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Forord  

På oppdrag fra Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund har Menon vurdert konsekvenser av å gjøre arbeids-

miljøloven gjeldende for fartøyer på norsk sokkel. Rapporten er en konsekvensvurdering av forslag 61 S (2016-

2017). 

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-

økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. Vi ble kåret til årets 

konsulentselskap i 2015. 

Vi takker alle intervjuobjekter for gode innspill underveis i prosessen. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i 

rapporten. 
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Sammendrag og konklusjon 

Bakgrunnen for denne rapporten er Representantforslag 61 S (2016–2017) om forskriftsendring som gjør at 

arbeidsmiljøloven skal gjelde fullt ut for petroleumsrelaterte aktiviteter (herunder bl.a. konstruksjon, 

rørlegging, vedlikehold og fjerning) som skjer fra fartøyer på norsk sokkel. Menon Economics har i denne 

rapporten konsekvensvurdert forslaget. Oppsummert finner vi at forslaget har få kvantifiserbare positive 

effekter, og flere negative effekter:  

• Estimert markedsmessig tap på over 45 milliarder 2017-kroner over 10 år 

• Cirka 21 milliarder 2017- kroner i økte kostnader knyttet til avvikling av felt som per 2017 er utbygd 

eller vedtatt utbygd 

• Høyere kostnader setter fremtidige utbygninger i fare: 

o Fare for tap av ressurser på norsk sokkel 

o Fare for tap som følge av kansellering eller utsetting av aktivitet 

• Særnorsk regulering kan være i konflikt med internasjonale forpliktelser 

• Mulige negative sikkerhetseffekter  

Dersom arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for fartøyer på norsk sokkel må rederiene øke bemanningen og 

bygge om skipene for å tilfredsstille tekniske krav. Informasjon om ombyggings- og bemanningsbehov er inn-

hentet fra potensielt berørte rederier.  

Endringen vil medføre at fartøy låses inne på norsk sokkel, samtidig som en rekke fartøy vil ekskluderes. 

Konsekvensen er at norsk sokkel mister tilbudet fra svært avanserte fartøy som er nødvendig for operasjoner på 

sokkelen.  

Samlet sett estimerer Menon kostnadene ved ombygging, bemanning og innlåsing til 45 milliarder 2017-kroner 

i perioden 2017 til 2027. Beregningene tar utgangspunkt i Rystad Energy (Rystad Energy, 2016) sin framskrivning 

for aktuelle markeder fremover, og kvalifiserte antakelser om forslagets effekt på rater.  

Feltavvikling er avhengig av tilgang på spesialiserte fartøy for å løfte og frakte installasjoner til land for opp-

hugging. Innføring av arbeidsmiljøloven vil begrense tilgangen på slike fartøy som vil operere i det norske 

markedet. Informasjon Menon har innhentet fra selskapene estimerer økte kostnader som følge av mangel på 

tilgang til spesialiserte fartøyer, rateøkning og redusert konkurranse. Vi beregner effekten til å være en kostnads-

økning på 21 milliarder 2017-kroner for dagens installasjoner på norsk sokkel frem til avvikling.  

Økning i totale kostnader som følge av aktivitet fra fartøy i petroleumsvirksomhet kan gjøre at felt som i dag 

anses som marginalt lønnsomme ikke blir vedtatt utbygd. Forslaget vil i særlig grad ramme såkalte «subsea 

tieback»- felt. Rystad Energy anslår at det vil investeres for nær 640 milliarder kroner i «subsea tieback» frem 

mot 2027, og viser samtidig at flere av utbyggingene har marginal lønnsomhet med dagens oljepris. Ettersom 

forslaget kan bidra til å gjøre disse utbyggingene mer kostbare, kan forslaget ha betydelige negative 

sysselsettings- og skatteeffekter. 

Å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende vil imidlertid kunne ha marginale positive sysselsettingsvirkninger. Men 

dette gjelder kun for de få fartøyer som utelukkende opererer på norsk sokkel, og kun dersom rederiet finner 

det regningssvarende å fortsette å beholde fartøyet på norsk sokkel gitt de betydelige investeringskostnader en 

slik beslutning vil innebære. Det antas at denne effekten vil være marginal i forhold til den betydelige negative 

sysselsettingseffekten en vil få som følge av et høyere generelt kostnadsnivå og eventuelle kanselleringer av 

subsea tieback-felt. Netto sysselsettingseffekt i Norge antas derfor å være negativ.  
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Forslaget vil trolig ha samlet negative effekter på sikkerhet, spesielt som følge av mer helikoptertrafikk, kortere 

perioder om bord på fartøyet og skiftende regelverksregimer. Regulering av arbeidsmiljøet ombord på fartøy vil 

stadig skifte mellom å være underlagt arbeidsmiljøloven og sjøfartsregulering. Arbeidsmiljøkrav er ikke tilpasset 

virksomhet på fartøy samt hyppigere mannskapsbytter. 

I tabellen nedenfor oppsummerer vi effekt av tiltaket i form av økte kostnader knyttet til mannskap, ombygging, 

innlåsing og kostnader ved feltavvikling. Det er usikkerhet i beregningene. Usikkerheten er blant annet knyttet 

til størrelsen på markedet fremover, effekten av ombygging og effekt av redusert konkurranse som følge av 

innlåsing. I vedlegget til rapporten har vi derfor utarbeidet en følsomhetsanalyse hvor vi endrer på disse 

parameterne. 

Tabell 0-1: Markedsmessig tap neddiskontert til 2017-kroner  

 

Som det går frem av tabellen, anslår vi kostnader på 67 milliarder 2017-kroner. I dette beløpet inngår imidlertid 

ikke effekter som følge av kansellering av felt. Bakgrunnen for at disse tapene ikke er tatt med i tabellen ovenfor 

er at effekten er usikker og blant annet avhengig av fortsatt kostnadsreduksjon på norsk sokkel. En kan imidlertid 

ikke se bort ifra at effekten i form av tap som følge av kansellering kan tilsvare de tallfestede tapene i tabellen 

ovenfor. I en studie av konsekvenser av et lignende forslag i USA finner man at effekten på næringen tilsvarte en 

15 prosents investeringsnedgang (The American Petroleum Institute, 2017). Effektene beregnet av American 

Petroleum Instiute  er altså betydelig sterkere enn hva vi har antydet her.  

Med en samlet skatt på olje- og gassaktivitet på 78 prosent, vil Staten ta en betydelig del av kostnaden.  

 

                                                                 

1 Fordi beløpene i tabellen er avrundet til hele milliarder kroner, stemmer ikke summeringen med tallen over i tabellen.  
At totalsummen er høyere enn hva en får når en legger hvert enkelt tall i tabellen sammen, innebærer altså at flere av 
beløpene i tabellen er rundet nedover. 

Effekt Kostnader  
i milliarder  
2017-kroner1 

Kostnader økt bruk av bemanning 18 

Kostnader økt rate som følge av ombygging til nye tekniske krav 18 

Effekt redusert konkurranse på grunn av innlåsing 9 

Økte kostnader feltavvikling 21 

Sum 67 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  5  R A P P O R T  

 

1. Avgrensninger og bakgrunn 

I dette kapittelet viser vi hvilke avgrensninger og forutsetninger vi har tatt for analysen. Videre presenterer vi 

kort det eksisterende regelverket de aktuelle fartøyene blir regulert av.  

Bakgrunnen for dette prosjektet er at flere stortingsrepresentanter fra AP, SV og SP har fremmet et forslag om 

at arbeidsmiljøloven skal gjelde for fartøy på norsk sokkel. Formålet med analysen er å dokumentere effekter av 

forslaget. Vi har forsøkt å kvantifisere flest mulig av effektene eller, der dette ikke er mulig, sannsynliggjøre 

utfallsrommet.  

Representantforslag 61 S (2016-2017) ligger til grunn for denne rapporten: 

«Stortinget ber regjeringen innen 1. august 2017 utarbeide og sette i kraft en forskriftsendring om at 

arbeidsmiljøloven fullt ut skal gjelde for petroleumsrelaterte aktiviteter (herunder bl.a. konstruksjon, rørlegging, 

vedlikehold og fjerning) som skjer fra fartøyer på norsk sokkel.»  

 - Representantforslag 61 S 

Forslaget er så ufullstendig og lite konkretisert at det er krevende å beskrive dets rekkevidde. Forslagsstillerne 

ønsker å utvide arbeidsmiljøloven (aml.) til flere aktiviteter tilknyttet petroleumsvirksomhet. Det beskrives 

innledningsvis at «Aktivitet utført fra fartøy, i tilknytning til petroleumsvirksomhet, som ikke har en utpreget 

maritim karakter, må omfattes og reguleres av norsk arbeidsmiljølov». Vi har med utgangspunkt i forslaget to 

viktige avgrensninger:  

Den første gjelder hvilken aktivitet forslagsstillerne ønsker dekket av arbeidsmiljøloven (aml.) Aktiviteter som 

nevnes spesifikt men kun som eksempler på petroleumsrelaterte aktiviteter er «konstruksjon, rørlegging, 

vedlikehold og fjerning». Det er således mulig at ren transport til og fra innretningene samt slepe- og standby-

tjenester typisk utført av AHTS2, PSV3 og standbyfartøy ikke vil omfattes, men falle under aktivitet med utpreget 

maritim karakter. Brønnintervensjon faller allerede inn under aml så lenge fartøyet er i direkte kontakt med 

reservoaret. Ellers antar vi at brønnintervensjonsaktiviteter fra fartøy som styres via innretning vil komme inn 

under aml.  

Vi har tolket forslaget slik at vi avgrenser rapporten til: dykker-/konstruksjons-, rørleggings-, brønnintervensjons- 

og heavy-lift fartøy. 

Den andre og kanskje viktigste avklaringen er hvilket lovverk faller forslaget under og hvordan reguleringen 

faktisk vil utformes. Her vil det være viktig å avklare om arbeidsmiljøloven med tilhørende HMS-regelverk skal 

gjøres gjeldende uten tilpasninger og avgrensninger mot maritimt regelverk. Dette er naturligvis helt avgjørende 

for konsekvensen av forslaget. Vi antar at en rekke tekniske krav som følger av arbeidsmiljøloven vil bli gjort 

gjeldende for fartøy. En åpenbar konsekvens av forslaget er krav til maksimalt to ukers oppholdsperioder.  

                                                                 

2 Anchor Handling Tug Supply 
3 Petroleum Supply Vessels 
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1.1. Det eksisterende maritime regelverket er et detaljert regelverk som 

regulerer fartøyenes aktivitet 

Alle om bord på fartøy er dekket av et lovverk. Hvilket lovverk som gjelder, er avhengig av hvor skipet er 

registrert. På fartøy som er registrert i NIS eller NOR, er det skipsarbeiderloven og skipssikkerhetsloven som 

gjelder. På skip registrert i andre registre vil det være flaggstatens regelverks som gjelder. Alle fartøyer må 

imidlertid følge Sjøarbeidskonvensjonen (MLC)4 som skal sikre sjøfolks arbeids- og levevilkår. Den er utarbeidet 

av FNs arbeidsorganisasjon ILO, og er gjeldende for alle fartøy omhandlet i denne analysen. Sjøarbeids-

konvensjonen gjelder for «any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to 

which this Convention applies». Reglene sikrer dermed en forsvarlig helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsstandard 

uavhengig av skipets flagg for alle om bord fartøyet. I tillegg har klasseinstitusjonene egne, mer detaljerte 

tekniske regler som bygger på IMOs5 regelverk. Skipskontroll etter IMOs regelverk er basert på årlige, toårlige og 

femårige kontrollintervaller.  

