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Før et område kan åpnes for petroleumsvirksomhet må det gjennom-
føres en åpningsprosess. En åpningsprosess har som formål å utrede 
det faglige grunnlaget for Stortingets beslutning om åpning av et om-
råde.

En åpningsprosess består av to hovedelementer. Den ene delen er en 
vurdering av ressurspotensialet i området. Den andre delen er en vur-
dering av de næringsmessige, miljømessige og andre samfunnsmes-
sige virkninger av petroleumsvirksomhet i området (konsekvensutred-
ning).

Konsekvensutredningen skal belyse spørsmål som fare for forurensn-
ing og økonomiske og samfunnsmessige virkninger petroleumsvirk-
somhet kan ha. En konsekvensutredning er en sentral del av en åpn-
ingsprosess og gjennomføres i regi av Olje- og energidepartementet.

Første del av konsekvensutredningsprosessen innebærer utarbeidelse 
av et utredningsprogram. Utredningsprogrammet angir temaene for 
konsekvensutredningen. For å belyse de ulike temaene utarbeides det 
ulike fagutredninger. Olje- og energidepartementet oppsummerer de 
ulike utredningene i en konsekvensutredningsrapport som sendes på 
offentlig høring.

Utredningene, høringsuttalelsene, vurderingen av ressurspotensialet 
og annen relevant informasjon som har framkommet i prosessen dan-
ner grunnlag for en melding til Stortinget. Stortinget tar stilling til åpn-
ing eller ikke åpning av hele eller deler av det aktuelle område, inklu-
sive eventuelle vilkår. 

Denne rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som inngår 
i en serie underlagsrapporter til Konsekvensutredning om virkninger 
av petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen. Utrederen står inne for det 
faglige innholdet i rapporten.

Utredningen er laget på oppdrag for Olje- og energidepartementet. 
Arbeidet vil inngå i en konsekvensutredningsrapport som er planlagt 
sendt på offentlig høring 4. kvartal 2012. Det er lagt opp til at regjer-
ingens vurdering av spørsmålet om åpning av områder for petrole-
umsvirksomhet ved Jan Mayen legges frem for Stortinget våren 2013.
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DISCLAIMER/ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER 

Denne rapporten er utarbeidet av Pöyry Management Consulting (Norway) AS (”Pöyry”) 
for Olje- og energidepartementet (”Mottakeren”) i samsvar med Avtalen mellom Pöyry og 
Mottakeren.  

Pöyry kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for beslutninger tatt eller 
handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. 

Pöyry baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, egne data og 
data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke 
oppdrag. Vi vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i våre 
analyser, men kan likevel ikke garantere for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv 
eier rettighetene til. Usikkerhet er et element i alle analyser. Som en del av metode-
dokumentasjonen til våre analyser forsøker vi alltid å synliggjøre og drøfte usikkerhets-
faktorene.  

Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i Avtalen mellom Pöyry og 
Mottakeren. 

  



RINGVIRKNINGER AV PETROLEUMSVIRKSOMHET VED JAN MAYEN 

 

 

 
R-2012-032 

INNHOLD 

 

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER ............................................................................ 1 

1 INNLEDNING ............................................................................................................ 3 

2 BESKRIVELSE AV SCENARIOER ........................................................................... 5 

2.1 Jan Mayen-området ....................................................................................... 5 

2.2 Høyt ressursutfall (Scenario 1) ....................................................................... 6 

2.3 Lavt ressursutfall (scenario 2) ........................................................................ 8 

3 METODE FOR BEREGNING AV LEVERANSER OG UNDERLEVERANSER ...... 10 

3.1 Pöyrys kryssløpsmodell ................................................................................ 10 

3.2 Makroanalysen ............................................................................................. 10 

3.3 Et eksempel for å illustrere egenskaper ved NAM ....................................... 12 

4 RESULTATER ......................................................................................................... 14 

4.1 Leveranser og underleveranser ................................................................... 14 

4.1.1 Scenario 1: Høyt ressursutfall .................................................................. 14 

4.1.2 Scenario 2: Lavt ressursutfall .................................................................. 15 

4.2 Resultater fra den makroøkonomiske analysen ........................................... 16 

5 REFERANSER ........................................................................................................ 20 

VEDLEGG: BEREGNING AV LEVERANSER OG UNDERLEVERANSER – 
KRYSSLØPSANALYSEN ....................................................................................... 21 

 



RINGVIRKNINGER AV PETROLEUMSVIRKSOMHET VED JAN MAYEN 

 

 

1 
R-2012-032 

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 
Regjeringen har i Melding til Stortinget nr. 37 (2008–2009) besluttet å starte en åpnings-
prosess for petroleumsvirksomhet i områdene ved Jan Mayen med sikte på tildeling av 
utvinningstillatelser. Regjeringen har foreslått et program for konsekvensutredning av en 
rekke temaer. I tillegg til kartlegging av petroleumsressurser skal det foretas en vurdering 
av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for 
forurensning, samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan 
ha. I tråd med konkurransegrunnlaget fra Olje og energidepartementet har vi i denne 
rapporten utredet ”nasjonale ringvirkninger for næringslivet”. 

Vi har analysert konsekvenser av petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen på verdi-
skapingen i norsk næringsliv. Det er vurdert to scenarioer for ressursgrunnlaget for 
petroleumsvirksomheten i området, et høyt og et lavt. Scenarioene er gjennomgått i 
kapittel 2. Konsekvensen på verdiskaping er analysert gjennom et omfattende 
modelleringsarbeid. Metoden er beskrevet i kapittel 3. 

Resultatene er i rapporten vist sekvensielt i kapittel 4. Først, i kapittel 4.1, har vi vist 
konsekvensen på verdiskapingen hos leverandører og underleverandører gjennom en 
kryssløpsanalyse. Denne analysen viser hvor mye av etterspørselen fra petroleums-
virksomheten som importeres og hvor mye som leveres direkte og indirekte gjennom 
underleveranser fra aktivitet i Norge. Leveransene og underleveransene vises for hver 
enkelt næring av økonomien. 

Resultatene fra kryssløpsanalysen viser kun hvordan etterspørselsimpulsene fra 
petroleumsvirksomheten fordeler seg på importleveranser og norske leveranser. For også 
å kunne ta hensyn til forsterkningsmekanismer gjennom økt konsum og investeringer, og 
fortregningsmekanismer gjennom økte lønnskostnader, rente og kronekurs, har vi brukt en 
makroøkonomisk analyse. Resultatene fra denne analysen er gitt i kapittel 4.2. Her får vi 
ikke næringsfordelte tall, men vi får tall for samlet verdiskaping og sysselsetting.  

For offentlig sektor har vi antatt at det kun er gebyrbelagte tjenester i kommunene som blir 
påvirket. Resultatene bygger således på at det ikke kommer responser fra 
finanspolitikken. En alternativ måte å se det på er at eventuelle responser motvirkes av 
andre budsjettendringer, enten av hensyn til statens finanser eller av hensyn til ikke å 
bidra til økt press i økonomien.  

Tabellen under oppsummerer resultatene. Samlet sett er effektene på verdiskaping relativt 
små når vi sammenlikner med størrelsen på BNP i utgangpunktet. Knapt 11 milliarder 
kroner som i høyscenarioet utgjør bare 0,3 prosent av BNP Fastlands-Norge i perioden. 

