og indikerer at det 

ligger en tro på framtidig inntjening i næring, og i re-

gionen. Indikatoren gir imidlertid begrenset informa-

sjon om næringens vekst. Det kan være mange ny-

etableringer med få sysselsatte, mens veksten kom-

mer i eksisterende virksomheter. Indikatorene må 

derfor primært tolkes som nettopp en indikator på 

framtidstro.  

Et foretak defineres som nyetablert dersom stiftel-

sesåret er det samme som årgangen vi ser på. Der-

som stiftelsesår ikke er registrert benyttes registre-

ringsår, i tråd med SSBs statistikk over nyetablerte 

foretaks overlevelse og vekst.  

 

Vi begrenser oss til å se på regnskapspliktige aksje-

selskap. Ved å utelukkende betrakte regnskapsplik-

tige foretak rendyrker vi også nyetableringer med et 

innslag av faktisk økonomisk aktivitet. Vi overvurde-

rer derfor ikke nyetableringer gjennom å medregne 

etableringer av enkeltpersonforetak og andre virk-

somheter med tekniske eller juridiske funksjoner.  

 

Overlevelsesrater gir informasjon om hvorvidt ny-

etablerte virksomheter hevder seg i markedet. Vi 

setter et krav om at nyetablerte virksomheter må ha 

en omsetning på mer enn 100 000 i alle år de leve-

rer regnskap. Dette for å sikre at vi ikke medregner 

foretak som i realiteten dør ut, men som videreføres 

juridisk uten faktisk aktivitet. Når nyetableringsrater 

og overlevelsesrater sees i sammenheng, får vi in-

formasjon om framtidstroen gjenspeiles i reell vekst 

over tid.  

 

Vi observerer nyetablerte virksomheter, og define-

rer dem som konkurs det året de ikke lenger leverer 

årsregnskap. Overlevelsesratene kan med dette tol-

kes som et nedre estimat, da virksomheters organi-

sasjonsnummer kan forsvinne som følge av opp-

kjøp eller sammenslåinger.  

 

 

 

 

 



 
 

20 NØKKELTALL VESTLANDET 2016 | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

 

  

Tekstboks 1.1 
Typeeksempel på fordeling av nøkkeltall for virksomheter med overlappende aktivitet mellom næringene 

 

Virksomhet X produserer motorer og turbiner og er dermed registrert med NACE-kode 28.110. Basert på 

vår kvalitative vurdering av virksomhetene på Vestlandet, er denne NACE-koden likt fordelt mellom ut-

styrsprodusenter til fornybar energiproduksjon og utstyrsprodusenter til maritim sektor.  

 

Med en samlet omsetning på 10 milliarder fordeles halvparten til den fornybare og halvparten til maritime 

næringen. Tilsvarende metode legges til grunn i beregning av de øvrige regnskapstallene. Antall virk-

somheter per næringe og per undergruppe overvurderes derfor noe. Virksomhet X vil i dette tilfellet ob-

serveres i både den maritime og fornybare næringen. Overvurderingen av antall virksomheter er størst 

der næringsundergruppene fordeles mellom flere næringer. 

 

Det befinner seg flest virksomheter i de delene av næringene som vurderes til å ha mest overlappende 

aktivitet. Dette gjelder særlig tjeneste- og utstyrsleverandører.  
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Vestlandet består av de fire fylkene Rogaland, Hor-

daland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I 

overkant av en firedel, rundt 1,4 millioner mennes-

ker, av den norske befolkningen var bosatt i regio-

nen i 2016.  

 

Sogn og Fjordanes 110 000 innbyggere utgjorde to 

prosent av Norges befolkning, og fylket var med 

dette Vestlandets minste. Hordaland var det største 

Vestlandsfylket med 516 000 innbyggere, og huset 

like i underkant av ti prosent av den norske befolk-

ningen.  

 

Vestlandet som region har den siste tiårsperioden 

hatt en befolkningsvekst på linje med landet for øv-

rig. Mens Vestlandet har hatt en gjennomsnittlig 

årlig befolkningsvekst på 1,3 prosent i perioden 

2007-2016, har landet for øvrig vokst med 1,2 pro-

sent årlig. Hordaland og Rogaland har hatt en ster-

kere befolkningsvekst enn landet for øvrig, mens 

Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har hatt en 

noe svakere befolkningsvekst i perioden.  

 

Vestlandet og de fire fylkenes andel av arbeidsplas-

sene i 2016 er tilnærmet identisk med fordelingen 

av befolkningen samme år, jf. figur 2.1. Fordelingen 

er slik en forventer gitt at den demografiske sam-

mensetningen ikke varierer mye mellom regioner. 

Med en sammenfallende befolknings- og sysselset-

tingsandel i en region sier en like mye noe om at 

arbeidsstyrken i regionen er som i landet for øvrig. 

2 Vestlandet 

Figur 2.1 
Vestlandsfylkenes andel av befolkning og sysselsetting i 2016.  

 
Kilde: Statistics sentralbyrå 
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Sysselsettingen på Vestlandet har vokst i takt med 

landet for øvrig de siste tiårene sett under ett. De 

senere årene har derimot veksten avtatt relativt mer 

på Vestlandet sammenlignet med landet for øvrig. 

Fra 2014 til 2015 falt sysselsettingen på Vestlandet 

3,5 prosent, mot et fall på 1,9 prosent i landet for 

øvrig. Fra 2015-2016 viser landet for øvrig en svak 

vekst på 0,6 prosent, mens det fortsatt faller på 

Vestlandet sett under ett med -1,1 prosent vekst i 

sysselsatte siste år.  

 

Vestlandet sto for mellom en firedel og femdel av 

omsetningen, lønnskostnadene, verdiskapingen, 

virksomhetene og nyetableringene i norsk økonomi 

2016. Dette også i tråd med forventningene gitt be-

folkningen i regionen.  

 

Alle nøkkeltallene ble derimot redusert i omfang på 

Vestlandet siste år. Hardest rammet var eksporten 

som ble redusert med elleve prosent fra 2015 til 

2016. Andelen eksport fra Vestlandet ble derfor 

også redusert med tre prosent. Selv om verdiska-

pingen i regionen ble redusert med seks prosent 

siste år, økte Vestlandets andel av norsk verdiska-

ping med seks prosent. Den relative utviklingen i 

verdiskapingen på Vestlandet sammenlignet med i 

landet for øvrig var dermed god.  
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All næringsaktivitet knyttet til fiskeri og havbruk ut-

gjør den marine næringen. Aktiviteter som er en 

sentral del av verdikjeden, eller direkte støttetjenes-

ter til oppdrettsnæringen defineres som oppdrett. 

Dette omfatter blant annet produksjon av smolt, set-

tefisk og rensefisk.  

 

I tillegg defineres tjeneste- og utstyrsleverandører 

samt fôrprodusenter som en del av næringen, som 

dermed har seks undergrupper: 

 

▪ Fôrproduksjon 

▪ Fiske 

▪ Oppdrett 

▪ Foredling 

▪ Tjenesteleverandør 

▪ Utstyrsleverandør 

 

Havbruksnæringen preges av virksomheter knyttet 

til lakseoppdrett, men har også innslag av andre 

marine arter.  

3.1 Over en tredel av næringens sysselsatte job-

ber på Vestlandet 

Med omtrent 90 (70, 2015-tall i parentes) milliarder 

kroner i omsetning og 15 000 (14 000) årsverk sto 

Vestlandet for rundt 45 (42) prosent av den marine 

næringen på landsbasis i 2016 (2015). Dette er godt 

over fylkets andel av samlet omsetning og årsverk 

samme år (2015), som var på henholdsvis 27 (25) 

og 24 (19) prosent.  

 

De øvrige regionene med betydelig tilstedeværelse 

av marine virksomheter er Nordland og Troms i til-

legg til Vestlandsfylkene og Trøndelag. Ser vi på 

omsetning er Trøndelag størst med 18 prosent et-

terfulgt av Hordaland og Møre og Romsdal med 

henholdsvis 17 og 15 prosent av omsetningen i 

2016. 

 

Næringen utgjør 5,9 (4) prosent av den samlede 

omsetningen, og 3,6 (3,0) prosent av årsverkene 

3 Marin 

Tabell 3.1 
Nøkkeltall for den marin næring 2016. Vestlandet. 
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Omsetning  89 402   8 071   7 425   33 340   31 306   5 793   3 466  

Driftsresultat  12 802   215   2 573   8 158   1 604   146   105  

Årsresultat  17 439  -104   3 726   11 893   2 998  -1 132   59  

Lønnskostnader  10 067   439   2 414   2 304   2 517   1 506   887  

Verdiskaping  22 869   654   4 987   10 462   4 121   1 652   992  

Årsverk  14 969   749   3 518   3 411   4 246   1 923   1 122  

Virksomheter  3 539   34   689   416   222   1 324   854  

Nyetableringer1)  5.28   2.94   8.27   4.81   2.70   8.91   4.92  

Overlevelses-
rate2) 

78 %       

Innovasjon 1,37       

Vareeksport 50 923            172         1 685      29 862      17 322         1 031            851  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Ansatte og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i den aktuelle næringen og regionen 

2) Andel av nyetableringene i 2013 som overlevde etter tre år. I tillegg til å måtte levere årsregnskap holder vi virksomheter med registrert 
omsetning under 100 000 kroner utenfor analysen. Dette for å få et mer presist bilde av overlevelsesrater blant virksomheter med faktisk næ-

ringsaktivitet. 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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blant de regnskapspliktige foretakene på Vestlandet 

i 2016 (2015).  

 

Næringen utgjør 3,4 (fire) prosent av de samlede 

lønnskostnadene i regionen i 2016 (2015), noe som 

er høyere enn overnattings- og serveringsvirksom-

het i regionen på to prosent i 2015.5,6 

 

Dobling av antall årsverk siden 2003 

Utviklingen i næringens omfang illustreres best ved 

å se på årsverk og omsetning. Vi sammenligner ut-

viklingen på Vestlandet med utviklingen i næringen 

i Oslo og i Norge for øvrig, jf. figur 3.1 og 3.2. Det er 

hensiktsmessig å isolere Oslo på grunn av at de står 

for en betydelig andel av næringsaktiviteten i Norge 

og på grunn av deres sterke posisjon innenfor en-

kelte næringer som for eksempel IKT. 

 

Antall årsverk i næringen på Vestlandet har vokst 

jevnt helt siden 2003, bare med unntak av en liten 

knekk i 2008 og 2013, jf. figur 3.1. Bildet er enda 

mer stabilt, og enda mer positivt særlig for perioden 

etter 2011 for Norge utenom Vestlandet og Oslo. 

Næringen viser betydelig mer svingninger for Oslo 

sin del. Dette kan forklares med at det etableres og 

flyttes foretak med høyere hyppighet i Oslo sam-

menlignet med i de to andre delene av landet vi ser 

på. 

 

Årsverkene har vokst med i gjennomsnitt seks pro-

sent årlig i perioden 2003-2016 på Vestlandet. Til-

svarende tall for Oslo og Norge for øvrig er fire og 

syv prosent.  

 

Bildet er tilsvarende dersom vi ser på sysselset-

tingen, som er tilnærmet doblet fra 7 900 i 2003 til 

 
 
                                                      
5 Vi sammenligner lønnskostnadene i næringsklyngen basert på SAFE 
(regnskapspliktige foretak) med lønnskostnader per næring per fylke fra 
Nasjonalregnskapet (SSB: Tabell: 09391). Vi vet at SAFE overvurderer de 

15 500 i 2016 på Vestlandet. Veksten ligger på fem 

prosent årlig i perioden 2003-2016, mot seks og åtte 

for henholdsvis Oslo og Norge for øvrig i samme pe-

riode. 

 

Sysselsettingsveksten er gjennomgående svakere 

siste tre år sammenlignet med perioden sett under 

ett for alle tre regioner. Dette henger nok sammen 

med økt produktivitet, verdiskapingen øker betyde-

lig mer siste tre år særlig for Vestlandet og Norge 

for øvrig sammenlignet med perioden 2003-2016 

sett under ett. 

 

 

 

 

 

 

 

samlede lønnskostnadene i økonomien noe (rundt ti prosent), slik at an-
delen i næringsklyngene må betraktes som et øvre estimat.  
6 Fylkesfordelt nasjonalregnskap fordelt på næring er ikke tilgjengelig 
lenger enn til 2015 per medio februar 2018. 

Figur 3.1 
Utvikling i antall årsverk for marin næring på Vestlan-
det, Oslo og Norge for øvrig. 2003-2016. Indeks 
(2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

80

100

120

140

160

180

200

220

240

80

100

120

140

160

180

200

220

240

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Vestlandet Oslo

Landet for øvrig



 

 NØKKELTALL VESTLANDET 2016 | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 25 

Omsetningen øker jevnt, men noe mindre enn i 
landet for øvrig siste to år  

Omsetningen har femdoblet seg i perioden 2003-

2016 sett under ett, jf. figur 3.2. Utviklingen på Vest-

landet er på linje med utviklingen i Norge utenom 

Oslo og Vestlandet, med unntak av utflatingen i 

2014 på Vestlandet. Den sterke økningen siste år 

på 27 prosent gjør at Vestlandet ender opp på linje 

med Norge for øvrig i 2016. 

 

Oslo har sett en betraktelig nedgang i omsetningen 

i marin næring fra toppen i 2013. Omsetningen har 

blitt redusert med 15 prosent årlig siste treårspe-

riode, jf. figur 3.2.  

 

Omsetning preges av priseffekter, og er ikke nød-

vendigvis et direkte mål på at omfanget av nærings-

virksomhet øker. Prisen på fersk norsk laks har økt 

fra 23 kroner per kilo i 2003 til 74 kroner per kilo ved 

utgangen av 2016, jf. figur 3.3, altså i overkant av 

en tredobling over perioden. Alt annet likt skulle det 

tilsi en tredobling av omsetningen. Når vi også vet 

at eksport av laks utgjør om lag to av tre norske sjø-

mateksportkroner er det klart at denne prisutvik-

lingen preger omsetningstallene for den marine næ-

ringen. Prisen på fersk laks økte dessuten med en 

tredel fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016.  

 

Ser vi nærmere på utviklingen i omsetningstallene i 

figur 3.2 bekreftes også dette. Det kan for eksempel 

se ut til at prisnedgangen i 2011 og den lave prisen 

gjennom 2012 hadde effekt på omsetningen for 

2012. Samtidig har kortsiktige prisfluktuasjoner be-

grenset effekt på næringen på lengre sikt. Andre 

faktorer som sykdom, politisk styrt tillatt biomasse 

og handelsbarrierer påvirker også omsetningen i 

næringen.  

 

 

 

 

 

Figur 3.2 
Utvikling i omsetning for marin næring på Vestlandet, 
Oslo og Norge for øvrig. 2003-2016. Indeks 
(2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 3.3 
Utvikling i kilopris på fersk laks. 2003-2016. Lø-
pende priser.  

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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Tydelig styrkeposisjon i den marine næringen på 
Vestlandet 

Marin næring sysselsatte 3,6 (3,1) prosent av års-

verkene på Vestlandet i 2016 (2015). Dette er mer 

2,3 (3,2) ganger høyere enn tilsvarende andel års-

verk i næringen ellers i Norge, og gir grunn til å si at 

Vestlandet har en betydelig styrkeposisjon i marine 

næringer. 

 

Betydningen av den relative styrkeposisjonen for-

sterkes når vi vet at Norge som land har kompara-

tive fortrinn og sterk vekst på landsbasis innenfor 

marin næringsvirksomhet. Den marine næringen 

sysselsatte omtrent dobbelt så mange årsverk i 

2016 sammenlignet med i 2003, jf. figur 3.1. Veks-

ten har vært gjeldende for hele landet. 

 

I en periode der næringen på landsbasis vokser 

raskt, svekkes Vestlandets posisjon ganske betyde-

lig fra 2015 til 2016. Vestlandet andel av næringen i 

Norge har holdt seg relativt stabil på i overkant av 

40 prosent i flere år. Fra 2015 til 2016 ble andelen 

redusert med ett prosentpoeng til 41,6 prosent. 

Dette gjør at den relative andelen svekkes fra 3,2 til 

2,3. Med tanke på den veksten som næringen har 

opplevd, og de forventningene som ligger i framtidig 

verdiskaping i næringen, er det verdt å følge med 

på utviklingen framover for Vestlandet.  

 

De regionale styrkeposisjonene internt på Vestlan-

det tydeliggjøres når vi ser på de relative sysselset-

tingsandelene for kommunene på Vestlandet i ka-

pittel 3.3. 

 

Vareeksporten øker kraftig på Vestlandet siste år 

Vareeksporten fra marin næring, og særlig fra hav-

bruket, har økt betydelig i hele perioden 2003-2016, 

jf. figur 3.4. Eksporten fra Vestlandet var seks 

 
 
                                                      
7 https://nokkeltall.seafood.no/ 

ganger høyere i 2016 sammenlignet med i 2003. 

Selv om eksporten fra marin næring har vært høy-

ere for Norge utenom Oslo og Vestlandet for store 

deler av perioden, er det en tendens i siste år til at 

Vestlandet nå snart er på linje med hva den er i 

Norge utenom Vestlandet og Oslo.  

 

Den kraftige veksten for Oslo i midten av perioden 

er et utslag av at omfanget er lite (604 millioner i 

2016), og at endringer i nivå slår kraftig ut i indek-

serte verdier som vises i figuren. Vareeksporten fra 

næringen kommer i all hovedsak fra regioner uten-

for Oslo.  

 

Laks utgjør to tredeler av norsk sjømateksport hittil 

i år, resten fordeles mellom makrell, sei, sild, torsk 

og ørret samt noe skalldyr.7 

 

I 2016 (2015) eksporterte den marine næringen på 

Vestlandet varer til en verdi av 51 (35) milliarder kro-

ner: Eksporten fra Vestlandet utgjorde 49 (45) pro-

sent av eksporten fra næringen på landsbasis. Ma-

rin næring på Vestlandet sto for 7,0 (3,2) prosent av 

den samlede vareeksporten fra Norge i 2016 

(2015). Mye av økningen i andelen vareeksport fra 

marin næring på Vestlandet kommer nok av svak 

prisutvikling på særlig olje, og sterk prisutvikling på 

laks. 

 

Minner om at vi kun ser på vareeksport, og at eks-

porten beregnes basert på virksomhetenes omset-

ning og eksportintensitet på næringsnivå. Se omtale 

i kapittel 1 og Appendiks B for nærmere forklaringer.  

 

Prisene på laks og ørret har fortsatt å øke etter ut-

gangen av 2015. Fjoråret (2016) ble et rekordår for 

norsk eksport av sjømat.8 Det er i stor grad oppdrett 

8 https://nokkeltall.seafood.no/ 

https://nokkeltall.seafood.no/
https://nokkeltall.seafood.no/
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som står for eksporten, og det er også her veksten 

har vært størst de siste årene. 

 

Nesten ni av ti eksportkroner fra den marine næ-

ringen kommer fra havbruk og foredling. Selv om 

kun fem prosent av eksporten tilskrives fiske, er det 

grunn til å tro at omtrent all eksport registreres på 

foredling eller fiskemottakene og ikke på fiskerivirk-

somheten som sådan. Dette gjør at eksportintensi-

teten fra fiskeri, og delvis også havbruk, undervur-

deres. 

 

En mulig årsak til at vareeksporten fra oppdrett er 

betydelig høyere enn i fiske er at mange oppdretts-

selskaper har integrerte foredlingsledd.  

 

 

Økte produktpriser siden 2012 har gitt god lønn-
somhet 

Grunnlaget for framtidig inntektsskaping i næringen 

bestemmes i stor grad av næringens lønnsomhet. 

For å belyse næringens lønnsomhet ser vi derfor 

nærmere på verdiskaping og driftsresultat, jf. fi-

gur 3.5 og 3.6.  

 

Både verdiskapingen og driftsresultatet i den marine 

næringen påvirkes av produktpriser. Lakseprisfallet 

i 2011 og den lave prisen i 2012 synes tydelig i de 

to nøkkeltallene, jf. figur 3.5 og 3.6.  

 

Verdiskapingen i marin næring på Vestlandet har 

hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 17 prosent i 

perioden 2003-2016, to prosentpoeng høyere enn 

næringen i Norge for øvrig i samme periode.  

 

Driftsresultatet viser noe mer variasjon enn verdi-

skapingen, hvilket må ses i forbindelse med prisfal-

let i 2011-2012.  

 

Verdiskapingen i næringen på Vestlandet og i 

Norge utenom Vestlandet og Oslo viser stort sam-

svar. Dette henger sammen med at verdiskapingen 

preges av prisendringer. Samtidig er det verdt å 

merke seg samsvaret i nivået. Norge utenom Vest-

landet og Oslo ligger over Vestlandet for hele perio-

den med unntak av årene rundt 2009-2011. Begge 

regioner viser sterk vekst siste år.  

 

Figur 3.4 
Vareeksport fra marin næring på Vestlandet, Oslo og 
Norge for øvrig. 2003-2016. Indeks (2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 3.5 
Verdiskaping i marin næring på Vestlandet, Oslo og 
Norge for øvrig. 2003-2016. Milliarder kroner, løpende 
priser.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 3.6 
Driftsresultat i marin næring på Vestlandet, Oslo og 
Norge for øvrig. 2003-2016. Millioner kroner, løpende 
priser.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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En tredel av marine nyetableringer var på Vestlan-
det, men noe lavere etableringsrate enn i landet 
for øvrig 

Det var 187 (108) nyetableringer i den marine næ-

ringen på Vestlandet i 2016 (2015). Nytt av nøkkel-

tallsrapporten for 2016 er at vi stiller krav om at ny-

etablerte virksomheter skal ha registrert over 

100 000 kroner i omsetning etter etablering. Dette 

for å få et mer presist bilde av virksomheter der det 

faktisk er aktivitet.  

 

Blant de nystartede virksomhetene i årene 2003 til 

2013 overlever 89 prosent i gjennomsnitt i tre år. Til-

svarende overlever 84 prosent i fem år.  

