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1 Introduksjon og hensikt 

 

Formålet med analysen er å definere og vurdere de økonomiske ringvirkningene 

aktivitetene på Moss Havn har for omlandet.  

Analysen presenterer en oversikt over aktiviteter på områder som er eid av Moss Havn og 
de private havneområdene i kommunen. Sammen vurderes effekten av disse aktivitetene 

på Mosseregionen. Med dette grunnlaget vil analysen ta utgangspunkt i den havnebaserte 
virksomheten som omgir Moss, og inneholder dermed flere selskaper enn kun de som kan 

direkte knyttes til Moss Havn KF.  

Virkningene tilskrives hovedsakelig områdene i Moss kommune, men skaper også 

ringvirkninger i hele Mosseregionen. Det er selskaper i hele Mosseregionen som er 
avhengige av havnen, og dens tilstedeværelse skaper dermed arbeidsplasser og verdi 
lengre ut i regionen enn kun i havnens nærliggende områder. Dataen som er samlet i 

denne rapporten baseres på tall i fra 2020.  

Analysen skisserer havneklyngen i Moss sin næringsprofil med både de offentlige og private 
havneområdene i kommunen. Dette betyr at havneaktiviteter som finner sted på private 
kaier er en del av analysen og er tatt med i kalkulasjonene av effektene fra havnene. Disse 

aktivitetene er rapportert både selvstendig og sammen med kjerneaktivitetene på arealer 

eid av Moss Havn.  

Container-aktiviteten på Moss Havn er svært viktig for flere bedrifter i regionen. 
Aktivitetene til disse bedriftene er ikke inkludert som direkte effekter i analysen, men er 

fremhevet som bedrifter som er svært avhengige av containergjennomstrømningen over 

Moss Havn.  

En ringvirkningsanalyse av Moss Havn ble utført av konsultenselskapet SITMA i 2013. 
SITMA sin analyse tok utgangspunkt i de offentlige kaiene og havnearealene som er eid av 

Moss Havn KF (Kommunalt Foretak). Denne analysen tar et bredere perspektiv og vurderer 

hele Moss havneklynge.  
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2 Metode 

 

GEMBA Seafood Consulting A/S har i samarbeid med Moss Havn samlet data fra bedrifter 

med havneaktiviteter.  

Dette inkluderer:  

• Havneavhengige bedrifter: Bedrifter som er lokalisert på havnen og er helt 
avhengig av havnens infrastruktur for å kunne driftes.  

• Havnetiltrukkede bedrifter: Bedrifter som er tiltrukket havnen, har en sterk 

tilknytning til havnens tjenester, og er typisk lokalisert i nærheten av havnen.  
• Havneinduserte bedrifter: Bedrifter som ikke er i nærhet av havnen, men som 

har utviklet deres virksomhet gjennom eksport på havnen og er i nær samhandling 

med selskaper i de to overnevnte kategoriene.  

Analysen er basert på den økonomiske modellen utviklet av industriorganisasjonen 
Danske Havner for verdsettelse av havners økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunn. 

Siden 2007 har modellen blitt brukt til å kartlegge ringvirkningene på over 20 havner i 
Danmark og 14 i Norge. Modellen er basert på en objektiv vurdering av de direkte, 
indirekte, og induserte økonomiske virkningene av havnens aktivitet, og gjør det mulig å 

måle havnens sysselsettingsstruktur og økonomiske betydning for regionen, dvs. 

kommune og fylke.  

Dataen i analysen er samlet fra 21 bedrifter i Moss havneklynge. For å kunne skape en 
bedre forståelse av dynamikken og virksomhetsstrukturen ble det gjennomført 7 intervjuer 

med bedrifter som har betydelig innvirkning på havneaktivitetene i Moss.  

Analysen er basert på data fra 2020 som beskriver antall ansatte og omsetning i selskaper. 
Dette innebærer at analysen viser et øyeblikksbilde av havnens nåværende profil og tillater 
en vurdering av havnens virksomhetsutvikling. For ytterligere beskrivelse av metodikken, 

se vedleggene.  

Kalkulasjonene i analysen er utført gjennom et samarbeid mellom GEMBA Seafood 
Consulting A/S og Universitetet i Sør-Danmark. GEMBA Seafood Consulting A/S har 

utarbeidet denne analysen i perioden september til november 2021.  
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3 Moss havneklynge  

 

Moss Havn ligger i Viken Fylkeskommune, på østsiden av Oslofjorden, og er sentral i Moss 

havneklynge.  

