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POLITISK ANBEFALING 
Oljeindustrien og leverandørindustrien står foran en stor krise, og uten tiltak 
fra politikken er det stor fare for at arbeidsplasser og kompetanse som vil være 
helt avgjørende i den grønne omstillingen, forsvinner. Samtidig har Norge et 
behov for nye grønne næringer som kan lede landet ut av en ensidig 
avhengighet av olje og gass. En satsing på havvind kan både gi oppdrag til 
leverandørindustrien og åpne nye markeder for norsk industri.  
Som det framgår i denne rapporten fra Taran Thune og Håkon Normann fra 
UiO og Markus Steen og Tuukka Mäkitie fra Sintef Digital, har 
leverandørselskaper tidligere økt aktiviteten i havvind i perioder der 
oljeprisen har falt, senere å avta igjen når oljeprisen har økt. Tidligere 
satsinger på havvind har altså ikke ført til en langsiktig utbygging av 
havvind og omstilling av industrien mot grønne prosjekter. Derfor må 
en politisk strategi for varig omstilling på plass.  

Mangelen på pilotanlegg og et hjemmemarked for havvind er en av de største 
barrierene for videreutvikling av norsk havvind. Dessuten har en variabel 
interesse fra myndighetene svekket insentivene til å bygge opp en 
internasjonalt konkurransedyktig norsk havvindindustri. Dette holder ikke 
om Norge skal bygge opp havvind som et varig grønt bein for norsk 
økonomi. 

Den rådende koronakrisen og den kommende klimakrisen stiller store 
krav til en mer aktiv økonomisk politikk som både kan lede norske 
virksomheter ut av krisen og møte fremtidens utfordringer. Ambisiøs 
politikk er nødvendig hvis en havvindsatsing skal bli langsiktig og ikke 
bare en «grønn flørt». Derfor mener vi at det trengs umiddelbare tiltak 
for havvind: 

1. Staten må stille krav om elektrifisering av nye felt gjennom utbygging 
av to havvindparker som forutsetning for krisepakken til oljenæringen 
som nå er til behandling i Stortinget.  
 

2. Om nødvendig, må staten gå inn med kapital (eierskap) for å redde 
leverandørbedrifter som trues av nedleggelse og styre dem inn mot 
grønn industriutvikling, blant annet havvind.  
 

De umiddelbare tiltakene må forankres i og følges opp med en ambisiøs og 
langsiktig strategi:  

3. Sett et ambisiøst mål for utbyggingen av havvind på norsk territorium. 
Et mulig nivå er 30 GW utbygd kapasitet for levering til Norge og 
Europa innen 2040. 
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4. Sett et mål for den norske statens klimapolitiske bidrag til utbygging 
av havvind på andre lands territorium. Norge har finansielle muskler 
til å framskynde utbyggingen av en enorm kapasitet.  

5. Sett mål for hvordan denne klimapolitiske innsatsen globalt skal bidra 
til å skape og trygge grønne arbeidsplasser nasjonalt. Selv der 
utbyggerlandet krever mye lokalt innhold (jobb til egne virksomheter) 
i utbygging og drift, vil flere av de mest avanserte og høyteknologiske 
delene av prosessen kunne tilfalle norske virksomheter med 
verdensledende systemer og teknologi. En slik strategi styrker også det 
økonomiske grunnlaget for de manuelle produksjonsarbeidsplassene i 
Norge.  

6. Sats på utvikling, demonstrasjon, skalering og eksport av havvind. 
Forskning og innovasjon er viktig, men også bredere tiltak må på plass. 
Leverandørindustrien trenger støtte for å tilpasses til nye markeder. 
Nye innovasjoner må få støtte til demonstrasjon og skalering, og også i 
eksportleddet trengs tiltak. Derfor bør man se på styrking og utvikling 
av mandatet til eksisterende virkemidler som Eksportkreditt Norge, 
GIEK og å opprette nye programmer for å støtte utvikling og 
demonstrasjon av ulike flytende vindkonsepter.  