 

For 2013-årgangen av nyetableringer overlevde 78 

prosent etter tre år. Tilsvarende andel av 2011-år-

gangen overlevde etter fem år.   

 

Finanskrisen i 2007/2008 vises relativt godt i over-

levelsesratene fordelt etter årganger. Blant de ny-

startede virksomhetene i 2007 eksisterer 57 prosent 

i 2016. Dette er 15 prosentpoeng lavere enn år-

gangen i 2006, og 20 prosentpoeng lavere enn 

2008-årgangen. Det kan være indikasjoner på at de 

som etablerte seg i 2006 i større grad hadde fått 

 
 
                                                      
9 Vi utelater virksomheter som i perioden vi har data for har en gjennom-
snittlig omsetning på under 100 000 kroner. Dette for å få et mer realistisk 
bilde av omfanget virksomheter med faktisk aktivitet.  

fotfeste i markedet sammenlignet med de som ble 

etablert like før finanskrisen slo ut i full blomst.  

 

Hver femte virksomhet deltar i forsknings- og inno-
vasjonsrettede virkemidler 

Av de 2 632 unike virksomhetene9 i den marine næ-

ringen på Vestlandet i 2016 benyttet 21 prosent én 

eller flere av støtteordningene vi definerer som rele-

vante i et forsknings- og innovasjonsperspektiv.10 I 

alt omfattet dette 564 virksomheter. Tilsvarende an-

del i den marine næringen i Norge utenom Vestlan-

det og Oslo var 16 prosent, noe som gir en relativ 

andel i favør næringen på Vestlandet på 1,37 (1,33), 

jf. figur 3.7.  

 

En må forvente, og det bør i det minste være et mål 

om, at virksomhetene i den marine næringen på 

Vestlandet deltar i like stor grad i forsknings- og in-

novasjonsrettede virkemidler som tilsvarende virk-

somheter i landet for øvrig. Forventningen er derfor 

en relativ deltakerandel lik én.  

 

De marine virksomhetene på Vestlandet deltar noe 

mer enn hva tilsvarende i landet for øvrig og utenom 

Oslo gjør i 2016. Slik har det vært i hele perioden, 

10 Dette omfatter alle programmene i Norges forskningsråd og Skatte-
FUNN, samt Innovasjon Norges OFU/IFU. 

Tabell 3.2 
Overlevelsesrater for marin næring 2003-2016. Vestlandet. 
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2003 44 100% 95 % 98 % 98 % 98 % 98 % 95 % 95 % 91 % 91 % 84 % 80 % 77 % 

2004  54 98 % 100% 98 % 96 % 91 % 87 % 85 % 81 % 78 % 76 % 76 % 72 % 

2005   41 93 % 95 % 93 % 90 % 85 % 83 % 78 % 76 % 73 % 73 % 71 % 

2006    43 100% 95 % 91 % 88 % 86 % 81 % 79 % 79 % 72 % 72 % 

2007     56 88 % 80 % 73 % 70 % 68 % 68 % 64 % 61 % 57 % 

2008      57 98 % 96 % 91 % 86 % 84 % 82 % 82 % 77 % 

2009       46 93 % 96 % 91 % 89 % 85 % 80 % 76 % 

2010        53 92 % 91 % 91 % 87 % 81 % 79 % 

2011         81 94 % 90 % 88 % 83 % 78 % 

2012          86 91 % 86 % 83 % 78 % 

2013           87 94 % 85 % 78 % 

2014            93 88 % 81 % 

2015             108 95 % 

2016               187  
 

Note: Populasjonen består kun av aksjeselskap med innleverte årsregnskap per år i perioden 2003-2015 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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med unntak av i 2008 da virksomhetene på Vestlan-

det i mindre grad deltok i denne typen prosjekter.  

 

Selv om det er noen variasjoner i andelen virksom-

heter som deltar i forsknings- og innovasjonsrettede 

virkemidler på Vestlandet, så ligger andelen relativt 

stabil rundt 20 prosent for perioden 2003-2016. 

Høyest andel finner vi i 2004, da 24 prosent deltok. 

Dette tilsvarte 415 virksomheter. Lavest andel var 

det i 2008, med 16 prosent og 328 virksomheter. Si-

den 2010 har antall virksomheter og den relative an-

delen økt jevnt. De marine virksomhetene på Vest-

landet ser dermed ut til å benytte forsknings- og in-

novasjonsrettede virkemidler i større, og tiltakene, 

grad sammenlignet med tilsvarende virksomheter i 

landet for øvrig. Med tanke på at den marine næ-

ringen er i vekst, ligger mye til rette for at Vestlandet 

også i årene som kommer har et styrkepunkt i næ-

ringen. 

 

 

  

Figur 3.7 
Bruk av innovasjons- og forskningsrettede virkemidler 
i den marine næringen på Vestlandet sammenlignet 
Norge utenom Vestlandet og Oslo. 2003-2016.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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3.2 Fylkene 

3.2.1 Hordaland 

Marin næring sysselsatte 5 500 (5 000) årsverk i 

2016 (2015), noe som utgjorde 37 (35) prosent av 

næringen på Vestlandet. Årsverkene i marin næring 

utgjorde fire (tre) prosent av årsverkene i Hordaland 

i 2016 (2015). 

 

Lønnskostnadene i næringen utgjorde fire (fire) pro-

sent av de samlede lønnskostnadene i Hordaland i 

2016 (2015). Dette er på linje med andelen lønns-

kostnader rettet mot overnattings- og serverings-

virksomhet (to prosent) og informasjon og kommu-

nikasjon (fire prosent) utgjør i fylket samme år.  

 

Av de sysselsatte i den marine næringen i Horda-

land befinner flest seg i oppdrett og foredling. Over 

halvparten av de sysselsatte innenfor oppdrett på 

Vestlandet hadde sin arbeidsplass i Hordaland i 

2016. Tilsvarende andel for foredling var (26) 27 

prosent.  

 

Det største oppdrettsselskapet var Marine Harvest 

som har hovedkontor i Bergen så vel som 

produksjonsenheter i blant annet Fjell, Øygarden og 

Etne kommune. Av andre større virksomheter fin-

nes Bolaks, Salmar Farming og Lerøy. Bremnes 

Seashore (Bømlo), Marine Harvest (Herøy) og 

Norsk Sjømat (Stranda) er de største foredlingsvirk-

somhetene i 2016. Bremnes Seashore var registrert 

med 265 sysselsatte og 236 årsverk. Avviket skyl-

des mest sannsynlig deltidsarbeid. 

 

Om lag en tredel (to av fire) av Vestlandets tjenes-

televerandører i den marine næringen befant seg i 

Hordaland i 2016 (2015). I denne undergruppen fin-

ner vi aktører rettet mot forskning og utvikling som 

UNI Research, Abyss Aqua og Skretting Arc. På 

grunn av klassifiseringen og metoden som ligger til 

grunn i dette arbeidet fanger vi opp virksomheter 

som driver en del forskning og utvikling generelt, og 

ikke spesielt knyttet til fiskeri og havbruk. Noen av 

virksomhetene, som de som nevnes over, er der-

imot eksempler på de som forventes å i stor grad 

være rettet mot fisk og havbruk.  

 

 

 

Tabell 3.3 
Nøkkeltall for marin næring 2016. Hordaland. 
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Omsetning  33 630   1 160   2 394   18 487   8 243   1 685   1 662  

Driftsresultat  4 461   29   556   3 254   465   55   102  

Årsresultat  9 851   -232   1 767   7 127   675   386   129  

Lønnskostnader  3 782   88   789   1 178   695   624   408  

Verdiskaping  8 243   117   1 345   4 432   1 160   678   510  

Årsverk  5 508   145   1 155   1 741   1 176   779   512  

Virksomheter  1 134   10   189   175   49   437   274  

Nyetableringer1)  6.61   10.00   8.99   6.29   4.08   9.84   6.57  

Vareeksport  22 625   25   543   16 563   4 520   478   496  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Ansatte og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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3.2.2 Rogaland 

Rogaland sysselsatte 14 (14) prosent av de marine 

årsverkene på Vestlandet i 2016 (2015), og nesten 

hver femte virksomhet holdt til i fylket. Næringen ut-

gjorde 1,3 (1,1) prosent av årsverkene i fylket, og 14 

prosent av årsverkene i den marine næringen på 

Vestlandet. Årsverkene tilknyttet den marine næ-

ringen er med dette lavere enn en skulle forvente 

basert på fylkets andel av Vestlandets samlede års-

verk, 38 (37) prosent. Den marine næringen må 

med dette sies å være underrepresentert i fylket. 

 

Omfanget av næringens lønnskostnader som andel 

av Rogaland totalt er 1,2 (1,5) prosent, noe høyere 

enn lønnskostnadene i jordbruk og skogbruk (0,6 

prosent) og overnattings- og serveringsvirksomhet i 

regionen (1,7 prosent) i 2015. Fylkes- og nærings-

fordelt nasjonalregnskap er ikke tilgjengelig til 

lengre enn til 2015 per medio februar 2018.  

 

Målt i antall årsverk er oppdrett og foredling de 

største undergruppene i den marine næringen i Ro-

galand med henholdsvis 395 og 434 årsverk. Som 

andel av de samlede årsverkene i fylket på over 

158 000 utgjør de derimot en liten andel. 

 

Hele 46 (48) prosent av årsverkene innenfor fôrpro-

duksjon på Vestlandet befant seg i Rogaland i 2016 

(2015). Årsverkene fordeler seg hovedsakelig mel-

lom EWOS og Skretting som begge har fabrikker og 

hovedkontorer i regionen.  

 

De store oppdrettsselskapene er Sterling White Ha-

libut, Bremnes Seashore, NRS på Feøy og Grieg 

Seafood. Marine Harvest på Hjelmeland, Pelagia i 

Egersund og Karmøy samt Grieg Seafood på 

Finnøy er de største aktørene innen fiskeforedling.  

 

Det var 41 (43) nyetableringer i Rogaland i 2016 

(2015), de fleste innen tjenesteleverandørgruppen.  

  

Tabell 3.4 
Nøkkeltall for den marine næringen 2016. Rogaland. 
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Omsetning  14 789   3 692   355   3 812   4 249   1 912   769  

Driftsresultat  1 852   162   76   1 301   484   -166   -5  

Årsresultat  1 336   239   130   980   339   -374   21  

Lønnskostnader  1 441   202   130   265   267   343   235  

Verdiskaping  3 293   364   205   1 566   751   178   230  

Årsverk  2 060   348   189   395   434   391   303  

Virksomheter  807   14   108   68   36   322   259  

Nyetableringer1)  5.08   -     7.41   2.94   5.56   8.70   3.47  

Vareeksport  6 226   78   81   3 406   2 452   91   118  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Ansatte og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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3.2.3 Sogn og Fjordane 

Den marine næringen sysselsatte 1 766 (1 650) års-

verk i Sogn og Fjordane i 2016 (2015), og utgjorde 

tolv prosent av næringen på Vestlandet. Dette er 

fem prosentpoeng høyere andel sammenlignet med 

fylkets andel av sysselsettingen på Vestlandet (syv 

prosent i 2016).  

 

Samtidig utgjorde den marine næringen seks (seks) 

prosent av sysselsatte årsverk i fylket i 2016 (2015), 

noe som er fire ganger høyere enn tilsvarende an-

del i Norge utenom Vestlandet og Oslo samlet (1,5 

prosent i 2016). Det er også nærmere to ganer så 

høy andel som i Vestlandet samlet (3,6 prosent i 

2016). Sogn og Fjordane har med dette et sterkt 

miljø knyttet til marin sektor per 2016. 

 

Sogn og Fjordane hadde flest antall årsverk innen 

foredling. Årsverkene innen foredling utgjorde ti (el-

leve) prosent av sysselsettingen i undergruppen på 

Vestlandet i 2016 (2015). Fôrproduksjon, fiske og 

oppdrett utgjorde større andeler av næringen på 

Vestlandet, med fôrproduksjon på topp med 21 (19) 

prosent av undergruppens årsverk i regionen.  

 

De store oppdrettsselskapene er Marine Harvest på 

Vågsøy, K Strømmen Lakseoppdrett i Bremanger 

og Steinvik Fiskefarm på Flora. Oppdrettsvirksom-

heten sto for mesteparten av vareeksporten av de 

næringene vi studerer til utlandet fra Sogn og Fjor-

dane i 2016, med en eksportverdi på over fire milli-

arder.  

 

Av foredlingsvirksomhetene var det Pelagia på 

Måløy, Kalvåg og Selje som sysselsatte flest års-

verk. Til sammen sysselsatte Pelagias virksomhet i 

Sogn og Fjordane over halvparten av årsverkene in-

nenfor foredling i Sogn og Fjordane i 2016.  

 

EWOS sitt fôrproduksjonsanlegg i Flora kommune 

hadde negative drifts- og årsresultater i både 2015 

og 2016, og bidrar med dette til de negative drifts- 

og årsresultatene vi ser for fylket. 

 

Det var 14 nyetableringer i de marine næringene i 

Sogn og Fjordane i 2016. De fleste etableringene 

var innen tjenesteleverandører, men også innen 

fiske og utstyrsleverandører.  

Tabell 3.5 
Nøkkeltall for den marine næringen 2016. Sogn og Fjordane. 
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Omsetning  11 067   1 955   1 059   4 734   2 762   353   205  

Driftsresultat  2 162   -28   281   1 686   114   101   7  

Årsresultat  2 092   -124   373   1 505   191   129   18  

Lønnskostnader  1 154   93   327   299   281   93   60  

Verdiskaping  3 316   65   609   1 985   395   195   68  

Årsverk  1 766   158   480   434   483   131   80  

Virksomheter  448   3   112   67   30   157   79  

Nyetableringer1)  3.13   -     2.68   4.48   -     4.46   5.06  

Vareeksport  6 155   42   240   4 241   1 515   95   22  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Ansatte og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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3.2.4 Møre og Romsdal 

Møre og Romsdal utgjør den største andelen av 

årsverk i den marine næringen på Vestlandet i 2016 

med sine 5 635 årsverk. Dette gjør at fylket syssel-

setter nesten fire av ti årsverk i næringen på Vest-

landet, og 16 prosent på landsbasis.  

 

Årsverkene medregner ikke ulønnede enkeltper-

sonforetak, typisk fiskere på mindre båter. Forvent-

ningen er at tilstedeværelsen av enkeltperson-

foretak innenfor fiske er relativt høy i Møre og 

Romsdal, og de fleste andre regioner, slik at reelle 

årsverk underestimeres noe. 

 

Den marine næringen sto for 7,2 (6,7) prosent av 

fylkets totale årsverk, og har med dette dobbelt så 

stor andel årsverk i næringen  sammenlignet med 

næringens andel av norsk økonomi utenom Vest-

landet og Oslo. Møre og Romsdal har en tydelig 

styrkeposisjon i den marine næringen.  

 

Den største undergruppen i fylket er foredling med 

sine 2 153 (2 210) årsverk i 2016. Nesten tre pro-

sent av fylkets sysselsetting var innen foredling, og 

fylket sysselsetter over halvparten av 

arbeidsplassene i undergruppen på Vestlandet i 

2016. Dette betyr at næringen opprettholder sin so-

lide posisjon fra 2015. Marine Harvest (Egge-

bønes), Norsk Sjømat og Brødrene Sperre var de 

tre største arbeidsgiverne innen foredling dersom vi 

ser på antall årsverk.   

 

Fiske sysselsatte 1 694 (1 589) årsverk i 2016 

(2015) og representerte om lag halvparten av un-

dergruppens årsverk på Vestlandet samlet. Møre og 

Romsdal er med dette fylket med størst andel av 

virksomheten innen både foredling og fiske på Vest-

landet.  

 

Oppdrett og foredling sto for det meste av vareeks-

porten til utlandet fra marin næring i Møre og Roms-

dal. Noe av årsaken til at fiske ikke registreres med 

mer eksport er at fisken går via foredling før eksport. 

Til sammen var eksportverdien 14,5 milliarder kro-

ner i 2016.  

 

Det var 57 (51) nyetableringer i Møre og Romsdal i 

2016 (2015). De fleste nye virksomhetene kom i un-

dergruppene fiske, tjeneste- eller utstyrsleverandø-

rer. 

Tabell 3.6 
Nøkkeltall for den marine næringen 2016. Møre og Romsdal. 
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Omsetning  29 916   1 265   3 617   6 307   16 052   1 844   831  

Driftsresultat  4 327   52   1 661   1 918   541   155   1  

Årsresultat  4 160   14   1 456   2 281   1 793   -1 273   -110  

Lønnskostnader  3 690   56   1 167   562   1 274   446   184  

Verdiskaping  8 017   108   2 828   2 479   1 815   602   185  

Årsverk  5 635   98   1 694   841   2 153   622   227  

Virksomheter  1 150   7   280   106   107   408   242  

Nyetableringer1)  4.96   -     10.36   3.77   1.87   9.80   4.55  

Vareeksport  15 916   27   821   5 651   8 835   367   215  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Ansatte og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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3.3 Regionale styrkeposisjoner 

Relative sysselsettingsandeler er et ofte brukt kon-

sept for å studere hvorvidt en region eller land har 

styrkeposisjoner i deler av næringslivet.  

 

Regionale styrkeposisjoner defineres i denne rapp-

orten som relative årsverksandeler i næringsunder-

gruppene i kommunene på Vestlandet i forhold til 

andelene nasjonalt. Ved relative andeler større enn 

én defineres kommunen med en styrkeposisjon i 

den aktuelle undergruppen. Med dette kan vi si noe 

om næringen har en relativt høy tilstedeværelse i 

regionen eller ikke sammenlignet med landet som 

helhet.  

 

Vi stiller to krav til at en kommune defineres som å 

ha en styrkeposisjon: 

 

1. Relativ årsverksandel høyere enn én 

2. Flere enn 25 årsverk 

 

Dersom en kommune har flere styrkeposisjoner, 

presenteres kun næringen med høyest relative styr-

keposisjon.  

 

Metoden vi legger til grunn i denne nøkkeltallsrapp-

orten har en rekke fordeler, men også noen utford-

ringer. Vi splitter enkeltvirksomheter mellom næ-

ringer og deres undergrupper der næringsklassifise-

ringen tilsier overlappende aktivitet, jf. drøftingen i 

kapittel 1.2. I tilfeller der vi betrakter nøkkeltall på 

kommune- eller virksomhetsnivå får ikke nødven-

digvis virksomhetene en intuitiv næringstilhørighet. 

Dette gjelder særlig marin fôrproduksjon og næ-

ringskoder der vi har definert betydelig overlap-

pende aktivitet.  

 

For noen næringskoder er overlappende aktivitet 

mellom næringsundergrupper naturlig. Dette gjelder 

særlig utstyrsprodusenter. Det er rimelig å forvente 

at utstyrsprodusenter til ikke-fornybar energiproduk-

sjon, også leverer produkter til marin og maritim næ-

ring for eksempel.  

 

Det er størst utfordringer knyttet til fôrproduksjon til 

marin næring. Dette er en næringsklassifisering 

som produserer varer til to helt ulike markeder: hav-

bruk og landbruk. Ingen av aktørene leverer i reali-

teten til begge sektorer. Vår metode fordeler virk-

somhetenes aktivitet mellom marin næring og øvrig 

næringsliv. På region- og fylkesnivå gir dette et pre-

sist bilde av næringsundergruppenes faktiske ned-

slagspunkt.  

 

På virksomhetsnivå preges næringen av Felleskjø-

pet, Skretting, Ewos og Biomar. Felleskjøpet leverer 

til landbruk, resten til marin. Totalt er det 34 slike 

aktører på Vestlandet i 2016. Vi definerer derfor 

disse entydig når vi ser på kommunenivå, og plotter 

deres geografiske plassering jf. figur 3.8. Som vi 

skal se sammenfaller disse aktørenes lokalisering 

med styrkeposisjonene på kommunenivå. 
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Figur 3.8 
Fôrprodusenter på Vestlandet, klassifisert som landbruk eller marin. 2015. Antall ansatte i parentes. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Vestlandet som region har en relativt høy års-

verksandel i marin næring som sådan, og i alle seks 

undergrupper. Vestlandet har 2,3 ganger høyere 

andel årsverk sysselsatt i marin næring sammenlig-

net med Norge for øvrig. Størst avvik er det innen 

oppdrett, som har 3,4 ganger høyere andel årsverk 

sysselsatt på Vestlandet enn i landet for øvrig i 

2016. 

 

Kommunene på Vestlandet har relative styrkeposi-

sjoner i alle deler av den marine næringen.  

 

I alt 7 kommuner har en relativt høyere andel års-

verk sysselsatt innen fôrproduksjon rettet mot marin 

sektor. Størst andel finner vi i kommunene Averøy, 

Flora og Strand, som har mellom tre og seks pro-

sent av årsverkene innenfor næringen.  

 

Skrettings fabrikk på Averøy, Ewos i Flora og Fiskå 

Mølle i Strand kommune bidrar til at disse kommu-

nene har en relativt høy andel årsverk sysselsatt i 

næringen sammenlignet med i landet utenom Vest-

landet. Stavanger har også et stort omfang av sys-

selsatte årsverk, men de utgjør en mindre andel av 

den samlede sysselsettingen i kommunen. Stav-

anger har både produksjon av fiskefôr fra Skretting 

og fôrproduksjon til landbruk fra Felleskjøpet.  

 

I alt 22 kommuner har en relativt høy andel syssel-

satte årsverk innenfor fiskeri sammenlignet med 

landet utenom Vestlandet. Størst andel finner vi i 

kommunene Solund, Selje og Giske, som alle 

hadde rundt 30 prosent av årsverkene sysselsatt in-

nenfor fiskeri i 2016.  

 

Solund hadde flere fiskeriselskaper registrert i 2016, 

blant annet Lending Rederi og Nord Solund Fiskeri-

selskap. Siden totalt omfang av årsverk registrert i 

næringslivet samme år utgjør fiskeri en stor andel 

av samlede årsverk. I Selje kommune bidrar Frøya-

nes til en høy årsverksandel, mens i Giske befinner 

virksomheter som Nordic Wildfish og Rosund Drift 

seg.  