Havneklyngen består av to havner: byhavnen med stor container- og godsaktivitet, og 

logistikksenteret, innlandshavnen, i utkanten av Moss. Byhavnen, som er den eldste av de 

to, er sentralt plassert i byen og har en ideell lokasjon for fergetransport og last og loss av 

containere. I tillegg til de to havneområdene eid av Moss Havn, er det flere bedrifter som 

er avhengige av havnen sine tjenester for import og eksport, og noen av bedriftene har 

egne kaiområder.  

Dette betyr at Moss havneklynge inkluderer aktiviteter og selskaper slik som 

fergeoperasjonen til og fra Horten, lager- og logistikkselskaper, Rockwool, Aker Solutions, 

og Wärtsilä.  

 

Den sentrale og urbane plasseringen av havneområdene og kaiene ved Moss Havn betyr 

at det er en øvre grense for bedrifter til å ekspandere i disse sentrale områdene. Dette 

problemet løste Moss Havn ved byggingen av en innlandshavn i 2018. Innlandshavnen 

Tunge løft på Aker sin kai 
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utvidet Moss Havn sine arealer med 45 000 kvadratmeter og muliggjorde en videre 

utvikling av havnens containerhåndtering.  

Med omtrent 5 km til byhavnen ligger innlandshavnen praktisk posisjonert for transport av 

containere mellom de to havnene. I tillegg tillater nærheten til E6 en effektiv import og 

eksport av varer. Figur 1 viser lokasjonen av de to havneområdene og de private bedriftene 

som utgjør Moss havneklynge. 

Figur 1: Lokasjonen av byhavnen og innlandshavnen. De blå 
områdene er eid av Moss Havn KF og de grønne områdene er 
private kaier. Sammen utgjør de Moss havneklynge.  

 
Kilde: GEMBA 

 

Med sin plassering på østsiden av Oslofjorden har Moss Havn blitt et senter for logistikk i 

Sør-Øst Norge. Direkte veiforbindelser til Oslo og Sverige, og en fergeforbindelse til 

vestsiden av Oslofjorden, gjør havnen attraktiv for import og eksport. Sør-Øst Norge har 

omtrent 2 millioner innbyggere og dermed omtrent halvparten av den norske befolkningen. 

Bedriftsaktivitetene i området er derfor sentrert rundt logistikk.  
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Den nylige etableringen av innlandshavnen, som er nabo til Moss Næringspark, styrker 

Mosseregionen sin evne til å være et senter for logistikk og styrker Moss Havn sin posisjon 

i dette logistikksystemet. Europris valgte å etablere sitt nye sentrallager på 60 000 

kvadratmeter i Moss Næringspark spesielt på bakgrunn av innlandshavnen.  

Den store containeraktiviteten på Moss Havn er svært viktig for flere store selskaper i 

regionen. Store kjeder innenfor detaljhandel har varehus i ‘Vestby Næringspark’ og ‘Moss 

og Våler Næringspark’ og bruker containertransport fra havnen i stor grad. Figur 2 

illustrerer lokasjonene til bedriftsparkene og sentrale bedrifter.  

Figur 2: Overblikk over Moss havneklynge (blå sirkel) og relevante 
bedriftsområder som bruker havnen sine tjenester.  

 
Kilde: GEMBA 
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Tabell 1 gir et overblikk over sentrale bedriftsparker og havnetiltrukkede bedrifter som 

benytter tjenester fra Moss Havn.   

Tabell 1: Overblikk over sentrale bedriftsområder i regionen  

Område Bedrift(er) Hovedaktiviteter 
Avstand til byhavn 
(med bil) 

Tilknytting 

Vestby 
Næringspark 

ASKO, Nille, Collicare, 
DSV 

Logistikk, lager 
22 km 
25 min 

Containere fra Moss 
Havn 

Moss og Våler  
Næringspark 

UNIL Logistikk, lager 
11,5 km 
18 min 

Containere fra Moss 
Havn 

Felleskjøpet  
Kambo 

Felleskjøpet Produksjon 
6,5 km 
11 min 

Privat kai 

Moss  
Næringspark 

Europris, Greencarrier Logistikk, lager 
5,7 km 
12 min 

Containere fra Moss 
Havn 

Aker 
Solutions 

Aker Solutions Produksjon 
2 km 
6 min 

Privat kai 

ROCKWOOL ROCKWOOL Produksjon Rett ved havnen 
Import over Moss 
Havn 

 

Som tabell 1 viser er det flere store kjeder innen detaljhandel med logistikk- og 

lageraktiviteter i regionen. Sammen med andre bedrifter i området bidrar disse til den 

store containerimporten over Moss Havn. Til tross for at det er industriselskaper i nærheten 

av havnen, er det generelt lave volum av eksport. Moss Havn er dermed karakterisert ved 

import av containere.  