I tillegg til kravene nedfelt i flaggstatsregelverket og MLC er det en rekke nasjonale og internasjonale krav som 

skal oppfylles. På toppen av dette finner man spesifikke krav fra oppdragsgiver og interne krav utviklet av 

rederiene selv. Figuren nedenfor viser hvordan DOF (et av de større rederiene i Norge) har fem regulerings-

regimer som skal etterfølges.6 Disse lagene vil være det samme for alle rederier. Generelt er aktivitet på norsk 

sokkel underlagt svært strenge og detaljerte reguleringer. Som et eksempel på dette, sendte et av rederiene vi 

har intervjuet i tilknytning til dette oppdraget en 18 siders lang liste med navn på ulike reguleringer rederiene 

må følge innenfor HMS og tekniske krav til fartøy.7  

Når det gjelder arbeidsvilkår er det krav til operatørene gjennom den såkalte påseplikten. Det betyr at 

operatørene har ansvar for at underleverandører følger gjeldende regelverk for sine operasjoner. Operatørens 

påseplikt gjelder også for petroleumsaktivitet utført fra/med fartøy. 

                                                                 

4 MLC er samlekonvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår. Konvensjonen samler mer enn 60 gamle konvensjoner og 
er det mest omfattende og helhetlige internasjonale regelverket som noen gang er laget for sjøfolk, redere og maritime 
nasjoner. Målet er å hindre at dårlige vilkår skal kunne brukes som et konkurransefortrinn i internasjonal skipsfart. 
5 IMO – International Maritime Organisation – FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon 
6 Rederiet følger blant annet følgende standard med påfølgende kontrollregimer: ISO 9001 – 20151, ISO 14001 – 20151,  
OHSHA – 20071, ISM, ISPS, MLC, OVID, CMID, ITF audits, DP audits, Helicopter deck audits, Crane audits, Flag state, 
Port state, Client audit, Internal control regime. 
7 Listen er utarbeidet av IMCA (International Maritime Construction Industry) 
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Figur 1-1: Illustrasjon av de ulike reguleringsregimene som skal etterfølges 

 

I vedlegg 1 til rapport viser vi det regulatoriske regimet fartøyene opererer under. 
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2. Bakgrunn: om markedet for fartøy som vil bli påvirket 

I dette kapittelet gir vi en kort beskrivelse av egenskaper ved markedet som de aktuelle fartøyene opererer i. 

Vi vil vise at fartøyene er svært avanserte. De betjener et internasjonalt marked der fartøy beveger seg inn og 

ut av ulike lands sokler relativt ofte. Oppdragsmengden varierer i hovedsak fra noen få dager til 2-3 måneder. 

At de fleste fartøyene kun befinner seg på norsk sokkel i kortere perioder gir betydelige begrensninger i 

mulighet for regulering.  

2.1. Fartøyene som påvirkes av forslaget forflytter seg ofte mellom ulike 

markeder 

For å finne ut hvor mange dykker-/konstruksjons-, rørleggings-, brønnintervensjons- og heavy-lift fartøy som vil 

rammes av forslaget, har Menon innhentet data om aktiviteten til slike fartøy på norsk sokkel. Dette er gjort ved 

å sende en liste over fartøyenes IOM-nummer til Kystverket. Fartøyene må rapportere om hvor de til enhver tid 

befinner seg geografisk ved hjelp av såkalte AIS-data. Ved å analysere AIS-data som vi har mottatt fra Kystverket 

har vi kartlagt hvor mange av dykker-/konstruksjons-, rørleggings-, brønnintervensjons- og heavy-lift fartøyene i 

verden som har vært på norsk sokkel i perioden 2014 til 2016 og hvor lenge de har vært her.8  

Figuren under viser at fartøyene har noe høyere aktivitet på norsk sokkel i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret. 

Det viser også at aktiviteten har falt med 15 prosent fra 2014 til 2016. I snitt ble det observert 340 fartøysdøgn 

hver måned i 2016 mot 422 døgn i 2014. Det tilsvarer i snitt hhv. 11 og 14 fartøy i full aktivitet hver dag.  

Figur 2-1: Antall dager innenfor norsk territorium per måned. Kilde: Sjøfartsdirektoratet 2017. Bearbeidet av Menon 2017 

 

                                                                 

8 Tallene må ikke tolkes som komplette i den forstand at de dekker alle flerbruksskip. Fartøy kan også ha beveget seg i 
norsk sektor av andre grunner enn petroleumsvirksomhet. Aktivitet langs den norske kysten er ikke inkludert for å 
justere for fartøy som er feilklassifisert som «flerbruksfartøy» og for å fjerne eventuelle fartøy i opplag. Det er en mulig 
kilde til underrapportering. Tallene gir allikevel en indikasjon på aktivitetsnivået og operasjonsprofil.  
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Totalt ble det observert 93 aktuelle fartøyer i 2016 på norsk sokkel mot 94 i 2014. Over halve flåten hadde 

aktivitet utenfor norsk sokkel9, mens i underkant av 40 prosent (30 fartøy) oppholdt seg over lengre tid i norsk 

farvann. Under 10 prosent av flåten var utelukkende i Norge. Dette understøtter operasjonsprofilen som viser at 

denne aktiviteten er svært internasjonal av natur. Det vises også til vedleggene der data samlet inn av 

Petroleumstilsynet viser en lignende operasjonsprofil.  

Figur 2-2: Fartøyenes aktivitet på norsk sokkel som andel av total tid i 2016. Kilde: Data fra Kystverket 2017. Bearbeidet av 
Menon 2017 

 

Markedet er også preget av internasjonal aktivitet. Grafene under viser hvordan inntektene fordeler seg mellom 

det norske markedet og utenlandske markeder for tre store aktører i markedet i 2015. Mellom 80-90 prosent av 

inntjeningen kommer fra andre markeder enn det norske. Aktørene vil gjerne operere i det norske markedet, 

men de er ikke avhengig av det for å fortsette sin drift. 

Figur 2-3: Inntektsfordeling mellom norsk og utenlands markeder for aktuelle fartøyer i tre rederier. Kilde: Menon 2016 

 

 

                                                                 

9 I 2016 var 81 av disse i norsk farvann mer enn 2 dager. Vi har kun inkludert disse videre i analysen ettersom vi antar 
at andre fartøy kan ha kommet tilbake til norsk sokkel for å legges i opplag eller kun har vært innom på transport-
etapper gjennom norsk farvann. 
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2.2. Fartøyene er kostbare, spesialiserte og har avansert utstyr 

Mange av skipene som vil påvirkes av forslaget er relativt spesialiserte. De har dermed en begrenset aktivitets-

type de kan utføre uten å gjøre større endringer om bord. Det er f.eks. kraner om bord som er tilpasset visse 

løfteoppdrag og fartøystørrelse er tilpasset ulike aktivitetstyper. Fartøyene er som regel svært kostbare, og flere 

av fartøyene er verdsatt til mellom én og tre milliarder kroner.10 De største heavy-lift fartøyene har en betydelig 

høyere byggekostnad enn tre milliarder kroner. Pioneering Spirit kostet eksempelvis over 20 milliarder kroner. 

                                                                 

 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 1  R A P P O R T  

 

3. Forslaget vil føre til et investeringsbehov på flere 
milliarder kroner 

Våre intervjuer med rederiene viser at de forventer store kostnader knyttet til ombygging dersom forslaget 

blir vedtatt. Avhengig av hvilke krav som gjøres gjeldende for fartøyene, kan ombyggingen bli så kostnads-

krevende at det kan være mer hensiktsmessig å bygge helt nye fartøy. I ombyggingsperioden vil rederiene tape 

inntekter som følge av at fartøyene er ute av operasjon i flere måneder. Menon anslår at effekten av om-

bygging vil være en rateøkning på 20 prosent i forhold til dagens nivå. 

 Å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende på norsk sokkel vil også bidra til å isolere det norske markedet fra det 

globale markedet. Effekten vil være mangel på tilbud av spesialiserte fartøyer og lavere konkurranse. Menon 

anslår at effekten av dette er en rateøkning på 10 prosent i forhold til dagens nivå. 

For at drift av fartøyene skal tilfredsstille tekniske krav forankret i arbeidsmiljøloven, må fartøyene bygges om. 

For å tilfredsstille de tekniske kravene må fartøyene gjennomføre utbedring knyttet til blant annet:  

• Innredning; korridorer, rømningsveier, dekkshøyder, dører etc.  

• Lugarer; størrelse, naturlig lys  

• Kontorer og kontrollrom; størrelse og naturlig lys 

• Interiør  

• Brannsikkerhet, isolasjon, faste slokkemidler, deteksjon 

• Gassdeteksjon  

• Ventilasjonsanlegg 

• Dekksutstyr & kraner 

På disse områdene skiller kravene relatert til arbeidsmiljøloven seg fra det internasjonale regelverket som 

fartøyene i dag opererer etter.11  

3.1. Ombyggingskostnader til mellom 10 og 20 prosent av flåteverdien 

To elementer gjør det svært vanskelig å anslå totale investeringskostnader som følge av tiltaket: For det første 

er det svært usikkert hvilket regelverk som skal legges til grunn. Regelverket i dag er godt fungerende og 

endringer i regelverket skaper store utfordringer juridisk sett. Dette er blant annet beskrevet i Petroleums-

tilsynets rapport om problemstillingen (Petroleumstilsynet, 800122/2016). Enkelte fartøy kan sannsynligvis 

relativt enkelt tilpasses et nytt regelverk, mens majoriteten vil kreve store ombygginger. I tilknytning til denne 

rapporten har vi hentet inn anslag fra to ulike rederier for ulike fartøyer. I tillegg har et tredje rederi gjennomført 

en «gap-analyse» hvor de sammenlignet dagens krav med eventuelle fremtidige krav som følge av forslaget. Alle 

rederiene viser til betydelige ombyggingskostnader for sin flåte.  

Et av rederiene vi har vært i kontakt med, anslår at kostnaden for et av deres skip vil være mellom 50-70 millioner 

kroner.12 Det tilsvarer omkring 10 prosent av nybyggsverdien. I dette estimatet ble kun enkelte krav vurdert, slik 

                                                                 

11 De norske arbeidsmiljøkravene vil imidlertid ikke nødvendigvis styrke HMS-tilstanden på fartøyene. For fartøy som skal 
benyttes under forskjellige regelverksregimer vil hyppig bytte mellom sjøfartslovgivning og arbeidsmiljølov medføre et uklart 
regelverk. 
12 I arbeidet med denne rapporten var vi også i kontakt med DNV GL. De mente problemstillingen var så kompleks at gode 
beregninger ville være så tids- og kostnadskrevende at det ikke lot seg gjennomføre innenfor rammen av dette prosjektet. 
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at totaliteten sannsynligvis er langt høyere. Dersom man tar utgangspunkt i de 80 fartøyene som er avdekket i 

vår operasjonelle analyse og anslaget fra dette rederiet, vil ombyggingskostnader som følge av forslaget tilsvare 

4-6 milliarder kroner. Det er nok et svært lavt estimat ettersom en stor del av flåten er langt større enn dette 

enkeltskipet og dermed har høyere ombyggingskostnader.13  

Et annet rederi vi kontaktet anslår at ombyggingskostnadene vil variere mellom 150-250 millioner kroner per 

fartøy. Dette rederiet har langt større fartøy i sin flåte enn i det foregående eksempelet. Selskapet har omkring 

15 fartøy som enten har eller kunne ha operert på norsk sokkel. Kun ombygging av disse fartøyene ville dermed 

koste mellom 2 og 4 milliarder kroner.14  

Et tredje rederi vi har vært i kontakt med viser til at de har vurdert ombygging av to dykkerfartøy til norske krav 

(AML/Ptil/NORSOK), men at det var så kostnadskrevende at det ikke ble gjennomført. Eksisterende fartøy ble 

bygget for dagens krav og endringer kan være svært dyre som følge av at fartøyene ikke er dimensjonert for 

dette i utgangspunktet.  