 

Andre land – som Danmark, Tyskland, Storbritannia og Spania – har allerede 
satt tydelige mål for utbyggingen av havvind. Norge har ikke det. Det er 
overhengende fare for at Norge blir aktuerutseilt av andre land med mer aktiv 
og ambisiøs politikk for omstilling og at vi dermed mister det 
konkurransefortrinnet vi nå har på grunn av vår offshorekompetanse.    

 

 

 

 

 
 

OSLO, 19.5.2020 

 
Magnus E. Marsdal 
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Innledning og hovedbudskap 

Havvind har en 20-årig historie i Norge, men frem til relativt nylig har havvind primært vært å anse 
som et motkonjunkturtiltak for selskaper som har oljebransjen som sitt hovedmarked. Manglende 
langsiktig oppmerksomhet og investeringer fra både selskaper og fra myndighetene har ført til en 
svakere utvikling av havvindnæringen enn det det trolig er potensiale for.  

Forskere ved UiO og Sintef har fulgt utviklingen av norsk havvindnæring med argusøyne i en rekke år. 
I dette notatet oppsummerer vi kunnskap om hvordan norsk havvindnæring har utviklet seg, og 
spesifikt hvordan det tette båndet mellom oljenæringen og havvind representerer både en ressurs og 
en utfordring for utvikling av en ny havvindnæring i Norge.  

Med bakgrunn i vår forskning på feltet, diskuterer vi hvordan politikken kan innrettes for at 
satsningen på flytende havvind blir et «varig forhold» og ikke nok en «grønn flørt».   

Spesifikt trekker vi følgende implikasjoner av forskningen som er relevant for politikkutvikling: 

• Sett klare mål som følges opp av konkrete virkemidler. 
• Styrk eksisterende virkemidler og/eller opprett nye programmer for støtte av tilpasning 

til nye markeder. 
• Stimulere et hjemmemarked gjennom etablering av egnede områder, og støtte til 

utvikling og implementering. 
• Opprett instrumenter for støtte av utvikling og demonstrasjon av nye flytende 

vindkonsepter. 
• Den eksisterende energi- og industripolitikken knyttet til oljebransjen skaper flaskehalser 

for fremveksten av nye næringer i Norge. 
• Krisepakkene må innrettes mot å skape varig endring gjennom å hjelpe oljebransjen til 

omstilling, fremfor å lette betingelsene for bransjen på en generell måte. 
 



2 
 

Norsk havvind fra 2000 til i dag  

Rundt starten av 2000-tallet var det noen få norske aktører som begynte å utvikle løsninger for 
havvindmarkedet. Disse initiativene inkluderte Hywind-prosjektet som Statoil arvet etter 
sammenslåingen med Hydro, men etter hvert kom det også en rekke andre bedriftsinitiativ, spesielt 
rundt industri- og teknologimiljøene i Midt-Norge og på Vestlandet. Initiativene i denne første fasen 
kom både fra etablerte industribedrifter og oppstartsbedrifter, og helt i startfasen var løsninger for 
elektrifisering av olje- og gassplattformer en viktig driver. Etter hvert som markedet for alvor begynte 
å utvikle seg i Nord-Europa var det naturlig nok flere norske bedrifter som så på muligheter til å 
levere både komponenter (f.eks. fundamenter, kabler) og tjenester (f.eks. installasjon). Kværner 
Verdal fikk kontrakt allerede i 2006 på et tysk havvindprosjekt og turbinprodusenten Scanwind 
investerte ved hjelp av utenlandsk kapital i utviklingen av en turbin spesielt for havvindmarkedet 
(Steen & Karlsen 2014; MacKinnon et al. 2019). Tidlige eksempler på oppstartsbedrifter i denne 
første fasen inkluderer OWEC Tower (bunnfaste fundamenter) og SWAY (flytende fundament).  