Tabell A  Konsekvenser for verdiskaping (bruttoprodukt) i millioner kroner og målt i 
faste 2012-priser i to scenarioer for petroleumsutbyggingen ved Jan 
Mayen. Gjennomsnitt i perioden 2023-2032 

 

Høyt Lavt

Samlet effekt på verdiskaping (bruttoprodukt, BNP) 10 936 6 065

Hvorav:
Bruttoprodukt hos underleverandører i industrinæringer 478 218
Bruttoprodukt hos underleverandører i private tjenesteytende næringer 1 278 553
Bruttoprodukt hos underleverandører i bygge- og anleggsvirksomhet 163 64
Bruttoprodukt i petroleumsnæringer 1 589 637
Bruttoprodukt hos underleverandører i andre næringer 225 91
Bruttoprodukt i offentlig sektor gjennom gebyrbelagte tjenester 164 68
Bruttoprodukt for øvrig gjennom konsekvenser i makroøkonomien 7 039 4 434
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I tillegg til selve petroleumsnæringen, blir private tjenestenæringer relativt sterkt berørt. 
Her finner vi både mange ingeniørbedrifter, utleievirksomhet og forretningsmessige 
tjenester. Industrien får også relativt godt utbytte av petroleumsvirksomheten ved Jan 
Mayen. 

Effektene gjennom makroøkonomien forsterker utslagene fra ringvirkningsanalysen 
kraftig. Måten å forstå dette på er at inntektsveksten som petroleumsvirksomheten skaper 
i form av lønns- og eierinntekter, forårsaker økt konsum og boliginvesteringer. Videre vil 
næringslivet som leverer varer og tjenester til petroleumsvirksomheten, enten direkte eller 
indirekte gjennom underleveranser, måtte investere i ny produksjonskapasitet. Dessuten 
viser den makroøkonomiske analysen at fortregningsmekanismene som skapes som følge 
av økte lønnskostnader, økt rente og styrket kronekurs, er svake.  
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1 INNLEDNING 
Regjeringen har i Melding til Stortinget nr. 37 (2008–2009) besluttet å starte en åpnings-
prosess for petroleumsvirksomhet i områdene ved Jan Mayen med sikte på tildeling av 
utvinningstillatelser. Regjeringen har foreslått et program for konsekvensutredning av en 
rekke temaer. I tillegg til kartlegging av petroleumsressurser skal det foretas en vurdering 
av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for 
forurensning, samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan 
ha. I tråd med konkurransegrunnlaget fra Olje og energidepartementet har vi i denne 
rapporten utredet ”nasjonale ringvirkninger for næringslivet”. 

Det er svært stor usikkerhet om hvorvidt – og eventuelt hvilke – petroleumsforekomster 
som vil bli funnet i dette området, og hvilke utbyggingsløsninger som blir valgt. Som et 
grunnlag for analysene har Oljedirektoratet (OD) utarbeidet ulike scenarioer for funn og 
utbygginger. Disse scenarioene danner det kvantitative grunnlaget for beregningene og de 
kvalitative vurderingene som gjøres i rapporten.  

Hva som er ringvirkninger av en etterspørselsimpuls har ingen entydig definisjon, og har 
vært tolket ulikt i ringvirkningsanalyser som er gjennomført av norske petroleums-
prosjekter (Berg Nilssen m.fl., 2012).  

Ringvirkningsanalyser deles ofte i to typer, hva som er benevnt som ”klassiske analyser” 
og analyser av næringsdynamikk (Arbo m.fl., 2007). I klassiske analyser er det utviklingen 
i produksjon, sysselsetting og befolkning som er de sentrale variablene som studeres. 
Effektene av en impuls, i dette tilfellet etterspørsel fra petroleumsvirksomheten, følges 
gjennom økonomien fra leverandører i ulike næringer (og import) til de mange lag og 
forgreininger av underleverandører, i tillegg til effekter av økt konsum- og investerings-
etterspørsel som i sin tur genererer ytterligere produksjonseffekter. I nyere vekst- og 
handelsteori er det derimot næringsdynamikk og vekstbetingelser, entreprenørskap og 
samhandling internt i regioner og næringsmiljøer som studeres, der begreper som 
næringsklynger og innovasjonssystemer er sentrale. Analysene fokuserer på selskaps-
strategier, allianser og samarbeid mellom bedrifter og offentlige myndigheter og generelt 
hvordan petroleumsvirksomhet kan påvirke utviklingsforløpet til hele næringer (sti-
avhengighet).  

Ringvirkninger kan uttrykkes økonomisk, slik som verdiskaping, inntekt og sysselsetting. 
Det er tema for begge fagretningene vi nevner over. Med ringvirkninger kan man imidlertid 
også mene sosiale og demografiske konsekvenser.  

I denne rapporten benytter vi et modellapparat som ivaretar effektene innen den klassiske 
ringvirkningsanalysen, men vi søker også å ivareta tematikk og virkninger som nærings-
dynamikktradisjonen har rettet søkelyset mot. Det gjøres når vi bestemmer oss for de 
sentrale driverne i modellapparatet.  

Vi beskriver i rapporten de partielle effektene av åpning av havområdene ved Jan Mayen, 
med de funn og utbygginger som ligger i OD sine scenarioer. Det innebærer en sammen-
ligning av to hypotetiske framtidsscenarioer. I den ene antas det ingen petroleums-
virksomhet ved Jan Mayen. I den andre antas det petroleumsvirksomhet. Ingen av 
scenarioene vil bli beskrevet i særlig grad. Det er forskjellen mellom dem som er hoved-
fokuset.  

Effektene på næringsliv vil imidlertid avhenge av hvordan næringslivet ser ut i utgangs-
punktet. Det betyr at vi vil måtte gjøre vurderinger av hvordan og i hvor stor grad 
leverandørindustrien og andre næringer allerede er etablert for å kunne levere til 
petroleumsvirksomheten ved Jan Mayen.  
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Analysene er gjennomført i perioden juni-september 2012. Vi har fått tilgang til detaljerte 
scenarioer med årlige kostnader fra OD. Som ledd i arbeidet har vi selv utviklet en 
detaljert kryssløpsmodell der effektene av etterspørselsimpulser fra petroleums-
virksomheten beregnes for verdiskaping i 50 produksjonssektorer. Resultatene er 
summert til 6 hovedsektorer av økonomien. Vi har videre brukt en aggregert makro-
økonomisk modell for norsk økonomi for å ivareta makroøkonomiske effekter via inntekt, 
investering, rente, kronekurs og lønnsdannelse. Hvordan disse modellene er benyttet, er 
redegjort nærmere for i et eget metodekapittel (kapittel 3). Resultatene vises i kapittel 4. I 
neste kapittel gjennomgår vi de to scenarioene fra OD. 
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2 BESKRIVELSE AV SCENARIOER 
Jan Mayen representerer et potensielt område for norsk petroleumsaktivitet. I den 
helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet i 2009 tok man sikte på å åpne Jan Mayen for 
petroleumsvirksomhet. Det gjøres ved å utføre seismiske undersøkelser og belyse ulike 
problemstillinger knyttet til petroleumsaktivitet i området. Deretter tildeles letelisenser. 
Området omfatter omkring 100 000 kvadratkilometer. Det norske Jan Mayen-området 
begrenses av islandsk sektor i sør og grønlandsk sektor i vest.  