Fordelingen av totalt gods over kaiene er også påvirket av den store containeraktiviteten. 

Der gods med container utgjør 4% (av tonn) på nasjonalt nivå, utgjør det 74% på Moss 

Havn. Sammenligningen viser den store mengden av containergjennomstrømninger 

relativt til den totale andelen av gods på Moss Havn. Figur 3 viser fordelingen av godstype 

over Moss Havn.  
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Figur 3: Fordelingen av godstype over Moss Havn i 2020 

Kilde: GEMBA  

 

Moss Havn har i flere år hatt et stort fokus på havnens rolle i å introdusere klimatiltak. 

Havnen har satt et mål om å være klimanøytral innen 2030 og har allerede implementert 

flere tiltak som tar havnen i den retningen.   

Et eksempel på et slikt tiltak er installasjonen av landstrøm. Da installasjonen av landstrøm 

var ferdigstilt i 2019 var Moss Havn den første containerhavnen i Oslofjorden med 

landstrøm. Målet med landstrøm er å unngå behovet for hjelpemotorer ved kai, og dermed 

redusere CO2-utslipp.  

Sammen med andre tiltak har landstrøm bidratt til havnens grønne profil, og havnen har 

blitt tildelt “Miljøfyrtårn”-sertifiseringen siden 2008. Nylig ble havnen også tildelt “Klima 

Østfold prisen” for 2021. Prisene står som annerkjennelser av havnen sine grønne 

initiativer.  

Byggende videre på denne grønne profilen har Moss Havn og ASKO Maritime samarbeidet 

på et prosjekt for elektrifisering av shipping over Oslofjorden. Prosjektet er et bevis på 

forpliktelsen havnen har til å være en miljøvennlig havn. Se infoboksen for mer informasjon 

om prosjektet.  
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Infoboks: ASKO Maritime AS og Moss Havn samarbeider om elektrifisering av shipping over Oslofjorden  

 

ASKO Maritime AS – Selvkjørende og elektrisk fartøy  
 

 
 
 
ASKO Maritime har utviklet et selvkjørende, elektrisk shipping-fartøy. Fartøyet operer kun på elektrisitet og 

vil dermed levere shipping uten CO2-utslipp. I tillegg er fartøyet fullstendig selvkjørende. Det vil dog være 

personell om bord under overfart, ettersom dette kreves etter gjeldende regelverk. På sikt er planen at 

fartøyet skal krysse Oslofjorden uten personell ombord.  

 

De første fartøyene er forventet å være operasjonelle fra mars 2022. Fartøyene skal brukes til å krysse 

Oslofjorden mellom Moss og Horten. På full kapasitet forventes det åtte turer over Oslofjorden per dag. En 

nedgang på 5 000 tonn CO2 per år er estimert ved bruken av fartøyene. Med tid vil andre lignende ruter 

kunne bli operert av ASKO Maritime. 

 

 

På Moss Havn vil de selvkjørende fartøyene benytte Verlebrygga kai. Kaien vil bli utviklet 

med ladekapasitet for å møte etterspørselen fra de nye fartøyene, i tillegg til en avansert 

systemer for å muliggjøre autonome anløp.  
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4 Næringsstrukturen i Moss havneklynge 

Aktivitetene i Moss havneklynge kan beskrives gjennom tre næringssegmenter som 

illustrert i figur 6: 

1. Produksjon 

2. Fergeaktivitet 

3. Logistikk og lager 

 

Figur 6: Næringsstrukturen i Moss havneklynge 

 
Egenutviklet 

 

Moss Havn har en sentral rolle i at de sørger for at de riktige rammer, tjenester, og 

fasiliteter er tilgjengelig for havnebrukere til å kunne ha en suksessfull operasjon. Selv om 

næringssegmentene kan virke separate, er det åpenbare bindinger mellom dem. Logistikk 

og lager er essensielt for produksjonsselskapene, mens fergetilgjengelighet hjelper begge 

de to andre segmentene. 
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4.1 Næringsstruktur – Logistikk og lager 

Mosseregionen er et sentralt punkt for logistikk i Sør-Øst Norge. Med praktiske 

veiforbindelser til E6 og fergeforbindelse over Oslofjorden har mange bedrifter, spesielt 

innen detaljhandel, valgt å posisjonere sine sentrallagre og logistikksentre i nærhet av 

havnen. Som et resultat går det store volum av importerte containere over havnen.  