 

I alt 40 kommuner har relativt høyere andel syssel-

satte årsverk innenfor oppdrettsnæringen på Vest-

landet sammenlignet med i Norge utenom Vestlan-

det i 2016. Smøla, Bokn og Tysnes er de tre kom-

munene som har den største relative andelen. Alle 

de tre kommunene sysselsetter mellom opp mot 30 

prosent av årsverkene i oppdrettsnæringen i 2016, 

betydelig høyere enn andelen i Norge utenom Vest-

landet som var 0,2 prosent samme år.  

 

Både Salmar og Marine Harvest har produksjons-

anlegg på Smøla, noe som forklarer deres relativt 

høye andel årsverk innenfor næringen. Grieg Sea-

food har to anlegg i Bokn kommune, mens det i Tys-

nes er Lerøy, Alsaker Fjordbruk, Tysnes Fjordbruk 

og Sjøtroll Havbruk som sysselsetter det meste av 

årsverkene i næringen i 2016.  

 

Den største enkeltaktøren innenfor oppdrett i 2016 

er likevel Marine Harvest med sitt hovedkontor i 

Bergen og en rekke produksjonsanlegg. Marine 

Harvest er registrert med 42 enheter på Vestlandet 

i 2016, med til sammen nesten tusen sysselsatte 

årsverk. Oppdrettsselskapet bidrar med dette til be-

tydelig verdiskaping i hele regionen gjennom lønns-

kostnader og lokalt konsum av varer og tjenester. 

  

I alt 31 kommuner har en relativt høy andel syssel-

satte årsverk innenfor foredling sammenlignet med 

landet utenom Vestlandet. De tre kommunene med 

høyest årsverksandel er Sund, Hjelmeland og Van-

ylven, som har henholdsvis 28, 22 og 17 prosent av 

årsverkene sysselsatt i foredling.  

 

Norse Production og Sotra Fiskeindustri bidrar til at 

Sund kommune får en relativt høy andel sysselsatte 

årsverk innen foredling. De to virksomhetene sys-

selsatte 163 årsverk i 2016. Marine Harvest sin 
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foredlingsavdeling på Hjelmeland sysselsatte 136 

årsverk i 2016 og forklarer på den måten Hjelme-

lands styrkeposisjon innen foredling. Hofseth AS i 

Vanylven kommune sysselsatte 80 årsverk og gjør 

at Vanylven fremstår med relativ styrkeposisjon i 

næringen.  

 

De største enkeltaktørene er likevel Bremnes 

Seashore i Bømlo, Norsk Sjømat i Stranda og Ma-

rine Harvest på Herøy. Øvrig næringsaktivitet bidrar 

derimot til at andelen årsverk i næringen i disse 

kommunene blir lavere, og de fremstår med en 

mindre sterk posisjon sammenlignet med de mindre 

kommunene nevnt over.  

 

I alt 12 kommuner har en relativt høy andel syssel-

satte årsverk rettet mot tjenesteleveranser til marin 

næring sammenlignet med landet utenom Vestlan-

det. De tre største kommunene var Selje, Giske og 

Austevoll. Andelen sysselsatte årsverk var likevel 

ikke mer enn åtte prosent for Selje, men sammen-

lignet med landet utenom Vestlandet var dette høyt. 

 

I alt 14 kommuner har en relativt høy andel syssel-

satte årsverk rettet mot utstyrsproduksjon til marin 

næring sammenlignet med landet utenom Vestlan-

det. De tre kommunene med høyest andel årsverk 

knyttet til utstyrsproduksjon til marin sektor er Fusa, 

Meland og Fjell kommune. De tre kommunene med 

høyest andel årsverk sysselsatte like fullt ikke mer 

enn to eller tre prosent i 2016.  

 

Framo Fusa gjør gjør at Fusa kommune registreres 

med en relativ styrkeposisjon i 2016. FMC Kongs-

berg Subsea Service og Aker Solutions på Ågotnes 

er de store utstyrsleverandørene lokalisert i Fjell, 

mens det for Meland kommune er Framo (to avde-

linger) som utgjør kommunens styrkeposisjon.  

 

Kartet på neste side (Figur 3.9) viser enkeltkommu-

ners relative styrkeposisjon i de marine næringene. 

Som nevnt over kreves det mer enn 25 sysselsatte 

årsverk og en høyere relativ sysselsettingsandel 

enn én. Der en kommune har relative styrkeposisjo-

ner i flere undergrupper av næringen illustreres den 

undergruppen med størst/høyest relativ sysselset-

tingsandel.  

 

De virksomhetene og næringene som er drøftet 

med styrkeposisjoner over er gjenspeiles i forde-

lingen av styrkeposisjonene i kartet. 
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Figur 3.9 
Relative styrkeposisjoner den marine næringen på Vestlandet. 2016. 

 
Note: Relative styrkeposisjoner defineres som sysselsettingsandelen per undergruppe per kommune delt på undergruppens sysselsettingsan-

del nasjonalt. Verdier over 1 tilsier en styrkeposisjon. Viser kun største verdi, og verdier over 1 i kartet. Vi utelater også alle kommuner med 
færre enn 50 sysselsatte i den aktuelle undergruppen. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Den maritime næringen er i stor grad rettet mot 

transport- og støttetjenester til utvinning av olje og 

gass på norsk og internasjonal sokkel. Dette er 

også hovedårsaken til at den maritime næringen de-

fineres for seg selv, og ikke som en del av olje- og 

gassproduksjon. Maritime virksomheter produserer 

transporttjenester, ikke energi.  

 

En verdibasert tilnærming tegner også en skillelinje 

mot den marine næringen. Marin næring produserer 

sjømat, maritim produserer transporttjenester som 

helt eller delvis også er en støttetjeneste til marin. 

 

Hurtigbåter og ferger kan tas ut med begrunnelsen 

at de i realiteten kun erstatter landbasert trans-

port/logistikk. Samtidig er de relativt sterkt knyttet til 

den maritime næringen gjennom kompetanse. Skip-

pere og øvrig mannskap fra den maritime sektoren 

kan omstille seg til arbeid i persontransport langs 

hele kysten av Norge. De er med i vår definisjon.  

 

Maritime næring omfatter fire undergrupper: 

 

▪ Skipsverft 

▪ Rederi 

▪ Utstyrsleverandør 

▪ Tjenesteleverandør 

 

4.1 Nesten halvparten av arbeidsplassene i næ-

ringen på Vestlandet 

Den maritime næringen er den nest største av de 

fire vi studerer på Vestlandet, med en omsetning på 

nesten 88 (105, 2015-tall i parentes) milliarder kro-

ner rundt 21 000 (23 000) årsverk fordelt på om lag 

6 800 (6 800) virksomheter i 2016 (2015). Omset-

ningen utgjorde 5,8 (6,5) prosent av omsetningen i 

næringslivet på Vestlandet samlet i 2016 (2015).  

 

Fem (syv) prosent av årsverkene blant de regns-

kapspliktige foretakene på Vestlandet tilhørte mari-

tim næring.  

4 Maritim 

Tabell 4.1 
Nøkkeltall for den maritime næringen 2016. Vestlandet samlet. 
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Omsetning  87 773   55 331   12 038   10 246   10 158  

Driftsresultat  213   1 383  -188  -325  -658  

Årsresultat -7 500  -3 618  -1 194  -1 593  -1 095  

Lønnskostnader  15 483   8 560   1 492   2 655   2 776  

Verdiskaping  15 696   9 943   1 304   2 331   2 118  

Årsverk  20 822   11 975   1 967   3 303   3 577  

Virksomheter  6 789   1 832   71   4 285   601  

Nyetableringer1)  5.30   4.26   1.41   7.61   3.16  

Overlevelsesrate2) 77 %     

Innovasjon 0.94     

Vareeksport  7 668   7   3 350   115   4 195  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Ansatte og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

2) Andel av nyetableringene i 2013 som overlevde etter tre år. I tillegg til å måtte levere årsregnskap holder vi virksomheter med registrert 
omsetning under 100 000 kroner utenfor analysen. Dette for å få et mer presist bilde av overlevelsesrater blant virksomheter med faktisk 

næringsaktivitet. 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Som andel av lønnskostnader utgjør den maritime 

næringen 5,2 (4,5) prosent av Vestlandet samlede 

lønnskostnader i 2016 (2015). Maritim næring utgjør 

dermed over dobbelt så stor andel av næringsakti-

viteten sammenlignet med overnattings- og serve-

ringsvirksomhet (to prosent), men mindre enn det 

for eksempel varehandel utgjør av regionens lønns-

kostnader (åtte prosent) i 2015.11  

 

Maritim næring utgjør en betydelig andel av næ-
ringslivet på Vestlandet 

Den maritime næringen på Vestlandet huser halv-

parten av årsverkene og i underkant (overkant) av 

halvparten av omsetningen i næringsklyngen på 

landsbasis i 2016 (2015).  

 

Målt i årsverk befinner 48 prosent av rederiaktivite-

ten, 83 prosent av verftsindustrien, 28 prosent av 

tjenesteleverandørene og 63 prosent av utstyrsle-

verandørene til maritim næring seg på Vestlandet i 

2016.  

 

Målt som andel av årsverk i næringslivet på Vest-

landet utgjorde maritim næring 5,0 (7,3) prosent i 

2016 (2015). Tilsvarende andel i landet utenom 

Vestlandet var 1,8 prosent. Det er altså nesten tre 

ganger (2,81) så høy andel sysselsatte årsverk i 

maritim næring på Vestlandet enn det er ellers i 

lande. Den høye relative andelen indikerer at regio-

nen har en tydelig styrkeposisjon i næringen. 

 

Oljebremsen slår inn for maritim næring  

Antall årsverk i den maritime næringen har hatt en 

svak nedgang på én prosent i perioden 2003-2015. 

Den svake nedgangen ser vi både for Vestlandet og 

Oslo, jf. figur 4.1. Maritim næring ellers i landet har 

 
 
                                                      
11 Vi sammenligner lønnskostnadene i næringsklyngen basert på SAFE 
(regnskapspliktige foretak) med lønnskostnader per næring per fylke fra 
Nasjonalregnskapet (SSB: Tabell: 09391). Vi vet at SAFE overvurderer de 

hatt en svak økning på én prosent sett perioden un-

der et. 

 

Selv om utviklingen i sysselsatte årsverk varierer 

noe i perioden, så er det en forholdsvis svak ned-

gang som er trenden. Toppen ble nådd i 2008, før 

en nedgang som følger av finanskrisen slo inn. Ak-

tiviteten ser derimot ut til å flate ut for Oslo og Norge 

utenom Oslo og Vestlandet fra 2011.  

 

Figur 4.1 
Årsverk for den maritime næringen på Vestlandet, 
Oslo og Norge for øvrig. 2003-2016. Indeks 
(2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

For siste år faller derimot sysselsatte maritime års-

verk på Vestlandet ganske betydelig sammenlignet 

med de to andre regionene. Maritim næring fikk re-

dusert antall årsverk med elleve prosent fra 2015 til 

2016. Tilsvarende for Oslo og landet for øvrig var 

henholdsvis 2 prosent og -3 prosent.  Med tanke på 

at næringen faktisk hadde en svak vekst fra 2014 til 

2015, kan det nå se ut til at oljebremsen også viser 

seg i leverandørindustrien til oljesektoren nå i 2016.  

samlede lønnskostnadene i økonomien noe (rundt ti prosent), slik at an-
delen i næringsklyngene må betraktes som et øvre estimat. Nasjonalregn-
skapets siste tilgjengelige år er 2015 per ultimo januar 2018. 
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Vi finner igjen utviklingen i årsverk også i omset-

ningen i maritim næring, jf. figur 4.2. Selv om veks-

ten har vært sterkere i omsetningen, trolig på grunn 

av gunstig prisutvikling før oljebremsen, ser vi et be-

tydelig fall siste år. Omsetningen faller i alle tre re-

gioner vi ser på her.  

 

Omsetningen i maritim næring ble redusert med 

hele 18 prosent fra 2015 til 2016 på Vestlandet, 16 

prosent i Oslo og 14 prosent i landet for øvrig.  

 

 

Over halvparten av maritim omsetning kommer på 

Vestlandet. Oslo og Norge for øvrig står for hen-

holdsvis 17 og 31 prosent i 2016. Utviklingen på 

Vestlandet og Oslo henger tett sammen, mens den 

har vært noe svakere i landet for øvrig selv om de 

samme utviklingstrekkene viser seg også der. 

 

 

Størsteparten av virksomhetene i den maritime næ-

ringen retter seg mot olje- og gassaktivitet. Omset-

ningen i næringen, og med dette aktiviteten, er 

dermed delvis betinget på oljeprisen. Avhengighe-

ten forklarer, sammen med finanskrisen og svak in-

ternasjonal etterspørsel, årsaken bak omsetnings-

fallet og utflatingen i perioden mellom 2008 og 

2011. Med tanke på oljeprisfallet høsten 2014 er det 

dermed litt overraskende at omsetningen i 2015 

fortsetter å stige på Vestlandet. For 2016 ser vi der-

imot at oljebremsen nå slår ut også for maritim næ-

ring. Det ser derfor ut til at oljesektoren som sådan 

med produksjonsvirksomheten i spissen måtte ta 

inn over seg den reduserte oljeprisen og presset 

lønnsomhet før dette også ble realisert i tilknyttede 

næringer som maritim sektor. 

 

Noe av forklaringen på at det tar tid før omsetning 

(og lønnsomhet som vi skal se under) kom til mari-

tim næring kan være kontraktsfestet arbeid før olje-

bremsen ble satt inn for fullt. 

 

Maritim verdiskaping på Vestlandet tilbake på 
2011-nivå 

Næringers lønnsomhet vises best ved å se på ver-

diskaping og driftsresultat for virksomheter på Vest-

landet i forhold til Oslo og Norge for øvrig, jf. figur 

4.4 og 4.5.  

 

Verdiskapingen i maritim næring på Vestlandet har 

vokst med 55 prosent i perioden 2003-2016. Den 

gjennomsnittlige årlige veksten har vært tre prosent 

på Vestlandet, mot et fall på tre prosent i Oslo og 

vekst på fire prosent i Norge for øvrig. Maritim ver-

diskaping på Vestlandet var nesten fire ganger så 

høy som i Norge utenom Oslo og Vestlandet i 2015. 

I 2016 var verdiskapingen omtrent like stor i de to 

regionene. 

 

På toppen i 2015 var verdiskapingen doblet sam-

menlignet med 2003-nivået. En reduksjon på 51 

prosent siste år gjør dermed at verdiskapingen er 

tilbake på 2011-nivå for maritim næring på 

Figur 4.2 
Omsetning for den maritime næringen på Vestlandet, 
Oslo og Norge for øvrig. 2003-2016. Indeks 
(2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Vestlandet. Verdiskapingen ender derfor opp på 

15,7 milliarder i 2016.  

 

Figur 4.3 
Verdiskaping for den maritime næringen på Vestlan-
det, Oslo og Norge for øvrig. 2003-2016. Milliarder 
kroner, løpende priser.  

 
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Figur 4.4 
Driftsresultat for den maritime næringen på Vestlan-
det, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. Milliarder 
kroner, løpende priser.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

I forhold til situasjonen i 2015, er utviklingen fram til 

2016 mer i tråd med hva vi skulle forvente med 

tanke på den reduserte aktiviteten i oljenæringen. 

Bildet av redusert verdiskaping gjelder i aller størst 

grad på Vestlandet, men dette er mye en funksjon 

av toppen i 2015. Oslo får også sin verdiskaping be-

tydelig redusert fra 2015 til 2016, mens landet for 

øvrig faktisk har en liten oppgang siste år.  

 

Lønnskostnadene holder seg forholdsvis stabile i 

perioden med en gjennomsnittlig årlig vekst på fire 

prosent siden 2003. Fallet i verdiskaping kommer 

derfor av en betydelig redusert lønnsomhet (drifts-

resultat). Driftsresultatet for maritim næring på Vest-

landet ble redusert fra 14,6 milliarder til 213 millio-

ner fra 2015 til 2016. Maritim næring i Oslo opplever 

negativt driftsresultat for 2016 på i overkant av tre 

milliarder kroner.  

 

Betydningen driftsresultatet har for verdiskapingen 

er en funksjon av en kapitalintensiv næring. Med fal-

lende priser og (relativt) dårlig lønnsomhet utgjør 

lønnskostnadene en stor del av verdiskapingen 

siste år. 

 

Rolls Royce, Kleven verft og Bergen Engines er 

blant de maritime virksomhetene som opplever 

størst utfordringer med lønnsomheten i 2016. Dette 

henger også sammen med at dette er noen av de 

største virksomhetene i næringen. Med pressede 

priser og lavere aktivitet tar dermed de store aktø-

rene betydelige tap på investert kapital og permitte-

ringer.  
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Vareeksporten faller videre fra nivået i 2015 til 
2016 

Vareeksporten fra den maritime næringen økte kraf-

tig i perioden 2003-2009, og særlig på Vestlandet, 

jf. figur 4.5. Etter en periode med flat utvikling, faller 

vareeksporten betydelig de siste to årene fra 2014 

til 2016. Vareeksporten fra maritim næring på Vest-

landet faller med 17 prosent bare fra 2015 til 2016.  

 

Vareeksporten fra maritim næring i Oslo hadde en 

relativt svak utvikling, og på linje med landet for øv-

rig, fram til en betydelig vekst fra 2012 til 2014. Der-

etter ser vareeksporten ut til å ha stabilisert seg noe, 

selv om den viser noe tilbakegang til 2016. Ekspor-

ten fra Norge utenom Oslo og Vestlandet er mer sta-

bil, men øker mindre enn i de to andre regionene. I 

snitt vokser eksporten der med fem prosent årlig.  

 

Vareeksporten fra maritim på Vestlandet utgjorde i 

overkant av én prosent av Norges samlede vare-

eksport i 2016, og to prosent av vareeksporten fra 

Vestlandet samme år. Andelene har forholdt seg re-

lativt stabil siden 2015. 

 

Tilnærmet all vareeksport stammer fra skipsverf-

tene og utstyrsleverandører til maritim næring. 

Størst i 2016 var Kleven verft og Rolls Royce (flere 

avdelinger) eksporterte varer for over en milliard i 

2016. Bergen Engines følger etter med eksportinn-

tekter på rundt 640 millioner knyttet til maritim sek-

tor. 

 

De store eksportørene befinner seg i flere fylker og 

i mindre kommuner. Selv om Bergen Engines er lo-

kalisert i Bergen, så har Rolls Royce avdelinger i 

Ålesund, Brattvåg (Haram kommune) og Hjørunga-

våg (Hareid kommune), og Kleven Verft ligger i Ul-

stein. Dette sikrer aktivitet og verdiskaping i hele re-

gionen både direkte gjennom lønnsinntekter og inn-

tekter til kapitaleiere så vel som lokalt konsum av 

varer og tjenester.  

Figur 4.5 
Vareeksport fra den maritime næringen på Vestlan-
det, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2015. Indeks 
(2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Flere nyetableringer i Norge for øvrig enn på Vest-
landet 

I 2016 (2015) ble det etablert 360 (232) nye mari-

time virksomheter på Vestlandet, jf. tabell 4.2.  

 

Nyetableringene i den maritime næringen på Vest-

landet kom hovedsakelig blant tjenesteleverandører 

(326) og dels rederier (78). Noe dobbeltelling kan 

forekomme på grunn av metoden vi benytter for å 

fordele aktiviteten. Det reelle antall unike nyetable-

ringer for maritim næring er 360.   

 

Vestlandet hadde om lag samme nyetableringsrate 

som maritim næring i Norge utenom Oslo og Vest-

landet i 2016. Både på Vestlandet og i Norge for øv-

rig ble etablert rundt 5,5 virksomheter per 100 ek-

sisterende maritime virksomhet.  

 

I gjennomsnitt for perioden 2003-2016 overlever 83 

(87 prosent for perioden 2003-2015) prosent av de 

nyetablerte maritime virksomhetene på Vestlandet 

etter tre år. Tilsvarende overlever 75 (78 prosent i 

perioden 2003-2015) prosent etter fem år.  

 

For den siste femårsperioden, for årgangen 2011 av 

nyetableringer, var overlevelsesgraden på 72 pro-

sent. Av de 158 nyetableringene i 2011 eksisterte 

med andre ord 134 i 2016.  

 

Overlevelsesraten etter tre år er lavest blant ny-

etablerte virksomheter i 2008, med 74 prosent. Det 

har vært noe bedring siden den gang, selv om det 

for de påfølgende årgangene ikke registreres mer 

enn rundt 80 prosent overlevelse etter tre år.  

  

Tabell 4.2 
Overlevelsesrater for maritim næring 2003-2016. Vestlandet. 
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2003 
 57  100% 98%1) 100% 100% 96 % 93 % 89 % 88 % 82 % 81 % 75 % 68 % 65 % 

2004 
  80  100% 99 % 99 % 99 % 89 % 80 % 74 % 73 % 70 % 66 % 65 % 58 % 

2005 
   113  96 % 96 % 95 % 89 % 82 % 81 % 78 % 75 % 73 % 67 % 65 % 

2006 
    128  95 % 91 % 81 % 71 % 67 % 66 % 63 % 60 % 55 % 51 % 

2007 
     171  93 % 82 % 76 % 70 % 66 % 63 % 59 % 57 % 52 % 

2008 
      200  90 % 83 % 74 % 70 % 68 % 63 % 58 % 54 % 

2009 
       130  88 % 86 % 77 % 74 % 65 % 60 % 48 % 

2010 
        158  93 % 90 % 82 % 75 % 72 % 66 % 

2011 
         187  94 % 90 % 83 % 78 % 72 % 

2012 
          252  93 % 84 % 75 % 68 % 

2013 
           240  92 % 85 % 77 % 

2014 
            217  89 % 80 % 

2015 
             232  92 % 

2016 
              360  

 

Note: Populasjonen består kun av aksjeselskap med innleverte årsregnskap per år i perioden 2003-2015. For overlevelse stilles det krav om en 
omsetning på mer enn 100 000 kroner i alle år etter etablering.  