Satsingen på en norsk havvindindustri fikk et løft i perioden 2007 til 2009. Olje- og Energiminister 
Åslaug Haga fikk mye oppmerksomhet for sin uttalelse om at «havvindmøller kan bli den nye oljen», 
og en rapport fra Energirådet (etablert av hennes forgjenger, og terminert av Ola Borten Moe) regnet 
seg frem til et enormt potensiale for både kraftproduksjon og sysselsetting (Energirådet 2008). 
Foruten klimasaken som på denne tiden stod høyt på dagsorden, førte finanskrisen til redusert 
etterspørsel etter olje. Frykten for permitteringer førte til at politikere og bedrifter så behovet for 
flere ben å stå på. Myndighetenes strategi for å bygge opp en norsk havvindindustri har i stor grad 
lent seg på tidligfase forskning og utvikling. Etter Klimaforliket i 2008 ble det opprettet to 
forskningssentre på havvind i Bergen og Trondheim. Disse satsingene har gitt gode resultater, men 
har i mindre grad utløst industriutvikling og eksport.  

Utgangspunktet for mye av satsingen på havvind blant norske bedrifter har vært kompetanse og 
erfaring fra offshore olje og gass. For at norske bedrifter skal lykkes i de internasjonale markedene 
for havvind så ble det tidlig uttrykt et behov for et hjemmemarked for å demonstrere og kvalifisere 
teknologi (Steen & Hansen 2018). Et slikt marked har vært avhengig av politiske virkemidler. Flere 
initiativ ble tatt for å realisere et hjemmemarked i perioden frem til 2012, men aktørene evnet ikke å 
få politisk gjennomslag for disse. Et eksempel er forsøket på å utvikling det første havvindprosjektet i 
Norge, Havsul (per i dag det eneste fullskala havvindprosjektet med konsesjon), som ble påbegynt i 
2005. Prosjektet ble i 2009 solgt til en sammenstilling av kraftselskaper på Vestlandet, Vestavind 
Offshore, som brukte store økonomiske ressurser på å forsøke å få prosjektet finansiert. Vestavind 
Offshore forsøkte både å få investeringsstøtte fra myndighetene og å få prosjektet finansiert 
gjennom petroleumsskatteregimet, men måtte i 2013 gi opp forsøket på å få Havsul realisert. Dette 
hang også sammen med innrettingen på den grønne sertifikatordningen som ble teknologinøytral. I 
land hvor det er bygd ut havvind er det i hovedsak laget teknologispesifikke ordninger som gjør at 
støtte til utbygging varierer blant annet med hensyn til teknologiens modningsgrad.  

Etter oljefunnene i 2010 og 2011 (spesielt Johan Sverdrup) og (ny) økende oljepris steg igjen 
optimismen i norsk leverandørindustri, og oppmerksomheten rundt havvind dalte betraktelig. Rundt 
ca. 2014/15 økte igjen engasjementet i havvind som følge av en langvarig nedgang i oljeprisene, 
lavere investeringer, men også pga. en positiv utvikling i markedet for havvind internasjonalt. Som et 
resultat av dette har flere av de største aktørene i norsk olje og gass, som Equinor og Aker Solution, 
dedikert flere ressurser til havvind, som igjen har motivert flere mindre selskaper til å satse mer på 
havvind.   
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Figur 1: Tidslinje – norsk havvindutvikling (grønn – hendelser som har vært drivende for havvind-utviklingen, rød – hendelser 
som har svekket engasjementet i havvind) 

 

Oljebransjens konjunkturer og påvirkning på havvindsatsningen  

Svært mange av selskapene som i dag leverer produkter og tjenester i havvindmarkedet – eller har 
ambisjoner om å gjøre dette fremover – har sin bakgrunn i olje-, leverandør-, og maritime næringer. 
På grunn av kunnskapsmessig- og teknologisk «nærhet» opplever selskaper i petro-maritime 
næringer havvind som en viktig mulighet for diversifisering (Hansen & Steen, 2011; Steen & Hansen, 
2014; Steen & Weaver, 2017). En nyere studie (Hanson & Normann, 2019) viste at de aller fleste 
norske selskaper som har rettet seg inn mot vind har bakgrunn i petro-maritime næringer, og at de 
aller fleste fortsatt har hovedmarkedet sitt her. Undersøkelsen viste at kun 13 bedrifter (av 97) 
definerte «havvind» som sitt hovedmarked, som innebærer at de har mer enn 50 prosent av 
omsetningen sin i vindmarkedet. I tillegg er det verdt å merke seg at omsetningen fra havvind for 
selskaper som også har aktivitet i andre markeder er under 5 prosent. Dette betyr at frem til nå har 
havvind primært vært et prosjekt hvor petro-maritime bedrifter utforsker nye muligheter for å 
utnytte eksisterende kompetanse og ressurser, og at de aller fleste har hatt begrensede investeringer 
og relativt lite aktivitet i havvind pga. høy risiko, begrenset markedstilgang og svake insentiver.  

