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MO INDUSTRIPARK – EN AV NORGES STØRSTE INDUSTRIPARKER

• Nord-Norges ledende industriklynge med stor bredde

• 108 Bedrifter innen
• Prosess- og mineralindustri
• Stor mekanisk verksted aktivitet
• Tjensteleverandører til bla. havbrukssektoren, 

datasenteraktører og olje og gass-sektoren. 

• 2400 arbeidsplasser

MIPS
VISJON OG 

STRATEGISKE 
POSISJON

• Årlig omsetning på 7 mrd NOK         5 mrd NOK går til eksport = ca. 
20 % av den totale eksporten fra Nordland fylke!



STORT VEKSTPOTENSIAL I NORDLAND, ÖSTERBOTTEN 
OG VÄSTERBOTTEN
• Ressursrikt område

• Mineraler
• Skog
• Høy	industrikompetanse
• Sterke	IT-miljø
• Olje	og	gass
• Fisk	og	sjømat
• Besøksnæringspotensial	(Blå	Vägen aksen)

• Økende	grad	av	internasjonal	kontakt	og	
relasjonsbygging	på	tvers	av	landegrenser

• Eksportrettet industri trenger gode 
transportveier til markedene

• Nærhet	til	god	havneinfrastruktur	og	isfri	
nordøst	passasje

• Grønn kraft	=	bærekraftig	produksjon



GOD INFRASTRUKTUR –
EN FORUTSETNING FOR VEKST

Vi må ha en helhetlig satsing på samferdsel i E12-korridoren!
Dette gjelder for:

• Vei
• Grenseoverganger
• Jernbane
• Fibertilknytning
• Ferge (MoS)

Alle områder er grenseoverskridende, krever samarbeid 
mellom Norge, Sverige og Finland             langsiktig 
planlegging! 

E12 ATLANTICA TRANSPORT



VEIER – VI MÅ TENKE NYTT

• Etablering av grønne transportløsninger må intensiveres!
• Elektrifisering og hydrogen drift må inngå i tenkningen

• Transport av fisk og industrigods. Både ferdigprodukter 
sørover og innsatsvarer nordover og på tvers av grensene 
langs E12.

• I tillegg alt gods som sendes med lastebil fra store varelagre i Sør-Sverige 
til Midt-Norge og Nordland! 

Bør E12-korridoren være 
europeisk testpilot for 

grønn autonom 
transport?



JERNBANE
• En helhetlig satsing på jernbanen langs E12 er viktig 

for vekst!

• Jernbane er tidsbesparende og grønnere           Økt konkurransekraft

• Avstanden til globale markeder via Nord-Atlanteren reduseres

• Infrastrukturen er neste komplett:
• Vi mangler bare jernbanespor fra Storuman til Mo i Rana

• Man unngår flaskehalser da man slipper å benytte større logistikk-knutepunkt i 
sør

Jernbane kan spille en viktig 
rolle i et regionalt  CCS/CCU 
marked langs E12 korridoren

Kun 17 mil!



GRENSEOVERGANGER

• Tollstasjon Norge-Sverige langs E12 er 
ikke døgnåpen for næringsrelatert 
grensepassering! 

• Konsekvenser: manglende 
forutsigbarhet for næringsliv, befolkning 
og samfunnssikkerhet. 

• Vi stenger den «sømløse» 
TEN-T forbindelsen!  Dette er 
tapt tid og tapte penger for 
E12 regionen!

E12 Tärnaby 
Mo i Rana

E12 korridoren



• Mer enn 80 % av handelsvarene i
verden transporteres med skip. 

• Nordøstpassasjen og sjøveien til Asia blir 
strategisk viktig

• E12 og de isfrie havnene i industribyen 
Mo i Rana skaper en viktig link til globale 
markeder via Nord-Atlanteren

• Havner må bli grønnere: 
• Elektrifiserte skip
• Tilhørende tankanlegg og 
• Landstrømanlegg

HAVNER Havneanleggene i Rana- regionen 
kan være et viktig supplement til 
både Narvik havn og en fremtidig 

havn
i Kirkenes

Asia



• Datasenteraktivitet	langs	E12-korridoren	fra	Mo	
i	Rana	til	Hamina	i	Finland.

• Store	komparative	fortrinn	i	denne	
regionen	gjør	at	den	bør	være	det	naturlige				
førstevalget	for	datasenteretableringer!

• E12	korridoren	behøver	et	industrielt	fibernett!
• Forsterkning	og	redundans	er	nødvendig	

om	mer	digitalindustri	skal	bygges

MULIGHET FOR INTERNASJONAL MERKEVAREBYGGING OG 
ATTRAKTIVITET – THE NORDIC DATA CENTER BELT

Lycksele

Storuman

Skellefteå

Hamina

Jakobstad

Luleå

Green



E12-KORRIDOREN OG 
EUROPA

• EU er opptatt av effektive transportkorridorer som
kobler sammen kontinentet. 

• TenT-forbindelsene omfatter veier, jernbane, fiber 
og vannveier. Målet er å sikre bærekraftige 
transportsystemer og derved styrke 
verdiskapingen i Europa. 



RANAREGIONENS INFRASTRUKTUR-
PROSJEKTER LEGGER TIL RETTE 
FOR GRØNN INDUSTRIELL VEKST 
I E12-REGIONEN 



MO INDUSTRIPARK ARBEIDER FOR Å ETABLERE 
NY DYPVANNSKAI I MO I RANA

E
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LANGSETVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE I NABOKOMMUNEN NESNA

MO INDUSTRIPARK legger til rette for ny 
industrivirksomhet:
…olje og gass, landbasert oppdrett, fornybar energi, 
miljøvennlig skipshugging… Mange muligheter for 
vekst og samarbeid!

- En forlengelse av E12 korridoren? 



• Avgjørende for vekst!

• Flytilbudet til og fra E12 korridoren 
blir styrket ved etablering av ny 
lufthavn i Mo i Rana.

• Dette gir nye muligheter langs E12 
korridoren

• Vi jobber for etablering av den nye 
flyplassen i Mo i Rana

FLYPLASS