Over de siste 10 årene har containergjennomstrømningen over Moss Havn variert. Den 

høyeste gjennomstrømningen var i 2015 med omtrent 63 000 TEU årlig. Etter 2015 var 

det en nedgang i TEU, med en bunn på 48 000 TEU i 2018. Etter 2018 økte 

gjennomstrømningen igjen og utgjorde omtrent 58 000 TEU i 2020, en vekst i TEU på mer 

enn 10% over de siste 10 årene.  

Figur 7 viser den indekserte utviklingen i containergjennomstrømning (TEU) fra 2010 

(=100) til 2020.  

Figur 7: Den indekserte utvikingen I containergjennomstrømning fra 2010 (=100) til 2020 

 
Kilde: SSB 

 

Store mengder av godset som går over Moss Havn er forbruksvarer. Varene blir vanligvis 

transportert direkte fra havnen til varehusene til bedriftene med bil. To typisk mottakere 

av slike varer er Europris på Moss Næringspark ved innlandshavnen og Unil på Moss og 

Våler Næringspark.  
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Europris er den største kjeden innenfor detaljhandel i Norge. Selskapet sitt 

sentrallager ligger ved siden av innlandshavnen, og selskapet importerer 

omtrent 6 000 TEU over Moss Havn hvert år.  

   

 

 
Unil er eid av NorgesGruppen og er ansvarlig for selskapets egne merker. 

Dette inkluderer innkjøp og import. Med deres sentrallager i Våler importerer 

Unil betydelige mengder gods over Moss Havn.  

 

Moss Havn har anløp fra flere rederier igjennom Viasea og Unifeeder, som opererer rederier 

som Samskip, MSC, og Mærsk. Totalt har Moss Havn omtrent 210 anløp fra containerskip 

hvert år. Dette sørger for enkel tilgang til sentrale Europeiske havner som Rotterdam, 

Bremerhaven og Hamburg, i tillegg til direkte ruter til Immingham i Storbritannia og 

Baltikum.    

Det er spesielt to selskaper som spiller viktige roller i å sørge for suksessfull import og 

logistikk på Moss Havn: ColliCare og Greencarrier. ColliCare er et logistikkselskap, som 

også eier rederiet Viasea, og er ansvarlig for betydelige mengder av importen over Moss 

Havn. Greencarrier er havneoperatøren som sørger for at containerne lastes, losses, og 

blir lagret i havneområdet. ColliCare og Greencarrier samarbeider tett om hele 

containeroperasjonen på Moss Havn og er essensielle for den daglige effektiviteten av 

containerhåndtering.   

 

 

 
Greencarrier er en speditør som tilbyr spedisjon globalt, dog med 

hovedfokus på Nord-Europa. På Moss Havn innehar Greencarrier, i 

samarbeid med Greenport Services, rollen som havneoperatør.  

 

 

 
ColliCare tilbyr all logistikk innen spedisjon. Selskapet har kontorer 
i flere land, men har sitt hovedkvarter i Norge. ColliCare eier 91% 
av aksjene i Viasea Shipping, og de to selskapene er ansvarlige for 
import av store volum over Moss Havn.  
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4.2 Næringsstruktur - Fergeaktivitet 

Forbindelsen til andre siden av Oslofjorden viktig for logistikken i regionen. Bastø Fosen 

sin fergerute mellom Moss og Horten er derfor en essensiell del av havnestrukturen. Ruten 

transporterer omtrent 3,8 millioner passasjerer og 1,8 millioner kjøretøy årlig. Dette gjør 

den til den mest trafikkerte fergeruten i Norge.  