I flere studier (Mäkitie et al, 2018; 2019; Hansen & Steen 2015; Steen & Weaver 2017) viser vi at 
aktiviteten i havvind primært må ses som «motkonjunkturtiltak» for petro-maritime bedrifter, 
ettersom aktiviteten innen vind svinger i motsatt takt av oljeprisen. Det vil si at diversifiserte 
selskaper investerer/øker aktiviteten i vind når oljeprisen er lav, og minsker aktivitet i vind når 
oljeprisen er høy. Ser vi på utviklingen fra ca. 2005 til 2015/16, ser vi at interessen for havvind 
sammenfaller med to kriser i oljebransjen – ca. 2008/09 (finanskrisen) og 2014/15 (bratt og langvarig 
oljeprisfall). Dette mønstret har vi tidligere kalt «green flings» (se figur 2.).   
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Figur 2: Aktiviteter i offshore vind fra norske olje-leverandørselskaper i lys av markedsutvikling i oljemarkedet (normaliserte 
skårer). Kilde: Mäkitie et al., 2019  

Selskapene vi har sett på (gjennom spørreundersøkelser, intervjuer i et 50-talls bedrifter, 
dokumentstudier mm) oppfører seg ikke helt likt, og adferden i havvindmarkedet har også endret seg 
noe over tid. Selskapene som har det mest stabile engasjementet i havvind er bedrifter som var tidlig 
ute, som har en strategisk satsning på nye markeder og som har investert i konkrete 
teknologiutviklingsløp tilpasset det nye markedet. Selskaper som primært anvender generisk 
kompetanse og som i liten rad har investert i ressurser som er spesifikke for havvindmarkedet, er de 
minst «trofaste» selskapene i havvind (Mäkitie et al., 2018).  

Men selv bedrifter som har gjort substansielle investeringer i havvind over tid erfarer at omstilling og 
anvendelse av relatert kompetanse og ressurser i et nytt marked ikke er enkelt (Andersen & 
Gulbrandsen, 2020; Mäkitie, 2019; Hanson et al. 2019). Flere av selskapene peker på at det ikke er de 
teknologiske eller kunnskapsmessige utfordringene som er størst, men at vindmarkedet generelt, og 
havvindprosjekter spesielt, har en annen forretningsmodell enn olje/gass utviklingsprosjekter, noe 
som gjør at risikoen og investeringene i større grad må tas av leverandørene.  

Mangelen på pilotanlegg og et hjemmemarked for havvind er regnet som den største barrieren for 
videre utvikling av norsk havvindindustri (Afewerki et al., 2019; Normann & Hansson, 2018; 2019; 
Steen & Hansen 2018). Bedriftene opplever også at variabel interesse og støtte fra myndighetene 
(Normann 2015) svekker insentivene for å bygge opp en norsk havvindnæring som kan konkurrere 
internasjonalt. De norske selskapene som har satset mest på havvind har frem til nå rettet seg 
utelukkende mot internasjonale markeder, men ser fortsatt på et hjemmemarked i Nordsjøen som 
en viktig læringsarena hvor man kan utvikle, teste og oppskalere prosjekter før løsninger kan selges 
globalt. I Nord-Europa, og Norge, har man også en helhetlig verdikjede med leverandører, 
logistikktjenester, vedlikehold etc., som også gjør at man kan teste ut ulike forretningsmodeller for 
havvind og flytende havvind spesielt.     