Et av rederiene har gjennomført en «gap-analyse» hvor de sammenligner dagens krav med eventuelle fremtidige 

krav som er tilpasset arbeidsmiljøloven. Analysen viser at nye krav vil føre til store ombyggingsbehov. Kostnadene 

relaterer seg til design/fabrikasjon/verifikasjon og drift av nybygde skip som skal jobbe i petroleumsaktivitet på 

norsk sokkel (med spesifikt fokus på barrierefilosofier, allmenngyldige lyd- og lysalarmer, utstyr for personell-

forflytning og arbeidsmiljøet forøvrig). For mange fartøy vil ombygning til innretningsforskriften sannsynligvis 

ikke være hensiktsmessig uten godkjenning av en rekke avvik. 

Oppsummert viser tilbakemeldingene fra rederier vi har vært i kontakt med at det er stor usikkerhet om kost-

nader knyttet til ombygging. Usikkerheten skyldes blant annet at rederiene ikke vet hvilke tekniske krav som blir 

gjeldende. Tilbakemeldingene tyder også på at flere rederier vil la være å bygge om fartøyene fordi det er for 

kostbart. Basert på tilbakemeldingene, samt Menons anslag om skipsverdier (Menon, 2017), legger vi til grunn 

at ombyggingen tilsvarer 10 til 20 prosent av markedsverdien til fartøyene.  

3.2. Nybygg er et alternativ, men det er også kostnadskrevende og lite aktuelt i 

dagens marked 

Som et alternativ til ombygging, vil nybygg kunne komme inn i markedet. Fordelen med nybygg er at det er 

rimeligere å inkludere krav til fartøy i designprosessen enn å tilpasse eksisterende fartøy til nye krav. Et av 

rederiene vi har intervjuet mener at tiltakene fortsatt vil være svært kostnadsdrivende og anslår en økning i 

nybyggingsprisene på nærmere 20 prosent. I et marked med stor overkapasitet (slik markedet er i dag), virker 

det lite sannsynlig at rederier ønsker å investere i utvidet flåtekapasitet. På kort sikt vil derfor nybygging neppe 

være et alternativ.  

                                                                 

Deres vurdering var at det var flere tusen siders regelverk som måtte gjennomgås og konsekvensene av regelverket måtte så 
vurderes for en rekke ulike fartøy.  
13 Man kan argumentere med at antall fartøy i det norske markedet vil synke og dermed så vil færre skip bli påvirket, men det 
løser fortsatt ikke problemet med spesialskip som skal operere på enkeltoppdrag på sokkelen. I tillegg viser neste eksempel 
fra et annet rederi hvordan ombyggingskostnadene er langt større for andre typer fartøy. 
14 Dersom man ser dette separate markedet under ett, vil totale ombyggingskostnader tilsvare mellom 5-10 milliarder kroner. 
Anslaget på 5 til 10 milliarder inkluderer imidlertid ikke kostnader knyttet til manglende inntjening i ombyggingsperioden, dvs. 
at skipet er ute av drift i flere måneder. I tillegg dekker dette kun et segment i et større marked. Totale kostnader er dermed 
sannsynligvis langt høyere. Menon har ikke teknisk bakgrunn til å vurdere kvaliteten på disse anslagene, men at 
ombyggingskostnadene ligger over 10 prosent av fartøysverdi virker ikke urimelig basert på enkelt case og de tekniske 
utfordringene som er kartlagt. 
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Tekniske krav fører til innlåsing. Kravene er så kostnadskrevende av nybygg kan være 

nødvendig 

Et av rederiene vi har intervjuet vurderte å bygge om to av sine fartøy, men på grunn av særnorske krav ble ikke 

fartøyene forsøkt tatt i bruk på norsk sokkel.  

For det ene fartøyet vurderte man å oppgradere til å kunne dykke i Norge. På grunn av kravet om to hyperbare 

livbåter, én på hver side med 100 prosent kapasitet, ble ombyggingen ikke gjennomført. For det andre fartøyet 

har man skjøvet fra seg å oppgradere til 24 manns-system på grunn av kostnader involvert i kjøp av større livbåter 

samt modifisering av skroget for kunne installere disse ombord. 

Rederier har sett på ombyggingsmuligheter (for å operere i hht. Innretningsforskriften) for andre fartøy. Her har 

konklusjonen vært at det ikke vil være hensiktsmessig uten godkjenning av en hel del avvik. Nybygg blir da 

alternativet. Høye kostnader og store tekniske utfordringer er gjennomgående tilbakemeldingene vi har fått fra 

rederiene vi har intervjuet i denne rapporten.  

3.3. Ombygging er tidkrevende og kostnader til oppfølging av regelverk vil øke 

Flere av rederiene vi har intervjuet mener at selve prosessen med å få godkjent fartøy på norsk sokkel vil ta fra 

noen måneder til 1-2 år og påføre landorganisasjonen en betydelig arbeidsmengde. Det omfattende regelverket 

et fartøy skal godkjennes for er beskrevet i vedlegg 1. Det vil være umulig å få fartøy godkjent i tråd med 

regelverket innen 1. august slik Dokument 8-forslaget legger opp til. Et av intervjuobjektene uttrykker det slik:  

«Dette vil være helt avhengig av skipets status fra før av. Med god forberedelse, ingen avvik vil det 

kunne ta noen måneder. Er det avvik så skal man først få disse godkjent av den operatøren man jobber 

for og så skal man sammen legge fram for tilsynet en alternativ plan for godkjenning, noe som kan ta 

mange måneder» 

 - Rederi intervjuet for denne rapporten – 

3.4. Endringen vil trolig gi en rateøkning på om lag 20 prosent  

Menon vurderer at effekten på rater som følge av ombygging og nybygging vil være en økning av ratene på om 

lag 20 prosent. Trolig er kostnaden ved ombygging noe lavere enn 20 prosent. Fordi rederiene trolig vil prise en 

risikopremie på grunn av endring av rammevilkår inn i prisen, finner vi at en effekt på 20 prosent rimelig. 

Ved å ta utgangspunkt i Rystad Energy (Rystad Energy, 2016) sine prognoser for vekst for de mest aktuelle 

markedene for fartøyene fremover15, får vi et samlet tap som følge av økte mannskaps- og transportkostnader 

på 18 milliarder 2017-kroner i perioden 2017 til 2027.  

 

                                                                 

15 Beregningen er gjort med utgangspunkt i Rystad Energy (2016). I analysen anslår Rystad omsetning i SURF-markedet fra 
2016 til 2020. Ettersom SURF-markedet også omfatter varer og tjenester som ikke vil være berørt av dette forslaget, har vi 
lagt til grunn at kun 60 prosent av markedet vil bli berørt. Anslaget på 60 prosent baserer seg blant annet på forholdet mellom 
omsetning og underleveranser i gjennomsnittlige kontrakter. For perioden etter 2020 legger vi til grunn at markedet øker med 
2,5 prosent hvert år, tilsvarende produktivitets- og inflasjonsvekst. De aktuelle fartøyene betjener imidlertid også andre 
markeder, slik som Heavy lift og de-commissioning. Anslagene kan dermed sies å være konservative. 
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4. Forslaget vil føre til økte operasjonelle kostnader  

Ettersom mange av fartøyene er spesialisert og markedet er preget av varierende arbeidsmengde vil en 

innlåsing av fartøy i det norske markedet føre til lavere kapasitetsutnyttelse for flåten. Det er i seg selv 

kostnadsdrivende. I tillegg vil man få økte mannskapskostnader og lavere fleksibilitet i operasjoner. På 

sikkerhetssiden er det også grunn til å anta at forslaget vil ha visse negative effekter. Vi anslår at total økning 

i operasjonelle kostnader til å være 2716 milliarder 2017-kroner i perioden 2017-2027. I tillegg anslår vi en 

økning i avviklingskostnader på 21 milliarder 2017-kroner.  

4.1. Fartøy vil bli låst inne på norsk sokkel med påfølgende negative effekter 

Dersom store beløp må investeres i ulike fartøy vil en rekke rederier ikke se seg tjent med å foreta ombygginger 

for kortere oppdrag. Investeringene vil da legge grunnlag for en naturlig markedsbarriere for fartøy som skal 

operere på norsk sokkel. Man vil altså få et særnorsk marked. Ettersom kostnadene rederiene pådrar seg er 

knyttet til oppfyllelse av særnorske krav, vil rederiene ikke få betalt for det i form av høyere rater på andre sokler. 

Fartøyene blir dermed mindre konkurransedyktige for oppdrag utenfor Norge. For at rederiene skal være villige 

til å ta denne kostnaden og risikoen, må de få betalt i form av høyere rater på norsk sokkel. Dette vil innebære 

at det norske kostnadsnivået øker. 

Dersom rederiene velger å ikke bygge om, ekskluderes de fra det norske markedet. Konkurransen på det norske 

markedet vil på denne måten reduseres, som igjen bidrar til å øke ratene.17 Effekten av å øke barrierene for 

operasjoner på norsk sokkel vil begrense antall fartøy på norsk sokkel. Resultatet av et mindre marked vil være 

høyere rater i oppgangstider, og lavere kapasitetsutnyttelse i nedgangstider. For en næring som er volatil av 

natur er dette ekstra skadelig.  

Case 1: Pioneering Spirit – illustrerer mange av utfordringene ved forslaget 

Pioneering Spirit er verdens største konstruksjonsfartøy. Utbyggingen av Johan Sverdrup er designet for å ta i 

bruk dette fartøyet. Plattformkonstruksjonen er så tung at det kun er mulig å gjennomføre utbyggingen med 

dette og et annet fartøy. Dersom slike fartøy kommer inn under nytt regelverk, vil de tekniske kravene som 

kommer som følge av forslaget føre til at disse fartøyene ikke kan tas i bruk. Vedtak av forslaget vil derfor trolig 

påvirke videre fremdrift og lønnsomhet for feltet. 

                                                                 

16 Dette er summen av kostnader knyttet til mannskap og kostnader knyttet til innlåsing. 
17 I tillegg vil det være et betydelig risikoelement ved å tilpasse fartøy til et lite norsk marked. Dersom markedet i Norge 

ikke materialiserer seg må fartøyene operere i utenlandske markeder på lavere rater. Innlåsingen fører til høyere risiko 

for rederiene, og med risiko følger en risikopremie som operatørene på sokkelen til sist må ta.  
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Ved utbygging vil forslaget føre til et hyppigere skifte av mannskap. Ettersom fartøyene i hovedsak opererer 

internasjonalt og kun er på norsk sokkel på enkelte oppdrag, er det i all hovedsak utenlandske ansatte om bord 

på fartøyene. Om en antar at fartøyene ville klart å møte de tekniske kravene, ville rederiene ved operasjon på 

norsk sokkel likevel ikke ansatt flere nordmenn. Bakgrunnen er at fartøyet kun er på norsk sokkel på noen 

måneders oppdrag. Å si opp utenlandsk arbeidskraft for å ansette nordmenn i de korte periodene vil både være 

logistisk og organisatorisk svært utfordrende, og økonomisk lite rasjonelt ettersom lønnsnivået for nordmenn er 

høyt sammenlignet med alternativet. 