Det er begrenset med informasjon og forståelse av geologien ved Jan Mayen. Olje-
direktoratet (OD) er ferdig med seismiske undersøkelser i området. Seismikk bidrar til økt 
forståelse av geologien. Det tar imidlertid lang tid å prosessere all data man skaffer seg 
gjennom seismikkskytninger. Det er òg en kjensgjerning at leteboring må til for å få 
verifisert forståelsen av geologiske strukturer og letemodeller.  

Det finnes per dags dato ingen ressursestimater for Jan Mayen-området. I påvente av 
bedre kjennskap til geologi og geofysikken i området har OD utarbeidet to scenarioer. 
Disse representerer ulike ressursutfall – ett høyt og ett lavt – med tilhørende leteaktivitet, 
funnstørrelser og utbyggingsløsninger. Vi oppsummerer kort de geologiske og 
økonomiske elementene ved disse ressursutfallsscenarioene nedenfor. En mer utfyllende 
beskrivelse av Jan Mayen og scenarioene kan en finne hos ODs hjemmesider.1 

2.1 JAN MAYEN-OMRÅDET 

Geologien omkring Jan Mayen har vært utforsket ved tidligere anledninger. Grunne 
boringer ble utført allerede i 1974. I 1979, 1985 og 1988 samlet man inn flere seismiske 
data med ytterligere forbedringer ved en reprosessering av de samme data. Som en følge 
av åpningsprosessen satte norske myndigheter i gang en ny runde med seismikk-
skytninger. I løpet av sommeren 2011 samlet OD inn i overkant av 3.000 kilometer 
seismikk. I tillegg tok OD prøver av berggrunnen i et forskningssamarbeid med 
Universitetet i Bergen. Seismikk og bergprøver vil bidra til en forbedret forståelse av de 
geologiske og geofysiske forholdene i området rundt Jan Mayen. 

                                                 
1  www.npd.no 
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Kart 2.1  Areal for åpningsprosess ved Jan Mayen 

 
Kilde: Oljedirektoratet 

OD har utarbeidet scenarioer for petroleumsvirksomhet rundt Jan Mayen. Scenarioene er 
modellert etter den norske metoden for gradvis åpning av et område. Ved hjelp av 
konsesjonsrunder utlyser norske myndigheter blokker som petroleumsselskapene kan 
søke å få lisenser i.  

I ODs scenarioer er det antatt at første letebrønn blir boret i 2017. Deretter følger en 
letebrønn i året. Når det er boret fire år på rad uten funn stopper leteaktiviteten. OD har 
forutsatt at det tar ti år fra funn til utbygging. Dette er nær gjennomsnittlig ledetid på norsk 
sokkel. Det er antatt at det koster mer å drifte petroleumsanlegg i Jan Mayen-området enn 
generelt for norsk sokkel. OD har derfor lagt til grunn en kostnadsmultiplikator på 1,4 for 
operasjonelle kostnader ved scenarioene for Jan Mayen enn hva de beregnet ved for 
eksempel Barentshavet sørøst. Grunnen er at Jan Mayen-området ligger relativt langt 
unna tilgjengelig infrastruktur.  

Nedenfor redegjør vi for scenarioene til OD.  

2.2 HØYT RESSURSUTFALL (SCENARIO 1) 

Første letebrønn blir boret i 2017. Det bores en letebrønn per år. Det er antatt at det blir 
gjort funn i hver tredje brønn. Første funn er et gassfunn i 2017 på 100 milliarder Sm3. 
Deretter blir det gjort ett oljefunn i 2020 og ett i 2023 på 40 millioner Sm3 i hvert funn (Kart 
2.2). Sammenhengen mellom leteaktivitet og samlet funnvolum er vist i Figur 2.1. 

Gassfunnet blir besluttet bygget ut i 2023. En flytende LNG-installasjon blir valgt som 
løsning for å få produsert og transportert gassen (Kart 2.3). Produksjon starter i 2027. 
Oljefunnene bygges ut i henholdsvis 2026 og 2029 og produksjon starter i henholdsvis 
2030 og 2033. Oljefunnene bygges ut med en flytende produksjonsinnretning (FSPO) for 
produksjon, prosessering og stabilisering. Totale ressurser og investeringer er vist i Tabell 
2.1. Investeringer per år er presentert i Figur 2.2. 
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Kart 2.2  Funn i scenario 1 (høyt) Kart 2.3  Utbyggingsløsninger i scenario 1 
(høyt) 

Kilde: Oljedirektoratet 

Tabell 2.1  Oversikt over ressurser, investeringer og driftskostnader i scenario 1 
(høyt ressursutfall) 

Totale ressurser Olje mill Sm3 Gass mrd Sm3

Scenario 1 (høyt) 80 100

Utbygginger Investeringer Driftskostnader

Hver bunnramme inkluderer kostnader for 10 brønner Mill kr Mill kr per år

11 letebrønner, à 700 mill kroner 7 700  

Flytende LNG-anlegg, inkl. 1 bunnramme 35 000 1 400

Flytende produksjonsinnretning for olje, inkl. 1 bunnramme 35 000 1 400

Flytende produksjonsinnretning for olje, inkl. 1 bunnramme 35 000 1 400

Kilde: Oljedirektoratet 
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Figur 2.1  Leteboring og volum funnet i 
scenario 1 (høyt), 2017-2027 

Figur 2.2  Investeringer i milliarder kroner 
i scenario 1 (høyt). Faste 2012-
priser 

Kilde: Oljedirektoratet 

2.3 LAVT RESSURSUTFALL (SCENARIO 2) 

I dette scenarioet blir første letebrønn boret i 2017 og det bores en letebrønn per år. Det 
blir kun gjort ett oljefunn – i 2017 (Kart 2.4). De neste årene bores det fire tørre brønner. 
Deretter er leteaktiviteten i Jan Mayen over i dette scenarioet.  

Oljefunnet besluttes utbygget med en flytende produksjonsinnretning (FSPO) i 2023 og 
produksjon tiltar i 2027 (Kart 2.5). Total ressurser og investeringer er i vist i Tabell 2.2. 
Investeringsprofil over år er presentert i Figur 2.4. 
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Kart 2.4  Funn i scenario 2 (lavt) Kart 2.5  Utbyggingsløsninger i scenario 2 
(lavt) 

Kilde: Oljedirektoratet 

Tabell 2.2  Oversikt over ressurser, investeringer og driftskostnader i scenario 2 
(lavt ressursutfall) 

Totale ressurser Olje mill Sm3 Gass mrd Sm3

Scenario 2 (lavt) 40 0

Utbygginger Investeringer Driftskostnader

Hver bunnramme inkluderer kostnader for 10 brønner Mill kr Mill kr per år

5 letebrønner, à 700 mill kroner 3 500  

Flytende produksjonsinnretning for olje, inkl. 1 bunnramme 35 000 1 400

Kilde: Oljedirektoratet 

Figur 2.3  Leteboring og volum funnet i 
scenario 2 (lavt), 2017-2030 

Figur 2.4  Investeringer i milliarder kroner 
i scenario 2 (lavt). Faste 2012-
priser 
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3 METODE FOR BEREGNING AV LEVERANSER OG 
UNDERLEVERANSER  

Åpning av Jan Mayen for petroleumsvirksomhet vil utvilsomt føre til økonomisk aktivitet i 
området. Først vil det føre til letevirksomhet med rigger, mannskap og utstyr. Lete-
virksomheten fører til funn av petroleumsforekomster (se kapittel 2). For å produsere disse 
forekomstene må selskapene investere i plattformer, undervannsinstallasjoner, 
prosesseringsutstyr, produksjonsboring og andre investeringer. Disse investeringene 
krever leveranser av varer og tjenester, noe som ventelig vil bli levert fra mange ulike 
næringer i Norge i tillegg til at det også vil bli levert fra utlandet. Etter den initiale 
utbyggingsperioden vil driften av hvert felt også føre til økonomiske ringvirkninger – 
i Norge og utlandet.  