 

Utvikling av norsk havvindindustri fremover 

Våre studier av havvindindustriens utvikling fulgte denne tett opp til ca. 2017/18. I perioden fra ca. 
2014-15 har det skjedd en god del som gjør at utviklingsbanen fremover kan bli annerledes enn 
tidligere. En viktig endring kom i 2017 da Equinor bestemte seg for å satse strategisk på havvind og 
utvikle seg mot å bli et generisk energiselskap med aktivitet i ulike energimarkeder. Equinor’s 
satsning på flytende havvind med Hywind-pilotprosjektet, deretter Hywind Scotland og nå Hywind 
Tampen er de første kommersielle mulighetene for flytende havvind som er det norske 
leverandørselskaper regner som sin viktigste mulighet. Equinor’s vindprosjekter i Storbritannia har 
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også medført muligheter for norske leverandører, selv om vi ikke har inntrykk av at Equinor 
foretrekker norske leverandører i sine vindprosjekter. Det er helt klart at Equinor har fungert som et 
lokomotiv, og som har skapt større interesse for havvind i leverandørindustrien (Hansen & Steen 
2015, Steen 2016). Andre selskaper, som for eksempel Aker Solutions, har også orientert seg 
internasjonalt, gjennom oppkjøp av et vindteknologiselskap i USA, og Aibel leverer løsninger i 
samarbeid med sitt tidligere morselskap ABB rettet mot internasjonale operasjoner.  

De fleste selskapene ser fortsatt ut til å ha relativt beskjedne investeringer i havvind, men vi ser at 
aktivitetene også har endret seg. Der selskapene tidligere rapporterte ting som «intensjonsavtaler», 
FoU-prosjekter, og samarbeidsavtaler, har flere selskaper nå prosjekter eller leveranser til prosjekter 
enn tidligere. Dette betyr at norsk havvind til en viss grad kan sies å være i en annen og mer 
strategisk og kommersielt orientert fase, men fortsatt er det begrenset aktivitet og havvind kan 
fortsatt ikke sies å representere et vekstområde for selskapene.      

Samtidig ser vi at den politiske interessen for havvind er større enn noen gang og at flere forhold 
tilsier at situasjonen er annerledes nå: 

• Økt press på å redusere utslipp fra olj- og gassproduksjon har gjort elektrifisering med 
havvind mer aktuelt. 

• Økt anerkjennelse av langsiktig økonomisk risiko i olje og gass har gitt økt fokus på 
diversifisering. 

• Sterk vekst i havvindmarkedene og reduserte kostnader. 

• Økt interesse for flytende havvind og planlegging av flytende havvindparker i USA, Asia og 
Europa. 

• Modning av teknologi for flytende havvind med flere demonstrasjonsanlegg. 
• Flere tunge organisasjoner, som f.eks. Rederiforbundet, jobber for å fremme havvind. 

Erfaringene viser at insentivene for å satse på havvind for bedriftene vil være knyttet til kommersielle 
muligheter og gode langsiktige rammebetingelser. Siden den spede starten rundt år 2000 har mye 
skjedd, men det har tatt lang tid å utvikle kommersielle løsninger og markedene er primært 
internasjonale og spesielt i markeder hvor ulike land/regioners myndigheter har lagt til rette for 
større utbygging av vindprosjekter. Det er økende interesse for flytende havvind globalt, og norske 
aktører jobber med utvikling av nye prosjekter i Asia, USA og i Europa. Men siden denne teknologien 
er mer umoden enn konvensjonell/bunnfast havvind, gjenstår det fortsatt en god del før flytende 
havvind er konkurransedyktig og kan utvikles i stor skala. Det vil derfor også fremover være høy risiko 
og behov for betydelige investeringer, som igjen kan føre til at mange selskaper i begrenset grad har 
anledning og interesse av langsiktige investeringer i havvind. Det er altså i høy grad en mulighet for at 
vi fortsetter å se «green fling»-mønsteret når det kommer til petro-maritime bedrifters aktivitet i 
havvind.      