 

 
Bastø Fosen opererer fergeruten mellom Horten og Moss, som er den mest 

trafikkerte fergeruten i Norge. Ruten opereres med fem skip og overfarten på 

11km tar omtrent 30 minutter. Med 44 daglige avganger og korte overfarter, er 

ruten en essensiell transport link over Oslofjorden og tjener formålet som en del 

av Riksveien. En stor del av de ansatte som opererer fergen bor i Moss og har 

dermed både direkte og indirekte betydning for næringslivet i området.  

  

 

Fra 1. Mars, 2021, var den elektriske fergen Bastø Electric satt i operasjon på ruten, og 

brakte dermed ned utslipp på ‘Riksveien’ over Oslofjorden. Bastø Electric kan frakte opptil 

600 passasjerer og 200 biler eller 24 lastebiler. 

 

 

 

Bastø Electric 
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4.3 Næringsstruktur - Produksjon 

Selv om det meste av næringsaktiviteten i området er relatert til logistikk og lager, er det 

også flere produksjonsselskaper havnens nærområde. Det er ingen gjennomgående 

likheter, og de produserer alt fra korn til kontrollkabler. Noe som samler dem er dog 

behovet for tilgang til sjøtransport for hovedsakelig import.   

For Moss Havn er Rockwool det viktigste produksjonsselskapet. Rockwool ligger ved siden 

av havnen og leier et lager på havnens arealer. Her har Rockwool ligget siden 1946, og 

det er derfor en historisk lokasjon for fabrikken. Rockwool benytter havnen hovedsakelig 

for import av råvarer.   

 

 
 

 
Rockwool er en ledende produsent av isolasjonsløsninger av 

steinull. I Moss produserer selskapet isolasjon for det norske og 

svenske markedet. Omtrent 45 000 tonn råmateriale importeres 

over Moss Havn årlig.  

 

 

De andre produksjonsselskapene i havnens nærområde benytter stort sett private kaier, 

men har også behov for større kraner og dybde som er tilgjengelig i Moss Havn. Dette 

betyr at deres hovedgods ikke kommer over Moss Havn, men deres avhengighet av havnen 

gjør dem en del av havneklyngen. Disse produksjonsselskapene benytter også lokale 

produksjonsselskaper, til en viss grad, som underleverandører til deres operasjoner. Deres 

import og eksport går derfor ikke over Moss Havn.   

 

 

 
Aker Solutions leverer løsninger, produkter, og tjenester til 
energiindustrien. I Moss eier og benytter selskapet en privat kai. 
Her produseres det kontrollkabler for offshore-industrien. Kablene 
blir eksportert til prosjekter i Norge, så vel som til prosjekter 
utlandet.  

 

 
Lantmännen Cerealia utvikler og produserer kornbaserte 
produkter. Selskapet er basert i Sverige, men har en stor 
tilstedeværelse i Norden. De har en privat kai i Moss som benyttes 
til import og eksport.  
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Wärtsilä er et finsk selskap som produserer løsninger for det 
marine og for energiindustrien. På deres fabrikk i Moss produserer 

de en løsning ved inerte gasser for tankskip. De benytter en privat 
kai for import og eksport.  

 

 

 
Felleskjøpet er et norsk selskap rettet mot landbruksnæringen. 
Selskapet leverer teknologi og maskiner til norske bønder, samt 

enkelte forbruksvarer. De har en privat kai i Moss der de 
produserer kraftfôr.  

 

 

 

 

 

  

Produksjonsfasilitetene til Rockwool i forgrunnen og 

Moss cointainerhavn til høyre. 
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5 Økonomiske virkninger av havneaktivitetene i Moss 

Analysen dokumenterer de samfunnsøkonomiske virkningene i form av sysselsettingen, 

omsetning, verdiskapelse og genereringen av skatt fra selskapene i Moss havneklynge. 

Følgende vil resultatene for hele havnestrukturen bli presentert. Etterfølgende vil 

resultatene skilles for de private og de offentlige havneområdene.  

Resultatene fra både havnestrukturen og de private og offentlige havneområdene har sine 

hovedeffekter i Moss kommune. Dette betyr at hoveddelen av sysselsettingen og 

verdiskapelsen vil bli målt i Moss kommune. Det vil dog være aktiviteter fra Moss 

havneklynge som vil ha virkninger utover Moss kommune og resultatene nedenfor vil 

derfor være akkumulert for hele Mosseregionen.   