I dette kapittelet beskriver vi metoden for beregningen av hvordan petroleumsaktiviteten 
vil fordele seg på leveranser fra utlandet og Norge, og hvordan de norske leveransene 
gjennom underleverandører fordeler seg på ulike næringer. For eksempel vil en 
investering etterspørre varer og tjenester fra norsk leverandørindustri. Det vil da foregå 
verdiskaping i denne industrien. Samtidig vil leverandørindustrien trenge varer og 
tjenester fra andre næringer som underleveranser i sin virksomhet. De vil med andre ord 
etterspørre en rekke varer og tjenester fra andre virksomheter. Disse underleverandørene 
kan igjen trenge varer og tjenester fra andre underleverandører. Slik blir altså en rekke 
bedrifter trukket inn i produksjon som skal dekke petroleumsnæringens behov for varer og 
tjenester. Det vil foregå verdiskaping i alle disse bedriftene.  

3.1 PÖYRYS KRYSSLØPSMODELL 

Størrelsen på investeringene og driftskostnadene er gitt av ODs scenarioer (se kapittel 
Error! Reference source not found.). Vi beregner på bakgrunn av disse en årlig 
produktetterspørsel. Produktinndelingen er den samme som i SSBs nasjonalregnskap. Av 
denne produktetterspørselen tallfester vi hvor mye som importeres, og hvor mye som 
leveres fra norske leverandører. For å klare dette kombinerer vi nasjonale 
kryssløpstabeller fra SSB med vår egen kjennskap til leverandørindustrien og næringslivet 
for øvrig.  

SSBs kryssløpstabeller viser hvor mye av hvert produkt som importeres til Norge, og de 
viser hvilke norske næringer som produserer det som ikke importeres. Samtidig viser 
tabellene hvilke produkter leverandørene trenger fra sine underleverandører igjen. 
Dermed legges det til rette for en ny runde med import og hjemmeleveranser.  

Etter fem runder med import, leveranser og underleveranser, er de gjenstående behovene 
for underleveranser blitt ganske små. Årsaken er at mye har blitt importert og produsert i 
de fire foregående rundene. Derfor antar vi at leverandørene i runde fem ikke trenger 
underleveranser. Da stopper også kryssløpsrundene opp og ved å summere over alle fem 
rundene, får vi fordelt hele den initiale etterspørselen på enten import eller verdiskaping.  

Bruken av nasjonalregnskapets kryssløpstabeller impliserer at vi beregner verdiskapingen 
i 65 forskjellige næringer. I presentasjonen har vi imidlertid slått sammen næringene til 
seks sektorer: Industri, offentlig, petroleum, privat tjenesteyting, bygg og anlegg og øvrige 
private næringer.  

3.2 MAKROANALYSEN 

I forrige avsnitt beskrev vi Pöyrys kryssløpsmodell, som brukes til å bestemme hvordan 
etterspørselsimpulsene fra petroleumsinvesteringene og driftsutgiftene ved utbyggingen 
spres til ulike næringer gjennom direkteleveranser og underleveranser. Summerer vi 
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verdiskapingen over alle næringene i kryssløpsanalysen, får vi hvor mye av etterspørsels-
impulsene som samlet sett leveres av norske leverandører og underleverandører. Resten 
er importert. Kryssløpsmodellen bestemmer således hjemmeleveransene. 

De økonomiske konsekvensene av utbyggingen stopper imidlertid ikke med leveranser og 
underleveranser. Verdiskapingen medfører økte inntekter til arbeidstakere og bedrifts-
eiere, som igjen vil øke sitt konsum og investere i bolig. Bedrifter som skal levere varer og 
tjenester, må investere for å utvide produksjonskapasiteten. Økt konsum og investeringer, 
gir økt verdiskaping i nye bedrifter. Dette er forsterkningsmekanismer i økonomien.  

Samtidig bidrar økt sysselsetting til mer press i arbeidsmarkedet, noe som vil øke lønns-
kostnadene til bedriftene. Det begrenser veksten i sysselsettingen. I tillegg vil Norges 
Bank trolig øke renten. Det får konsekvenser på kronekurs og demper konsum- og 
investeringsveksten. Økte lønnskostnader for bedriftene, høyere rente og sterkere krone-
kurs er dempningsmekanismer i økonomien. 

Konsekvensene gjennom makroøkonomien er med andre ord mange og komplekse. For å 
vurdere disse på en god måte trenger vi en makromodell. Vi har benyttet NAM (Norwegian 
Aggregate Model). NAM er en modell som gir prognoser for de viktigste makro-
økonomiske variablene i norsk økonomi, blant annet BNP Fastlands-Norge, pris-
stigningen, importvektet kronekurs, lønnsvekst, ledighetsnivået og diverse norske rente-
satser. 

NAM er et modellprosjekt som strekker seg fra Ragnar Nymoens (professor ved 
Universitetet i Oslo) tidlige forskningsarbeider av lønns- og prisutviklingen i Norge. Siden 
da har også professor Gunnar Bårdsen ved NTNU i Trondheim deltatt i videreutviklingen 
av modellen. NAM brukes i dag både til forskningsformål, undervisning og i anvendt 
analysearbeid. Pöyry bruker modellen til å gi prognoser for norsk økonomi, og en utvidet 
versjon er i bruk i Norges Bank for stresstesting av finansiell stabilitet. De makro-
økonomiske data modellen er tallfestet på bakgrunn av er fra modelldatabaser i Statistisk 
sentralbyrå2 og Norges Bank3. Sammenhengen mellom variablene i modellen er bestemt 
gjennom nitidig empirisk forskning. Mye av resultatene fra denne forskningen er publisert i 
anerkjente internasjonale tidsskrifter. En nærmere beskrivelse av NAM gis på internett-
siden http://www.sv.ntnu.no/iso/gunnar.bardsen/nam. 

For å bruke modellen må modellbrukeren selv fastsette størrelsen på petroleums-
investeringene, offentlig etterspørsel (offentlig konsum og investeringer), den økonomiske 
aktiviteten i norske eksportmarkeder, elektrisitetspriser til norske husholdninger, pris-
veksten og rentenivået hos Norges handelspartnere og oljeprisen i prognoseperioden. Det 
gir samtidig mulighet til å beregne konsekvenser av endringer i disse størrelsene. For 
eksempel kan man sammenlikne modellprognoser fra to forskjellige forutsetninger på 
offentlig etterspørsel, og det er nettopp det vi har gjort når vi har vurdert konsekvensene 
av petroleumsvirksomheten ved Jan Mayen.  