4.2. Fartøyenes operasjonsmønster vil bli sub-optimalt 

For mange operasjoner kan det være færre enn 10 fartøy på verdensbasis som er aktuelle for en spesifikk 

operasjon. Rørleggingsfartøy kan i denne sammenheng tjene som et godt eksempel. Rørleggingsfartøy legger i 

all hovedsak rør langs havbunnen eller bidrar til andre operasjoner av lignende karakter. De har spesialisert utstyr 

som er tilpasset til å legge rør på forskjellige måter og har ulik kapasitet. Det betyr at det er begrenset hvor mange 

fartøy som optimalt kan gjennomføre en operasjon. Dersom man får et mindre antall fartøy innelåst i et særnorsk 

marked, er det rimelig å anta at mange høyspesialiserte fartøy ikke vil bli tilgjengelige for det norske markedet. 

Dersom kun noen få fartøy blir tilgjengelig på norsk sokkel (som følge av innlåsings-effekter) kan man dermed 

ende opp med fartøy som er lite egnet (over-/underdimensjonert) for oppdragene de skal utføre. Dette vil få 

betydning for valg av optimale utbyggingsløsninger og dermed også om utbygginger kan realiseres. 

I tillegg til at man må ta i bruk sub-optimale fartøy, vil det være store utfordringer når det er behov for enkelt-

fartøy som ikke vil operere på norsk sokkel under nytt regime. Vi har allerede pekt på Pioneering Spirit som et 

eksempel her, men dette fartøyet er ikke enestående. Operatørselskaper vi har vært i kontakt med peker på at 

det finnes andre lignende eksempler hvor det finnes et fåtall fartøy som er tilpasset operasjonene som skal 

gjennomføres.  

4.3. Nytt regelverk fører til lavere kapasitetsutnyttelse og lavere operasjonell 

fleksibilitet 

I dag opererer rørleggingsfartøy gjennom hele døgnet. Dette er naturlig for å utnytte all kapasitet og få avkast-

ning på kapitalen bundet opp i fartøyet. Arbeidsmiljøloven setter strenge krav til oppholdsperiode på fartøy, 

antall timer i løpet av et årsverk, samt nattarbeid.18  

                                                                 

18 Et av rederiene vi har kontaktet antar at regelverket slik det foreligger i dag kan begrense arbeidet på fartøyet til kun 
dagtid. Ettersom fartøyet operer døgnet rundt i dag, anslår selskapet at innføring av aml kan doble de operasjonelle 
kostnadene. Menon antar i denne rapporten at lovverket vil tilpasses slik at fartøyene kan fortsette å operere 24 timer 
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De aktuelle fartøyene skifter i dag i hovedsak mannskap når de går til havn. Avhengig av operasjonens karakter 

kan et oppdrag variere fra noen dager til flere måneder. Alternativt kan mannskapet flys frem og tilbake med 

helikopter. Det er imidlertid ikke alle fartøyene som har helikopterdekk.  

Krav i arbeidsmiljøloven vil føre til at mannskap kun kan oppholde seg to uker av gangen på fartøyene ved 

oppdrag på norsk sokkel. Avhengig av reguleringen som etableres, kan effekten være at fartøy som ikke har 

helikopterdekk må gå til land hver eneste uke.19 I dag er det vanlig med opphold på fire uker eller mer. Dersom 

man skal bedrive en Heavy-lift operasjon eller rørleggingsopperasjoner kan man i dag bli liggende flere uker på 

lokasjon på havet. Det kan være tilnærmet umulig å avbryte oppdraget, eller det vil i det minste være svært 

uhensiktsmessig og kostbart. Dersom forslaget vedtas vil dette dermed skape store operasjonelle utfordringer 

og kostnader for rederiene.  

Ny rotasjonsordning vil uansett redusere den operative fleksibiliteten som kreves. Det vil naturligvis være svært 

operativt krevende å avbryte operasjoner hver uke for å gå til land. I tillegg fører det til mindre effektive 

operasjoner ettersom fartøyene vil bruke større deler av potensiell operativ tid på frakt av personell til og fra 

fartøyet. 

4.4. Effekter på mannskap og sikkerhet 

For fartøy med helikopterdekk vil økt behov for rotasjon føre til langt hyppigere helikopteraktivitet dersom man 

ikke kan gå til lands. Det er i seg selv kostbart, men i tillegg er helikoptertransport utfordrende sikkerhetsmessig. 

Petroleumstilsynet (Petroleumstilsynet, 2016) skriver i sin nyeste rapport for risikonivå i norsk petroleums-

virksomhet at «Helikopterrisiko utgjør en stor del av den totale risikoeksponeringen arbeidstakere på sokkelen 

utsettes for». Økt helikoptertransport er dermed negativt i et sikkerhetsperspektiv. 

I tillegg vil hyppigere mannskapsskifte føre til at mannskapet får mindre operasjonstid sammen. At mannskapet 

har etablert god kommunikasjon er i seg selv positivt for sikkerheten om bord. I dag arbeider ofte et fast mann-

skap om bord på fartøyene, og med bakgrunn i behov for kontinuitet i operasjonene byttes ofte kun halve 

mannskapet om gangen. Det skyldes at mannskapet kan bruke lang tid på å bli kjent med utstyr og sine 

stillingsoppgaver. Opplæringstiden kan være opptil et år. Hyppig skift av mannskap er dermed problematisk i et 

sikkerhetsperspektiv.  

                                                                 

i døgnet. Vi legger til grunn at det fører med seg visse kostnadsøkende effekter, men i mindre grad enn en dobling av 
ratene. 
19 Bakgrunnen for dette er at man ved skifte ofte skifter halvparten av mannskapet. Dette gjøres for å sikre kontinuitet 
i arbeidet. Se for øvrig punkt 4.4 
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4.5. Forslaget vil føre til høyere mannskapsrelaterte kostnader 

Ettersom det er begrensninger i arbeidsmiljøloven på hvor 

lenge ansatte kan arbeide om bord på fartøyene, vil fartøy 

som utelukkende skal arbeide på norsk sokkel operere med 

tre operative mannskap istedenfor to (slik tilfelle er i dag). Det 

følger av arbeidsmiljøloven som setter begrensninger for hvor 

mange timer en kan arbeide hvert år. Som figuren på siden 

viser, har rederier som drifter flerbruksfartøy mellom 30-50 

prosent av sine kostnader knyttet til lønnsutbetalinger i 2015. 

Dersom man regner med en økning i mannskapsbehov på 50 

prosent (som følge av tre operative mannskap istedenfor to), 

betyr det en økning i operasjonelle kostnader på 15-20 

prosent.20  

Samlet sett finner vi at effekt i form av økte kostnader vil være en rateøkning på 20 prosent i forhold til et normal-

nivå. Dette inkluderer høyere transportkostnader og mulige operasjonelle utfordringer ved begrensninger på 

nattarbeid.  

Ved å ta utgangspunkt i Rystad Energy (ibid) sine prognoser for vekst for de mest aktuelle markedene for 

fartøyene fremover21, får vi et samlet tap som følge av økte mannskaps- og transportkostnader på 18 milliarder 

2017-kroner i perioden 2017 til 2027.  

Å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for norsk sokkel vil også bidra til å utelukke flere fartøyer fra norsk sokkel. 

Dette vil bidra til å redusere konkurransen, føre til lavere kapasitetsutnyttelse og bidra til at operasjoner blir 

gjennomført på en sub-optimal måte. Samlet sett vurderer vi det som sannsynlig at vi får en vi en effekt i form 

av økte rater på 10 prosent som følge av dette. Det betyr et ytterligere samlet tap på 9 milliarder 2017-kroner i 

perioden 2017 til 2027. 

Totalt vil forslaget dermed føre til økte kostnader tilsvarende 27 milliarder kroner22. Vi viser til sensitivitets-

analyser i vedlegg 4 for vurdering av usikkerhet rundt disse anslagene. 

                                                                 

20 Gjennom arbeidet med rapporten har vi intervjuet flere rederier om forventet økning i operative kostnader som følge 
av forslaget. Et av rederiene har gjennom interne beregninger anslått at mannskapskostnader vil øke med omkring 30 
prosent. Ettersom det er flere effekter på mannskapskostnader allerede nevnt, er dette tallet ikke usannsynlig. 
21 Beregningen er gjort med utgangspunkt i Rystad Energy (2016). I analysen anslår Rystad omsetning i SURF-markedet 
fra 2016 til 2020. Ettersom SURF-markedet også omfatter varer og tjenester som ikke vil være berørt av dette forslaget, 
har vi lagt til grunn at kun 60 prosent av markedet vil bli berørt. Anslaget på 60 prosent baserer seg blant annet på 
forholdet mellom omsetning og underleveranser i gjennomsnittlige kontrakter. For perioden etter 2020 legger vi til 
grunn at markedet øker med 2,5 prosent hvert år, tilsvarende produktivitets- og inflasjonsvekst. De aktuelle fartøyene 
betjener imidlertid også andre markeder, slik som Heavy lift og de-commissioning. Anslagene kan dermed sies å være 
konservative. 
22 Effekten av økt mannskap og redusert konkurranse og tilbud vil vare mer enn ti år. Vanligvis legges analyseperioden 
på mellom 25 og 40 år, avhengig av levetid. Ettersom dette er en lovendring, kan den gjøres om på. Vi finner det derfor 
hensiktsmessig å legge til grunn en analyseperiode på ti år. Om vi hadde lagt til grunn en lengre analyseperiode, ville 
kostnadene økt. 

Figur 4-1: Kostnader aktuelle rederier. Kilde: Menons 
regnskapsdatabase 
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4.6. Konsekvenser for feltavvikling 

Feltavvikling er avhengig av tilgang på spesialiserte fartøy for å løfte og frakte installasjoner til land for opp-

hugging. Begrensninger på tilgang til fartøy som opererer i det norske markedet under arbeidsmiljøloven vil gi 

en betydelig effekt på kostnadsnivået. Basert på informasjon som er innhentet fra operatørselskapene har 

Menon beregnet økte kostnader som følge av mangel på tilgang til spesialiserte fartøyer, rateøkning og redusert 

konkurranse til å være 21 milliarder kroner for dagens installasjoner på norsk sokkel frem til avvikling.  

Det er i dag 82 produserende felt på norsk sokkel med tilhørende ca. 150 installasjoner av varierende størrelse 

med tilhørende undervannstrukturer. Antatt at man kan få tillatelse til å etterlate betongstrukturer og rør-

ledninger vil fjerning av disse installasjonene omfatte fjerning av ca. 1 millioner tonn stål. Antar man at rederiene 

som opererer i dette markedet vil få en kostnadsøkning på ca. 30 prosent23 som følge av høyere lønnskostnader, 

mindre fleksibilitet i operasjoner, økte logistikk-kostnader, mindre tilpassede fartøy og så videre, er estimert 

kostnadsøkning innen feltavvikling anslått til omkring 21 milliarder 2017-kroner. Ulike variabler som feltets 

levetid, anslag på rate økning, teknologiutvikling og så videre gjør dette anslaget usikkert. Totale kostnader kan 

dermed avvike betydelig fra dette. Det vises til vedlegg for sensitivitetsanalyser.  