 

5.1 Virkninger fra Moss havneklynge  

Tabell 2 viser at 714 årsverk er direkte sysselsatt og at 278 er indirekte sysselsatt gjennom 

aktiviteter i Moss havneklynge og i havnetiltrukkede bedrifter, i 2020. Den induserte 

effekten av aktivitetene er vurdert til 76 årsverk. Den totale sysselsettingseffekten av Moss 

havneklynge kan dermed kalkuleres til 1.069 årsverk. Omtrent 17%, eller 179 årsverk, av 

den totale sysselsettingen kommer fra havneavhengige bedrifter, mens 83%, eller 889 

årsverk, kommer fra Moss havneklynge.  

Tabell 2: Sysselsetting i årsverk relatert til næringsaktiviteter i Moss havneklynge, 2020 

 Havneaktiviteter Husholdningsforbruk Totalt 

Direkte 714  714 

Indirekte 278  278 

Indusert  76 76 

Totalt 992 76 1.069 

Kilde: SDU/GEMBA Seafood Consulting 

 

Den totale offentlige og private sysselsettingen i Moss kommune var i 2020 22.8781, 

tilsvarende 18.531 årsverk. Dette indikerer at sysselsettingseffekten av de 1.069 

årsverkene ved Moss havneklynge tilsvarer omtrent 6% av den totale sysselsettingen I 

kommunen. Det må poengteres at det er pendlere fra lenger vekk enn kommunegrensen 

som leverer arbeidskraft, tjenester, og produkter til havneklyngen.  

Tabell 3 viser en total omsetning av næringsaktivitetene fra Moss havneklynge og 

havnetiltrukkede bedrifter på 2.309 millioner NOK, i 2020. Dette dekker en direkte verdi 

 
1 Basert på tabell 08536: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn og ernæring 
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på 1.499 millioner NOK, en indirekte verdi på 651 millioner NOK, og en indusert verdi på 

159 millioner NOK. 

Tabell 3: Omsetning i millioner NOK i Moss havneklynge, 2020.  

 Havneaktiviteter Husholdningsforbruk Totalt 

Direkte 1.499  1.499 

Indirekte 651  651 

Indusert  159 159 

Totalt 2.151 159 2.309 

Kilde: SDU/GEMBA Seafood Consulting 

Tabell 4 viser at den totale verdiskapelsen fra Moss havneklynge og havnetiltrukkede 

bedrifter er kalkulert til 852 millioner NOK. Dette dekker direkte verdiskapelse på 601 

millioner NOK, indirekte verdiskapelse på 202 millioner NOK, og en indusert verdiskapelse 

på 49 millioner NOK.  

Tabell 4: Verdiskapelse, i millioner NOK i Moss havneklynge, 2020.  

 Havneaktiviteter Husholdningsforbruk Totalt 

Direkte 601  601 

Indirekte 202  202 

Indusert  49 49 

Totalt 803 49 852 

Kilde: SDU/GEMBA Seafood Consulting 

Aktivitetene i Moss havneklynge har en påvirkning på de genererte skattene i kommunen. 

Tabell 5 viser at 66 millioner NOK ble skapt i direkte skatter fra økonomiske aktiviteter fra 

Moss havneklynge og havnetiltrukkede bedrifter, i 2020. Med en indirekte generering av 

skatter på 27 millioner NOK og en indusert generering på 7 millioner NOK, ble den totale 

genereringen av skatter på 100 millioner NOK.  

Tabell 5: Generering av skatter, millioner NOK i Moss havneklynge, 2020. 

 Havneaktiviteter Husholdningsforbruk Totalt 

Direkte 66  66 

Indirekte 27  27 

Indusert  7 7 

Totalt 93 7 100 

Kilde: SDU/GEMBA Seafood Consulting 
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Den totale inntekts- og formueskatten til Moss kommune var i 2020 omtrent 1 milliard 

NOK2. Skatteeffekten på 100 millioner NOK fra Moss havneklynge og havneavhengige 

bedrifter korresponderer dermed til 10% av den totale skatteinntekten på inntekt og 

formue for kommunen. Noe av inntekts- og formueskatten vil bli betalt fra ansatte bosatt 

utenfor Moss kommune og vil derfor ikke ende opp i kommunen.  