Når vi bruker NAM, har vi med andre ord antatt at leveransene og underleveransene fra 
norske bedrifter til petroleumsvirksomheten som vi kom fram til i kryssløpsanalysen i 
forrige kapittel, virker på samme måte i norsk økonomi som økt offentlig etterspørsel. 
Siden NAM kun bestemmer verdiskapingen totalt (BNP Fastlands-Norge), så er det ikke 
av betydning hvilke næringer som leverer til etterspørselsimpulsen vi ønsker å analysere. 
Men det er av betydning hvor mye av etterspørselen som importeres og hvor mye som 
leveres fra norske bedrifter. Siden vi gjennom kryssløpsanalysen allerede har tatt ut den 
delen av impulsen som importeres, passer det bra å anta at etterspørselsimpulsen virker 
på samme måte som offentlig etterspørsel. Ifølge Økonomiske analyser nr. 1/2012 fra 
SSB var den direkte importandelen i offentlig konsum nemlig kun 0,1 prosent i 2009.  
                                                 
2  KVARTS-modellens database med i hovedsak nasjonalregnskapstall. 

3  FPAS-databasen som inneholder tall for mange finansielle størrelser. 
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Vi vil her beskrive skritt for skritt hvordan vi har gått fram for å gjøre de makroøkonomiske 
beregningene: 

1. Resultatet fra kryssløpsanalysen har gitt oss leveranser og underleveranser målt i 
faste 2012-priser (X1). 

2. Vi omregner så X1 til å måles i faste 2009-priser (X2) siden sammenhengene i NAM 
er tallfestet med data i faste 2009-priser. 

3. X2 betraktes som offentlig etterspørsel i NAM, og modellen beregner effekten av 
dette på BNP Fastlands-Norge i faste 2009-priser (X3). 

4. X3 omregnes så til å måles i faste 2012-priser igjen (X4). 

5. X4 pluss leveranser og underleveranser fra bedrifter i petroleumsnæringen ifølge 
kryssløpsanalysen gir oss effekten på BNP totalt målt i faste 2012-priser. 

3.3 ET EKSEMPEL FOR Å ILLUSTRERE EGENSKAPER VED NAM 

Før vi presenterer resultatene fra NAM-analysen, gir vi her en kort beskrivelse av egen-
skapene til NAM når man antar økt offentlig etterspørsel. Figur 3.1 og Figur 5.2 
oppsummerer resultatene av et stilisert eksempel som på en god måte vil illustrere 
hvordan resultatene i denne rapporten framkommer. I eksempelet har vi økt offentlig etter-
spørsel med 10 prosent i forhold til nivået i det vi kan kalle en referansebane, som er en 
bane uten økningen i offentlig etterspørsel. Økningen varer i 10 år. Etter 10 år reduseres 
etterspørselen tilbake til nivået i referansebanen. Figurere viser konsekvensen på BNP 
Fastlands-Norge av selve etterspørselsøkningen. Figur 3.1 viser resultatene i prosent, og 
Figur 5.2 viser de i millioner kroner hvor prisene holdes faste på 2009-nivå. 

Figur 3.1 Prosentvis endring i BNP Fastlands-Norge etter 10 prosent økning i 
offentlig etterspørsel ifølge NAM 
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Figur 3.2 Endring i BNP Fastlands-Norge etter 10 prosent økning i offentlig 
etterspørsel ifølge NAM. Millioner 2009-kroner 

 
Kilde: Pöyry 
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4 RESULTATER 
I dette kapittelet presenteres resultatene fra Pöyrys beregninger av konsekvenser på 
verdiskapingen i norsk næringsliv som følge av petroleumsaktivitet ved Jan Mayen. Først 
viser vi utdata fra kryssløpsmodellen. Denne modellen brukes til å bestemme hvordan 
etterspørselsimpulsene fra petroleumsinvesteringene og driftsutgiftene fordeler seg på 
leveranser og underleveranser fra norske næringer. I tillegg finner vi sysselsettings-
effektene i disse næringene. Deretter benytter Pöyry den makroøkonomiske modellen 
NAM (Norwegian Aggregated Model) for å ta hensyn til at petroleumsaktiviteten ved Jan 
Mayen vil påvirke konsum- og investeringsnivået hos henholdsvis ansatte og berørte 
bedrifter. I tillegg vil økt aktivitet ha makroøkonomiske implikasjoner for øvrig. Metoden for 
både Pöyry ringvirkningsmodell og NAM er beskrevet i 3. En mer detaljert beskrivelse av 
kryssløpsmodellen er å finne i vedlegget.  

4.1 LEVERANSER OG UNDERLEVERANSER 

4.1.1 Scenario 1: Høyt ressursutfall 
Her presenterer vi ringvirkningseffekten fra scenarioet med høyt ressursutfall. Scenarioet 
er beskrevet i kapittel 2. Fra 2017 til 2027 investeres det totalt 7,7 milliarder kroner i leting, 
fra 2023 til 2032 investeres det totalt 105 milliarder kroner i utbygging av olje- og gass-
feltene, og fra 2027 til 2047 summeres driftskostnadene til 70 milliarder kroner. Disse 
investeringene og driften av anleggene fører til betydelige nasjonale ringvirkninger. I Figur 
4.1 oppsummeres de nasjonale ringvirkningene på verdiskapingen i Norge fra dette 
scenarioet. 

De første årene med leting etter olje og gass medfører noe økt aktivitet i den norske 
økonomien. Omtrent halvparten av leteaktiviteten vil bli utført av utenlandske olje-
selskaper. Verdiskapingen i disse bedriftene holdes utenfor kryssløpsanalysen. Det er 
først i år 2023, når det første gassfunnet blir besluttet bygget ut, at vi får den første 
oppsvingen i økonomien. Dette gassfunnet bygges ut med flytende LNG-anlegg. Det er i 
hovedsak tjenester innenfor oljeindustrien som bidrar til verdiskapingen. Den økte 
aktiviteten i petroleumsnæringene gir underleveranser fra andre næringer. Etterspørselen 
etter varer og tjenester fra industrien og private tjenestenæringer øker også, dette 
inkluderer blant annet etterspørsel etter transporttjenester, tjenester innenfor 
finansieringsvirksomhet, juridiske og regnskapsmessige tjenester og omsetning og drift av 
fast eiendom.  

Fra og med utbyggingen av det første gassfunnet i 2023 varierer verdiskapingen mellom 3 
og 6 milliarder kroner fram til slutten av 2040-tallet. Spesielt vil utbyggingsfasene av de to 
oljefeltene og det ene gassfeltet føre til de kraftigste ringvirkningene på økonomien, men 
driften av olje- og gassfeltene vil også gi aktivitet i norsk økonomi.  
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Figur 4.1 Leveranser og underleveranser fra Norge, scenario 1 (høyt ressursutfall) 

 

Kilde: Pöyry 
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petroleumsnæringene. Etterspørselen etter varer fra industrien og private tjeneste-
næringer øker også, dette inkluderer blant annet etterspørsel etter transporttjenester, 
tjenester innenfor finansieringsvirksomhet, juridiske og regnskapsmessige tjenester og 
omsetning og drift av fast eiendom. Det er først og fremst i utbyggingsfasen at 
etterspørselen etter tjenester fra bygge- og anleggsnæringen er høy. Bygge- og anleggs-
næringene er både involvert direkte gjennom utbygging av produksjonsinnretningene, 
men blir også påvirket indirekte gjennom leveranser fra andre næringer. 
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Figur 4.2 Verdiskaping I Norge, scenario 2 (lavt ressursutfall) 

 
Kilde: Pöyry 

4.2 RESULTATER FRA DEN MAKROØKONOMISKE ANALYSEN 

Forrige avsnitt oppsummerte resultatene fra kryssløpsanalysen. Den viser hvilke næringer 
som enten direkte eller indirekte gjennom underleveranser vil oppleve økt verdiskaping 
som følge av petroleumsvirksomheten ved Jan Mayen. Nå skal vi vurdere de samlede 
konsekvensene på verdiskapingen, dvs. der vi også tar hensyn til konsum og 
investeringseffekter som forsterker betydningen, og svekket konkurranseevne som 
begrenser betydningen. Vi benytter NAM til denne analysen, og skrittene vi tar for å 
tallfeste resultatene er beskrevet i kapittel 3.2. Her presenterer vi kun resultatene. 