4.7. Sysselsettingseffektene for norsk mannskap antas å være marginale 

I de tilfeller der fartøyene opererer mellom norsk og utenlandsk sokkel er det usikkert om det vil være en 

sysselsettingseffekt for norske ansatte. Det skyldes at disse fartøyene opererer globalt. De er ofte spesialiserte 

for visse typer oppdrag og er avhengig av å kunne henvende seg til et globalt marked. De vil således bevege seg 

inn og ut av norsk sokkel basert på oppdragene som skal utføres. Ettersom norske ansatte har høyere lønnsnivå 

relativt til utenlandsk arbeidskraft, er det sterke incentiver til å benytte arbeidskraft fra andre land.  

Å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende på norsk sokkel vil derfor kun påvirke sysselsetting av nordmenn positivt i 

de tilfeller hvor fartøyene blir «låst inne» på norsk sokkel. For de fartøyene som blir «låst inne» på norsk sokkel, 

vil det kreve høyere rater. Det vil også lettere oppstå behov for permittering av arbeidstakerne som følge av 

større variasjon i oppdragsmengden. Det vil gi høyere utbyggingskostnader, samt lavere kapasitetsutnyttelse.  

                                                                 

23 For avvikling har vi lagt til grunn en rateøkning på 30 prosent, mens vi for økt utbygging har lagt til grunn en 
rateøkning på 50 prosent. Disse 50 prosentene består av 20 prosent som følge av ombygging og nybygg, 20 prosent 
som følge av økt bemanning og 10 prosent som følge av begrenset konkurranse. Vi legger kun 30 prosent til grunn for 
beregning av avviklingskostnader. Bakgrunnen er at vi for avvikling legger til grunn at arbeidet skal skje langt frem i 
tid. Kostnader knyttet til ombygging er da trolig avskrevet, og i mange tilfeller vil det være kjøpt nye fartøy. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 9  R A P P O R T  

 

5. Andre regulatoriske og markedsmessige utfordringer 
ved forslaget 

Dette kapittelet løfter opp tre konkrete utfordringer som omhandler rammebetingelser og regulering av 

næringen. Vi beskriver da regulatoriske og markedsmessige utfordringer ved forslaget knyttet til:  

• Forslaget utfordrer et velfungerende regelverk. Forslaget har en rekke regulatoriske utfordringer som 

skaper usikkerhet om hvilket regelverk som skal være gjeldende.  

• Forslaget setter etablerte rammevilkår på prøve. I en næring med store investeringer og lange tids-

horisonter er dette skadelig. 

• Forslaget kan begrense norske rederiers handlingsrom internasjonalt. 

5.1. Å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for fartøyene kan skape usikkerhet om 

hvilket lovverk som gjelder 

De aktuelle fartøyene forholder seg til et omfattende regelverk og krav ved leveranser. Petroleumstilsynet (2016) 

vurderer at «Hvilket regelverksregime eller tilsynsregime som gjelder for et fartøy/skip og arbeidstakerne om 

bord, er i utgangspunktet ikke uklart, selv om det er noe komplisert». Et vedtak av forslaget om å gjøre arbeids-

miljøloven gjeldende på norsk sokkel kan derimot bidra til en rekke regulatoriske utfordringer. Erfaringer fra 

blant andre Island offshore viser at særnorske krav knyttet til arbeidsmiljøloven er i konflikt med internasjonale 

krav. Et eksempel er hentet fra Petroleumstilsynets rapport hvor det fremheves at aml. kan komme i konflikt 

med flaggstatens regelverk som Norge i utgangspunktet ikke kan regulere:  

«De «tekniske» aml.-krav vil lett komme i konflikt med reguleringen av selve fartøyet som er flaggstatens 

anliggende. Det vil dermed være de aktivitetskrav som fremgår av aktivitetsforskriften og de generelle 

arbeidsmiljøforskriftene, og som ikke berører selve fartøyet, som gjøres gjeldende (Petroleumstilsynet, 

800122/2016)»  

Forslaget utfordrer dermed det Petroleumstilsynet beskriver som et velfungerende regelverk.  

5.2. Forslaget setter etablerte rammevilkår på prøve 

Rederiene som foretar investeringer i fartøy baserer seg på at det er stabile rammevilkår. Når eksempelvis 

rederiet Solstad foretar en investering i konstruksjonsfartøyet «Nordman Maximus» på over tre milliarder 

kroner, er det under forutsetning av at fartøyet oppfyller de krav som gjør at det kan operere i et globalt marked. 

Om man gjennom å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for fartøyet bidrar til å ekskludere det fra norsk sokkel, 

kan det bidra til å redusere viljen til å foreta tilsvarende investeringer i fremtiden. Mekanismen gjelder for alle 

fartøy, ikke bare enkeltfartøy. 

Dersom rederiene skal være villige til å foreta investeringer i ombygging av fartøyene for å tilfredsstille kravene 

knyttet til arbeidsmiljøloven, må de være sikre på at investeringen lar seg forsvare gjennom økte rater på norsk 

sokkel. Samtidig vil investeringsbeslutningen også være preget av at man på norsk sokkel nylig har foretatt 

endringer som medfører betydelig behov for ombygging. Et vedtak av forslaget vil dermed skape usikkerhet om 

hvor stabile rammevilkårene er. Kan eksempelvis rederiet være sikker på at Norge om få år ikke gjør om på kravet 

om at arbeidsmiljøloven gjelder for de aktuelle fartøyene på norsk sokkel? Dersom det skjer må rederiet i så fall 

anse hele investeringen som har gått med til å tilfredsstille kravene som tapt. Denne usikkerheten vil ytterligere 
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redusere rederiets vilje til investering for å nå kravene. Usikkerheten er å anse som en risikopremie som rederiet 

vil ha betalt for i form av ytterligere økte rater. For at rederiet skal være villig til å foreta investeringen må det 

altså forvente at rateøkningen skal være høyere enn hva selve investeringen i seg selv tilsier.  

I en næring som investerer milliardbeløp i enkeltskip med levetidsforventning på 20 år eller mer, er stabile 

rammevilkår viktig. Skal man endre regelverket er det viktig at endringene er gjennomtenkte og at det er en klar 

forståelse av konsekvensene forslaget vil ha. Den norske maritime næringen er internasjonal og har en svært 

konkurranseutsatt posisjon. Dette medfører at den lett påvirkes av endringer i rammebetingelser, nasjonale så 

vel som internasjonale.  

5.3. Forslaget vil begrense handlingsrommet til norske rederier 

En følge av tiltaket kan være at det internasjonalt vil virke som om Norge innfører proteksjonistiske tiltak. Dersom 

tilsvarende tiltak gjennomføres på andre lands sokler begrenses konkurranseflaten for de norske rederiene. 

Offshorerederiene i Norge sysselsatte 14 000 personer og eksporterte tjenester for nærmere 50 milliarder kroner 

i 2015. De skaper dermed store verdier for det norske samfunnet. Rederiene skaper også ringvirkninger i en norsk 

maritim næring som sysselsetter 100 000 ansatte. De siste årene har norske rederier stått bak majoriteten av 

ordrene på norske verft og dermed indirekte skaffet store inntekter både til verftene, men også til utstyrs-

leverandører og underleverandører ellers. Både arbeidsplasser og norske eksportinntekter kan dermed settes i 

fare av tiltaket. Flere har advart mot proteksjonistiske tiltak i disse tider og det er nettopp slik dette tiltaket kan 

oppfattes av utenlandske aktører.  
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6. Forslaget kan bidra til at planlagte utbygginger på norsk 
sokkel ikke blir lønnsomme 

Økte rater og bortfall av tilbud på norsk sokkel vil gjøre utbygging av felter mer kostbart. Dette vil i særlig 

grad ramme investeringer i mindre og mer marginale felt. Fremover vil små og marginale felt dominere 

investeringsnivået. At lønnsomheten i disse feltene reduseres kan dermed bidra til kansellering av en rekke 

mindre feltutbygginger. Sysselsettings- og skattevirkninger av dette vil være betydelig. Det er stor usikkerhet 

om effektene, men en kan ikke se bort ifra at effekten vil være en reduksjon på flere tusen årsverk og flere 

titalls milliarder i tapte skatteinntekter. Dersom vi som et minimum antar at investeringene i de felter som vil 

rammes sterkest av rate økning vil reduseres med kun 0,7 prosent, vil den negative sysselsettingsvirkningen 

være på 2 000 årsverk. Effektene er trolig langt sterkere. Forslaget går dermed imot en rekke tiltak og et klart 

fokus fra myndighetsorganer og industrien på å reduser det norske kostnadsnivået. 

6.1. Økte rater og bortfall av tilbud på norsk sokkel vil gjøre utbygging av felter 

mer kostbart  

Dette vil i særlig grad ramme investeringer i mindre og mer marginale felt. Fremover vil små og marginale felt 

dominere investeringsnivået. At lønnsomheten i disse feltene reduseres kan dermed bidra til kansellering av en 

rekke mindre feltutbygginger. Sysselsettings- og skattevirkninger av dette vil være betydelig. Det er stor 

usikkerhet om effektene, men en kan ikke se bort ifra at effekten vil være en reduksjon på flere tusen årsverk og 

flere titalls milliarder i tapte skatteinntekter. Dersom vi som et minimum antar at investeringene i de felter som 

vil rammes sterkest av en rateøkning vil reduseres med kun 0,7 prosent, vil den negative sysselsettingsvirkningen 

være på 2 000 årsverk. Effektene er trolig langt sterkere. Forslaget går dermed imot en rekke tiltak og et klart 

fokus fra myndighetsorganer og industrien på å redusere det norske kostnadsnivået. Forslaget vil gjøre 

operasjoner som rørlegging dyrere. 

Lønnsomhet i olje- og gassnæringen er sterkt avhengig av kostnader ved investering og drift, og naturligvis også 

av olje- og gasspriser. Feltene Johan Castberg og Trestakk er gode illustrasjoner på dette. Etter først å ha 

signalisert at feltene skulle bygges ut i forkant av oljeprisfallet i 2014, ble begge felter kansellert eller skjøvet på 

i etterkant av fallet. Etter en betydelig kostnadsreduksjon har man gått videre med planer for å få bygget ut 

feltene. Trestakk er nå besluttet utbygget, mens Johan Castberg sannsynligvis også vil bygges ut i løpet av de 

neste årene.  

Den økningen i rater som vil komme som følge av forslaget vil naturlig nok bidra til å fordyre feltutbygginger. 

Dette kan i særlig grad ramme marginale felt, og særlig felt som har en betydelig andel rørlegging. Blant de 

tjenester fartøyene utfører er legging av rør ved feltutbygging, såkalte SURF-oppdrag.24 En økning i kostnadene 

for SURF-oppdrag kan få større konsekvenser for de mer marginale feltene. Flere av disse feltene inneholder ikke 

nok ressurser til at egne utbygginger lar seg forsvare. Feltene blir derfor som regel bygget ut gjennom å knytte 

                                                                 

24 Blant de tjenester fartøyene utfører er legging av rør ved feltutbygging, et såkalt SURF-oppdrag. Kostnaden ved slike 
oppdrag varierer sterkt avhengig av om fartøyet har totalansvar, det vil si at de selv kjøper og installerer rør, eller om 
de kun har i oppdrag å legge rørene. I sistnevnte tilfelle er det operatøren selv som kjøper rørene. I førstnevnte 
kontraktsform varierer kostnadene som regel mellom 200 og 400 millioner dollar, altså mellom 1,7 og 3,4 milliarder 
kroner. I sistnevnte varierer kostnadene som regel mellom 20 og 100 millioner USD. 
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de til eksisterende innretninger – såkalte «subsea tieback»-løsninger. Ved slike utbygginger utgjør ofte kostnaden 

til legging av rør 10 prosent av totale investeringskostnader.  