1) Grunnen til at andelen går ned i 2005, for så å gå opp igjen i 2006 for de nyetablerte virksomhetene i 2003 er at vi mangler regnskap for en 
virksomhet i 2005. Slike mindre avvik kan forekomme, men overlevelsesraten er i realiteten 100 prosent også for 2005 for 2003-årgangen av 

nyetableringer  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Én av ti maritime virksomheter deltar i forsknings- 
og innovasjonsrettede virkemidler 

Elleve (tolv) prosent av virksomhetene i den mari-

time næringen på Vestlandet benyttet i 2016 (2015) 

én eller flere av støtteordningene definert som rele-

vante i et forsknings- og innovasjonsperspektiv.12 I 

alt omfattet dette 507 (567) virksomheter.  

 

Tolv prosent av de maritime virksomhetene ellers i 

Norge deltok i tilsvarende støtteordninger i 2016. 

Dermed var den relative andelen deltakere på Vest-

landet blant maritim næring 0,94, slik illustrert i figur 

4.6. Selv om den relative andelen er noe lavere på 

Vestlandet er det marginale forskjeller. 

 

Omstillingsevne krever gjerne innovasjon. Selv om 

denne indikatoren ikke fanger all potensiell innova-

sjonsaktivitet, indikerer bruken av forsknings- og in-

novasjonsrettede virkemidler innovasjonsomfanget. 

 

Til tross for at antall maritime virksomheter som del-

tar i relevante forsknings- og innovasjonsrettede vir-

kemidler har steget fra 318 i 2003 til 507 i 2016, har 

andelen blitt redusert fra 16 til 11 prosent. Andelen 

deltakere blant maritime virksomheter ellers i Norge 

er redusert noe mindre, særlig fram til og med 2009. 

Deretter har Vestlandets maritime virksomheter 

gradvis ‘tatt innpå’ næringen ellers i landet og ender 

opp med å være omtrent på linje, jf. figur 4.6. 

 

 

 
 
                                                      
12 Dette omfatter alle programmene i Norges forskningsråd og Skatte-
FUNN, samt Innovasjon Norges OFU/IFU. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.6 
Bruk av innovasjons- og forskningsrettede virkemidler 
i den maritime næringen på Vestlandet samlet og i 
Norge for øvrig. 2003-2016.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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4.2 Fylkene 

4.2.1 Hordaland 

Den maritime næringen i Hordaland sysselsatte 

nesten 9 000 (16 000) årsverk i 2016 (2015). Dette 

utgjorde 6,0 (9,4) prosent av sysselsatte årsverk i 

Hordaland. Basert på lønnskostnader utgjør næ-

ringen seks prosent av Hordalands næringsliv. 

Dette er på nivå med for eksempel transport utenom 

sjøfart samme år, men lavere enn bygge- og an-

leggsvirksomhet (åtte prosent i 2015).13 Hordaland 

huser 42 prosent av sysselsatte årsverk i næringen 

i 2016, og 46 prosent av verdiskapingen samme år.  

 

Den maritime næringen sysselsatte 1,8 (2,8) pro-

sent av årsverkene i Norge utenom Vestlandet i 

2016 (2015). Hordaland har altså mer enn tre 

ganger så høy andel årsverk i næringen sammen-

lignet med norsk økonomi for øvrig. Dette indikerer 

 
 
                                                      
13 Vi sammenligner lønnskostnadene i næringsklyngen basert på SAFE 
(regnskapspliktige foretak) med lønnskostnader per næring per fylke fra 
Nasjonalregnskapet (SSB: Tabell: 09391). Vi vet at SAFE overvurderer de 
samlede lønnskostnadene i økonomien noe (rundt ti prosent), slik at an-
delen i næringsklyngene må betraktes som et øvre estimat. Nasjonalregn-
skapets siste tilgjengelige år er 2015 per ultimo januar 2018. 

tydelig at fylket har en regional styrkeposisjon i 

denne næringen per 2016. Rederier utgjør største-

parten av den maritime næringen i Hordaland. I 

2016 (2015) var det i overkant av 6 300 (13 000) 

årsverk i rederier i fylket, noe som utgjorde 53 (57) 

prosent av rederiårsverk og 69 (72) prosent av om-

setningen i rederier på Vestlandet totalt i 2016 

(2015). Selv om næringen i Hordaland utgjør en stor 

andel av næringen på Vestlandet, er posisjonen 

svekket sammenlignet med i 2015. De tre største 

rederiaktørene var Odfjell Management (592) i Ber-

gen og BB Crewing (337) i Fedje målt i årsverk14. 

 

Selv om skipsverftene og utstyrsleverandørene er 

minst målt som antall årsverk, har de en presset 

lønnsomhet i 2016. Dette kommer blant annet av 

Bergen Engines’ negative driftsresultat i 2016 blant 

utstyrsleverandørene, og aktører som Spar Ship-

ping og Oceanteam blant skipsverftene. 

14 Omfanget av årsverk virker noe høyt for en liten kommune som Fedje. 
Dette kan derimot forklares med at de 337 registrerte årsverkene i Fedje i 
BB Crewing i realiteten har arbeidssted på sokkelen, og at de ansatte kan 
bo hvor som helst i Norge eller utlandet. Dermed overvurderes omfanget 
av årsverk i kommunen. Dette er noe som i større eller mindre grad gjelder 
alle virksomheter med aktivitet på sokkelen.   

Tabell 4.3 
Nøkkeltall for den maritime næringen 2016. Hordaland. 
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Omsetning  45 245   38 042   501   3 991   2 711  

Driftsresultat  723   803   -13   24   -91  

Årsresultat  -1 498   -1 107   -124   -18   -249  

Lønnskostnader  6 424   4 521   148   928   827  

Verdiskaping  7 147   5 324   135   952   735  

Årsverk  8 747   6 326   196   1 162   1 063  

Virksomheter  2 462   845   17   1 427   173  

Nyetableringer1)  5.48   4.50   5.88   8.20   4.05  

Vareeksport  1 462   2   139   52   1 268  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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4.2.2 Rogaland 

I 2016 (2015) hadde Rogaland nesten 5 700 (9 300) 

sysselsatte årsverk innen den maritime næringen. 

Rogaland sysselsatte dermed 21 (28) prosent av 

næringens årsverk på Vestlandet, og fire (fem) pro-

sent av næringslivet i Rogaland.  

 

Fire prosent av næringslivet i Rogaland er om lag 

dobbelt så høy andel årsverk sammenlignet med 

andelen i næringen i landet utenom Vestlandet. 

Dette indikerer at Rogaland har et relativt sterkt næ-

ringsmiljø knyttet til maritim næring.  

 

Næringens lønnskostnader utgjorde 3,5 (2,7) pro-

sent av fylkets lønnskostnader i 2016 (2015), mer 

enn fylkets lønnskostnader knyttet til overnattings- 

og serveringstjenester.15  

 

Den klart største undergruppen målt i årsverk er re-

derier med sine 4 069 årsverk i 2016. Rederiårsver-

kene utgjorde en tredel av undergruppen på 

 
 
                                                      
15 Vi sammenligner lønnskostnadene i næringsklyngen basert på SAFE 
(regnskapspliktige foretak) med lønnskostnader per næring per fylke fra 
Nasjonalregnskapet (SSB: Tabell: 09391). Vi vet at SAFE overvurderer de 

Vestlandet. De to største aktørene var Teekay 

(Stavanger) og Knutsen OAS Shipping (Hauge-

sund).  

 

Tjenesteleverandørene sysselsatte vel 1 200 års-

verk i 2016. To av fem årsverk i undergruppen på 

Vestlandet hadde sitt arbeidssted i Rogaland i 2016. 

De tre største virksomhetene i undergruppen var 

Westcon Yards (Vindafjord) og GMC Maritime 

(Stavanger). Negativ lønnsomhet blant tjenestele-

verandører som GMC Maritime og Semco Maritime 

gjør at næringen får negative tall i sum for Rogaland 

i 2016.   

 

Det var 149 (163) maritime nyetableringer i Roga-

land i 2016 (2015), de fleste innen tjenesteleveran-

dører. Nyetableringsraten var noe høyere i Roga-

land på Vestlandet samlet, og for både Oslo og 

Norge utenom Oslo og Vestlandet. En høyere etab-

leringsrate indikerer at det fortsatt er aktivitet og 

framtidstro på næringen i Rogaland.  

samlede lønnskostnadene i økonomien noe (rundt ti prosent), slik at an-
delen i næringsklyngene må betraktes som et øvre estimat. Nasjonalregn-
skapets siste tilgjengelige år er 2015 per ultimo januar 2018. 

Tabell 4.4 
Nøkkeltall for den maritime næringen 2016. Rogaland. 
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Omsetning  18 301   13 505   169   3 672   956  

Driftsresultat  1 795   1 772   135   -111   -1  

Årsresultat  864   854   42   -31   -1  

Lønnskostnader  4 213   2 909   1   1 005   297  

Verdiskaping  6 007   4 681   137   894   296  

Årsverk  5 679   4 069   2   1 228   380  

Virksomheter  2 665   601   11   1 884   169  

Nyetableringer1)  5.59   3.00   -     7.48   2.96  

Vareeksport  264   4   47   26   187  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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4.2.3 Sogn og Fjordane 

Sogn og Fjordane sysselsatte 1 021 (1 137) årsverk 

innen den maritime næringen i 2016 (2015). Dette 

tilsvarer fem (tre) prosent av næringens sysselsatte 

på Vestlandet. Tilstedeværelsen av næringen i fyl-

ket er dermed styrket i 2016 sammenlignet med hva 

den var i 2015, men mye på grunn av nedgangen 

særlig i Hordaland og Rogaland. 

 

Av de fire fylkene på Vestlandet har Sogn og Fjor-

dane den minst tydelig styrkeposisjonen innen ma-

ritim sektor. Fylkets relative andel av årsverk sam-

menlignet med andelen maritime årsverk i Norge 

utenom Vestlandet er på 1,97, altså dobbelt så høy. 

 

Den største tjenesteleverandøren var Frøy Vest sin 

avdeling på Vågsøy per 2016, med sine 75 årsverk 

og 150 000 millioner kroner i omsetning.  

 

Blant utstyrsleverandørene var de største Havyard 

Production & Service Sp. z o.o. i Hyllestad, Walcon 

Installation i Flora og Maritime Installation i Flora. 

De tre virksomhetene sysselsatte i underkant av 

halvparten av årsverkene blant utstyrsleverandører 

i Sogn og Fjordane i 2016.  

Vareeksporten fra Sogn og Fjordane er relativt lav 

sammenlignet med de øvrige fylkene, men har en 

naturlig forklaring i at næringen som sådan er liten 

av omfang i Sogn og Fjordane, og særlig blant 

skipsverft.  

 

Skipsverftene i Sogn og Fjordane har en presset 

lønnsomhet. Brødrene AA og Havyard Group er 

blant virksomhetene som bidrar til negativt årsresul-

tat for undergruppen ned i 2016. 

 

Det var 20 (27) maritime nyetableringer i Sogn og 

Fjordane i 2016 (2015). Nyetableringsraten var la-

vere enn næringen i Norge for øvrig og på Vestlan-

det samlet. Lav nyetableringsrate kan henge sam-

men med et lite miljø for maritim virksomhet i ut-

gangspunktet.  

 

 

  

Tabell 4.5 
Nøkkeltall for den maritime næringen 2016. Sogn og Fjordane. 
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Omsetning        3 348            565         1 218            717            848  

Driftsresultat           165              97                 1              44              23  

Årsresultat           176            101             -16              67              24  

Lønnskostnader           773            177            147            245            204  

Verdiskaping           938            274            149            289            227  

Årsverk        1 021            248            195            309            269  

Virksomheter           411              95                 7            250              59  

Nyetableringer1)          4.87                 4               -             7.20                 2  

Vareeksport           540               -              339               -              201  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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4.2.4 Møre og Romsdal 

Møre og Romsdal hadde i underkant av 5 375 

(6 115) sysselsatte årsverk i den maritime næringen 

fordelt på 1 251 (1 251) virksomheter i 2016 (2015). 

Maritim næring sysselsatte med dette 6,9 (8,6) pro-

sent av alle årsverk i fylket, og 26 (21) prosent av 

årsverkene i maritim næring på Vestlandet i 2016 

(2015). Møre og Romsdal har dermed nesten fire 

ganger høyere andel årsverk rettet mot maritim næ-

ring sammenlignet med i Norge for øvrig, høyest 

blant fylkene på Vestlandet.  

 

Maritim andel av lønnskostnadene i Møre og Roms-

dal var 7,8 (8,4) prosent i 2016 (2015). Dette er høy-

ere enn bygge- og anleggssektoren (syv prosent), 

men noe lavere enn varehandelen (ti prosent) i 

2015.16  

 

Tjenesteleverandørene utgjør klart minst omfang av 

næringen i Møre og Romsdal målt i årsverk i 2016. 

Utstyrsleverandører var størst i årsverk, men skips-

verftene i omsetning. Dårligst lønnsomhet finner vi 

 
 
                                                      
16 Vi sammenligner lønnskostnadene i næringsklyngen basert på SAFE 
(regnskapspliktige foretak) med lønnskostnader per næring per fylke fra 
Nasjonalregnskapet (SSB: Tabell: 09391). Vi vet at SAFE overvurderer de 

blant rederiene, såpass utfordrende at også verdi-

skapingen blir negativ. Dette kommer av svært ne-

gative driftsresultat for enkelte virksomheter (av en-

keltvirksomheter kan Uksnøy Barents, Artemis Ang-

ler og Volantis Operation nevnes).  

 

Blant de store utstyrsleverandørene finner vi Rolls 

Royce og Vard, som begge sysselsetter flere 

hundre årsverk i 2016. 

 

 

Det var 56 (61) maritime nyetableringer i Møre og 

Romsdal i 2016 (2015). Flest nye virksomheter var 

det innen tjenesteleverandører. 

 

  

samlede lønnskostnadene i økonomien noe (rundt ti prosent), slik at an-
delen i næringsklyngene må betraktes som et øvre estimat. Nasjonalregn-
skapets siste tilgjengelige år er 2015 per ultimo januar 2018. 

Tabell 4.6 
Nøkkeltall for den maritime næringen 2016. Møre og Romsdal. 
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Omsetning     20 879         3 219      10 150         1 866         5 643  

Driftsresultat      -2 470       -1 289          -312          -281          -588  

Årsresultat      -7 043       -3 466       -1 096       -1 611          -870  

Lønnskostnader        4 073            953         1 195            477         1 449  

Verdiskaping        1 604          -336            883            196            861  

Årsverk        5 375         1 332         1 574            604         1 865  

Virksomheter        1 251            291              36            724            200  

Nyetableringer1)          4.48                 6               -             6.91           3.00  

Vareeksport        5 403                 2         2 824              37         2 540  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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4.3 Regionale styrkeposisjoner 

Relative sysselsettingsandeler er et ofte brukt kon-

sept for å studere hvorvidt en region eller land har 

styrkeposisjoner i deler av næringslivet.  

 

Regionale styrkeposisjoner defineres i denne rapp-

orten som relative årsverksandeler i næringsunder-

gruppene i kommunene på Vestlandet i forhold til 

andelene i Norge utenom Vestlandet. Ved relative 

andeler større enn én defineres kommunen med en 

styrkeposisjon i den aktuelle næringen. Med dette 

kan vi si noe om næringen har en relativt høy tilste-

deværelse i regionen eller ikke sammenlignet med 

landet ellers.17 

 

En rekke kommuner har relativt høye sysselset-

tingsandeler i en eller flere av undergruppene til den 

maritime næringen.  

 

I alt 21 kommuner på Vestlandet hadde relativt høy-

ere andel sysselsatte årsverk innen rederivirksom-

het enn det som var tilfelle i Norge utenom Vestlan-

det. Høyest var Fedje med omtrent all sysselsetting 

i næringsaktivitet innen rederier. Dette kommer av 

at kommunen er relativt liten, og at den huser BB 

Crewing med sine 337 årsverk. Det er viktig å huske 

at andelen av den samlede sysselsettingen nok er 

lavere, da vi ikke beregner andeler av all sysselset-

ting i for eksempel jordbruk og offentlig sektor. 

Andre kommuner med høy relativ andel sysselsatte 

årsverk i rederier på Vestlandet er Sandøy, Austr-

heim, Haugesund, Leikanger og Finnøy. Nevnte 

kommuner har alle ti ganger eller høyere sysselset-

tingsandel innenfor rederi enn Norge utenom Vest-

landet.  

 

 

 
 
                                                      
17 Se en mer utførlig omtale av begrepet ‘regionale styrkeposisjoner’ og 
beregningene i kapittel 3.3. 

I alt 12 kommuner har relativt høyere andel syssel-

satte innenfor skipsverft sammenlignet med i landet 

utenom Vestlandet (hvor verftsindustrien syssel-

satte 0,03 prosent av årsverkene i 2016).  

 

Hyllestad, Sande, Vestnes og Ulstein er kommu-

nene med størst andel sysselsatte årsverk innenfor 

verftsindustrien. Dette kommer av store aktører som 

Kleven Verft og Ulstein Verft i Ulstein, Vard Group 

på Vestnes, Myklebust Verft i Sande og Havyard 

Ship Technology i Hyllestad. 

 

I alt 20 kommuner har relativt større andel syssel-

satte årsverk innenfor tjenesteleverandører til mari-

tim sektor sammenlignet med Norge utenom Vest-

landet i 2016. Størst andel sysselsatte finner vi i 

kommuner som Vågsøy, Fitjar og Vindafjord, som 

alle har ni ganger eller større andel sysselsatte i næ-

ringen enn det som er tilfelle i Norge utenom Vest-

landet.  

 

Av de store tjenesteleverandørene finner vi Frøy 

Vest i Vågsøy, Fitjar Mekaniske verksted i Fitjar og 

Westcon Yards i Vindafjord. Her er det grunn til å tro 

at det befinner seg betydelig overlappende næ-

ringsaktivitet mellom de ulike undergruppene. Like 

fullt er det stor aktivitet også i form av tjenesteleve-

ranser til maritim sektor i nevnte kommuner.  

 

I alt 24 kommuner har en relativt større andel sys-

selsatte årsverk innenfor utstyrsleverandører til ma-

ritim sektor sammenlignet med situasjonen i Norge 

utenom Vestlandet. Størst andel sysselsatte års-

verk finner vi i Hyllestad, Haram og Sandøy. I disse 

kommunene er det Rolls Royce, Vard Elektro, I P 

Huse Løfteutstyr og Havyard som sysselsetter en 

betydelig mengde av befolkningen. Like fullt er Ber-

gen Engines den største enkeltaktøren, som også 
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har en bransjeglidning både internt i maritim næring 

og mellom maritim og de andre hovednæringene vi 

betrakter i denne rapporten.  

 

Kartet på neste side (Figur 4.7) viser enkeltkommu-

ners relative styrkeposisjon i de maritime 

næringene. Som nevnt over kreves det mer enn 25 

sysselsatte årsverk og en høyere relativ sysselset-

tingsandel enn én. Der en kommune har relative 

styrkeposisjoner i flere undergrupper av næringen 

illustreres den undergruppen med størst/høyest re-

lativ sysselsettingsandel.  

 

De virksomhetene og næringene som er drøftet 

med styrkeposisjoner over er gjenspeiles i forde-

lingen av styrkeposisjonene i kartet. 
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Figur 4.7 
Relative styrkeposisjoner den maritime næringen på Vestlandet. 2016. 

 
Note: Relative styrkeposisjoner defineres som sysselsettingsandelen per undergruppe per kommune delt på undergruppens sysselsettingsan-

del nasjonalt. Verdier over 1 tilsier en styrkeposisjon. Viser kun største verdi, og verdier over 1 i kartet. Vi utelater også alle kommuner med 
færre enn 50 sysselsatte i den aktuelle undergruppen. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Næringen ikke-fornybar energiproduksjon omfat-

ter det man tradisjonelt tenker på som olje- og gass-

produksjon samt videreforedling og støttetjenester 

knyttet til dette. Vi deler næringen i fem undergrup-

per: 

 

▪ Utvinning 

▪ Foredling 

▪ Distribusjon 

▪ Utstyrsleverandører 

▪ Tjenesteleverandører 

 

Distribusjon av ikke-fornybar energiproduksjon om-

fatter i dette tilfellet ikke maritime tjenester som 

transport av LNG (fryst gass), men omfatter distri-

busjon gjennom ledningsnett og rørtransport, som 

har vært, og fortsatt er i store deler av Europa, ho-

vedmåten å transportere gass på.  

 

Til forskjell fra tidligere nøkkeltallsrapporter (se 

blant annet Høgestøl (2015)) for Vestlandet inklude-

rer vi ikke bensinstasjoner under distribusjon. Dette 

med bakgrunn i vår tankegang om hvordan virksom-

hetene skaper verdi for sine kunder. Bensinstasjo-

ner er en nødvendig del av tilgjengeliggjøringen av 

drivstoff til kjøretøy, og ville eksistert uavhengig av 

om energiproduksjonen skjedde i regionen eller ble 

importert fra utlandet.  Det er med andre ord ikke en 

sentral del av den næringen og de drivkreftene vi 

mener er relevant for ikke-fornybar energiproduk-

sjon.  