I NAM betraktes offentlig etterspørsel som gitt utenfor modellen. Det innebærer at 
modellbrukeren selv må sette verdier på hvordan offentlig etterspørsel blir berørt. Når vi 
beskriver resultatene i dette kapittelet har vi valgt å holde offentlig etterspørsel uendret. 
Det innebærer at statens økte inntekter fra petroleumsvirksomheten, som øker verdien av 
Statens pensjonsfond utland, ikke medfører økt oljekorrigert underskudd på stats-
budsjettet. Det innebærer videre at bruken faller i forhold til handlingsregelen for finans-
politikken. En tolkning av dette er at staten ikke ønsker å bidra til et økt press i norsk 
økonomi i analyseperioden, siden det fører til økt rente og svekket konkurranseevne. 
Resultatene viser for øvrig at petroleumsvirksomheten ved Jan Mayen bidrar til å øke 
aktiviteten i Norge, dog svakt. 

Tabell 4.1 og Tabell 4.2 viser de makroøkonomiske konsekvensene av petroleums-
virksomheten rundt Jan Mayen i henholdsvis lav- og høy-scenarioet. Vi ser at de makro-
økonomiske konsekvensene er små. Økningen i BNP Fastlands-Norge sammenliknet med 
scenarioet uten slik virksomhet er på det meste 0,2 prosent i lav-scenarioet og 0,5 prosent 
i høy-scenarioet. Det bidrar til et noe økt press i arbeidslivet ved at ledigheten reduseres, 
og renten kan forventes å gå noe opp. Utslagene er imidlertid små, men det er fordi 
impulsene til norsk økonomi er små sammenliknet med størrelsen på økonomien. 

Figur 4.3 oppsummerer resultatene på verdiskapingen (unntatt fra selve petroleums-
produksjonen) i hvert av de to scenarioene. Vi ser at verdiskapingen i Norge øker med 
rundt 14 milliarder kroner i høy-scenarioet og 6 milliarder kroner i lav-scenarioet. 
Verdiskapingen er her målt i faste 2012-priser.  
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Verdiskapingen varer ved i vår analyse, selv etter at utbyggingen er fullført og petroleums-
ressursene er hentet opp. Dette er typiske ringvirkninger som en modell som NAM vil 
predikere. Årsaken er at inntektsøkningen og investeringsbehovet skaper ny nærings-
virksomhet og til en viss grad kan man si det skaper sin egen etterspørsel. 

Tabell 4.1 Makroøkonomiske konsekvenser av et lavt scenario for petroleums-
virksomheten ved Jan Mayen. Avvik fra et scenario uten petroleums-
virksomhet i prosent og nivå dersom oppgitt 

 
Kilde: Pöyry 

  

Konsumpriser
Importvektet 
kronekurs

BNP 
Fastlands-
Norge Lønn

Ledighet 
(nivå)

Penge-
markedsrente 
(nivå)

Bankenes 
utlånsrente 
(nivå)

2017 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,00        0,01                    0,00               
2018 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,00        0,01                    0,01               
2019 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,00        0,01                    0,01               
2020 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00          -0,00                   0,00               
2021 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00          -0,00                   -0,00             
2022 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00          -0,00                   -0,00             
2023 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % -0,00        0,01                    0,01               
2024 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % -0,01        0,03                    0,02               
2025 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % -0,01        0,04                    0,03               
2026 0,0 % -0,1 % 0,2 % 0,0 % -0,01        0,03                    0,03               
2027 0,0 % -0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,00          0,01                    0,01               
2028 0,0 % -0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,01          -0,02                   -0,01             
2029 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,01          -0,03                   -0,02             
2030 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,01          -0,03                   -0,02             
2031 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % -0,00        -0,02                   -0,02             
2032 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % -0,01        0,00                    -0,00             
2033 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % -0,01        0,02                    0,01               
2034 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % -0,01        0,01                    0,01               
2035 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,00          0,00                    0,00               
2036 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,00          0,00                    -0,00             
2037 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,01          -0,00                   -0,00             
2038 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,00          -0,00                   -0,00             
2039 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % -0,00        0,01                    0,00               
2040 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % -0,00        0,01                    0,01               
2041 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,00          0,00                    0,00               
2042 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,00          -0,01                   -0,00             
2043 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,00          -0,01                   -0,01             
2044 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,00          -0,01                   -0,01             
2045 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % -0,00        -0,01                   -0,01             
2046 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % -0,00        0,00                    -0,00             
2047 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % -0,00        0,01                    0,01               
2048 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % -0,00        0,01                    0,01               
2049 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,00          -0,00                   0,00               
2050 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,01          -0,01                   -0,01             
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Tabell 4.2 Makroøkonomiske konsekvenser av et høyt scenario for petroleums-
virksomheten rundt Jan Mayen. Avvik fra et scenario uten petroleums-
virksomhet i prosent og nivå dersom oppgitt 

 
Kilde: Pöyry 

 

Konsumpriser
Importvektet 
kronekurs

BNP 
Fastlands-
Norge Lønn

Ledighet 
(nivå)

Penge-
markedsrente 
(nivå)

Bankenes 
utlånsrente 
(nivå)

2017 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,01        0,01                    0,01                
2018 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,01        0,02                    0,01                
2019 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,01        0,01                    0,01                
2020 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00          -0,00                   0,00                
2021 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00          -0,01                   -0,00               
2022 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00          -0,01                   -0,01               
2023 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % -0,00        0,01                    0,00                
2024 0,0 % -0,1 % 0,3 % 0,0 % -0,01        0,04                    0,03                
2025 0,0 % -0,1 % 0,3 % 0,0 % -0,02        0,05                    0,04                
2026 0,0 % -0,2 % 0,4 % 0,0 % -0,01        0,04                    0,04                
2027 0,0 % -0,2 % 0,4 % 0,1 % -0,01        0,03                    0,03                
2028 0,0 % -0,2 % 0,4 % 0,1 % -0,00        -0,00                   0,00                
2029 0,0 % -0,2 % 0,5 % 0,1 % 0,00          -0,01                   -0,01               
2030 0,0 % -0,2 % 0,5 % 0,1 % 0,00          -0,01                   -0,01               
2031 0,0 % -0,1 % 0,5 % 0,1 % -0,00        -0,02                   -0,02               
2032 0,0 % -0,1 % 0,5 % 0,1 % -0,01        -0,02                   -0,01               
2033 0,0 % -0,1 % 0,5 % 0,1 % -0,01        -0,01                   -0,01               
2034 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,1 % -0,00        -0,02                   -0,01               
2035 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % 0,00          -0,01                   -0,01               
2036 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,00          -0,01                   -0,01               
2037 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,00          -0,00                   -0,00               
2038 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,00          0,00                    -0,00               
2039 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % -0,00        0,01                    0,01                
2040 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % -0,00        0,01                    0,01                
2041 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % 0,00          0,00                    0,00                
2042 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % 0,01          -0,01                   -0,01               
2043 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,01          -0,02                   -0,01               
2044 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,00          -0,01                   -0,01               
2045 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % -0,00        0,00                    0,00                
2046 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % -0,00        0,01                    0,00                
2047 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % -0,00        0,01                    0,01                
2048 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,00          0,00                    0,00                
2049 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,01          -0,01                   -0,00               
2050 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,01          -0,01                   -0,01               
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Figur 4.3  Verdiskaping i Norge i faste 2012-priser, scenario 1 (høyt) og scenario 2 
(lavt) 

