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Industripark for skogindustri og energikrevende prosesser
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1. Bio-boiler, 65 bar
2. Conveyor bridge
3. Effluent treatment
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4. TMP3 building
5. HPC data centre
6. 3x132kV supply

7. Steam central
8. Rail terminal
9. Workshop

10. Office building, canteen
11. Mill water intake
12. Hydropower plant



Treklyngens strategi vs Regjeringsplattforma 

«Legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne 
industriområder og industriparker med internasjonale 
konkurranse- fortrinn. Strategien skal sikre tilgang til areal, 
energi-forsyning, infrastruktur og kompetanse til fremtidige 
industrietableringer.»

«..en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff 
i transportsektoren, og legge frem en plan for en helhetlig og 
industriell verdikjede for bruk av norske bioressurser. Planen skal 
vise hvor mye som kan høstes på bærekraftig vis, uten at det 
svekker naturens opptak og lagring av CO2, samt hvor bruken av 
knappe bioressurser skal prioriteres for å sikre effektive 
utslippskutt. Økt bruk av biodrivstoff skal utelukke biodrivstoff 
med høy avskogingsrisiko.»



Treklyngen status

Ca 30 selskap, med omkring 90 ansatte i:
- Innovasjon 
- IT, økonomi and administrasjon
- Teknologi og produksjon
- Datasenter
- HMS og B2B tenester

Nær 1000 million NOK investert i nye muligheter

Stor interesse for industritomter siste året:
Mangel på industritomter i Europa, Norden og 
Norge som har kraftforsyning og infrastruktur



Digiplex (US/NO), datasenter 



VOW Green Metals ASA, 
biokarbon - fabrikk



Mange sagbruk for lite massevirke fra vår region

Årlig sagbrukskapasitet
> 400 000 m3

> 200 000 m3
> 100 000 m3

Stor eksport av massevirke 
og god tilgang til treavfall



 

To be partitioned from 87/1 
Approx. 12.1 – 12.4 Ha 

To be partitioned from 87/7 
Approx. 18.4 Ha 

To be partitioned from 87/575 
Approx. 22. Ha 

Areal som er aktuelt for biodrivstoff-anlegg

Alle øvrige areal hos 
Treklyngen er p.t. 
reservert for andre 
prosjekt



Hvorfor tar det så lang tid?

Det tar lang tid å utvikle et prosjekt fra ide til investeringsbeslutning
Det tar lang tid å forhandle avtaler og utvikle konsept
Det er store endringer i teknologi og marked: Grønt skifte!
Det er stor konkurranse, og mange prosjekt blir skrinlagt eller utsatt

Mo industripark i Rana har jobba i snart 40 år og har fortsatt plass...


