
STØRSTE LEVERANDØRKLYNGE I NORD

HVA GJØR OGH FOR Å STYRKE RAMMEBETINGELSENE 
FOR LEVERANDØRINDUSTRIEN?



OLJE- OG GASSKLYNGE HELGELAND

53 leverandørbedrifter + FoU-aktører

med ca. 2000 ansatte på Helgeland.

Bedriftene omsatte for ca. 6 mrd. NOK i 2014.



STRATEGISK ARBEID FOR BEDRE RAMMEBETINGELSER

o OGH er blitt en naturlig høringspart for utvikling av nye områder i nord

o Legger til rette faktagrunnlag – forankret og godkjent hos bedriftene /styringsgruppa i OGH

o Jobber for at bedriftenes og regionens behov skal fremmes

o Jobber for at aktører på Helgeland skal opptre samlet og ryddig

o Samarbeider med andre i Nordland og Nord-Norge der det tjener vår region 

o Høringsuttalelser, møter, presentasjoner og dialog med Olje- og energidepartementet, 

operatørselskap, Nordland fylkeskommune, Petro Arctic, regionråd, kommuner, ordførere 

på Helgeland m.fl.



EKSEMPLER

o Høringsuttalelser - KU og PUD Aasta Hansteen - drift nord Harstad, forsyningsbase 

Sandnessjøen og heliport Brønnøysund

o Høringsuttalelse KU for rørledningsprosjekt Polarled, inkl. forventninger om regionale 

ringvirkninger, T-rør for mulig fremtidig ilandføring og subseabase

o Basestøttefunksjoner til S.sjøen - personell innen innkjøp, logistikk og koordinering

o Uttalelse vedr. Riggvedlikehold på Helgeland 

o Høring Skrugard, Barentshavet - hele Nord-Norge som geografisk regionalt område

o Sammenstilling av Aasta Hansteen utenfor Helgeland

o Oppfølging V&M-kontrakter for at økt andel skal gå til lokale bedrifter/underleverandører

o Subseabase – oppfølging PUD, volum og type subseautstyr, felt som skal betjenes, uklart

o Tilgang på nye arealer, områdeløsning Nordland VI, Nfk i førersetet fremover?



STATUS OG VEIEN VIDERE

• Investert milliardbeløp i fasiliteter og kvalifisering av personell

• Sterk industriell kompetanse, kapasitet og leveringsdyktighet

• Godt samarbeid og Olje- og gassklynge Helgeland er i fin utvikling

• Hard konkurranse om nye oppdrag 

- samarbeid om innovasjon og nye store prosjekter på Helgeland

- fremme forventninger om økte regionale ringvirkninger

• Behov for å styrke basene 

• Behov for å styrke utdanning og forskning 

• Behov for åpning av nye områder



Ta kontakt for mer informasjon:
Charles Lien, styringsgruppeleder – charles.lien@bring.com – 905 65 218
Bjørn Audun Risøy, prosjektleder - bar@kph.no – 977 13 231

Vi har behov for 
økt aktivitet!
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