 
Kilde: Pöyry 
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VEDLEGG: BEREGNING AV LEVERANSER OG 
UNDERLEVERANSER – KRYSSLØPSANALYSEN 
I dette vedlegget beskrives metoden som er benyttet for å beregne leveranser og 
underleveranser til potensiell olje- og gassvirksomhet ved Jan Mayen. Metoden er basert 
på bruk av kryssløpstabeller over norsk produksjon fra SSB. Kryssløpstabellene viser 
hvilke næringer som produserer hvilke produkter (output) og hvilke produkter som inngår i 
produksjonen i ulike næringer (input). Ved hjelp av disse tabellene beregner vi hvilke 
næringer som blir involvert i produksjon av varer og tjenester som petroleumsnæringen 
etterspør for leting-, utbygging- og drift av felt.  

Oljedirektoratet (OD) har identifisert to scenarioer for Jan Mayen – høyt og lavt 
ressursutfall. Til hvert scenario er det knyttet leteaktivitet, funn av petroleum, utbyggings-
kostnader, produksjon og driftskostnader. I denne analysen er vi interessert i kostnadene, 
i og med at det er disse som materialiserer seg i etterspørselsimpulser i norsk økonomi. 

Metoden omgjør kostnader til økonomisk aktivitet. For å kunne benytte kryssløpstabellene 
må imidlertid konseptene vi har mottatt fra OD bli oversatt til hvilke nasjonal-
regnskapsprodukter som vil bli etterspurt. Det er forskjell på hvordan vi oversetter kapital- 
og driftskostnader til etterspørsel etter nasjonalregnskapsprodukter. Derfor omtaler vi de 
separat i hvert sitt avsnitt under. 

V1  OMGJØRING AV DRIFTSUTGIFTENE TIL 
NASJONALREGNSKAPSPRODUKTER 

Fra OD har vi mottatt driftskostnader for hvert konsept i alle år. Fra SSB har vi fordelingen 
av den totale etterspørselen fra petroleumsnæringens drift i 2008 på de ulike nasjonal-
regnskapsproduktene. Ved å anta at etterspørselen fra driften av petroleumsvirksomheten 
ved Jan Mayen holder seg identisk med dette, kan vi beregne hvilke nasjonalregnskaps-
produkter som blir etterspurt for hvert år i scenarioene.  

Driftskostnadene er både arbeid som gjøres i petroleumsselskapene og vareinnsats (varer 
og tjenester) som kjøpes fra underleverandører i andre næringer. Vi behandler imidlertid 
også arbeidet som nedlegges i petroleumsselskapene som om det leveres fra andre 
næringer (i hovedsak tjenester tilknyttet petroleumsvirksomheten).  
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V2  OMGJØRING AV KAPITALINVESTERINGENE TIL 
NASJONALREGNSKAPSPRODUKTER 

Fra OD har vi mottatt leteborings- og utbyggingskostnader. I Tabell V1 vises antallet av 
hvert konsept i de ulike scenarioene.  

Tabell V1  Konsepter i petroleumsvirksomheten ved Jan Mayen 

Scenario Letebrønner Flyter LNG 

Høyt ressursutfall (LNG) 11 2 1 

Lavt ressursutfall 5 1   

Kilde: Oljedirektoratet 

Investeringsarter 

For konseptinvesteringene vil petroleumsselskapene etterspørre ulike produkter. For å 
avdekke hvilke produkter dette er, må vi først omgjøre konseptinvesteringene til 
investeringsarter i nasjonalregnskapet. 

I Figur V1 vises hvilke investeringsarter som utgjør konseptinvesteringene for Jan Mayen. 
Det finnes 13 investeringsarter i nasjonalregnskapet. Av disse er 5-8 petroleumsrelatert. 
Fra figuren ser vi at leteboring i sin helhet samsvarer med konseptnivå, mens LNG og 
flyter utgjøres av flere investeringsarter. 

Figur V1  Oversikt over hvilke investeringsarter som utgjør konseptene ved Jan 
Mayen 

 
Kilde: SSB 

Når vi har fastslått investeringsartene, bruker vi en oversikt fra SSB over produktinnholdet 
i disse til å tallfeste produktetterspørselen. Slik transformeres kostnader fra konseptnivå til 
etterspørsel etter nasjonalregnskapsprodukter.  

V3  KRYSSLØPSMODELLEN 

I avsnittene ovenfor har vi definert etterspørselen etter nasjonalregnskapsprodukter fra 
drifts- og investeringsutgiftene fra petroleumsvirksomheten ved Jan Mayen. Denne 
etterspørselen bringes så inn i vår kryssløpsmodell. 
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Nedenfor presentere vi hvordan vi gjør dette. Først følger en enkel presentasjon av selve 
kryssløpsmodellen. Deretter diskuteres viktige forutsetninger og parametre. Til slutt gir vi 
en matematisk fremstilling av modellen.  

Presentasjon av kryssløpsmodellen 

Etterspørselen etter produkter fra petroleumsvirksomheten ved Jan Mayen utgjør en 
økonomisk impuls. Impulsen fordeler seg på innenlandsk produksjon og import:  

 

(A.1)  Økonomisk impuls = produksjon + import 

 

SSBs kryssløpstabell 1500 angir hvor mye av hvert produkt som importeres til Norge. Vi 
antar samme importandeler for hvert år i analysen. Når det gjelder den initiale 
investeringsimpulsen, blir importandelen bestemt med utgangspunkt i vår kjennskap til 
den norske leverandørindustrien. Grunnen til dette er at hver investering som blir gjort ved 
Jan Mayen er mer spesifikk enn den gjennomsnittlige fordelingen av investeringer på 
investeringsarter i nasjonalregnskapet. Den norske andelen av investeringene er vist på 
konseptnivå i Figur V2. 

Figur V2  Norsk andel av totale leveranser for ODs konsepter 

 
Kilde: Pöyry 

Det som ikke importeres, leveres fra norske leverandører. Importen blir således fjernet fra 
kryssløpsanalysen. Vi ser her bort fra at norsk eksportindustri kan levere til bedrifter i 
utlandet som bidrar med produkter til aktiviteten ved Jan Mayen.  