 

Konklusjoner 

Der andre land bygger ut havvind primært for å øke fornybarandelen i kraftproduksjon, har Norge, på 
grunn av vannkraft, manglet denne driveren. Det kan være ulike mål knyttet til det å støtte havvind i 
Norge – som å utvikle industri, elektrifisere olje- og gassinstallasjoner eller å eksportere strøm 
(Karstad et al. 2019). I en verden hvor vi skal gjøre oss mindre avhengige av fossile energikilder i alle 
sektorer, ligger det også store muligheter i å benytte fornybar kraft til å produsere eksempelvis 
hydrogen og ammoniakk for bruk i transport og annen industri. En framtidsrettet norsk industri-, 
klima- og energipolitikk vil være tjent med en slik bred tilnærming.  
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Basert på vår forskning, hva tror vi kan være gode virkemidler for å unngå at flytende havvind blir en 
ny «grønn flørt» eller «grønn flopp»? 

Sett et mål 

Historien om utviklingen av en norsk havvindindustri er en historie om varierende politisk interesse 
og fravær av langsiktige politiske signaler. I den grad det har blitt bygget opp en industri i Norge, så 
har det vært markeds- og bedriftsledet snarere enn et politisk drevet prosjekt. Skal vi lykkes med å 
bygge opp en sterk, norsk leverandørindustri knyttet til flytende havvind er det viktig at 
myndighetene setter klare mål, og at disse målene følges opp av konkrete virkemidler. Målene må 
være tydelige og bør utvikles og realiseres i dialog med industrien selv (se for eksempel forslag om å 
kopiere sektoravtalen i UK1). 

Offentlig støtte utover FoU 

Erfaringene fra forsøkene på å etablere en leverandørindustri rundt bunnfaste vindparker, og 
intervjuer med de aktørene som nå satser innenfor både bunnfast og flytende havvind, forteller oss 
at virkemidler må støtte opp om mer enn forskning og utvikling. Norske myndigheter har gjennom de 
tidlige FME-satsningene, Miljøteknologiordningen, Skattefunn og Enova gitt betydelig støtte til 
teknologiutvikling. Disse ordningene har vært svært viktige for mange bedrifter. Omstilling til nye 
næringer handler derimot ikke bare om teknologi, men også tilpasning til et nytt marked. Salg og 
markedsføring er ressurskrevende, og myndighetene bør se på mulighetene til å støtte denne typen 
aktivitet gjennom f.eks. styrking av eksisterende virkemidler som Eksportkreditt Norge/GIEK og 
Norwep eller opprettelse av nye programmer. 

Stimulering av hjemmemarked 

Et langsiktig mål for norsk havvind bør inkludere kommersielle parker på norsk sokkel – bunnfast så 
vel som flytende. Norske bedrifter har i lang tid etterspurt offentlig støtte til etableringen av et 
hjemmemarked for havvind. Myndighetenes tilnærming har vært at gjennom støtte til forskning og 
utvikling vil norske leverandører kunne ta markedsandeler i de internasjonale markedene. En slik 
tilnærming har bidratt til en del aktivitet, men ikke utløst det potensialet for næringsutvikling som 
ligger i norsk petro-maritim sektor. Et hjemmemarked kan hjelpe bedrifter med demonstrasjon av 
kompetanse og teknologi, gi referanser fra kommersielle prosjekter, gi verdifull erfaring, og bidra til 
utviklingen av en lokal verdikjede. I tillegg til at myndighetene etablerer egnede områder for 
etableringen av et hjemmemarked er det også helt nødvendig med støtte til utvikling og 
implementering (slik som på Tampen) gitt at kostnadene fortsatt er for høye til en ren kommersiell 
drift – for å sikre at markedsutvikling faktisk skjer. Som ved oppbygging av norsk olje- og 
leverandørnæring, bør forventingene til operatørene som mottar offentlig støtte til store prosjekter 
være at disse også bidrar til utvikling og bruk av kompetanse fra norske leverandørselskap.   