 

 

 

5 Ikke-fornybar energiproduksjon 

Tabell 5.1 
Nøkkeltall for ikke-fornybar energiproduksjon 2016. Vestlandet samlet. 
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Omsetning   436 166    277 352      23 793      11 488      89 253      36 355  

Driftsresultat     14 383      19 265            317         6 871  -   12 730            989  

Årsresultat -   50 096  -   10 647            355            467  -   40 595            532  

Lønnskostnader     63 637      19 066         1 872            117      32 021      11 259  

Verdiskaping     78 019      38 331         2 188         6 988      19 292      12 248  

Årsverk     62 848      13 676         1 641            133      33 902      14 374  

Virksomheter        6 023            145              14            183         4 838            847  

Nyetableringer1)          6.21           0.69        14.29           2.73           7.54           4.72  

Overlevelsesrate2) 77%      

Innovasjon 1,05      

Eksport   255 293    241 930               -                 -              340      13 023  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Ansatte og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

2) Andel av nyetableringene i 2013 som overlevde etter tre år. I tillegg til å måtte levere årsregnskap holder vi virksomheter med registrert 
omsetning under 100 000 kroner utenfor analysen. Dette for å få et mer presist bilde av overlevelsesrater blant virksomheter med faktisk 

næringsaktivitet. 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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5.1 Den største av de fire næringene på Vestlan-

det 

Ikke-fornybar energiproduksjon er den klart største 

næringen på Vestlandet av de fire næringene vi stu-

derer, med en omsetning på 436 (550, 2015-tall i 

parentes) milliarder kroner og 63 000 (70 000) års-

verk i 2016 (2015).  

 

Næringen har en relativ styrkeposisjon på Vestlan-
det 

Andelsmessig utgjorde omsetning og årsverk i næ-

ringen på Vestlandet henholdsvis 29 og 15 prosent 

av Vestlandets næringsliv totalt sett i 2016, og hen-

holdsvis 59 og 55 prosent av næringen på landsba-

sis. Ser man på resten av Norge, så utgjorde ikke-

fornybar energiproduksjon åtte prosent av omset-

ningen og fire prosent av årsverkene i Norge uten 

Vestlandet.  

 

Den relative andelen av årsverk på Vestlandet in-

nenfor ikke-fornybar energiproduksjon er med 

andre ord nesten fire ganger høyere sammenlignet 

med landet for øvrig. Altså har næringen en relativ 

styrkeposisjon på Vestlandet.  

 

Omfanget, målt i årsverk, er størst i Rogaland, etter-

fulgt av henholdsvis Hordaland, Akershus og Møre 

og Romsdal. Rogaland er arbeidsstedsfylke for 30 

prosent av årsverkene i næringen, mens dette tallet 

er 16 prosent for Hordaland. Akershus er desidert 

størst av de gjenværende fylkene, med 11 prosent 

av årsverkene, etterfulgt av Møre og Romsdal med 

7 prosent.  

 

Ikke-fornybar energiproduksjon består i all hoved-

sak av olje- og gassutvinning i Nordsjøen. Dette be-

tyr at næringen er i en spesiell situasjon både med 

tanke på at ikke alle er sysselsatt på fastlandet rent 

geografisk, og at arbeidstidsordningene åpner for at 

de sysselsatte er bosatt ikke bare i alle deler av 

Norge, men også i utlandet. Dette gjør næringsana-

lyser noe mer utfordrende enn de tradisjonelt er 

med tanke på den administrative inndelingen av 

Norge i kommuner og fylker. 

 

I alt var om lag 13 200 årsverk registrert med ar-

beidssted på sokkelen sør for 62 grader nord, jf. 

tekstboks 5.2. I våre nøkkeltallsberegninger inngår 

disse virksomhetene i ‘Norge for øvrig’ og er altså 

ikke en del av Vestlandet. Kun de administrative 

støttefunksjonene tilknyttet sokkelvirksomhetene in-

kluderes i næringen på Vestlandet dersom de har 

registrert besøksadresse i regionen.  

 

Selv om vi ikke med sikkerhet kan si at noen av 

disse årsverkene er bosatt på Vestlandet, er det ri-

melig å forvente at en viss andel er det. På denne 

måten kan vi betrakte omfanget av årsverk som et 

nedre mål på omfanget av næringen for Vestlandet.  

 

Betydelig reduksjon i sysselsettingen siden 2014  

En måte å illustrere utviklingen i næringens omfang 

er ved å se på antall årsverk. Utviklingen på Vest-

landet sammenlignes med utviklingen i næringen i 

Norge for øvrig og Oslo i figur 5.1. 

 

Ikke-fornybar energiproduksjon hadde en sterk sys-

selsettingsvekst, på linje med landet for øvrig, i pe-

rioden 2003-2014, jf. figur 5.1. Den gjennomsnittlige 

sysselsettingsveksten på Vestlandet var på om lag 

fem prosent årlig i perioden, noe lavere enn i landet 

for øvrig som hadde en vekst på seks prosent.  

 

Næringen opplevde derimot et fall i antall årsverk på 

fem prosent på Vestlandet fra 2014 til 2015. Årsend-

ringen var på minus fire prosent i landet for øvrig. 

Antall årsverk i 2016 var 19 prosent lavere enn i 

2015 på Vestlandet, mens det var 15 prosent lavere 

i landet for øvrig.  
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Reduksjonen i sysselsettingen etterfulgte oljepris-

fallet høsten 2014 med tilhørende dårligere fram-

tidsutsikter for næringen. Reduserte priser medførte 

at aktørene i næringen gjennomførte betydelige inn-

sparinger, herunder permitteringer og oppsigelser 

som forklarer det drastiske fallet i sysselsettingen i 

2015 og 2016.  

 

Kraftig reduksjon i omsetningen som følge av olje-
prisfallet  

Utviklingen i næringen er tett koblet til oljeprisen, 

særlig når vi betrakter verdibegreper som omset-

ning. Som vi ser av figur 5.3, ser omsetningen ut til 

å reagere raskere på endringer sammenlignet med 

hva tilfellet er for årsverk. Endringene vi observerer 

bestemmes i stor grad av priseffekter, og det har 

ikke nødvendigvis vært tilsvarende endring i pro-

duksjonsvolum.  

 

Oljeprisen opplevde kraftige fall rundt finanskrisen i 

2008/2009 og høsten 2014 etter en periode med 

oppgang. Dette mønsteret kan vi lese direkte ut av 

utviklingen i omsetningen, jf. Figur 5.3. Samtidig 

som oljeprisen har falt har vi dratt nytte av å ha en 

egen valuta og et flytende valutakursregime, som 

har ført til en kraftig svekkelse av kronen i takt med 

oljeprisendringen. Dette har dempet påkjenningen 

av oljeprisfallet for næringen.  

 

Fra start til slutt har omsetningen økt med 74 pro-

sent i perioden 2003-2016, noe som er 13 prosent-

poeng mer enn i landet for øvrig utenom Oslo.  

 

Figur 5.1 

Årsverk for ikke-fornybar energiproduksjon på Vest-
landet, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. Indeks 
(2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 5.2 

Omsetning for ikke-fornybar energiproduksjon på 
Vestlandet, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. In-
deks (2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 5.3 

Oljepris per fat olje (brent spot). 2003-2017. Dollar.  

 
Kilde: U.S. energy information administration 
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Tekstboks 5.4 
Håndtering av ikke-fornybar energiproduksjon på sokkelen. Typeeksempel basert på 2015-tall. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Enhetsregisteret muliggjør lokalisering av alle foretaks avdelinger og underenheter. På denne måten 

identifiseres også virksomhet som ikke skjer på fastlands-Norge. Aktiviteten på norsk kontinentalsokkel 

er et eksempel på denne typen aktivitet.  

 

Dette er typisk virksomheter som styres av administrative enheter enten på fastlandet av Norge, eller 

fra internasjonale kontorer. Av tabellen under ser vi at betydelig næringsvirksomhet er geografisk lo-

kalisert på det som kalles ‘Sokkelen sør for 62 grader nord’ i enhetsregisteret. I alt var 39 virksomheter 

med nesten 16 200 sysselsatte registrert på sokkelen i 2015.  

 

Som vi kan se av tabellen omfatter dette typiske kjernevirksomheter i næringen rettet mot ikke-fornybar 

energiproduksjon. Vi har utvinningsselskaper som Statoil og Conoco Phillips, oljeserviceselskaper som 

Schlumberger og Halliburton og støttefunksjoner (kantine, renhold mv.) som ESS.  

 

Alle disse virksomhetene er registrert med postadresser rundt Stavanger, og har administrasjonsakti-

vitet lokalisert i og rundt Stavanger. Næringsvirksomheten knyttet til administrasjon av offshore-aktivi-

teten tilfaller Vestlandet og den enkelte kommune i nøkkeltallsproduksjonen, men ikke de sysselsatte 

og øvrige nøkkeltall registrert på sokkelen. Grunnen til dette er at de ansatte gjerne er bosatt i alle 

deler av Norge så vel som i utlandet, samt at verdiskapingen gjerne tilfaller utenlandske eiere og ak-

sjonærer. 

 

 

Aktivitet på sokkelen i 2015 
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STATOIL ASA AVD STATOIL SOKKELVIRKSOMHET  85 236   8 096   -1 182   5 940  

CONOCOPHILLIPS NORGE EKOFISK  2 498   2 071   2 072   1 520  

ESS SUPPORT SERVICES AS AVD OFFSHORE  829   614   623   1 424  

SCHLUMBERGER NORGE AS AVD OFFSHORE  4 836   1 325   1 739   1 054  

ARCHER AS AVD BORETJENESTER  2 121   1 089   1 137   867  

HALLIBURTON AS AVD OFFSHORE  2 434   866   909   690  

ISLAND OFFSHORE MANAGEMENT AS  584   559   513   690  

KCA DEUTAG DRILLING NORGE AS AVD OFFSHORE  1 580   812   861   647  

DOLPHIN DRILLING AS PROD BORING  -     733   979   584  

TRANSOCEAN OFFSHORE (NORTH SEA) LTD  3 289   680   876   542  

Sokkelen sør for 62 grader nord for øvrig  40 380   2 347   -983   2 222  

Sokkelen sør for 62 grader nord samlet  143 788   19 193   7 544   16 180  
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Verdiskapingen i næringen på Vestlandet har falt 
siden 2014 mye grunnet lavere driftsresultat 

Grunnlaget for framtidig inntektsskaping i næringen 

både på Vestlandet og i Norge for øvrig bestemmes 

i stor grad av næringens lønnsomhet. Standard 

økonomisk teori tilsier at investeringer trekkes mot 

næringer som kaster mest av seg. Med en positiv 

lønnsomhetsutvikling forventes økt aktivitet. For å 

belyse næringens lønnsomhet ser vi nærmere på 

verdiskaping og driftsresultat, jf. Figur 5.5 og 5.6.  

 

Ikke-fornybar energiproduksjon har produsert 

enorme verdier for norsk økonomi. Næringen som 

helhet sto for en firedel av verdiskapingen i norsk 

økonomi samlet i 2003 (verdiskapingen i regns-

kapspliktige foretak). I 2016 er tilsvarende andel re-

dusert til fire prosent. Den drastiske nedgangen i 

verdiskapingen kan i stor grad forklares av betydelig 

dårligere driftsresultat, jf. figur 5.6.  

 

Nesten to tredeler av verdiskapingen knyttet til ikke-

fornybar energiproduksjon kom fra Vestlandet i 

2016. Næringen på Vestlandet fikk derimot verdi-

skapingen redusert med to tredeler fra 2014 til 

2015, hovedsakelig som følger av en forverring av 

driftsresultatene, jf. figur 5.6. Den negative utvik-

lingen i verdiskapingen stagnerte, men fortsatte, i 

2016 med 15 prosent lavere verdiskaping enn i 

2015. Reduksjonen i verdiskaping i 2016 skyldes 

først og fremst fallet i sysselsettingen, som har ført 

til 17 prosents reduksjon i lønnskostnadene i 2016 

sammenlignet med 2015.  

 

Næringen på Vestlandet oppnådde et positivt drifts-

resultat på om lag 14 (15) milliarder i 2016, i mot-

setning til næringen i landet for øvrig som fikk et ne-

gativt driftsresultat på nesten 3 (15) milliarder 

samme år (2015).  

 

Et betydelig fall i priser, og derigjennom omset-

ningsverdi, reduserer inntjening på kort sikt og 

demper utsiktene for framtidig aktivitet. Et raskere 

fall i inntjeningen i forhold til kostnadene er også år-

saken til at vi observerer en betydelig forverring av 

driftsresultatet i næringen, jf. Figur 5.6.  

 

 

 

Figur 5.5 
Verdiskaping for ikke-fornybar energiproduksjon på 
Vestlandet, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. 
Milliarder kroner, løpende priser.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 5.6 
Driftsresultat for ikke-fornybar energiproduksjon på 
Vestlandet, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. 
Milliarder kroner, løpende priser.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Vareeksporten ytterligere redusert siden 2015 på 
Vestlandet 

Ikke-fornybar energiproduksjon sto for hele 67 pro-

sent av de 381 milliarder kroner i vareeksporten fra 

Vestlandet i 2016. I overkant av en tredel av Norges 

eksportkroner kom fra den ikke-fornybare energi-

produksjonen på Vestlandet i 2016.  

 

Ser man perioden 2003-2012 under ett har vareeks-

porten fra ikke-fornybar energiproduksjon på Vest-

landet økt med 143 prosent i verdi, jf. figur 5.7. Til 

sammenligning har vareeksporten fra næringen i 

Norge for øvrig økt med 91 prosent i samme peri-

ode. Næringen på Vestlandet ser altså ut til å ha ut-

viklet seg noe bedre enn i landet for øvrig 2003-

2012.  

 

Siden 2012 har vareeksporten i denne næringen 

sunket både fra Vestlandet og Norge for øvrig. Ikke-

fornybar energiproduksjon på Vestlandet ekspor-

terte varer for 255 (310) milliarder kroner i 2016 

(2015). Siden 2014 er dette er en nedgang på 145 

milliarder, eller om lag en tredel. Tilsvarende reduk-

sjon i næringen i andre deler av landet var noe la-

vere, nemlig 30 prosent.  

 

Vareeksportverdien preges som andre verdibegre-

per av prisen på produktet som omsettes. I dette til-

fellet kan de fallende eksportverditallene for 2015 

og 2016, samt i kjølvannet av finanskrisen i 2008, 

forklares med oljeprisfallene i disse periodene, jf. fi-

gur 5.4.  

 

 

 

  

Figur 5.7 
Vareeksport fra ikke-fornybar energiproduksjon på 
Vestlandet, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. In-
deks (2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Omtrent samme nyetableringstakt på Vestlandet 
som i Norge for øvrig 

Det ble i 2016 (2015) etablert 374 (237) nye virk-

somheter tilknyttet næringen ikke-fornybar energi-

produksjon på Vestlandet. Disse besto i all hoved-

sak av tjenesteleverandører (365).  

 

Etableringsraten per 100 eksisterende virksomheter 

var på 6,21 for Vestlandet, noe lavere enn i Norge 

for øvrig som hadde en andel på 6,33, men over 

Oslo som hadde en andel på 6,14.  

 

I gjennomsnitt for perioden 2003-2013 overlever 84 

prosent av de nyetablerte virksomhetene i næringen 

på Vestlandet i tre år, mens et gjennomsnitt på 75 

prosent overlevde i fem år, dette for perioden 2003 

til 2011.  

 

For den siste femårsperioden blant 2011-årgangen 

av nyetableringer var overlevelsesgraden på 70 

prosent. Av de 184 nyetableringene i 2011 eksis-

terte med andre ord 129 i 2016.  

  

Tabell 5.2 
Overlevelsesrater for ikke-fornybar næring 2003-2016. Vestlandet. 
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2003 
 60  100% 100% 100% 100% 98 % 95 % 92 % 90 % 87 % 83 % 80 % 75 % 68 % 

2004 
  81  100% 98 % 99 % 99 % 91 % 84 % 78 % 77 % 75 % 73 % 70 % 64 % 

2005 
   119  98 % 98 % 97 % 92 % 86 % 84 % 81 % 80 % 77 % 74 % 70 % 

2006 
    110  95 % 92 % 83 % 73 % 68 % 65 % 62 % 58 % 56 % 53 % 

2007 
     161  94 % 83 % 76 % 71 % 65 % 61 % 57 % 55 % 50 % 

2008 
      186  90 % 83 % 74 % 69 % 66 % 61 % 55 % 50 % 

2009 
       128  89 % 86 % 76 % 72 % 63 % 59 % 48 % 

2010 
        144  92 % 89 % 81 % 73 % 68 % 64 % 

2011 
         184  93 % 88 % 82 % 77 % 70 % 

2012 
          271  93 % 85 % 77 % 69 % 

2013 
           232  94 % 87 % 77 % 

2014 
            236  90 % 81 % 

2015 
             237  93 % 

2016 
              374  

 

Note: Populasjonen består kun av aksjeselskap med innleverte årsregnskap per år i perioden 2003-2015 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Bruk av forsknings- og innovasjonsrettede virke-
midler på linje med landet for øvrig 

I 2016 (2015) deltok 14 (13) prosent av virksomhet-

ene i næringen knyttet til ikke-fornybar energipro-

duksjon i forsknings- og innovasjonsrettede virke-

midler18, jf. figur 6.8.I alt omfattet dette 619 (687) 

virksomheter.  

 

Tilsvarende andel i næringen i Norge for øvrig var 

noe lavere, på 13 prosent. Den relative andelen av 

virksomheter i næringen på Vestlandet er dermed 

1,05 (1,04) i 2016 (2015). 

 

Man må forvente at virksomhetene på Vestlandet, i 

alle deler av næringslivet, er minst like innovative 

som tilsvarende virksomheter i andre deler av lan-

det. Gitt at virksomhetene i den ikke-fornybare næ-

ringen er like innovative som næringen i andre deler 

av landet, burde den relative andelen være lik én. 

 

Til tross for at antall deltagende virksomheter i rele-

vante forsknings- og innovasjonsrettede virkemidler 

har steget fra 366 i 2003 til 619 i 2016, har andelen 

sunket jevnt fra 19 til 14 prosent. Tilsvarende har 

andelen deltagende virksomheter i næringen ellers 

i Norge også blitt redusert fra 17 til 13 prosent i 

samme periode.  

 

Når andelene beveger seg i takt på Vestlandet og i 

landet for øvrig, forholder den relative andelen seg 

stabil på rundt én i hele perioden 2003-2016. Varia-

sjonen er ikke stor, og den relative andelen har vært 

tilnærmet lik én siden 2010.  

 

 
 
                                                      
18 Dette omfatter alle programmene i Norges forskningsråd og Skatte-
FUNN, samt Innovasjon Norges OFU/IFU. 

 

  

Figur 5.8 
Bruk av innovasjons- og forskningsrettede virkemidler 
i ikke-fornybar energiproduksjon på Vestlandet 
samlet og i Norge for øvrig. 2003-2016.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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5.2 Fylkene 

5.2.1 Hordaland 

Ikke-fornybar energiproduksjon utgjorde tolv pro-

sent av årsverkene i regnskapspliktige foretak i Hor-

daland i 2016, samme andel som foregående år. 

Næringen sysselsetter med dette en større andel av 

årsverkene i fylket enn næringen på landsbasis, der 

andelen var 6,5 prosent.  

 

Hordaland har en betydelig styrkeposisjon innenfor 

ikke-fornybar energiproduksjon, og utgjør 30 pro-

sent av næringen på Vestlandet og 16 prosent av 

næringen på landsbasis. 

 

De største undergruppene i næringen i Hordaland 

er tjeneste- og utstyrsleverandører. Undergruppene 

sysselsatte om lag 14 000 (16 000) årsverk i fylket i 

2016 (2015).  

 

Tilnærmet all videreforedling i landet skjer i Horda-

land med Statoil sitt raffineri på Mongstad. Raffine-

riet sysselsatte nesten tusen årsverk i 2016. 

Mongstad representerte 99 prosent av all viderefor-

edling på Vestlandet. Prosessanlegget på Kollsnes 

sysselsatte også i underkant av 600 årsverk i 2016.  

 

Mongstad hadde store lønnsomhetsutfordringer i 

2016, som i 2015, med negative drifts- og årsresul-

tater. Også utvinningsselskapene i fylket hadde 

lønnsomhetsproblemer. Wintershall og Statoil 

hadde særlige lønnsomhetsutfordringer, med nega-

tive resultater.  

 

Flere av de store utstyrsleverandørene befinner seg 

i Hordaland, for eksempel Kværner på Stord, One-

seubsea Processing på Sandsli, FMC Kongsberg 

Subsea og Aibel i Bergen. Utvinning og utstyrsleve-

randører sto for tilnærmet hele vareeksporten på 

om lag 52 (67) milliarder kroner i 2016 (2015).  

 

Det ble etablert 133 (113) nye virksomheter i næ-

ringen i 2016 (2015). Nyetableringene var i all ho-

vedsak tjenesteleverandører.  

  

Tabell 5.3 
Nøkkeltall for ikke-fornybar energiproduksjon 2016. Hordaland. 
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Omsetning   109 345      48 025      19 719            154      23 364      18 083  

Driftsresultat      -3 825       -3 713          -471               -2          -819         1 180  

Årsresultat      -3 616       -3 516          -435               -2       -1 134         1 471  

Lønnskostnader     18 926         5 019         1 661              15         7 582         4 649  

Verdiskaping     15 102         1 306         1 190              13         6 763         5 829  

Årsverk     18 954         3 582         1 370              15         8 042         5 945  

Virksomheter        1 856                 9                 3              67         1 503            274  

Nyetableringer1)          7.17               -          33.33           4.48           8.52           6.20  

Eksport     52 297      40 811         3 798               -              147         7 539  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1)  Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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5.2.2 Rogaland 

Rogaland er det fylket på Vestlandet som har den 

tydeligste styrkeposisjonen innenfor ikke-fornybar 

energiproduksjon. Nesten seks av ti årsverk i næ-

ringen på Vestlandet var tilknyttet Rogaland i 2016, 

som er samme andel som i 2015. Fylket hadde i 

2016 en årsverksandel i næringen på landsbasis på 

nesten en tredel.  

 

Næringen utgjorde 32 (27) prosent av lønnskostna-

dene i fylket i 2016 (2015). Den ikke-fornybare næ-

ringen var med den klart største enkeltnæringen i 

fylket i 2015, og vi ser ingen grunn til at dette endrer 

seg i 2016. Selv om vi tar høyde for at våre regns-

kapstall overvurderer lønnskostnadene med rundt ti 

prosent, er næringen uansett den største enkeltnæ-

ringen i fylket.  