6.2. Fremtidige investeringer på sokkelen vil i betydelig grad være i mindre funn 

Som vist i figuren nedenfor er de fleste funn på norsk sokkel de senere år mindre funn.  

Figur 6-1: Antall funn på norsk sokkel etter funnstørrelse i perioden 2000-1015. Kilde: Oljedirektoratet 2016. Bearbeidet 
av Menon 2017 

 

Som det går frem av figuren er det funn med mindre enn 5 millioner Sm3 o.e som dominerer statistikken, 

etterfulgt av funn med 5-10 millioner. For at en skal klare å utvinne ressursene i disse, må en gjerne knytte de til 

et eksisterende felt, altså en «subsea tieback»-løsning.  

Fremover vil det være betydelige investeringer innen «subsea tieback». Investeringsprognosene fra Rystad 

Energy viser en forventet investering i «subsea tieback» nær 640 milliarder kroner frem til 2027. Hvordan 

forventede investeringer fordeler seg over år er vist i figuren nedenfor.  

Figur 6-2: Prognoser for investeringer i «Subsea tieback» i perioden 2017 til 2027. Kilde: Rystad Energy 2017 
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I tillegg til investeringskostnader knyttet til «subsea tieback», vil det også være betydelige kostnader knyttet til 

drift.  

6.3. Flere felter er  mindre lønnsomme og vil trolig bli kansellert ved betydelige 

kostnadsøkninger 

I tabellen nedenfor viser vi balansepris for flere av de mest aktuelle «subsea tieback»- feltene.25 Balanseprisen 

er det oljeprisen må være for at utbyggingen skal gå i balanse med dagens kostnadsnivå.  

Tabell 6-1: Balansepris for «subsea tieback»-felt på norsk sokkel. Kilde: Rystad Energy 2017 

Oppstartsår Prosjekt Felt Balansepris i USD 

2016 Norne 6608/10-15 (Svale North), NO 10-20 

2017 Troll Byrding (Astero), NO 10-20 

2018 Valemon 34/11-6 S (Valemon West), NO 60-80 

2019 Aasta Hansteen 6706/12-2 (Snefrid North), NO 40-60 

2020 Sleipner Utgard, NO 20-40 

Ula Oda (8/10-4S), NO 20-40 

Aasgard Trestakk (6406/3-2), NO 20-40 

2020 Brage 31/7-1 (Brasse), NO 40-60 

 

Som det går frem av tabellen er felt som Svale North, Byrding, Utgård, Oda og Trestakk svært lønnsomme, også 

ved dagens oljepris. For tre av de åtte eksemplene på «subsea tieback» ser vi imidlertid at lønnsomheten er mer 

marginal. Med det spenn som er i balansepris, er det ikke gitt at den rateøkning som ventes av å gjøre arbeids-

miljøloven gjeldende på norsk sokkel alene kan bidra til at feltet blir ansett som ulønnsomt. Med den betydelige 

andelen av felt med marginal lønnsomhet, er det imidlertid grunn til å anta at det vil ramme noen feltutbygginger. 

Når en legger til grunn at investeringene i «subsea tieback» frem mot 2027 vil være på om lag 640 milliarder 

kroner, kan det samlede volum i form av kansellerte investeringer være betydelig.  

                                                                 

25 Subsea-tieback er utbygging hvor man knytter et frittstående funn sammen med et eksisterende produksjonsanlegg. 
Det bedrer økonomien i et marginalt felt. En tieback krever ikke nye anlegg og mindre investeringer ettersom mye av 
infrastrukturen allerede er tilgjengelig via et annet eksisterende felt.  
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6.4. Bortfall av investeringer vil gi betydelige negative sysselsettingsvirkninger 

Dersom investeringer i «subsea tieback»-felt blir kansellert som følge av rateøkninger, vil dette gi betydelige 

negative sysselsettingseffekter. Hvor sterke de negative sysselsettingsvirkningene vil være, vil avhenge av meng-

den av kansellerte investeringer. Vi har i den forbindelse fortatt enkle eksempelberegninger med utgangspunkt 

i Plan for utbygging og drift (PUD) som er overlevert Olje- og energidepartementet i 2017.  

Tabell 6-2: Felt og planlagte investeringer. Kilde: Olje- og energidepartementet 2017 

Felt Planlagte investeringer i milliarder kroner 

Trestakk 5,5 

Bauge 4 

Dvalin 10 

Utgard 3,5 

Byrding 1 

 

I gjennomsnitt er det planlagt investeringer for 4,5 milliarder kroner per felt. Dersom en antar at en økning i 

ratene kun medfører at én gjennomsnittlig feltinvestering blir kansellert, vil dette altså bidra til å redusere sam-

lede investeringer fremover med 4,5 milliarder årlig. Det vil i så fall medføre en reduksjon i prognosen for 

investeringer på 0,7 prosent.26  

I eksempelberegningen nedenfor vil vi vise hvilken negativ sysselsettingseffekt dette i så fall vil gi. Vi har da tatt 

utgangspunkt i de siste ringvirkningsanalysene som er levert i forbindelse med utbygginger på norsk sokkel  

(Menon, 2016; Menon, 2017; Agenda Kaupang 2016). En sammenstilling av analysene viser at det i gjennomsnitt 

kreves 2,2 millioner kroner i investeringer for å skape et årsverk i Norge.27 Dersom vil legger dette forholdstallet 

til grunn, vil den totale negative sysselsettingsvirkningen av én kansellering være om lag 2 000 årsverk. I tillegg 

kommer betydelige negative effekter i form av tapt skatteinngang. Med utgangspunkt i at tre av åtte felt som ble 

presentert i Tabell 6-2 var marginalt lønnsomme ved dagens oljepris, er det grunn til å anta at langt mer enn ett 

felt og 0,7 prosent av investeringene vil påvirkes negativt av en rateøkning. Den negative effekten på sysselsetting 

og skatt antas derfor å være betydelig, og langt sterkere enn den marginalt positive effekten en vil få på fartøy 

som blir «låst inne» på norsk sokkel.  

En ny rapport utarbeidet for The American Petroleum Institute28 viser hvordan forslag på begrensninger av både 

rigg og konstruksjonsfartøy kan redusere investeringer i Mexico-gulfen med rundt 15 prosent (The American 

Petroleum Institute, 2017). Våre 0,7 prosent må dermed ses på som svært konservative.  

                                                                 

26 4,5 milliarder kroner tilsvarer 0,7 prosent av totalmarkedet på 640 milliarder.  
27 Forholdstallet varierer fra 1,8 millioner til 2,4 millioner kroner. Jo mer av utbyggingen som foregår i Norge, jo høyere 
er sysselsettingseffekten. 
28 Forslaget er mer omfattende enn det norske. Uavhengig av det viser rapporten hvordan andre miljøer kommer frem 
til langt større effekter (20 x) enn det vi legger til grunn i denne rapporten. 
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7. Sammenstilling av kostnads- og nytteeffekter av 
forslaget 

Vi viser i dette kapittelet en enkel fremstilling av kostnader og nytte av forslaget. Videre oppsummerer vi de 

kostnader vi har beregnet i kapittel 3, 4, 5 og 6.  

7.1. Virkemiddelet må være effektivt og målrettet. En kost-nyttevurdering bør 

foretas 

I valg av virkemiddel (i dette tilfelle regulering) er det viktig å vurdere om virkemiddelet er det beste alternativ 

som kan velges (Heum, 2012). I tillegg bør det vurderes i hvilken grad tiltaket er treffsikkert; er det en sammen-

heng mellom virkemiddelets målsetning og forventet effekt?  

Forslagsstillerne begrunner behovet for utvidelse av arbeidsmiljøloven med et behov for forbedret beskyttelse 

av arbeidstakernes rettigheter. Vi tar ikke stilling til i hvor stor grad dette er et problem eller hvilke andre virke-

midler som er forsøkt tatt i bruk for å ta tak i dette mulige problemet. Uavhengig av det er det naturlig å stille 

spørsmålstegn ved om det mest hensiktsmessige tiltaket er tatt i bruk her. Det kan f.eks. tenkes at en mer effektiv 

bruk av operatørenes påse-plikt er en mer effektiv reguleringsendring. Det kan også tenkes at det finnes andre 

virkemidler med færre næringsmessige konsekvenser.  

(Heum, 2012) legger også vekt på at tiltak som gjennomføres bør vurderes ut ifra et kost-nytte perspektiv. Dette 

er ikke gjennomført før forslaget eventuelt blir vedtatt på Stortinget. Innenfor rammen av dette forslaget har 

Menon gjennomført en overordnet kost-nyttevurdering. Vi understreker at dette ikke er en fullstendig kost-

nyttevurdering i samsvar med veilederne til DFØ, men en overordnet sammenstilling av de kostnads- og nytte-

effektene som er kartlagt i rapporten.  

7.1.1. En forenklet kost-nytte oversikt viser at tiltaket har høye kostnader og lave 

nytteeffekter 

Ettersom både kostnads- og nytteeffektene er svært vanskelig å anslå presist, har vi i dette delkapittelet kun 

sammenstilt og illustrert effektene i figuren under. I tillegg har vi gjort en overordnet vurdering av totaleffekten. 

Som allerede beskrevet i tidligere kapitler er kostnadene ved innføring av tiltaket store både som følge av økte 

operasjonelle kostnader, men også som følge av store ombyggingskostnader. Det regulatoriske regelverket er 

usikkert og andre praktiske problemstillinger gjør at totaleffektene er store på kostnadssiden. På nyttesiden 

finner vi kun svake dokumenterbare effekter. Totalvurderingen av kostnadene veid opp mot nytten er dermed  

negativ.  
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Figur 7-1: Oversikt over kost-/nytteeffekter av tiltaket 

 

I tabellen nedenfor oppsummeres kostnader knyttet til økte mannskapskostnader, høyere rater som følge av 

ombygging og innlåsing på norsk sokkel, ombygging av fartøyene og bygging av nye fartøyer og økte kostnader 

ved feltavvikling. Det er usikkerhet i beregningene. Usikkerheten er blant annet knyttet til størrelsen på markedet 

fremover, effekten av ombygging og effekt av redusert konkurranse som følge av innlåsing. I vedlegg 4 til 

rapporten har vi derfor utarbeidet en følsomhetsanalyse hvor vi endrer på disse parameterne. 

Tabell 7-1: Markedsmessig tap neddiskontert til 2017-kroner  

 

Som det går frem av tabellen, anslår vi kostnader på 67 milliarder 2017-kroner. I dette beløpet inngår imidlertid 

ikke effekter som følge av kansellering av felt. Bakgrunnen for at tap som følge av dette ikke er tatt med er at 

effekten både kan være svært stor og mindre, blant annet avhengig av fortsatt kostnadsreduksjon på norsk 

sokkel. En kan imidlertid ikke se bort ifra at effekten i form av tap som følge av kansellering kan tilsvar de 

tallfestede tapene i tabellen ovenfor. 

