
Helgeland Maritime Næringspark



42 leverandører og FoU-aktører
• Olje og gass
• Akvakultur
• Prosess og mineral
• Kraftindustri
• Marin sektor

Tillit og samarbeid

Om oss

 

 



Mål

Økte
leveranser

til Petroleum:
2 Milliarder 

fra Nord

Økt aktivitet
fra havvind og 

næringer i 
havrommet

Attraktiv og 
Bærekraftig  

Klynge

Olje  & Gass Havvind og 
Maritime næringer

Klyngeutvikling





HAVBRUKBIOGASS

OFFSHORE 
HAVVIND

OFFSHORE 
ELEKTRIFISERING

Energi-økosystem

FORBEDRET 
INFRASTRUKTUR

KRAFTINTENSIV
INDUSTRI

TRANSPORT
HYDROGEN

NYE 
JOBBER

BIOMASSE

SAMARBEID
OG

SYNERGI



KRAFTSTASJON

HAVVIND
HAVBRUK

DATASENTER

LADEPUNKT

INFRASTRUKTUR TIL HAVS

NETT OG

BALANSEKRAFT

INTERNETT

SAMSPILL

➢ Arealeffektivt

➢ Mindre konflikter

➢ Felles verdikjeder

➢ Dele infrastruktur

➢ Dele beredskap

➢ Mer effektiv logistikk

➢ Dialog og tillitt

➢ Samarbeid og Innovasjon

➢ Attraktive jobber

➢ Ringvirkninger lokalt

➢ Platform for forskning

➢ Attraktivt for reiseliv
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6.8 TWH

Vi trenger mer energi på Helgeland



Neste runde starter nå

▪ Nord-Norge skal ikkehavne bakpå

▪ Nærhet til pilot og marked betyr noe

NVE 2012



Etterspørselen etter fornybar energi uten for store naturkonflikter vil øke i årene som kommer, og havvind imøtekommer 
dette behovet. Med leverandørindustri og maritime næringer er Nordland godt posisjonert til å være ledende i det som kan 
bli både et klima- og industrieventyr. Indre Helgeland Regionråd stiller seg positiv til planene om å få områder egnet for 
flytende havvind utenfor Helgelandskysten ut på høring så snart som mulig, og ber regjeringen prioritere dette arbeidet.

Industrien i Nordland har lenge vært ledende på effektivitet, sirkulærøkonomi og å øke produktiviteten uten å øke utslipp. 
Verden vil etterspørre stadig mer klimavennlige produkter, og dersom Nordlandssamfunnet lykkes i å tidlig ta ledende 
posisjoner innen industriutvikling, fornybar energi til industrielle formål og produksjon av produkter som bidrar til å kutte
utslipp, vil Nordland kunne skape jobber mens utslippene går ned.

Da petroleumsnæringen flyttet nordover var den allerede godt etablert i andre deler av landet, og dette har åpenbart vært en 
viktig årsak til at det har vært utfordrende å sikre tilstrekkelige lokale ringvirkninger i nord. Næringer som høster av 
ressursene må ha legitimitet lokalt. Derfor er det avgjørende at det legges opp til god sameksistens med eksisterende 
næringer gjennom dialog, hvor spesielt fiskeri skal tas hensyn til og involveres tidlig. 

Det er viktig at leverandørindustrien i regionen så snart som mulig får mulighet til å ta en aktiv rolle i forvaltningen av 
ressursene i nord. Dette vil skje gjennom en grundig og bred høringsprosess og en påfølgende utbygging som gir 
arbeidsplasser og verdiskaping lokalt og regionalt.

Indre Helgeland Regionråd ber derfor regjeringen følge opp åpningen av de to områdene i sør (Utsira Nord og Sørlige 
Nordsjø II), med mulighet for å starte prosessen for å etablere områder for flytende havvind på Helgeland.
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