Produksjonen i norske fastlandsbedrifter fører både til verdiskaping i den enkelte bedrift, 
men også til etterspørsel etter nye varer og tjenester fra sine underleverandører. Få 
bedrifter klarer seg uten å etterspørre andre produkter. Produksjonen i norsk fastlands-
økonomi består altså av verdiskaping (bruttoprodukt) og vareinnsats: 

 

(A.2)    Produksjon = bruttoprodukt + vareinnsats 

 

Vi har altså fire samfunnsøkonomiske begreper i kryssløpsmodellen: Produksjon, 
vareinnsats, import og bruttoprodukt. Vareinnsatsen representerer en ny impuls til norsk 
økonomi, og gir opphav til mer verdiskaping hos underleverandører:  
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(A.3)    Vareinnsats = ny økonomisk impuls 

 

I Figur V3 oppsummerer gangen i kryssløpsmodellen. 

Figur V3  Stilisert oversikt over Pöyrys kryssløpsmodell 

 

Nasjonalregnskapets kryssløpstabeller 1500 og 1600 

For å fastsette leveranser og underleveranser benytter vi SSBs kryssløpstabeller 1500 og 
1600 fra nasjonalregnskapet. Kryssløpstabell 1600 viser hvilke produkter de ulike 
næringene etterspør i sin produksjonen (input). Kryssløpstabell 1500 viser hvilke næringer 
som produserer hvert av produktene i nasjonalregnskapet (output). Ved hjelp av 
kryssløpskoeffisienter (andeler) fra disse to tabellene kan vi identifisere hvordan 
investeringer og driftsutgifter fra petroleumsvirksomheten bidrar til verdiskaping i norske 
næringer.  

Hvis næring Y leverer r prosent av produkt X og produkt X utgjør q prosent av én enhet av 
petroleumsindustriens investeringer/driftsutgifter vil næring Y levere: 

Økt produksjon i næring Y = r * (q * X) 

Kryssløpskoeffisientene vi benytter er fra siste tilgjengelige nasjonalregnskapstall i 2008. 
Vi antar konstante kryssløpskoeffisienter i årene framover. Det betyr at én type næring 
etterspør samme sammensetning av produkter, samtidig som ett produkt produseres av 
de samme næringene over tid. I virkeligheten vil trolig inputsammensetningen i norske 
næringer endre seg fram mot 2050, men det er vanskelig å vite på hvilken måte. Vi har 
derfor valgt å holde produktetterspørselen til næringene (fra tabell 1600) konstant.  

Flere runder med effekter – leverandører til leverandører 

Når vi har beregnet hvilke næringer som leverer til petroleumsnæringen, finner vi ut hvilke 
produkter leverandørnæringen etterspør. Slik identifiserer vi hvilke næringer som leverer 
til leverandørnæringen. Deretter beregner vi hvilke produkter disse etterspør, og hvilke 
næringer som leverer dem. Den økte aktiviteten i fastlandsøkonomien som følger av 
etterspørselen fra petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen vil derfor innebære mange 
runder med leveranser og underleveranser. Vi stopper etter fire runder i tillegg til den 
første med direkteleveranser. I den siste runen antar vi at alt blir levert fra norske 
næringer, og at importen dermed er null.   
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Vareandel 

Likning (A.2) definerer at produksjon er lik bruttoprodukt og vareinnsats. Dette er en 
definisjon fra nasjonalregnskapet. Vi kan altså identifisere hva som er verdiskapingen 
(bruttoproduktet) ved å trekke fra vareinnsatsen fra produksjonen. Fra nasjonalregnskapet 
kan vi finne bruttoproduktet og den totale vareinnsatsen i hver næring i ett år. Vi kan 
derfor etablere vareandelen, ν, i næring s: 

 

(A.4)      =  

 

I Figur V4 vises vareandelen i norske næringer.  
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Figur V4  Vareandel i norske næringer 

 
Kilde: SSB 

Matematisk oppstilling av kryssløpsmodellen 

Fra drifts- og investeringskostnadene, I, finner vi etterspørselen, D, etter produkter fra 
hver næring (i 1. runde er det kun petroleumsnæringen som etterspør produkter) og 
summerer for å få den totale etterspørselen etter produkter, p:  
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(A.6)     = ∑ , 

 

hvor p er nasjonalregnskapsprodukt, s er næring (1, …, m næringer samt import x), t er tid 
(år) og r er runde (1., …, n. runde).  

For å finne hvilke næringer som leverer de etterspurte produktene, , må vi multiplisere 
med en parameter α som forteller hvilke næringer som har et bestemt produkt som output: 

 

(A.7)     = ∗ , for s = 1, …, m, 

 

s kan også være import (når s=m). Definisjonen på import av produkter i modellen er: 

 

(A.8)     = ∗ , for s = x. 

 

I 1. runde for kapitalinvesteringer er  satt til 0. Grunnen er at import i 1. runde allerede 
er tatt hensyn til for I. 

Produksjonen Q er både verdiskaping, Y, og vareinnsats, V. Y i hver næring, s, beregnes 
slik:  

 

(A.9)     = ∑ ∗ (1 − ), for s = 1, …, m. 

 

Vareinnsatsen, V, er følgelig definert slik: 

 

(A.10)     = ∑ ∗ , for s = 1, …, m. 
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Boks V1  Oversikt over variable, parametre og subskrift 

 

Variable 

I = Investeringer og driftskostnader 

D = Etterspørsel etter produkter 

Q = Produksjon 

X = Import 

Y = Bruttoprodukt  

V = Vareinnsats 

Eksogene parametre 

α = %-vis fordeling av ett produkt på næringer + import 

 = vareinnsatsen i en næring, fra nasjonalregnskapet 

Subskrift 

p = produkt, 65 nasjonalregnskapsprodukter 

s = næring, 65 nasjonalregnskapsnæringer + import 

r = runde, 5 runder 

t = tid (år), 2017-2050 

 



 

 

 

 

Pöyry er et globalt konsulent- og engineeringselskap 
Pöyry er et globalt konsulent- og engineeringselskap som har en visjon om å bidra til 
balansert, bærekraftig utvikling. Vi tilbyr våre oppdragsgivere integrert 
forretningsrådgivning, helhetlige løsninger for komplekse prosjekter og effektiv, beste 
praksis design og prosjektledelse. Vår ekspertise dekker områdene industri, energi, 
byutvikling & mobilitet og vann & miljø. Pöyry har 7 000 eksperter lokalisert i ca. 50 
land. 

Pöyrys forretningsrådgivere veileder kundene og hjelper dem å finne løsninger på 
komplekse forretningsutfordringer. Gjennom årene har vi bygget opp betydelig 
næringsspesifikk kunnskap, tankelederskap og ekspertise. Vi setter denne 
kunnskapen i arbeid på vegne av våre kunder, og bidrar med ny innsikt og nye 
løsninger på forretningsspesifikke utfordringer. Pöyry Management Consulting har 
omtrent 500 konsulenter i Europa, Nord-Amerika og det asiatiske stillehavsområdet. 

Pöyry Management Consulting har kontorer i Oslo og Stavanger. Vi opererer i 
skjæringspunktet mellom marked, teknologi og politikk. Vi har bidratt til informert 
beslutningstaking for virksomheter, organisasjoner og offentlig sektor i mer enn 20 år. 
Vi tilbyr tre integrerte typer av tjenester og arbeidsmetoder: Markedsanalyse, 
Markedsdesign og Strategi- og forretningsrådgivning. Våre tre viktigste 
kompetanseområder er energi, samfunnsøkonomi og miljø og klima. 
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