 

 

 

  

Effekt Ratepåslag Kostnader  
i milliarder  
2017-kroner 

Kostnader økt bruk av bemanning 20 % 18 

Kostnader økt rate som følge av ombygging til nye tekniske krav 20 % 18 

Effekt redusert konkurranse på grunn av innlåsing 10 % 9 

Økte kostnader feltavvikling  21 

Sum 
 

67 
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Vedlegg 1: Regulering 

I dette vedlegget beskrives dagens regulatoriske situasjon ved å gjengi noen av hovedpunktene fra Petroleums-

tilsynets rapport om bruken av «flerbruksfartøy» på norsk sokkel (Petroleumstilsynet, 800122/2016). Vi baserer 

oss i stor grad på Petroleumstilsynets beskrivelse av dagens regulatoriske situasjon, men vil i den sammenheng 

trekke frem noen av de regulatoriske utfordringene ved forslaget.  

Petroleumsloven, arbeidsmiljøloven og annen norsk lovgivning gjelder for den sentrale petroleumsaktiviteten 

(primæraktivitet) som utøves på kontinentalsokkelen. For virksomhet på kontinentalsokkelen som utøves av 

skip/fartøy (støtteaktivitet) gjelder petroleumsloven for aktivitet på fartøy som har en tilstrekkelig nærhet til 

petroleumsvirksomhet. For utenlandskregistrerte fartøy, som ikke anses å drive sentral petroleumsvirksomhet 

(og dermed ikke er en innretning), gjelder hverken arbeidsmiljøloven eller skipsarbeidsloven for arbeidstakerne 

om bord, men lovgivningen i den stat der skipet er registrert (flaggstaten). Dagens aktivitet er dermed regulert 

gjennom nasjonal lovgivning der petroleumslovgivning står sentralt, men også gjennom internasjonal lovgivning 

der havrettstraktaten og flaggstatslovgivning står sentralt.  

Folkeretten begrenser den nasjonale lovgivningen 

Ettersom Norge er bundet av flere internasjonale konvensjoner kan man ikke regulere all virksomhet uavhengig 

av internasjonale forpliktelser. Forslaget slik det fremstår kan være i konflikt med internasjonale forpliktelser, 

eksempelvis ved at man regulerer virksomhet som faller inn under flaggstatens regelverk. 

Fra Petroleumstilsynets prosjektrapport «Bruken av «flerbruksfartøy» på norsk sokkel» hitsettes følgende:  

• «Folkeretten setter rammer for, og begrenser den nasjonale lovgivning. Norge er bundet av både 

Kontinentalsokkelkonvensjonen (Genèvekonvensjonen) og Havrettstraktaten. Begge angir hvilken 

myndighet Norge har over den norske kontinentalsokkel. Et lands kontinentalsokkel vil oftest gå 

utover territorialfarvannet og den økonomiske sone, og er i utgangspunktet havområder hvor ingen 

stat kan hevde suverenitet (internasjonalt farvann).  

• De angitte internasjonale traktater angir at Norge har suverene rettigheter over kontinentalsokkelen, 

men begrenser samtidig omfanget av disse rettighetene. […] 

• Kontinentalsokkelkonvensjonen (av 29. april 1958) art. 5 pkt. 2, fastslår at kyststaten er berettiget til 

å oppføre og opprettholde eller drive de anlegg og andre innretninger på kontinentalsokkelen som 

er nødvendige for å utforske den og utnytte dens naturforekomster. […] Selv om kyststaten er gitt 

rettigheter over kontinentalsokkelen, presiseres det i art. 3 at havet over kontinentalsokkelen er fritt 

hav i folkerettslig forstand.  

• Havrettstraktaten av 1982 (UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) er en videreføring av 

prinsippene i Kontinentalsokkelkonvensjonen. UNCLOS er i dag ratifisert av 166 land. Av Havretts-

traktatens art. 77 fremgår det at kyststaten har suverene rettigheter på kontinentalsokkelen, med 

det formål å undersøke og utvinne naturressursene. Av art. 78 fremgår det, som i Kontinental-

sokkelkonvensjonen, at reguleringen ikke omfatter havet over sokkelen.  

• Av art. 60 jf. art. 80 fremgår det at kyststaten har suverene rettigheter til å regulere installasjoner og 

anlegg på kontinentalsokkelen.  

[…] 

• Begrensningen av nasjonal lovgivning som følge av disse folkerettslige regler, har avgjørende 

betydning for den delen av virksomheten på kontinentalsokkelen som utføres fra skip og andre 
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flyttbare enheter som kan registreres i et skipsregister. Ifølge Havrettstraktaten, skal skip i 

utgangspunktet følge lovgivningen i det land enheten er registrert (flaggstatsprinsippet).» 

Petroleumslovgivningen 

Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel reguleres i all hovedsak av fire forskrifter med hjemmel i 

petroleumsloven og arbeidsmiljøloven. De fire forskriftenes korttitler er rammeforskriften29, innretnings-

forskriften30, aktivitetsforskriften31 og styringsforskriften32. Forskriftene ivaretar den helhetlige regulering av alle 

helse-, miljø-, og sikkerhetsmessige forhold ved petroleumsaktiviteten. Dette vil eksempelvis være krav til 

innretningens konstruksjon, prosessanlegg, boreutstyr, vedlikehold, styring og drift, forurensning og 

arbeidsmiljø.  

I Petroleumstilsynets prosjektrapport Bruken av «flerbruksfartøy» på norsk sokkel side 36 flg. er det gitt slik 

redegjørelse for virkeområdet til petroleumslovgivningen: 

• «Petroleumsloven med tilhørende forskrifter, kommer til anvendelse på innretninger på 

kontinentalsokkelen når de benyttes til petroleumsvirksomhet. Petroleumsvirksomhet kan være 

undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike 

aktiviteter jf. petrl. § 1-4 og definisjonen i petrl. § 1-6 bokstav c. Lovgivningen omfatter innretningen 

som sådan og aktiviteten på denne. […] Rørledninger regnes dermed også som innretning. […] 

• Selv om forsynings- og hjelpefartøy ikke er innretninger er likevel den petroleumsvirksomhet som 

utføres fra fartøyene omfattet av petroleumsloven, jf. definisjonen av petroleumsvirksomhet i 

petroleumsloven § 1-6 bokstav c. […] I Ot.prp. nr. 4333 gis en nærmere beskrivelse av hva som regnes 

som henholdsvis innretning eller fartøy i petroleumslovens forstand, samt eksempler på fartøystyper;  

• «Ved avgjørelsen av om en enhet er et forsynings- eller hjelpefartøy er det ikke avgjørende hva 

enheten er bygget som, men hva den anvendes til. Med «hjelpefartøy» menes det som i næringen 

kalles «offshore servicefartøy». Herunder hører blant annet fartøyer som benyttes som: beredskaps-

fartøyer, ankerhåndteringsfartøyer, konstruksjons-, ferdigstillelses-, reparasjons- og vedlikeholds-

fartøyer, dykkerfartøyer, kabel- og rørledningsfartøyer, geologiske og seismiske fartøyer, andre 

enheter som driver geologiske undersøkelser i undersøkelsesfasen, slepefartøyer, samt luftfartøyer. 

Bygging av slike fartøyer og øvrige flyttbare innretninger følger sjøfartslovgivningen. For øvrig er skip 

som transporterer petroleum i bulk unntatt fra loven.  

• I den grad deler av petroleumsvirksomheten utføres fra flyttbare enheter, må de anses som 

innretninger i lovens forstand dersom de påtar seg sentrale petroleumsaktiviteter eller på annen 

måte er i direkte kontakt med brønn- eller prosesseringsanlegg. Dette innebærer at enheter som 

driver leteboring, utvinning, herunder prøveutvinning, prosessering, brønntesting og brønnover-

haling anses som innretninger i lovens forstand. I den grad en flyttbar enhet utfører brønnstimulering, 

mudbehandling, vanninjeksjon eller benytter utstyr som knyttes direkte mot en brønn, anses også 

disse som innretninger etter loven. Bruk av enheter som utøver en type aktivitet som det er behov 

for under hele eller det vesentligste av utvinningsperioden og som fremstår som en forutsetning for 

eller en integrert del av det å drive utvinning, f.eks. floteller, må anses som innretning. Dette må 

                                                                 

29 Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg  
30 Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten 
31Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten  
32Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg  
33 Odelstingsproposisjon (Ot.prp.) nr. 43 (1995-1996) 
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gjelde selv om det konkrete flotellet bare benyttes i en kort periode. Også avskipningsanlegg 

(lastebøyer, tanker mv.) som er knyttet til produksjonen, er omfattet av begrepet innretning.  

• Enheter som utfører mer verkstedlignende arbeid, eksempelvis ferdigstillelse, reparasjonsarbeider og 

vedlikeholdsarbeid av utstyrsdeler, må derimot anses som hjelpefartøy på samme måte som kran-

fartøy og rørleggingsfartøy. Seismiske fartøy og andre enheter som driver geologiske undersøkelser i 

undersøkelsesfasen, faller også inn under uttrykket hjelpefartøy og vil derved falle utenfor lovens 

innretningsbegrep.»  

• Denne angivelsen av skillet mellom innretning og fartøy, knyttet til den aktivitet som utføres, er 

gjennomgående fulgt i Petroleumstilsynets håndheving av petroleumsregelverket.  

• I rammeforskriften § 3, angis i hvilke tilfeller og omfang maritim teknisk lovgivning kan brukes 

istedenfor tekniske krav gitt i, eller i medhold av, petroleumsloven. Dette gjelder flyttbare inn-

retninger i petroleumsvirksomhet som kan registreres i et skipsregister. Når det gjelder aktivitet i 

form av brønnoperasjoner eller vedlikehold av utvendig utstyr på havbunnsbrønner som utføres fra 

en flyttbar enhet, gir veiledningen til rammeforskriftens § 3 en nærmere beskrivelse av hvilken type 

aktivitet som utføres med henholdsvis innretning eller fartøy.  

• Av veiledningen til § 3 fremgår det at hovedskillet går ved om enheten har hovedkontrollen med 

brønnens stengeventiler og brønnstrøm og bruker utstyr som føres inn i brønnen, eller om det utføres 

aktivitet fra eller på utsiden - og hvor kontrollen med brønnstrømmen ivaretas av en annen 

innretning. I sistnevnte tilfelle vil aktiviteten være petroleumsaktivitet utført med fartøy.» 

• […] 

• Arbeidsmiljølovens (aml.) virkeområde på kontinentalsokkelen følger petroleumslovens skille 

mellom innretning og fartøy. Arbeidsmiljøloven, med forskrifter som utledes av den, har imidlertid et 

snevrere anvendelsesområde på fartøy enn petroleumsloven, og gjelder ikke på fartøy med unntak 

av dykkeraktivitet.  

• Arbeidsmiljøloven gjelder for petroleumsvirksomhet til havs, jf. aml. § 1-3. I samme bestemmelse slås 

det imidlertid fast at departementet ved forskrift kan unnta slik virksomhet fra lovens virkeområde. 

Av aml. § 1-2 fremgår det dessuten at sjøfart er unntatt fra loven.  

• Rammeforskriften (rf) § 4 angir arbeidsmiljølovens virkeområde i petroleumsvirksomheten til havs 

med hjemmel i aml. § 1-3, og gjengis her i sin helhet;  

• Rammeforskriften § 4  

• Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i 

petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt særskilte 

regler.  

• Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt i medhold av 

arbeidsmiljøloven er forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske 

eller geologiske undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet, som regnes som sjøfart,  

• fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktiviteter i petroleumsvirksom-

heten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeidsdepartementet ved forskrift eller 

enkeltvedtak.  

• Første ledd gir aml. anvendelse for dykkeraktiviteter fra fartøy, mens den maritime aktivitet på 

fartøyet, inklusive det maritime mannskapet, ikke er omfattet. All maritim aktivitet regnes som 

sjøfart jf. hovedregelen i aml. § 1-2.  