 

6 Konklusjon  

Resultatene fra ringvirkningsanalysen viser at Moss havneklynge sett i sammenheng med 

Mosseregionen hadde en sysselsettingseffekt på 1.069 årsverk, i 2020. Den totale 

omsetningen er kalkulert til 2.309 millioner NOK, og verdiskapelsen er kalkulert til 852 

millioner NOK. Den totale skatteeffekten fra aktivitetene i Moss havneklynge er kalkulert 

til 100 millioner NOK.  

Tabell 6: Sysselsetting, omsetning, verdiskapelse, og generering av skatter i Moss havneklynge, i 2020.  

Kilde: SDU/GEMBA Seafood Consulting 

 

Sysselsetting –  

Årsverk Havneaktiviteter Husholdningsforbruk Totalt 

Direkte 714  714 

Indirekte 278  278 

Indusert  76 76 

Totalt 992 76 1.069 

    

Omsetning –  
Millioner NOK  Havneaktiviteter Husholdningsforbruk Totalt 

Direkte  1.499  1.499 

Indirekte 651  651 

Indusert  159 159 

Totalt 2.151 159 2.309 

    

Verdiskapelse –  
Millioner NOK Havneaktiviteter Husholdningsforbruk Totalt 

Direkte  601  601 

Indirekte 202  202 

Indusert  49 49 

Totalt 803 49 852 

    

Skattegenerering –  
Millioner NOK  Havneaktiviteter Husholdningsforbruk Totalt 

Direkte  66  66 

Indirekte 27  27 

Indusert  7 7 

Totalt 93 7 100 

 
2 SSB Tabell: 12328: Økonomisk oversikt drift, etter art, statistikkvariabel, år og region 
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1 Metodologi – multiplikatoreffekt 

Metoden er basert på en vitenskapelig og objektiv tilnærming for å kunne måle de 

direkte, indirekte og induserte økonomiske effektene av havner sammenlignet med 

innlandet dvs. Staten / regionen og/eller kommunen havnen ligger i.  

Metoden er basert på den økonomiske teorien om multiplikatoreffekter, som tilsier at 
ikke bare de direkte utgiftene måles, men også hvordan disse utgiftene sirkulerer og 

induseres i det økonomiske systemet.  

Figur 1 illustrerer hvordan en produsents monetære utgifter sirkulerer i regionen som 

måles, og hvordan penger er brukt for å spare opp midler, og eksternt forbruk.  

 

Figur 1: Illustrasjon av sirkulasjonen av direkte, indirekte, og indusert pengebruk 

 

 
Direkte aktiviteter: 
Aktiviteter som tilskrives direkte til de 

havnebaserte bedriftene, det vil si kjøp av 
produkter og tjenester.  
 
 
 
Indirekte aktiviteter: 
Aktiviteter som er skapt gjennom produksjon 

og tjenester levert av underleverandører, 
leverandører osv. til de direkte havnebaserte 
aktivitetene.  
 
 
 

 
Induserte aktiviteter: 
De direkte og indirekte bedriftene skaper 
aktiviteter i andre sektorer slik som 
privatforbruk (mat, klær osv.) og tjenester 
(frisører, fritidsaktiviteter osv.). Denne type 

aktiviteter kalles induserte aktiviteter.  

 

For å lage et nøyaktig bilde av havnens sysselsetting, omsetning, verdiproduksjon og 

skatteproduksjon, må de tre nivåene fra figur 1 inkluderes i vurderingen.  

Produsentens kjøp av 
produkter og tjenester 

Eksternt forbruk 
(utenfor 

regionen) 

Internt forbruk 
(kommune og 

region) 

Oppsparte 
midler 

Eksternt forbruk 
(utenfor 

regionen) 
 

Internt forbruk 
(kommune og 

region) 
 

Oppsparte 
midler 
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 2 Metodologi – bedriftsavgrensning 

Et viktig trinn i analysen er dataen som er samlet inn fra bedrifter som har en økonomisk 

tilknytning (avhengighet) til havnestrukturen. Analysen tar derfor utgangspunkt i de 

selskapene som er en del av havnestrukturen. Dette innebærer at analysen bruker 

informasjon samlet fra selskaper med tre ulike typer relasjon til havnen, som illustrert 

i figur 2. 