 

Tjenesteleverandører er den største undergruppen 

i fylket med nesten 19 000 årsverk i 2016. Songa, 

Halliburton og Aker Solutions er noen eksempler på 

store virksomheter i denne undergruppen. Tjenes-

televerandørene drar ned lønnsomheten i næringen 

samlet sett. Gulfmark Norge ser ut til å være den 

enkeltvirksomheten med mest negative driftsresul-

tater i 2016. Transocean, som var «dårligst» i 2015, 

har nest-lavest driftsresultat i 2016.  

 

Utvinning er den andre store undergruppen i Roga-

land med om lag 10 000 årsverk og en vareeksport 

på nærmere 190 milliarder kroner i 2016. De store 

aktørene i denne undergruppen er Statoil, Conoco-

Phillips og Norske Shell. Wintershall og Statoil får 

også tilskrevet en del av sine negative driftsresulta-

ter til utvinning.  

 

Tilnærmet alle sysselsatte årsverk i foredling er 

knyttet til Kårstø prosesseringsanlegg i Tysvær 

kommune. Dette gjør at kommunen, og Rogaland, 

utgjør mye av undergruppens årsverk nasjonalt. 

 

Av de 162 (172) nyetableringene i næringen i 2016 

(2015) var 159 (163) definert som tjenesteleverand-

ører. Etableringsraten målt per eksisterende 100 

virksomhet lå noe lavere i Rogaland sammenlignet 

med Norge for øvrig.  

Tabell 5.4 
Nøkkeltall for ikke-fornybar energiproduksjon 2016. Rogaland. 
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Omsetning   299 398    219 880         4 074      11 271      52 189      11 983  

Driftsresultat     24 406      20 273            788         6 887       -3 377          -165  

Årsresultat    -24 506       -7 701            790            483     -17 488          -589  

Lønnskostnader     37 599      13 711            211              92      18 912         4 674  

Verdiskaping     62 005      33 984            998         6 979      15 535         4 508  

Årsverk     34 993         9 854            271            110      18 799         5 959  

Virksomheter        2 745            126              11              55         2 273            280  

Nyetableringer1)          5.90                 1           9.09           1.82           7.00           3.21  

Eksport   193 010    186 853         2 439               -              110         3 607  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1)  Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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5.2.3 Sogn og Fjordane 

Sogn og Fjordane er det klart minste av de fire fyl-

kene både med tanke på befolkning og andelen av 

næringslivets årsverk på Vestlandet.  

 

Ikke-fornybar energiproduksjon sysselsatte 1 pro-

sent av årsverkene i Sogn og Fjordane i 2016, 

samme som året før. Dette betyr at næringen er un-

derrepresentert i fylket sammenlignet med landet 

for øvrig. Dette gjelder alle undergruppene i næ-

ringen.  

 

Sogn- og Fjordane hadde ingen aktivitet knyttet til 

foredling, og marginale innslag av distribusjon.  

 

Målt som antall årsverk er det i realiteten bare tje-

neste- og utstyrsleverandørene som har et visst inn-

slag av aktivitet i fylket. Utvinning har relativt høy 

omsetning, men kun 51 (55) årsverk. Produksjons-

selskapene Statoil og Engie E&P Norge i Florø eks-

porterte likevel varer for nesten én milliard kroner i 

2016.  

 

Blant tjenesteleverandørene finner vi aktører som 

Saga fjordbase og Ramco Norway, som til sammen 

sysselsatte rundt 110 årsverk i regionen i 2016. 

 

Bilfinger industrial services, som har tre avdelinger i 

fylket, er den største aktøren blant utstyrsleveran-

dørene i fylket med til sammen 100 årsverk og 150 

millioner kroner i omsetning i 2016.  

 

Det ble etablert 18 nye virksomheter i næringen i 

2016, der nesten alle var tjenesteleverandører.  

 

 

  

Tabell 5.5 
Nøkkeltall for ikke-fornybar energiproduksjon 2016. Sogn og Fjordane. 
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Omsetning        2 524         1 148               -                   8            838            530  

Driftsresultat           171            102               -               -12              60              21  

Årsresultat             67             -16               -               -12              42              53  

Lønnskostnader           572              71               -                   2            301            197  

Verdiskaping           743            174               -               -10            361            219  

Årsverk           653              51               -                   1            340            261  

Virksomheter           344                 5               -                11            258              70  

Nyetableringer1)          5.23               -    -          9.09                 7           5.71  

Eksport        1 018            976               -                 -                 -                42  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1)  Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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5.2.4 Møre og Romsdal 

I underkant av elleve (tolv) prosent av årsverkene i 

Møre og Romsdal var knyttet til ikke-fornybar ener-

giproduksjon i 2016 (2015). Dette er over to ganger 

så mye som tilsvarende andel i norsk økonomi sam-

let, som var på 6,5 (5,4) prosent i (2015).  

 

Næringens andel av lønnskostnadene i fylket var 12 

(14) prosent i 2016 (2015), noe som er større enn 

fylkets andel av lønnskostnadene rettet mot vare-

handelen (ti prosent) og bygge- og anleggsvirksom-

het (syv prosent) i 2015. Det er ikke urimelig å konk-

ludere med at fylket har en tydelig spesialisering 

mot ikke-fornybar energiproduksjon sammenlignet 

med landet sett under ett.  

 

Møre og Romsdal har størst innslag av tjeneste- og 

utstyrsleverandører dersom vi ser på antall årsverk. 

Foredling og distribusjon er så godt som ikke til 

stede i fylket.  

 

Av de store tjenesteleverandørene i regionen finner 

vi Prezioso Linjebygg, Farstad Shipping, Olympic 

Crewing og Havila Shipping. Disse aktørene syssel-

satte til sammen nesten 1500 årsverk i 2016. 

På utstyrsleverandørsiden er Rolls Royce helt sen-

tral med avdelinger i Ålesund, Brattvåg og Hjørung-

avåg. Til sammen sysselsatte Rolls Royce i under-

kant av 500 årsverk ved de tre lokalitetene i Møre 

og Romsdal.  

 

Det ble etablert 61 (62) nye virksomheter i næringen 

i 2016 (2015), 51 av disse var tjenesteleverandører 

og 13 var utstyrsleverandører. 

 

  

Tabell 5.6 
Nøkkeltall for ikke-fornybar energiproduksjon 2016. Møre og Romsdal. 

 

N
æ

ri
n

g
e
n

 

s
a
m

le
t 

U
tv

in
n

in
g

 

F
o

re
d

li
n

g
 

D
is

tr
ib

u
s
jo

n
 

T
je

n
e
s
te

- 

le
v
e

ra
n

d
ø

re
r 

U
ts

ty
rs

- 

le
v
e

ra
n

d
ø

re
r 

Omsetning     24 900         8 299               -                56      12 839         3 706  

Driftsresultat      -6 370         2 602               -                 -3       -8 597          -372  

Årsresultat    -22 041            586               -                 -2     -22 017          -608  

Lønnskostnader        6 539            265               -                   8         5 218         1 048  

Verdiskaping           170         2 867               -                   5       -3 379            676  

Årsverk        8 248            189               -                   7         6 712         1 340  

Virksomheter        1 078                 5               -                50            802            221  

Nyetableringer1)          5.66               -    -              -             7.61           4.52  

Eksport        8 969         7 053               -                 -                82         1 834  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1)  Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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5.3 Regionale styrkeposisjoner 

Relative sysselsettingsandeler er et ofte brukt kon-

sept for å studere hvorvidt en region eller land har 

styrkeposisjoner i deler av næringslivet.  

 

Regionale styrkeposisjoner defineres i denne rapp-

orten som relative årsverksandeler i næringsunder-

gruppene i kommunene på Vestlandet i forhold til 

andelene nasjonalt. Ved relative andeler større enn 

én defineres kommunen med en styrkeposisjon i 

den aktuelle undergruppen. Med dette kan vi si noe 

om næringen har en relativt høy tilstedeværelse i 

regionen eller ikke sammenlignet med landet som 

helhet.19 

 

Nærmere 15 prosent av sysselsatte årsverk på 

Vestlandet befinner seg innenfor ikke-fornybar 

energiproduksjon i 2016. Til sammenligning var 3,9 

prosent av årsverkene sysselsatt i næringen i Norge 

utenom Vestlandet samme år. Den relative års-

verksandelen på Vestlandet 3,88. Relative andeler 

av denne størrelsen indikerer en betydelig styrkepo-

sisjon innenfor næringen.  

 

En rekke kommuner er identifisert med styrkeposi-

sjoner i alle deler av næringen. Størst relativ års-

verksandel på Vestlandet samlet finner vi blant for-

edlingsindustrien, som sysselsetter nærmere tolv 

ganger større andel av årsverkene på Vestlandet 

sammenlignet med landet for øvrig.  

 

Det er kun én kommune som har en relativ styrke-

posisjon innenfor foredling, og det er Lindås. Stat-

oils raffineri på Mongstad sysselsatte 850 årsverk i 

2016, og gjør at Lindås kommune oppnår en bety-

delig spesialisering i foredling. En såpass stor en-

keltvirksomhet, som i tillegg utgjør omtrent all 

 
 
                                                      
19 Se en mer utførlig omtale av begrepet ‘regionale styrkeposisjoner’ og 
beregningene i kapittel 3.3. 

aktivitet i undergruppen på landsbasis, gjør at un-

dergruppen framstår som et betydelig styrkepunkt 

for kommunen.  

 

I alt ni kommuner defineres med en relativ styrkepo-

sisjon innenfor produksjon. Størst andel sysselsatte 

årsverk finner vi i de tre kommunene Øygarden, 

Tysvær og Stavanger. Øygarden hadde over halv-

parten av sysselsatte årsverk innen produksjon, 

Stavanger ti prosent.  

 

Gasscos prosessanlegg på Kollsnes og Statoils ter-

minal gir Øygarden en betydelig sysselsetting in-

nenfor foredling. Prosessanlegget på Kårstø gir 

Tysvær deres styrkeposisjon, med sine i underkant 

av 300 sysselsatte årsverk i 2016. Årsaken til Stav-

angers relative styrkeposisjon er mer en konse-

kvens av et større næringsmiljø innen utvinning av 

ikke-fornybare energikilder. Største enkeltvirksom-

het målt etter årsverk er Statoil med sitt hovedkontor 

i kommunen. Av andre store virksomheter finner vi 

Total, Wintershall, Petoro og Centrica Energi.  

 

Statoil har betydelig sysselsetting i andre deler av 

regionen også, samt at vi finner store aktører som 

ConocoPhillips og Shell i undergruppen også. 

 

Kun Stavanger fremstår med en relativ styrkeposi-

sjon innenfor distribusjon. Virksomheter som Lyse 

Neo, Silex Gas Management og Njord Gas Infra-

structure gjør at kommunen får denne styrkeposi-

sjonen.  

 

I alt 25 kommuner har en relativ styrkeposisjon in-

nenfor tjenesteleverandører til ikke-fornybar næ-

ring. Størst årsverksandel finner vi i Herøy, Sola og 

i Austevoll kommune. Nesten halvparten av syssel-

satte årsverk i Herøy befant seg blant 
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tjenesteleverandørene. Sola og Austevoll syssel-

satte henholdsvis 30 og 24 prosent i 2016.  

 

Store enkeltvirksomheter som Olympic Crewing, 

Havila Shipping og Remøy Management Crew gjør 

at Herøy får en relativ styrkeposisjon i næringen.  

 

Halliburton, Baker Hughes og Bilfinger utgjør de 

største tjenesteleverandørene i Sola kommune. 

DOF, Head Energy og Møgster Management er de 

største tjenesteleverandørene i Austevoll.  

 

Blant de største tjenesteleverandørene i regionen 

for øvrig er Songa Offshore (Stavanger), Beeren-

berg Corp (Bergen) og Aker Solutions (Stavanger). 

Disse enkeltvirksomhetene sysselsatte nærmere 

3 500 årsverk i 2016 alene.  

 

I alt 33 kommuner hadde en relativ styrkeposisjon 

innenfor utstyrsleverandører til ikke-fornybar ener-

giproduksjon. Fusa, Meland og Stord hadde størst 

andel årsverk sysselsatt, med mellom 32 og 34 pro-

sent av årsverkene i næringslivet i 2016.  

 

Framo’s avdeling på Fusa, med sine nærmere 360 

sysselsatte årsverk, gir Fusa kommune en relativ 

styrkeposisjon blant utstyrsprodusentene. Framo’s 

avdelinger på Flatøy og Holsnøy gir også Meland 

kommune en styrkeposisjon blant utstyrsleverandø-

rene.  

 

Kværners avdeling på Stord, med sine 1 650 sys-

selsatte årsverk, gir Stord kommune en relativ styr-

keposisjon i næringen.  

 

Kartet på neste side (Figur 5.9) viser enkeltkommu-

ners relative styrkeposisjon i de ulike delene av næ-

ringer knyttet til ikke-fornybar energiproduksjon. 

Som nevnt over kreves det mer enn 25 sysselsatte 

årsverk og en høyere relativ sysselsettingsandel 

enn én. Der en kommune har relative 

styrkeposisjoner i flere undergrupper av næringen 

illustreres den undergruppen med størst/høyest re-

lativ sysselsettingsandel.  

 

De virksomhetene og næringene som er drøftet 

med styrkeposisjoner over er gjenspeiles i forde-

lingen av styrkeposisjonene i kartet. 

 



 
 

68 NØKKELTALL VESTLANDET 2016 | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Figur 5.9 
Relative styrkeposisjoner ikke-fornybar energiproduksjon på Vestlandet. 2016. 

 
Note: Relative styrkeposisjoner defineres som sysselsettingsandelen per undergruppe per kommune delt på undergruppens sysselsettingsan-

del nasjonalt. Verdier over 1 tilsier en styrkeposisjon. Viser kun største verdi, og verdier over 1 i kartet. Vi utelater også alle kommuner med 
færre enn 50 sysselsatte i den aktuelle undergruppen. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 



 

 NØKKELTALL VESTLANDET 2016 | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 69 

Fornybar energiproduksjon er energiproduksjon 

og -distribusjon basert på fornybare energikilder 

som vind og vann, samt biogass. I tillegg omfatter 

næringen distribusjon og handel med elektrisitet ba-

sert på fornybar energiproduksjon samt andre støt-

tetjenester. Vi deler næringen i fire: 

 

▪ Produksjon 

▪ Distribusjon 

▪ Utstyrsleverandører 

▪ Tjenesteleverandører 

 

6.1 Den minste av de fire næringsklyngene 

Fornybar energiproduksjon hadde en omsetning på 

i overkant av 35 (30, 2015-tall i parentes) milliarder 

kroner i 2016 (2015), om lag to prosent av samlet 

omsetning på Vestlandet det året. Næringen hadde 

 
 
                                                      
20 Kilde: SSB, tabell 08308 

5 400 (5 800) årsverk fordelt på 3 500 (3 500) virk-

somheter i 2016 (2015), og er dermed den minste 

av de fire næringene vi studerer. Fornybar energi-

produksjon står for i underkant av fem (fem) prosent 

av årsverkene i de fire klyngene på Vestlandet i 

2016 (2015).  

 

Fornybar energiproduksjon på Vestlandet sto for 

nesten én tredel av næringens årsverk på landsba-

sis i 2016, noe som er godt over regionens andel av 

årsverk nasjonalt, som var på 24 prosent samme år. 

Næringen kan med andre ord sies å være overre-

presentert på Vestlandet. 

 

At nesten én tredel av klyngen befinner seg på Vest-

landet gir mening sett i lys av at regionen sto for om 

lag 40 (39) prosent av den elektriske kraftproduksjo-

nen i Norge i (2015).20  

6 Fornybar energiproduksjon 

Tabell 6.1 
Nøkkeltall for fornybar energiproduksjon 2016. Vestlandet samlet. 
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Omsetning     35 568      18 907         6 273         9 564            824  

Driftsresultat        9 934         7 727         1 920            419  -133  

Årsresultat        8 421         6 427         2 352  -221  -138  

Lønnskostnader        4 835         1 690         1 484         1 392            268  

Verdiskaping     14 770         9 418         3 405         1 812            136  

Årsverk        5 423         1 947         1 719         1 417            340  

Virksomheter        3 537            479              73         2 972              13  

Nyetableringer1)          7.21           1.04               -             8.38           7.69  

Overlevelsesrate2) 79%     

Innovasjon 0,79     

Eksport        2 312         1 554               -                 -              759  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Ansatte og antall virksomheter i reelle tall 
1) Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

2) Andel av nyetableringene i 2013 som overlevde etter tre år. I tillegg til å måtte levere årsregnskap holder vi virksomheter med registrert 
omsetning under 100 000 kroner utenfor analysen. Dette for å få et mer presist bilde av overlevelsesrater blant virksomheter med faktisk 

næringsaktivitet. 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Næringen sto for 1,6 (1,4) prosent av lønnskostna-

dene på Vestlandet i 2016 (2015). Dette er på linje 

med andelen innen overnattings- og serveringsvirk-

somhet 1,8 prosent i 2015 på Vestlandet.21  

 

Av næringens undergrupper var flest årsverk knyttet 

til energiproduksjon med 1 947 (2 169) årsverk i 

2016 (2015). Distribusjon og tjenesteleverandører 

hadde henholdsvis 1 719 (1 568) og 1 417 (1 697) 

årsverk, mens utstyrsleverandører utgjorde 340 

(404) årsverk i 2016 (2015).  

 

En næring i vekst gjennom mesteparten av perio-
den 2003-2016  

Næringens omfang illustreres best ved å se på års-

verk og omsetning. I figur 6.1 og 6.2 sammenlignes 

utviklingen på Vestlandet med utviklingen i næ-

ringen i både Oslo og Norge for øvrig. 

 

Antall årsverk var sju prosent lavere i næringen på 

Vestlandet i 2016 sammenlignet med 2015, om lag 

to prosentpoeng større fall enn i Norge for øvrig uten 

Oslo i samme periode. Utviklingen i antall årsverk i 

næringen har likevel vært sterkere på Vestlandet 

enn i landet for øvrig dersom man ser på hele perio-

den samlet. Etter et relativt sterkt fall i 2010 med på-

følgende opphenting i 2011 lå antall årsverk stabilt 

et par år før fall i 2014 og 2016. I perioden etter 2011 

har antall årsverk i næringen på Vestlandet sunket 

med to prosent, mens antall ansatte har steget med 

fire prosent. Til sammenligning har næringen i 

Norge for øvrig utenom Oslo vært uendret i antall 

ansatte, men marginalt fallende i antall årsverk.  

 

Reduksjonen i årsverk siste år innen fornybar ener-

giproduksjon kan delvis forklares med at noen 

større virksomheter viser reduserte lønnskostnader, 

 
 
                                                      
21 Vi sammenligner lønnskostnadene i næringsklyngen basert på SAFE 
(regnskapspliktige foretak) med lønnskostnader per næring per fylke fra 
Nasjonalregnskapet (SSB: Tabell: 09391). Vi vet at SAFE overvurderer de 

og dermed årsverk, og delvis av bransjeglidning. 

Som drøftet i kapittel 1.1 så er det en betydelig an-

del av virksomhetene innen fornybar energiproduk-

sjon som også har aktivitet rettet mot en eller flere 

av de tre andre næringene. Dette betyr at enkelte 

større utstyrsleverandører i dag er delvis rettet mot 

ikke-fornybar energiproduksjon og maritim. Med 

tanke på de utfordringene disse sektorene opplever, 

så bidrar disse til å redusere omfanget av årsverk 

også i fornybar energiproduksjon. Bransjeglidning 

forklarer derfor delvis utviklingen i de ulike næringe-

nes nøkkeltall.  

 

 

Omsetningen i næringen på Vestlandet var på sitt 

høyeste i 2010, men var i 2016 nesten på samme 

nivå, jf. figur 6.2. I 2016 var omsetningen på Vest-

landet 15 prosent høyere enn i 2015, delvis på 

grunn av høyere strømpriser, jf. figur 6.3. 

samlede lønnskostnadene i økonomien noe (rundt ti prosent), slik at an-
delen i næringsklyngene må betraktes som et øvre estimat.  

Figur 6.1 
Årsverk i fornybar energiproduksjon på Vestlandet, i 
Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. Indeks 
(2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Husholdningene opplevde i 2015 den laveste gjen-

nomsnittsprisen på strøm siden 2005.  

 

 

 

 

Stabilt god lønnsomhet tross variable strømpriser 

For å undersøke næringens lønnsomhet ser vi nær-

mere på utviklingen i verdiskaping og driftsresultat, 

der vi sammenligner Vestlandet med Oslo og Norge 

for øvrig, jf. figur 6.4 og 6.5.  

 

Fallende strømpriser presser lønnsomheten. Som 

man ser av figur 6.5 nådde driftsresultatene både 

på Vestlandet og i Norge for øvrig en topp i 2010. 

Siden falt prisene til et bunnivå i 2015, før de tok seg 

opp i 2016, og lønnsomheten har fulgt etter. Reduk-

sjonen fra 2014 til 2015 på Vestlandet var på 23 pro-

sent, om lag sju prosentpoeng mer enn i Norge for 

øvrig. I 2016 var imidlertid endringen positiv, og inn-

hentet fallet i 2015, med 27 prosent økning på Vest-

landet og to prosentpoeng mer i Norge forøvrig uten 

Oslo.  

 

Verdiskapingen falt også fra 2014 til 2015, men økte 

med 14 prosent til utgangen av 2016 på Vestlandet. 

Over perioden ser man at verdiskapingen følger 

sammen mønster som omsetningen, noe som viser 

hvordan begge disse størrelsene inneholder både 

en pris- og en kvantumseffekt. Fornybar energipro-

duksjon på Vestlandet følger om lag samme utvik-

ling som næringen ellers i landet, både når vi be-

trakter verdiskaping og driftsresultat.  

 

Figur 6.2 
Omsetning i fornybar energiproduksjon på Vestlan-
det, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. Indeks 
(2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 6.3 
Kraftpris i sluttbrukermarkedet ekskl. avgifter 
(øre/kWh). 2003-2015.  