 

• Andre ledd bokstav a angir og presiserer hvilken type aktivitet uført med fartøy som anses som sjøfart 

og dermed følger hovedregelen i aml. § 1-2 om at arbeidsmiljøloven ikke gjelder. I andre ledd bokstav 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 1  R A P P O R T  

 

b angis også aktivitet fra fartøy som faller utenfor aml. Her er utgangspunktet at fartøyet vil anses for 

å drive petroleumsvirksomhet, men omfattes likevel ikke av aml. Formuleringen i bokstav b presiserer 

også utgangspunktet om at det er aktiviteten som utføres ved bruk av fartøy, og dens nærhet til 

petroleumsvirksomheten som vil kunne avgjøre om arbeidstakerne om bord også skal omfattes av 

arbeidsmiljøregelverket. I andre ledd i bokstav b, gis det i tillegg hjemmel for at departementet kan 

gi forskrift eller treffe enkeltvedtak om at arbeidsmiljøloven kan gjøres gjeldende for de angitte 

petroleumsaktiviteter som blir utført fra fartøy. De fartøy som blir omtalt som «flerbruksfartøy» vil 

normalt omfattes av fartøystypene i bokstav a og b, og vil følgelig ikke være omfattet av arbeids-

miljøloven med forskrifter. Imidlertid har Petroleumstilsynet merket seg at også dykkerfartøyene 

omtales som «flerbruksfartøy» av enkelte fagforeninger, når ulike problemstillinger knyttet til dette 

tema løftes frem. Adgangen i rf. § 4 andre ledd bokstav b, til å gi forskrift eller treffe enkeltvedtak om 

å gjøre aml. gjeldende er så langt ikke blitt benyttet. 

[…] 

• I tilfeller der petroleumsloven har anvendelse for en aktivitet, mens arbeidsmiljøloven ikke gjelder, 

vil kun deler av Ptils forskrifter kunne anvendes. Dette vil bero på hvilken lov som er hjemmels-

grunnlaget for den enkelte bestemmelse i den aktuelle forskrift. Sikkerhetskravene som utledes av 

petroleumsloven vil kunne anvendes, så lenge disse gjelder sikkerhet for innretningen som 

petroleumsoperasjonen fra fartøyet utøves mot.  

• De forskriftsbestemmelsene som utledes av arbeidsmiljøloven, og som gjelder den arbeids-

miljømessige delen av operasjonen på fartøyet, vil altså ikke kunne anvendes.  

• På fartøy hvor arbeidsmiljøloven gjelder, eller vil kunne gjøres gjeldende iht. rf § 4 andre ledd bokstav 

b, vil imidlertid ikke samtlige bestemmelser i petroleumsregelverkets HMS-forskrifter med hjemmel i 

aml. kunne anvendes. De «tekniske» aml.-krav vil lett komme i konflikt med reguleringen av selve 

fartøyet som er flaggstatens anliggende. Det vil dermed være de aktivitetskrav som fremgår av 

aktivitetsforskriften og de generelle arbeidsmiljøforskriftene, og som ikke berører selve fartøyet, som 

gjøres gjeldende. Dette gjelder for de arbeidstakerne som driver petroleumsvirksomhet fra fartøyet 

og det typiske eksempelet er regulering av arbeidstid.» 

Petroleumstilsynets tilsynsområde 

Petroleumstilsynet har beskrevet sitt tilsynsområde i sin prosjektrapport om Bruken av «flerbruksfartøy» på 

norsk sokkel slik, jf. side 57: 

• «Petroleumstilsynet fører tilsyn innenfor sitt myndighetsområde. For virksomhet på kontinental-

sokkelen gjelder dette i første rekke for den petroleumsaktivitet som utføres på og fra innretninger.  

• Ptils tilsyn med petroleumsvirksomhet utført fra fartøy, skjer gjennom tilsyn med operatør og 

operatørs utøvelse av påseansvar i rammeforskriftens § 7 andre ledd, i tillegg til løpende 

tilsynsaktivitet i form av dialog og møter med operatør. Fartøysaktivitet vil også kunne være en del 

av de samtykker som gis til operatør for utøvelse av ulike petroleumsaktiviteter jf. rammeforskriften 

§ 29. Særskilte eksempler og krav til innhold i søknad om samtykke fremgår av styringsforskriften § 

25.»  
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Vedlegg 2: Liste over rederier som har blitt intervjuet 

Fire rederier har blitt intervjuet i sammenheng med rapporten (Subsea 7, Island Offshore, TechnipFMC og 

DofSubsea). Samlet sett representerer de en stor andel av relevant aktivitet på norsk sokkel. I tillegg har Rederi-

forbundet og Norsk olje og gass gjennomført workshops og hatt flere samtaler med rederiene. Menon har fått 

tilgang til en del av materialet i tilknytning til disse møtene.  
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Vedlegg 3: Operasjonell profil for fartøy hos store 
undervannsentreprenører 

Figuren under er et supplement til egne data innhentet av Menon i kapittel 2. Den viser hvordan arbeid for flåten 

til fire store undervannsentreprenører fordeler seg mellom norsk og internasjonal sokkel. Av de 49 fartøyene er 

det kun 6 fartøy som utelukkende beveget seg på norsk sokkel i løpet av dette året. Nesten 90 prosent av 

fartøyene arbeidet dermed internasjonalt. Denne profilen passer også godt overens med Menon sin kartlegging 

basert på AIS-data som er videre beskrevet i neste avsnitt.  

 

Beskrivelse av kartlegging Menon har gjennomført av «flerbruksfartøy» i norsk 

farvann 

I tilknytning til prosjektet har vi kartlagt aktivitet for en rekke fartøy som går under begrepet «flerbruksfartøy». I 

utgangspunktet hentet vi ut en liste med alle fartøy i verden innenfor de 7 kategoriene under. Totalt var dette 

omkring 800 fartøy.  

• Multi-Functional Support 

• Cable, Umbilicals & FP/Flowline Lay 

• Heavy Lift/Crane Ship 

• Heavy Lift Cargo Vessel 

• Transport (Heavy Lift) 

• Semi-Submersible Heavy Lift 

• Pipe Layer 

Videre fikk vi AIS-data for disse fartøyenes operasjoner i norsk farvann for 2014 og 2016. AIS-data viser hvor 

fartøyene befinner seg til enhver tid i norsk økonomisk sone. Dataene viste at to av fartøytypene hadde 

operasjonsprofiler som tilsa at de ikke nødvendigvis bedrev petroleumsaktiviteter.34 Disse ble fjernet. Totalt ble 

                                                                 

34 Heavy Lift Cargo Vessel og Transport (Heavy Lift) 
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171 fartøy observert på norsk sokkel innenfor de resterende kategoriene i 2016 og 137 fartøy i 2014. Vi justerte 

for at en del av fartøyene muligens kun kom til Norge for å ligge i opplag eller ikke var i operasjon til havs (og 

dermed sannsynligvis ikke bedrev petroleumsvirksomhet). I 2016 var det etter denne filtreringen 81 fartøy i norsk 

farvann mer enn 2 dager. Vi har kun inkludert disse videre i analysen ettersom vi antar at andre fartøy kan ha 

kommet tilbake til norsk sokkel for å legges i opplag eller kun har vært innom på transportetapper gjennom norsk 

farvann. 

Ettersom vi kun har data for fartøy i norsk økonomisk sone har vi inkludert et kart over Allseas-prosjekter de siste 

årene hentet fra deres hjemmeside. Dette for igjen å illustrere hvor internasjonale disse operasjonen er. Allseas 

er operatør av Pioneering Spirit.  

Oversikt over Allseas operasjoner de siste årene. Kilde: Allseas hjemmeside 
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Vedlegg 4: Sensitivitetsanalyse  

Det er stor usikkerhet i anslagene for kostnader presentert i rapporten. Det skyldes som tidligere nevnt at 

regulering av fartøyene fortsatt er uavklart. I tillegg kan rederienes respons til eventuell endring variere fra det 

vi legger til grunn og teknologiske endringer, markedsstørrelse eller andre markedsendringer (eks. endringer i 

oljeprisen) kan ha stor effekt. På tross av dette er kostnadsestimatene viktig fordi de belyser hvor store 

konsekvensene potensielt kan være. Det er også grunn til å understreke at usikkerhet i kostnadsestimatene kan 

slå begge veier. Kostnadene kan være langt lavere enn anslått, men også langt høyere. Videre følger 

sensitivitetsanalyse for feltavvikling og operasjonelle kostnader. Disse er utarbeidet for å vise effekten av 

endringer i de viktigste parameterne som underbygger kostnadsanslagene.  

Sensitivitetsanalyse – operasjonelle kostnader 

For operasjonelle kostnader har vi tatt utgangspunkt i et base-case der markedsstørrelsen er anslått som 60 

prosent av SURF-markedet fra Rystad Energy sine analyser av det norske SURF-markedet i 2017-202035. Figuren 

nedenfor viser hvordan en relativt stor økning/nedgang i markedsstørrelse vil påvirke de totale kostnadene med 

+/- 9 milliarder 2017-kroner. Konsekvensen av lavere effekter på ratene enn det vi legger til grunn i vårt base-

case36 tilsvarer -4,6 milliarder kroner dersom vi har overvurdert effekten med 5 prosentpoeng. Tilsvarende finner 

man at dersom effekten er 5 prosentpoeng høyere enn anslått av Menon i denne rapporten, vil kostnadene være 

4,6 milliarder høyere.  

Dersom man sammenligner et worst-case scenario (hvor markedet er betydelig mindre enn anslått og effekten 

på ratene er lavere enn anslått av Menon) med et best-case scenario får man et utfallsrom på mellom 32 og 60 

milliarder kroner. I forventningen som ligger til grunn i denne rapporten er utfallet i utgangspunktet en kostnads-

økning på 45 milliarder kroner. 

 

                                                                 

35 Det er i seg selv et lavt estimat, da det ikke dekker alle fartøystyper. Subsea Service-markedet (IMR og Well 
Intervention) er f.eks. ikke inkludert her.  
36 Eksempelvi. at effekter av mannskap er 15 % istedenfor de 20 % som vi legger til grunn i base-case. 
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Sensitivitetsanalyse – feltavvikling 

I sensitivitetsanalysen har vi sett på hvor stor grad variabler som påvirker kostnadsestimatene for feltavvikling 

sterkest påvirker kostnader. I utgangspunktet har vi operert med et totalt marked på 130 milliarder kroner som 

fordeler seg likt over 40 år. I base-case har vi videre lagt til grunn en kostnadsøkning på 25 prosent. Total effekt 

i vårt relativt konservative base-case er en kostnadsøkning på 21 milliarder 2017-kroner. Ved en økning i total 

markedsstørrelse på 10 prosent vil kostnaden øke med 2 milliarder kroner. En fem prosentpoengs økning i 

rateeffekt (fra 25 prosent til 30 prosent vil føre til en kostnadseffekt på noe over 4 milliarder, mens fem års 

endring i levetid fører til økte kostnader på 1 milliard. Effekten som er sterkest er effektivitetsutvikling for 

fartøyene. Her har vi lagt til grunn at fartøyene øker sin produktivitet med 2 prosent årlig. Tallene er tilnærmet 

de samme, men med motsatt fortegn ved en negativ utvikling i variablene. Unntaket her er produktivitetsvekst, 

som det er naturlig å anta ikke vil være negativ.  

 

 

 