Fortsatt eksperimentering og demonstrasjon av ulike konsepter 

Selv om aktiviteten bør dreies mot kommersielle prosjekter, vil det fortsatt være et behov for å 
eksperimentere med forskjellige typer flytende vindkraftteknologier. Oppmerksomheten i flytende 
vind har ofte fokusert på gigantene (Equinor, Aker Solutions) og deres teknologier, som direkte 
bruker eksisterende O&G-teknologikonsepter (spar-plattform, halvt nedsenkbarplattform). Dette 
betyr imidlertid ikke at disse teknologiene vil være optimale for flytende vindkraft. Det ville derfor 
være nyttig å eksperimentere med forskjellige typer teknologier, snarere enn å låse seg til de 
foreslåtte konseptene som Hywind og Windfloat. Det antas at flere design kan brukes i det fremtidige 

 
1 https://energiogklima.no/blogg/storbritannias-havvindtilnaerming-kan-kopieres/ 



7 
 

flytende vindkraftmarkedet, hver med optimaliserte egenskaper for ulike naturlige forhold. 
Eksperimentering med forskjellige teknologier vil også åpne muligheter for små og mellomstore 
bedrifter som har utviklet egne konsepter (som for eksempel Dr. Techn. Olav Olsen). Mindre 
selskaper trenger spesielt støtte for å utvikle og bringe nye teknologier til markeder. Derfor kan 
instrumenter som støtter utvikling og demonstrasjon av nye flytende vindkonsepter være nyttige 
også fremover. 

Rammebetingelser for vind og olje må ses i sammenheng 

Siden det er en nær kopling mellom olje og gass og utvikling av norsk havvindindustri, må man se 
rammebetingelsene for de to sektorene i sammenheng. Både oljebransjen og politikere later til å tro 
at gjennom å stimulere etterspørselssiden, vil man stimulere til økt diversifisering. Våre analyser viser 
at så lenge oljebransjen stimuleres kraftig gjennom nye konsesjoner, store investeringer og gunstige 
skattetiltak vil dette forbli hovedmarkedet for Norges viktigste høyteknologiske bransje. En reell og 
storstilt diversifisering vil trolig først finne sted når markedsbetingelsene i olje og gass svekkes. Hvis 
norske politikere har som mål å støtte opp under utvikling av nye næringer basert på 
kjernekompetanse i olje og gass, må man se på hvordan den eksisterende energi- og 
industripolitikken knyttet til oljebransjen også skaper flaskehalser for fremveksten av nye næringer i 
Norge.  

Innretning på krisepakker for å stimuler omstilling 

På nåværende tidspunkt er oljebransjen, som resten av økonomien, i en ny, alvorlig krise. 
Oljeprisfallet og lavere investeringer fremover som følge av Corona-pandemien, fører igjen til 
nedbemanning og konkurser, spesielt blant leverandører. Som følge av dette er den norske staten 
innstilt på å implementere krisepakker og tiltak rettet mot oljebransjen, primært i form av 
skattelettelser som vil gjøre innvesteringer i nye prosjekter mulig.  

Med bakgrunn i vår forskning om grønn omstilling og kriser, mener vi at det er god grunn til utnytte 
potensialet som en krise skaper for å få til endring. Men krisepakkene må innrettes mot å skape varig 
endring og skape insentiver for å skifte større deler av aktiviteten mot nye muligheter og markeder. 
Man bør derfor legge føringer på hvordan pakkene skal hjelpe oljebransjen til omstilling, fremfor å 
lette betingelsene for bransjen på en generell måte. Omstillingstiltak som følge av kriser er ofte av 
kortsiktig art, med mindre tiltakene også kan bidra til å skape langsiktige muligheter og investeringer 
i nye aktiviteter. Gjennom støtte til kvalifisering, demonstrasjon og utvikling av et hjemmemarked, vil 
havvind fremstå som et attraktivt og langsiktig alternativ for leverandørindustrien. I kjølevannet av 
Corona-krisen har norske myndigheter en historisk mulighet til å skape omstilling i norsk økonomi. 
Fremtiden vil vise om norske politikere følger Winston Churchills’ påbud om «aldri å kaste bort en 
god krise» eller ei.    

 

Om INTRANSIT 

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter finansiert av Norges Forskningsråd via FORINNPOL 
programmet. Senteret har som mål å utvikle ny kunnskap om omstilling i norsk økonomi og hvordan 
forsknings-, innovasjons-, og næringspolitikken bør utvikles for å stimulere til grønn og smart 
omstilling.  Alle forfatterne er tilknyttet senteret. Mer informasjon finnes på 
https://www.sv.uio.no/tik/english/research/centre/intransit/ 
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