 
Note: Industri var også unntatt treforedling før 2012 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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Lønnskostnadene utgjorde omtrent en tredel av ver-

diskapingen i næringen i 2016, noe som betyr at 

lønnsomheten utgjorde hele to tredeler. Dette er re-

lativt likt gjennom perioden 2003-2016. Den forut 

nevnte fordelingen tyder på en kapitalintensiv næ-

ring.  

 

Næringen på Vestlandet utgjør også en stadig 

større andel av den samlede verdiskapingen i næ-

ringen på landsbasis. Fra å utgjøre 24 prosent i 

2003, sto næringen på Vestlandet for 33 prosent av 

verdiskapingen i den nasjonale næringen i 2016.  

 

Selv om næringen i sin helhet har et positivt drifts-

resultat i 2016, er det deler av næringen som har 

negative resultater. Utstyrsleverandørene opplevde 

i 2016 et negativt driftsresultat på 133 millioner kro-

ner. Bergen Engines hadde et driftsmessig tøft år i 

både 2015 og 2016, og forklarer med dette under-

gruppens negative driftsresultat. Dette forklarer 

også Hordalands negative verdier på driftsresulta-

tet, og forklarer også den negative verdien for års-

resultatet.  

 

Økende, men varierende, vareeksport fra næ-
ringen på Vestlandet 

Vareeksporten fra denne næringen består hovedsa-

kelig av elektrisk energi, men også noe lysgass, 

vanngass, generatorgass og lignende.  

 

For perioden 2003-2016 sett under ett har vareeks-

porten fra fornybar energiproduksjon på Vestlandet 

økt med 232 prosent, jf. figur 6.6. Til sammenligning 

har vareeksporten fra næringen i Norge for øvrig økt 

med 78 prosent i samme periode.  

 

Fornybar energiproduksjon på Vestlandet ekspor-

terte varer for rundt 2,3 milliarder kroner i 2016, og 

utgjorde med dette i overkant av en tredel av næ-

ringens vareeksport på landsbasis.  

 

Figur 6.4 
Verdiskaping i fornybar energiproduksjon på Vest-
landet, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. Milliar-
der kroner, løpende priser.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 6.5 
Driftsresultat i fornybar energiproduksjon på Vest-
landet, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. Milliar-
der kroner, løpende priser.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Noe av utviklingen i vareeksporten kan nok tilskri-

ves variasjoner i strømprisene, jf. figur 6.3. I tillegg 

er det interessant å se den sterke veksten på Vest-

landet fra 2010 til 2011 der regionen ser ut til å ha 

tatt en god ‘markedsandel’ som også ser ut til å ha 

vedvart i perioden fram til 2016.  

 

 

Størst aktivitet i undergruppene distribusjon og 
produksjon 

De tre største virksomhetene målt i antall årsverk er 

BKK Nett (distribusjon) i Bergen, Lyse Elnett (distri-

busjon) i Sandnes og Bergen Engines (utstyrsleve-

randør) i Bergen. Disse hadde alle over 300 ansatte 

i 2016. Blant produksjonsvirksomhetene er BKK 

(med seks avdelinger), Lyse (med tre avdelinger) og 

Statkraft (med tolv avdelinger) de største aktørene.  

 

Den største tjenesteleverandøren målt i antall års-

verk er Fjordkraft med sin avdeling i Fyllingsdalen 

(Bergen).  

 

Ni av de 20 største virksomhetene målt i antall års-

verk tilhørte enten BKK eller Lyse. Uten at dette er 

noen fasit er det tydelig at det eksisterer noen store 

aktører i regionen som kontrollerer mye av næ-

ringens aktivitet både samlet og i undergruppene. 

  

Figur 6.6 
Vareeksport fra fornybar energiproduksjon på Vest-
landet, i Oslo og i Norge for øvrig. 2003-2016. Indeks 
(2003=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Vestlandet Oslo

Landet for øvrig



 
 

74 NØKKELTALL VESTLANDET 2016 | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Over 250 nyetableringer i 2016, de aller fleste tje-
nesteleverandører 

Det var 255 (160) nyetableringer rettet mot fornybar 

energiproduksjon på Vestlandet i 2016 (2015). Nytt 

av nøkkeltallsrapporten for 2016 er at vi stiller krav 

om at nyetablerte virksomheter skal ha registrert 

over 100 000 kroner i omsetning etter etablering. 

Dette for å få et mer presist bilde av virksomheter 

der det faktisk er aktivitet.  

 

Blant de nystartede virksomhetene i årene 2003 til 

2013 overlevde 89 prosent i gjennomsnitt i tre år. 

For nyetableringen i perioden 2003 til 2011 over-

levde i gjennomsnitt 75 prosent i fem år.  

 

Finanskrisen i 2008/2009 vises relativt godt i over-

levelsesratene fordelt etter årganger. Blant de ny-

startede virksomhetene i 2008 eksisterer 48 prosent 

i 2016. Dette er 12 prosentpoeng lavere enn 2007-

årgangen. Det kan være indikasjoner på at de som 

etablerte seg i 2007 i større grad hadde fått fotfeste 

i markedet sammenlignet med de som ble etablert 

like før finanskrisen slo ut i full blomst.  

 

  

Tabell 6.2 
Overlevelsesrater for fornybar næring 2003-2016. Vestlandet. 
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2003  38  100% 100% 100% 100% 97 % 92 % 92 % 92 % 89 % 87 % 84 % 82 % 79 % 

2004   48  100% 100% 100% 100% 94 % 88 % 83 % 81 % 81 % 79 % 77 % 71 % 

2005    73  96 % 97 % 97 % 93 % 86 % 85 % 82 % 81 % 77 % 74 % 71 % 

2006     63  95 % 92 % 84 % 71 % 65 % 62 % 60 % 59 % 56 % 52 % 

2007      100  98 % 88 % 83 % 75 % 68 % 65 % 63 % 62 % 60 % 

2008       128  91 % 84 % 73 % 69 % 66 % 59 % 53 % 48 % 

2009        83  90 % 86 % 73 % 70 % 60 % 53 % 45 % 

2010         72  93 % 92 % 82 % 74 % 71 % 68 % 

2011          111  93 % 87 % 79 % 74 % 68 % 

2012           174  95 % 86 % 76 % 68 % 

2013            141  94 % 89 % 79 % 

2014             115  91 % 83 % 

2015              160  94 % 

2016               255  
 

Note: Populasjonen består kun av aksjeselskap med innleverte årsregnskap per år i perioden 2003-2015 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Relativt lite bruk av forsknings- og innovasjonsret-
tede virkemidler 

I 2016 (2015) deltok 14 (15) prosent av virksomhet-

ene i næringen knyttet til fornybar energiproduksjon 

i forsknings- og innovasjonsrettede virkemidler22, jf. 

figur 6.7. I alt omfattet dette 411 (453) virksomheter.  

 

Tilsvarende andel i næringen i Norge for øvrig var 

fire prosentpoeng høyere i 2016, med 18 prosent 

deltakende virksomheter i de relevante virkemidler. 

Dette betyr at den relative andelen deltakende virk-

somheter på Vestlandet var 0,79.  

 

Til tross for at antall deltagende virksomheter i rele-

vante forsknings- og innovasjonsrettede virkemidler 

har steget fra 218 i 2003 til 411 i 2016, har andelen 

sunket fra 21 til 14 prosent på Vestlandet. Tilsva-

rende har andelen deltagende virksomheter i næ-

ringen ellers i Norge falt fra 20 til 18 prosent i 

samme periode. Etter en fallende relativ andel fram 

til 2009, har den forholdt seg tilnærmet uendret på 

mellom 0,7 og 0,8 fra 2008 til 2016. 

 

Man må forvente at virksomhetene på Vestlandet, i 

alle deler av næringslivet, er minst like innovative 

som tilsvarende virksomheter i andre deler av lan-

det. Dette må i det minste være et mål. Gitt at virk-

somhetene i den fornybare næringen er like innova-

tive som næringen i andre deler av landet, burde 

den relative andelen være lik én. 

 

Virksomhetene på Vestlandet rettet mot fornybar 

energiproduksjon kan med grunnlag i den relative 

andelen ikke sies å benytte virkemiddelapparatet i 

like stor grad som næringen i Norge for øvrig. Bru-

ken av disse virkemidlene indikerer innovasjonsak-

tivitet og omstillingsevne. Det kan derfor være 

 
 
                                                      
22 Dette omfatter alle programmene i Norges forskningsråd og Skatte-
FUNN, samt Innovasjon Norges OFU/IFU. 

interessant å følge utviklingen i indikatoren for å 

være i forkant med å sette inn tiltak om nødvendig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6.7 
Bruk av innovasjons- og forskningsrettede virkemidler 
i fornybar energiproduksjon på Vestlandet samlet 
og i Norge for øvrig. 2003-2016.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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6.2 Fylkene 

6.2.1 Hordaland 

Fornybar energiproduksjon sysselsatte 2 261 (2 

634) årsverk i Hordaland i 2016 (2015). I overkant 

av 40 prosent av næringens årsverk var med dette 

lokalisert i Hordaland.  

 

Næringen utgjorde i underkant av to prosent av 

lønnskostnadene i fylket totalt sett i både 2015 og 

2016. Dette er på linje med andelen årsverk knyttet 

til overnattings- og serveringsvirksomhet i fylket i 

2015 på to prosent.  

 

Aktørene i fylket omsatte for 13 (11) milliarder kro-

ner i 2016 (2015), med størst andel i produksjon og 

tjenesteleverandører.   

 

Årsverkene i næringen er relativt likt fordelt mellom 

undergruppene utenom utstyrsleverandørene, med 

produksjon som største undergruppe med 750 års-

verk i 2016. Utstyrsvelevandørene sysselsatte fær-

rest årsverk med 309.  

Noen av de største virksomhetene målt i antall års-

verk i 2016 var BKKs produksjonsanlegg i Kokstad 

og Dale, samt distribusjonsavdelingen i Bergen, ut-

styrsleverandøren Bergen Engine og tjenesteleve-

randøren Fjordkraft i Bergen.  

 

Tilnærmet all aktivitet knyttet til utstyrsleverandører 

befant seg i 2016 som i 2015 i Hordaland. Bergen 

Engines sysselsatte 308 av 309 årsverk i under-

gruppen i 2016.  

 

Nyetableringsraten i fylket var noe under nivået for 

næringen i landet for øvrig uten Oslo i 2016. Mens 

det ble etablert i overkant av syv virksomheter per 

100 eksisterende virksomhet i Hordaland i 2016, var 

tilsvarende rate 7,8 i landet uten Vestlandet og 

Oslo.   

Tabell 6.3 
Nøkkeltall for fornybar energiproduksjon 2016. Hordaland. 
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Omsetning     13 039         4 781         2 567         4 997            693  

Driftsresultat        2 681         1 938            661            224          -142  

Årsresultat        2 506         1 986            474            196          -150  

Lønnskostnader        1 988            648            543            552            245  

Verdiskaping        4 669         2 585         1 204            777            103  

Årsverk        2 261            750            628            574            309  

Virksomheter        1 081            128              17            931                 5  

Nyetableringer1)          7.68           0.78               -             8.70        20.00  

Eksport        1 031            393               -                 -              638  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1)  Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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6.2.2 Rogaland 

Fornybar energiproduksjon sysselsatte om lag 

1 600 (1 600) årsverk i Rogaland i 2016 (2015), som 

utgjorde 30 prosent av årsverkene i næringen på 

Vestlandet samme år. Andelen årsverk i næringen 

er noe under fylkets sysselsettingsandel av næ-

ringslivet på Vestlandet totalt, som var på 37 pro-

sent i 2016.  

 

I Rogaland omsatte virksomhetene næringen for i 

overkant av 10 (10) milliarder kroner i 2016 (2015). 

To av tre omsetningskroner kom fra produksjon av 

elektrisk energi.  

 

Sysselsettingen i næringen i Rogaland er relativt 

jevnt fordelt på de tre undergruppene produksjon, 

distribusjon og tjenesteleverandører, med hen-

holdsvis 533, 493 og 587 årsverk. Utstyrsleverand-

ører hadde praktisk talt ingen tilstedeværelse i fyl-

ket.  

 

De største virksomhetene befinner seg innen distri-

busjon. Lyse Elnett i Sandnes er den største med 

238 årsverk, etterfulgt av Haugaland Kraft Nett i 

Haugesund med 94 årsverk. Lyse er også den store 

produksjonsaktøren i fylket, med til sammen 262 

årsverk fordelt på 4 avdelinger.  

 

Statkraft (produksjon) og Statnett (distribusjon) er 

også tilstede i Rogaland. I 2016 sysselsatte Stat-

kraft 78 årsverk i Sauda og Suldal, mens Statnett 

sto for 40 årsverk i Sandnes og Sauda.  

 

Det var i tillegg betydelig omfang andre av virksom-

heter med mange årsverk, men med overlappende 

virksomhetsområde. Dette gjelder aktører i NACE 

71.129 (Deepocean Management, Dovre Group 

Projects, Interwell Norway m.fl.).  

 

Det var i alt 128 (118) nyetableringer i næringen i 

2016 (2015), hvorav 126 (113) var tjenesteleveran-

dører. Etableringsraten per 100 eksisterende virk-

somhet i Rogaland var høyere enn i næringen ellers 

i landet.  

  

Tabell 6.4 
Nøkkeltall for fornybar energiproduksjon 2016. Rogaland. 
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Omsetning     10 743         6 409         1 269         3 065                 0  

Driftsresultat        3 762         3 078            540            144               -0  

Årsresultat        3 710         2 771         1 418          -479               -0  

Lønnskostnader        1 483            463            426            594                 0  

Verdiskaping        5 245         3 541            965            738                 0  

Årsverk        1 614            533            493            587                 1  

Virksomheter        1 576              98              14         1 462                 2  

Nyetableringer1)          8.12                 2               -             8.62               -    

Eksport           527            527               -                 -                   0  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1)  Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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6.2.3 Sogn og Fjordane 

Sogn og Fjordane hadde 600 (655) årsverk i den 

fornybare næringen i 2016 (2015). Årsverkene var 

hovedsakelig knyttet til produksjon, men også noe 

innen distribusjon.  

 

Fylket sysselsatte 11 prosent av næringen på Vest-

landet. Næringen utgjorde 2,1 (2,3) prosent av års-

verkene i de regnskapspliktige foretakene i fylket, 

mot 1,1 prosent i Norge utenom Vestlandet og Oslo 

i 2016 (2015). Næringen er med andre ord relativt 

sterkt tilstede i fylket.   

 

Totalt omsatte aktørene i næringen i fylket for om 

lag 6,5 (fem) milliarder kroner i 2016 (2015), og pro-

duksjon sto for fem av disse.  

 

De største produksjonsvirksomhetene var Sunn-

fjord Energi sitt hovedkontor i Førde, Statkraft Ener-

gis avdeling i Luster og E-CO Energis avdeling i 

Aurland. Til sammen sysselsatte disse 175 (270) 

årsverk i Sogn og Fjordane i 2016 (2015).  

 

Det ble i alt etablert 12 (26) virksomheter i 2016 

(2015) rettet mot fornybar energiproduksjon, hvorav 

11 (20) var tjenesteleverandører. Etableringsraten 

av tjenesteleverandører var imidlertid lavere enn for 

undergruppen i landet for øvrig.  

 

  

Tabell 6.5 
Nøkkeltall for fornybar energiproduksjon 2016. Sogn og Fjordane. 

 

N
æ

ri
n

g
e
n

 

s
a
m

le
t 

P
ro

d
u

k
s

jo
n

 

D
is

tr
ib

u
s
jo

n
 

T
je

n
e
s
te

- 

le
v
e

ra
n

d
ø

re
r 

U
ts

ty
rs

- 

le
v
e

ra
n

d
ø

re
r 

Omsetning        6 451         5 127            968            356               -    

Driftsresultat        2 109         1 896            209                 5               -0  

Årsresultat        1 202         1 062            126              14               -0  

Lønnskostnader           531            335            149              47               -    

Verdiskaping        2 640         2 231            358              52               -0  

Årsverk           600            383            173              44               -    

Virksomheter           341            158              23            159                 1  

Nyetableringer1)          3.52                 1               -             6.92               -    

Eksport           421            421               -                 -                 -    
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1)  Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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6.2.4 Møre og Romsdal 

Møre og Romsdal hadde 948 (933) årsverk knyttet 

til fornybar energiproduksjon i 2016 (2015). Fylket 

sto med dette for 17,5 prosent av næringens syssel-

setting på Vestlandet, og fem prosent av næringens 

årsverk på landsbasis.  

 

Fornybar energiproduksjon sto for 1,2 prosent av 

årsverkene i fylket, mot 1,1 prosent i Norge utenom 

Vestlandet og Oslo i 2016. Møre og Romsdal kan 

dermed sies å være om lag lik gjennomsnittet for 

Norge for øvrig når det gjelder denne næringens an-

del av næringslivet.  

 

Årsverkene var i stor grad fordelt mellom tre under-

grupper; produksjon, distribusjon og tjenesteleve-

randører. Distribusjon sto med sine 425 årsverk for 

omtrent dobbelt så mange årsverk som tjenestele-

verandørene. Produksjonsvirksomhetene syssel-

satte 281 årsverk i fylket i 2016. Utstyrsleverandører 

var det få av, men undergruppen er svært liten i om-

fang selv på landsbasis.  

 

De to største virksomhetene befinner seg innen dis-

tribusjon og er Nordmøre Energiverk i Kristiansund 

og Mørenett. Mørenett er fordelt på seks avdelinger 

i fylket; to i Ålesund, én i Ørsta, én i Herøy, én i 

Norddal og én i Vanylven. Nordmøre Energiverk 

sysselsatte 115 årsverk, mens Mørenett sto for til 

sammen 133 årsverk.  

 

Av de 32 (38) nyetableringene i næringen i 2016 

(2015) var 31 (32) tjenesteleverandører. Nyetable-

ringsraten er noe lavere i Møre og Romsdal sam-

menlignet med hva tilfellet er i undergruppen tjenes-

televerandører ellers i landet.  

 

 

 

  

Tabell 6.6 
Nøkkeltall for fornybar energiproduksjon 2016. Møre og Romsdal. 
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Omsetning        5 335         2 590         1 468         1 146            131  

Driftsresultat        1 382            815            510              46              10  

Årsresultat        1 002            607            334              48              13  

Lønnskostnader           833            245            367            198              23  

Verdiskaping        2 215         1 060            877            245              33  

Årsverk           948            281            425            212              30  

Virksomheter           539              95              19            420                 5  

Nyetableringer1)          5.94                 1               -             7.38               -    

Eksport           334            213               -                 -              121  
 

Note: Regnskapstall i millioner. Årsverk og antall virksomheter i reelle tall 
1)  Nyetableringer presenteres per 100 eksisterende virksomhet i aktuelle næring og region 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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6.3 Regionale styrkeposisjoner 

Relative sysselsettingsandeler er et ofte brukt kon-

sept for å studere hvorvidt en region eller land har 

styrkeposisjoner i deler av næringslivet.  

 

Regionale styrkeposisjoner defineres i denne rapp-

orten som relative årsverksandeler i næringsunder-

gruppene i kommunene på Vestlandet i forhold til 

andelene nasjonalt. Ved relative andeler større enn 

én defineres kommunen med en styrkeposisjon i 

den aktuelle undergruppen. Med dette kan vi si noe 

om næringen har en relativt høy tilstedeværelse i 

regionen eller ikke sammenlignet med landet som 

helhet.23 

 

I overkant av én prosent (1,3) av sysselsatte årsverk 

på Vestlandet befinner seg innenfor fornybar ener-

giproduksjon i 2016. Til sammenligning var 0,9 pro-

sent av årsverkene sysselsatt i næringen i Norge 

utenom Vestlandet samme år. Den relative års-

verksandelen på Vestlandet 1,42. En relativ andel 

av denne størrelsen gjør det vanskelig å si at Vest-

landet som region har en relativ styrkeposisjon in-

nen næringen.  

 

En rekke kommuner er identifisert med styrkeposi-

sjoner i alle deler av næringen. Størst relativ års-

verksandel på Vestlandet samlet finner vi blant ut-

styrsleverandører (3,43) og distribusjon (1,56). Som 

vi skal se er omfanget av utstyrsleverandører en 

funksjon av bransjeglidning mellom utstyrsleveran-

dører til maritim og ikke-fornybar energiproduksjon 

og over til fornybar. Det samme gjelder til dels tje-

nesteleverandører også. 

 

I alt 21 kommuner defineres med en relativ styrke-

posisjon innenfor produksjon av fornybar energi. 

 
 
                                                      
23 Se en mer utførlig omtale av begrepet ‘regionale styrkeposisjoner’ og 
beregningene i kapittel 3.3. 

Masfjorden, Eidfjord og Vaksdal er de tre med høy-

est andel sysselsatte årsverk i næringen i 2016. 

Næringen sysselsetter mellom 20 og 30 prosent av 

årsverkene i kommunene i 2016.  

 

Produksjon av fornybar energi er ingen arbeidsin-

tensiv næring, og kommunene med registrerte styr-

keposisjoner er små. I tillegg er næringen liten (målt 

i årsverk) på landsbasis. Like fullt gjør Matre Kraft-

verk og Svartdalen kraft at Masfjorden kommune 

har en relativt høy andel sysselsatte i næringen.  

 

For Eidfjord er det Statkraft og Hardanger Energi 

som er produksjonsvirksomhetene innen fornybar 

energi. For Vaksdal sin del er det BKK (Dale kraft-

verk) og Fjellanger kraftverk som sysselsetter års-

verkene. I tillegg finner vi de store aktørene i næ-

ringen til å være BKK og Lyses produksjonsenheter 

målt etter antall årsverk.  

 

I alt 14 kommuner er registrert med relativt høyere 

årsverksandel innenfor distribusjon av fornybar 

energi sammenlignet med Norge utenom Vestlan-

det i 2016. Størst andel årsverk i næringen finner vi 

i Sunndal, Surnadal og Kristiansund. De tre kommu-

nene har mellom to og tre prosent av årsverkene i 

2016 sysselsatte i næringen.  