Figur 2: Avgrensning av inkluderte selskaper i analysen 

 

 

Kategorier av bedrifter: 
 

1. Bedrifter som ligger (leier) på havnens 
områder 
 

2. Bedrifter som ligger i umiddelbar nærhet 

og har sterk tilknytning til havnen 
 

3. Bedrifter som ikke nødvendigvis ligger i 
nærheten av havnen, men som er 
avhengig av tjenestene den leverer 

 

Fra hver av de inkluderte bedriftene identifiseres bransjekoden i nasjonalregnskapet. 
Basert på nasjonalregnskapets input-output matriser, blir den interne handelen mellom 
de forskjellige bransjekodene identifisert. Dataen fra matrisene gir et grunnlag for å 

kunne beregne multiplikatoreffekter på alle bransjekoder. Bransjen sin kodebaserte 
multiplikator blir brukt som et estimat for å se hvor mye handel det er mellom ulike 

sektorer. Videre brukes også den regionale/nasjonale innvirkningen på 

multiplikatoreffekten for å kå kunne tegne det økonomiske bildet av havnen.  

For eksempel bruker et verft et stort antall leverandører og underleverandører, og har 
deretter en høy multiplikatoreffekt. På den andre siden, vil et revisjonsselskap ha få 

leverandører og underleverandører, om noen i det hele tatt, og derav en lav 

multiplikatoreffekt.   

Jo sterkere de forskjellige næringene er i regionen, jo større er de regionale økonomiske 
virkningene. Dersom en næring har en sterk tilstedeværelse i regionen, vil det ikke 

være nødvendig å ”importere” tjenester og produkter utenfor regionen. Styrkene til en 
regions næringer sammenlignet med gjennomsnittet nasjonalt blir fremvist i det 
regionale bruttoproduktet. Det regionale bruttoproduktet presenterer derfor 

verdiproduksjonen fra næringene sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.  

Havner er ofte strukturer med høyt investeringsnivå samlet i tette områder, der mange 

næringer er lokalisert på og i nærhet til havnen. Hvilket typisk skaper en høy 
multiplikatoreffekt på innlandet. Dette gjør at havnen til en relevant struktur å 

undersøke sammen med metoden. 

 

  

 

  
Port based 
companies 

Havnebase

rte 

bedrifter 

Nærhet til 
havnen 
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3 Ringvirkningsanalyse av havner 

Metoden er basert på en vitenskapelig tilnærming og er utviklet fra ringvirkningsanalyse 

(EIA) instrumentet. EIA brukes i ulike sammenhenger for å kunne måle virkningene av 
en gitt aktivitet. EIAs bruker derfor i forskjellige sammenhenger, blant annet i 

vurderinger av ringvirkningene av biodrivstoffanlegg3, reiselivsaktiviteter4, i relasjon til 
store sportsbegivenheter som UCI Roald World Championship5 og vertskap for fotball-

VM6.  

EIA-metoden ble først brukt til å kunne måle ringvirkningene av havner i Nederland. I 

2005-2006 ble den tilpasset i Danmark av Universitetet i Sør-Danmark7.  

Målet med metoden er å kunne vurdere havnenes innvirkning basert på fire 

sammenhengende parameter:  

• Sysselsetting malt i årsverk (FTE) 

• Omsetning (inntekter) 
• Verdiproduksjon (verdiøkning) 

• Skatteproduksjon (personlig og selskapsbeskatning) 

I samarbeid med Universitetet i Sør-Danmark, har GEMBA brukt metoden i til sammen 

mer enn 20 forskjellige Danske havner, og i noen av dem har metoden blitt brukt to 

ganger.  

I 2013 ble analysen tilpasset til den norske økonomiske strukturen og forhold. Etter 
dette er den brukt i følgende norske havner: Bodø, Drammen (2013 og 2020), 

Kristiansand (2014 og 2020), Grenland, Larvik, Trondheim, Harstad, Helgeland, Oslo, 

Karmsund, Ålesund, Flora og Narvik. 

 

 
3 Petersan, D.N. (2002): “Estimated Economic Effects for The Nordic Biofuels Ethanol Plant in Ravenna, Nebraska.” 
Economic Development Department. Nebraska Public Power District. 
4 Zhang Jie & C. R. Rassing. (2000): Impact Studies. AKF 
5 Sport event Denmark & WOCO (2011): The UCI Road World Championships 2011 
6 Baade & Matheson (2004): The Quest for the Cup: Assessing the Economic Impact of the World Cup, Regional Studies 
vol. 38, (4), p 343-354 
7 Nedergaard and Jørgensen (2007): Havnens økonomiske betydning for lokalområdet, Mercator, march p. 42-44 
 