 

Statnett, Svorka Energi og Nordmøre Energiverk er 

virksomhetene som gir de tre kommunene en rela-

tivt høy årsverksandel. I tillegg til Nordmøre Energi-

verk så er de største enkeltvirksomhetene i næ-

ringen på Vestlandet som sådan BKK i Bergen, 

Lyse Elnett i Sandnes og Haugaland Kraft i Hauge-

sund.  

 

I alt syv kommuner er registrert med en relativ styr-

keposisjon blant tjenesteleverandører til fornybar 
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energiproduksjon i 2016. De tre kommunene med 

størst andel sysselsatte årsverk i næringen var 

Gjesdal, Herøy og Stavanger. Tjenesteleverandø-

rer til fornybar sysselsatte mellom én og to prosent 

av årsverkene i kommunene i 2016.  

 

Selv med noe bransjeglidning blant tjenesteleveran-

dørene så er det virksomheten Energi System som 

gir Gjesdal styrkeposisjonen innenfor tjenesteleve-

randører til fornybar energiproduksjon. Like full blir 

Ewos og Petropartner International tilskrevet med 

noen få årsverk i næringen, selv om de i realiteten 

tilhører henholdsvis marin og ikke-fornybar energi-

produksjon.  

 

I overkant av 30 årsverk tilskrives tjenesteleverand-

ører til fornybar energiproduksjon i Herøy. Som for 

Gjesdal finner vi noen virksomheter som mest sann-

synlig i all hovedsak leverer tjenester og utstyr til de 

andre næringene, som Marin Teknikk til marin og 

Havyard til maritim, marin og petroleum. Det er like-

vel ikke noe i veien for at disse virksomhetene kan 

levere varer og tjenester også til fornybar, enten i 

dag eller i framtiden.  

 

Der vi forventer mest bransjeglidning blant tjeneste-

leverandørene til fornybar er i Stavanger. Likevel 

ser de store virksomhetene (målt i årsverk) ut til å 

være entydig knyttet til fornybar energiproduksjon. 

Eksempler på tjenesteleverandører i Stavanger er 

Lyse Dialog, Dovre Group, Lyse Energisalg og Sie-

mens. Noe innslag av mer petroleumsrettede virk-

somheter finner vi, men i begrenset omfang sam-

menlignet med de vi mener er mer entydig knyttet til 

fornybar energiproduksjon.  

 

De største tjenesteleverandørene som sådan på 

Vestlandet er Fjordkraft, Lyse og ICAP Energy. Den 

største enkeltvirksomheten Fjordkrafts avdeling i 

Fyllingsdalen sysselsatte 118 årsverk i 2016. Det er 

med andre ord snakk relativt mindre virksomheter 

sammenlignet med de andre næringene vi studerer 

her. Kun to kommuner er registrert med relativt høy-

ere årsverksandel innenfor utstyrsproduksjon rettet 

mot fornybar energiproduksjon sammenlignet med 

Norge utenom Vestlandet i 2016. De to kommunene 

er Haram og Bergen. Næringene i begge kommu-

nene sysselsetter derimot henholdsvis 1,0 og 0,3 

prosent av årsverkene i de respektive kommunene.  

 

Blant utstyrsprodusenter til fornybar-næringen fin-

ner vi, som forventet, en betydelig bransjeglidning 

blant virksomhetene. Særlig gjelder dette Bergen 

Engines, som registreres med 308 årsverk i næ-

ringen i 2016. Bergen Engines leverer i all hovedsak 

varer og tjenester til maritim og petroleum i dag, 

men på grunn av at de befinner i NACE-koden som 

omfatter produksjon av motorer og turbiner blir en 

del av aktiviteten deres tilskrevet utstyrsleveranser 

til fornybar. Metoden overvurderer aktiviteten i næ-

ringen noe når situasjonen er slik at virksomhetene 

retter seg mot de markedene med best inntjening, 

som de siste tiårene har vært petroleum og maritim 

fremfor fornybar. I framtiden kan dette like fullt snu, 

og overgangen til en grønnere økonomi kan bidra til 

at Bergen Engines produserer en (større) andel av 

sine varer til fornybar i stedet for eller i tillegg til pe-

troleumsrettet produksjon.  

 

Kartet på neste side (Figur 6.8) viser enkeltkommu-

ners relative styrkeposisjon i de ulike delene av næ-

ringer knyttet til fornybar energiproduksjon. Som 

nevnt over kreves det mer enn 25 sysselsatte års-

verk og en høyere relativ sysselsettingsandel enn 

én. Der en kommune har relative styrkeposisjoner i 

flere undergrupper av næringen illustreres den un-

dergruppen med størst/høyest relativ sysselset-

tingsandel.  

 

De virksomhetene og næringene som er drøftet 

med styrkeposisjoner over er gjenspeiles i forde-

lingen av styrkeposisjonene i kartet. 
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Figur 6.8 
Relative styrkeposisjoner fornybar energiproduksjon på Vestlandet. 2016. 

 
Note: Relative styrkeposisjoner defineres som sysselsettingsandelen per undergruppe per kommune delt på undergruppens sysselsettingsan-

del nasjonalt. Verdier over 1 tilsier en styrkeposisjon. Viser kun største verdi, og verdier over 1 i kartet. Vi utelater også alle kommuner med 
færre enn 50 sysselsatte i den aktuelle undergruppen. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Samfunnsøkonomisk analyse har etablert en data-

base med alle innleverte årsregnskap for regns-

kapspliktige foretak i perioden etter 2003, kalt Sam-

funnsøkonomisk analyses foretaks- og enhetsregis-

ter (SAFE). SAFE sammenstiller Foretaksregisteret 

med Enhetsregisteret, noe som gjør databasen 

særlig nyttig dersom en ønsker å se på en rekke for-

hold, for eksempel den regionale fordelingen av næ-

ringsaktivitet.  

 

Enhetsregisteret ble opprettet i 1995 og inneholder 

samtlige norske foretak. Alle som stifter et enkelt-

mannsforetak må registrere seg i registeret.  

 
Foretaksregisteret ble opprettet i 1988 og har an-

svaret for registrering av alle norske og utenlandske 

foretak i Norge. Registeret skal sikre rettsvern og 

økonomisk oversikt, og er en viktig kilde til informa-

sjon om aktørene i norsk næringsliv.  

 

Alle næringsdrivende foretak, både med begrenset 

og ubegrenset ansvar, plikter å registrere seg i Fo-

retaksregisteret. Det samme gjelder enkeltperson-

foretak som bedriver handel med innkjøpte varer el-

ler har mer enn fem ansatte. Øvrige enkeltperson-

foretak kan registrere seg på frivillig grunnlag.  

 

De aller fleste virksomhetene i Foretaksregisteret er 

regnskapspliktige. Hvorvidt foretaket er regnskaps-

pliktig eller ikke bestemmes av organisasjonsform 

og foretakets størrelse. Følgende virksomheter har 

regnskapsplikt: 

 
▪ Alle aksjeselskaper (AS) og allmennaksjesel-

skap (ASA) 

▪ Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre del-

takerlignende selskaper som oppfyller ett av 

følgende kriterier: 

o Fra og med fem millioner i salgsinntekt 

o Gjennomsnittlig antall ansatte på mer 

enn fem årsverk 

o Antall deltakere flere enn fem 

o Minst én av deltakerne er juridisk per-

son med begrenset ansvar 

▪ Enhver som driver enkeltpersonforetak og som 

i året samlet oppfyller én av følgende: 

o Eiendeler med verdi over 20 millioner 

kroner 

o Gjennomsnittlig antall ansatte større 

enn 20 årsverk 

▪ Samvirkeforetak og økonomiske foreninger 

med salgsinntekter over to millioner 

▪ Andre foreninger som i regnskapsåret som 

oppfyller én av følgende: 

o Eiendeler med verdi over 20 millioner 

kroner 

o Gjennomsnittlig antall ansatte større 

enn 20 årsverk 

▪ Borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssam-

eier med et visst antall seksjoner (jf. Eiersek-

sjonsloven §44) 

▪ Stiftelser 

▪ Andre som etter særskilt bestemmelse i eller i 

medhold av lov har regnskapsplikt 

▪ Utenlandsk foretak som utøver eller deltar i 

virksomhet her i riket eller på norsk kontinen-

talsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter 

norsk intern lovgivning. 

Der det gjelder størrelsesordener inntrer regnskaps-

plikten først når grensen er passert to år på rad. Er 

man først regnskapspliktig må man være under 

grensen to år på rad for at regnskapsplikten skal 

opphøre. 

 

Årsregnskapene sendes fra og med 1. januar 2015 

elektronisk til Regnskapsregisteret (som er en del 

av Altinn) innen én måned etter at det er fastsatt av 

generalforsamlingen eller tilsvarende organ. For å 

unngå forsinkelsesgebyr må komplett årsregnskap 

være innsendt senest 31. august. Dersom årsregn-

skapet har avslutningsdato i perioden 01.01-30.06 

er tilsvarende frist senest 28. februar. 
 

 

SAFE inneholder komplett årsregnskap for alle 

regnskapspliktige foretak i perioden etter 2003. 

Dette muliggjør en rekke analyser av foretakenes 

næringsvirksomhet. Videre inkluderer databasen 

Appendiks A – Datagrunnlag 
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øvrige kjennetegn som firmaadresse, firmanavn og 

geografiske kjennetegn.  

 

SAFE inkluderer om lag tre millioner årsregnskap 

per oktober 2016. For 2015 inneholder databasen 

omtrent 275 000 unike foretak. 

 

SAFE inneholder en fullstendig oversikt over nøk-

kelvariablene som er benyttet i prosjektet. Disse er:  

  

• Ansatte 

• Årsverk 

• Omsetning 

• Verdiskaping 

• Driftsresultat 

• Årsresultat 

• Nyetableringer 

• Overlevelsesrate 

• Vareeksport 

 

Ved å benytte informasjon fra Enhetsregisteret til-

nærmer vi oss det reelle bildet av den økonomiske 

aktiviteten i regionen. Samfunnsøkonomisk analy-

ses Foretaks- og Enhetsregister (SAFE) kobler 

regnskapstall for alle regnskapspliktige foretak med 

informasjon fra Enhetsregisteret for nettopp dette 

formålet. Ved å benytte sysselsettingsandeler i un-

derenheter kan den økonomiske aktiviteten fordeles 

mer realistisk i henhold til der den faktisk skjer.  

 

Tabell 7.1 

Informasjon om SAFE 

 Norge 

Antall unike foretak i 2015 289 637 

Andel med kommunenummer 100 % 

Andel med besøksadresse 77,9 % 

Andel med NACE-tilhørighet 94,3 % 
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Årsverk beregnes med utgangspunkt i virksomhet-

enes lønnskostnader og nasjonale lønnskostnader 

per årsverk per næring fra nasjonalregnskapet.  

 

Lønnskostnader er en robust regnskapsstørrelse 

som på en mer entydig måte illustrerer arbeidsinn-

satsen som legges ned i en virksomhet sammenlig-

net med antall ansatte. Antall ansatte registreres i 

Foretaksregisteret via a-meldingen. Dette betyr at 

alle som har stått på lønningslisten et enkelt år telles 

som én ansatt. For ikke å overvurdere arbeidsinn-

satsen beregner vi derfor årsverk.   

 

For å beregne årsverk henter vi årsverk i heltids-

ekvivalenter for lønnstakere og lønnskostnader fra 

SSBs nasjonalregnskapstabell 09174: Lønn, sys-

selsetting og produktivitet, etter næring. Denne sta-

tistikken bruker nasjonalregnskapets næringsgrup-

pering, som kalles A64. Vi bruker lønnskostnader 

per årsverk basert på disse dataene, før vi kobler 

disse opp mot vår regnskapsdatabase (SAFE). 

Hvert foretaks lønnskostnader deles så på hver næ-

rings lønnskostnad per årsverk, der sistnevnte kom-

mer fra nasjonalregnskapet. Dette gir oss antall års-

verk i hvert foretak.  

 

Verdiskaping er et lønnsomhetsmål definert som 

summen av foretakets driftsresultat og lønnskostna-

der. Indikatoren er en viktig størrelse, da den angir 

et inntektsmål for både for de ansatte (lønnsinntek-

ter), bedriftseiere (overskudd etter skatt) samt stat 

og kommune (inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og 

selskapsskatt). Beregnes som summen av lønns-

kostnad og driftsresultat.  

 

Driftsresultat er resultatet av driften i foretaket, de-

finert som differansen mellom driftsinntekter og 

driftskostnader. Indikatoren er uavhengig av de fi-

nansielle og ekstraordinære postene, og angir av-

kastningen på driften til de som har skutt inn kapital 

i foretaket – altså både eiere og långivere.  

Årsresultat defineres som resultatet etter ordinære 

poster (driftsresultatet), ekstraordinære poster og 

skatt. De ekstraordinære postene er engangsposter 

som inneholder for eksempel nedleggelseskostna-

der, altså uvanlige, men vesentlige utgifter eller inn-

tekter. Årsresultatet angir avkastningen på egenka-

pitalen som eierne har i foretaket. 

 

Omsetning er et foretaks driftsinntekter, fratrukket 

både offentlige tilskudd og gevinst ved salg av an-

leggsmidler. Skatter og særskilte offentlige avgifter 

tilknyttet salg er inkludert i omsetningen, men mer-

verdiavgift ikke er inkludert.  

 

Nyetableringer er en indikator som kan belyse in-

novasjon og næringens utvikling. Nyetableringen 

kan beregnes for alle foretak som er registrert aktive 

i perioden etter 2003 fra SAFE, samt alle virksom-

heter som er aktive i dag gjennom etableringsdatoer 

fra Enhetsregisteret.  

 

SAFE muliggjør beregninger av alle foretakenes og 

virksomhetenes (underenheter og ikke-regnskaps-

pliktige foretak) alder basert på informasjon om stif-

telsesdato.  

 

SAFE muliggjør beregninger av overlevelsesrater 

for foretak siden 2003, og alle virksomheter fra og 

med 2016. Dette er gjort for alle aktuelle nærings-

undergrupper eller næringer for alle deler av Vest-

landet. Overlevelsesratene er beregnet i SAFE ved 

å benytte Enhetsregisterets informasjon om virk-

somheter enten er under avvikling eller konkurs, slik 

at vi for alle årganger fra 2003 kan beregne andelen 

virksomheter som fortsatt er aktive i påfølgende år.  

 

Vareeksport er innenlandsk produserte varer som 

sendes ut av Norges. Dette inkluderer også eksport 

av utenlandsk produserte varer som har blitt impor-

tert til Norge for videreforedling. Datagrunnlaget er 

SSBs tabell: 08801: Utenrikshandel med varer, etter 

Appendiks B – Definisjon av nøkkeltall 
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varenummer (HS) og land. Varene er gruppert etter 

HS, som er en internasjonal toll- og statistikknomen-

klatur. Disse varekodene kan kobles til næring ved 

hjelp av korrespondansetabell fra SSB.  

 

Ved å dele vareeksport etter næring på produksjon 

etter næring fra nasjonalregnskapet24, får man eks-

portintensitet etter næring. Denne statistikken kob-

les på vår regnskapsdatabase (SAFE) og multipli-

seres med salgsinntekter i hvert enkelt foretak, for å 

lage tall for vareeksport per foretak.  

 

For å ta høyde for mangelfulle regnskapsdata på 

det aller mest detaljerte nivået, grupperer vi NACE 

noe. Dette jevner ut utslag i både salgsinntekter fra 

SAFE og vareeksport fra SSB. Vi utelater nærings-

koder der samlet vareeksport per år er under 50 mil-

lioner kroner.  

 

Virksomheters bruk av innovasjons- og forsk-

ningsrettede virkemidler er en indikator for virk-

somhetenes innovasjonsomfang. Innovasjonsom-

fanget sier noe om virksomhetenes evne til fornying, 

omstilling og verdiskaping, og indikerer med dette 

også soliditet. Hvorvidt næringen i regionen er over- 

eller underrepresentert i virkemiddelapparatet indi-

kerer næringens og regionens innovasjonsomfang 

sammenlignet med tilsvarende miljøer i landet for 

øvrig. 

 

Indikatoren for virksomhetenes innovasjonsomfang 

hentes fra Samfunnsøkonomisk analyses Sam-

spillsdatabase (SSDB). SSDB inneholder informa-

sjon om alle støttemottakere fra det norske næ-

ringspolitiske virkemiddelapparatet.  

 

Vi ønsker å isolere virkemidlene som rendyrker virk-

somheter som satser på forskning, utvikling og 

 
 
                                                      
24 SSBs tabell: 09170: Produksjon og inntekt, etter næring 

innovasjon (FoUoI). Forskning og utvikling er viktige 

forutsetninger for innovasjon. Vi identifiserer virk-

somhetene som deltar i Norges forskningsråds pro-

grammer og Innovasjon Norges IFU/OFU, samt den 

rettighetsbaserte ordningen SkatteFUNN. Dette er 

tre nasjonale virkemidler rettet mot virksomheter 

som i utgangspunktet bedriver en omfattende sat-

sing på forskning og utvikling og innovasjon.  

 

Det er viktig å huske at dette er en indikator for in-

novasjonsomfang. Virksomheter kan bedrive egen-

finansiert forskning og utvikling uten at virkemiddel-

apparatet er koblet inn. Det finnes også andre støt-

teordninger som bidrar til FoUoI. Indikatoren indike-

rer like fullt de forsknings- og innovasjonsmessige 

tyngdepunktene geografisk for de ulike næringene. 

 

Den relative andelen brukere av innovasjons- og 

forskningsrettede virkemidler på Vestlandet, sam-

menlignet med tilsvarende brukere i resten av norsk 

næringsliv, sier noe om næringene på Vestlandet er 

over- eller underrepresentert i virkemiddelappara-

tet. Relative andeler større enn én indikerer at virk-

somhetene i næringen er overrepresentert. Andeler 

lik én indikerer at de er på lik linje med næringslivet 

for øvrig med tanke på innovasjonsomfang. 
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3.111 Hav- og kystfiske           0.8   0.2      

3.112 Hvalfangst           1         

3.12 Ferskvannsfiske           0.48 0.52        

3.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og 
pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur 

           1        

3.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kyst-
basert akvakultur 

           1        

3.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakul-
tur 

             1      

3.221 Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i 
ferskvannsbasert akvakultur 

           1        

3.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvanns-
basert akvakultur 

           1        

3.223 Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert akvakul-
tur 

             1      

6.1 Utvinning av råolje 1                   

6.2 Utvinning av naturgass 1                   

9.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og 
naturgass 

   1                

9.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og 
naturgass 

   1                

10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk             1       

10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr             1       

10.203 Produksjon av fiskehermetikk             1       

10.209 Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og 
fiskevarer ellers 

            1       

10.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett             1       

10.91 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold          0.52          

Appendiks C – Definisjoner av næringer 
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19.2 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter  1                  

28.11 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt 
motorer til luftfartøyer og motorvogner 

        0.5          0.5 

28.12 Produksjon av komponenter til hydraulisk og 
pneumatisk utstyr 

   0.17 0.77          0.04 0.01  0.01  

28.13 Produksjon av pumper og kompressorer ellers    0.01 0.91          0.07    0.01 

28.14 Produksjon av kraner og ventiler ellers     0.89              0.11 

28.15 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger 
og andre innretninger for kraftoverføring 

                  1 

28.21 Produksjon av industri- og laboratorieovner 
samt brennere 

    0.5              0.5 

28.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til 
skip og båter 

    0.43              0.57 

28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers    0.12 0.44          0.02   0.05 0.11 

28.29 Produksjon av maskiner og utstyr til generell 
bruk, ikke nevnt annet sted 

    0.53          0.19    0.14 

30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn     0.13          0.35    0.21 

30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler     1               

30.114 Produksjon av annet flytende materiell     0.25          0.25   0.25  

30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på 
skip over 100 br.tonn 

    0.09          0.01    0.76 

30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på ol-
jeplattformer og moduler 

    1               

30.12 Bygging av fritidsbåter               0.09    0.02 

33.12 Reparasjon av maskiner    0.1 0.69          0.09     

33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter    0.03 0.13          0.13   0.39 0.19 

33.2 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr     0.23         0.13 0.13    0.23 

35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft      1              

35.112 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft      1              

35.113 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel      1              

35.114 Produksjon av elektrisitet fra naturgass      1              

35.119 Produksjon av elektrisitet ellers      1              

35.12 Overføring av elektrisitet       1             

35.13 Distribusjon av elektrisitet       1             

35.14 Handel med elektrisitet        1            

35.21 Produksjon av gass      1              

35.22 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett   1                 

35.23 Handel med gass gjennom ledningsnett       1             
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49.5 Rørtransport   1                 

50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer                1    

50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer                1    

50.201 Utenriks sjøfart med gods                1    

50.202 Innenriks sjøfart med gods                1    

50.203 Slepebåter                1    

50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for 
offshore 

   1                

52.221 Drift av havne- og kaianlegg                  1  

52.222 Redningstjeneste                  1  

52.223 Forsyningsbaser    1                

52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers                  1  

52.24 Lasting og lossing                  0.98  

52.291 Spedisjon   0.04               0.33  

52.292 Skipsmegling                0.05  0.95  

71.122 Geologiske undersøkelser    0.97    0.03            

71.123 Kart og oppmåling                  0.17  

71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet    0.64    0.16          0.05  

71.2 Teknisk prøving og analyse    0.51    0.02      0.02    0.26  

72.11 Forskning og utviklingsarbeid innen biotekno-
logi 

             0.46      

72.19 Annen forskning og annet utviklingsarbeid in-
nen naturvitenskap og teknikk 

   0.03    0.02      0.57    0.02  

77.34 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell              0.62    0.38  

78.1 Rekruttering og formidling av arbeidskraft    0.03                

78.2 Utleie av arbeidskraft    0.03            0.04  0.03  
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