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Norsk Industriutvikling AS – Et selskap i Valinor -gruppen

Starten på et nytt industrieventyr ?



Når man korrigerer for petroleum har norsk handelsbalanse
en svæ rt negativ utvikling. Det haster med en omstilling.

Europa har enorme ambisjoner for ny industri. Den norske
regjeringen jobber for å posisjonere Norge for å væ re med 
på den grønne industrielle revolusjonen. 

I løpet av sommeren 2022 er det lagt fram et veikart for et 
grønt industriløft og en batteristrategi for Norge.

Omstillingsbehov

Re ko rd h ø yt  h a n d e lsu n d e rsku d d

Politiske ambisjoner

Norwegian mainland export - import balance / SSB Statistics Norway



Norden har de laveste kraftprisene i Europa. Figuren viser
snittet over årene 2000 - 2018. Datakilde: Energi Norge, 
presented in E24.

Ifølge McKinseys rapport “Norge i Morgen”, kan Norge 
oppnå de laveste produksjonskostnadene i Europa for 
batterier. Grafen viser kostnad i USD per KW h battericeller i 
en 15GW h konvensjonell, integrert batterifabrikk.

Fo rn yb a r e n e rg i McKinsey:  Industriell konkurranseevne

Norges fortrinn

https://e24.no/olje-og-energi/i/L0r5jx/tross-dyreste-stroem-paa-aatte-aar-i-2018-norge-har-europas-laveste-stroempriser
https://www.norgeimorgen.no/Norge-i-morgen_McKinsey.pdf




Midt -Norge har nå noen av Europas mest konkurransedyktige kraftpriser. For 
ti år siden var vi i motsatt situasjon. Utbygging av nett og kraft har gitt oss
denne situasjonen. Kilde: Trøndelag i tall

Rød linje : NOK per MW h in Midt-Norge
Blå linje : Prisforskjell mot Sør-Norge

Fortrinn i Midt -Norge



Tyskland
3 milliarder NOK

Årlig kraftkostnad for batterifabrikk

Sør-Norge
2 milliarder NOK

Midt -Norge
23 millioner NOK

Årlig forbruk: 1 TWh . Priser, juli 2022 Kilde: Nord Pool



Eksempel: Ba t t e rip rod u ksjon
● En moden og raskt voksende industri

● Svenske Northvolt er et godt eksempel på at det er 
mulig i Norden, med ordrebok på NOK 500 milliarder .

● Regjeringen har lagt fram en tydelig strategi for 
satsing på batteri .

● NHO og LO tror på opp mot 30 000 jobber i
batterisektoren av dette .

● Kan Midt -Norge sikte mot en tredjedel av dette?

500.000 
batteripakker

600 mål 
fabrikk

60 Milliarder årlig 
omsetning
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WIND

Valinor



Vi h a r fo ru t se tn in g e n e
● 2 sentralnetts -trafoer med god kapasitet

● 40 min. fra NTNU og Sintef

● Sterkt arbeidsmarked i en region med 300.000 
innbyggere

● Havn med ferdig regulert utvidelse

● Store areal (6000 mål)

● Framoverlent kommune



● Industriparken kan altså bli Norges største, med et planområde på over 6000 mål. Det vil 
tenkes helt nytt om sirkularitet, klima og natur.

● En slik park krever et navn som skiller seg ut.

● Et navn som forteller historien om hvordan industri kan utvikles mer i pakt med naturen. 

● Der vegetasjon gror på takene, og dyr og fugler kan bevege seg nesten som før.

● Et navn med tydelige røtter i vår nordiske historie.

● Navnet presenteres for første gang i dag.





Eiktyr Industripark
Eiktyrne er hjorten som går på taket av Valhall, ifølge 
Norrøn mytologi. Fra geviret drypper det vann som er 
kilden til alle elver i verden.

Gjennom sitt inkluderende design satte Operaen i Oslo 
en ny standard for hvordan kulturbygg ble åpnet opp 
for byen. På samme måte skal Eiktyr vise hvordan 
industriparker kan utvikles i pakt med mennesker og 
natur. 

Gjennom Eiktyr Industripark skal vi skape store verdier 
og bidra til en grønn fremtid.



Tempo i forhold til andre områder



Industriklynge
● Et sirkulært cluster der ulike industrier , ny og

eksisterende , spiller sammen.

● Batteriklynge og annen industri Norge og Europa 
ønsker seg. Utnyttelse av CO2 til: 

○ fornybare drivstoff, fornybare kjemikalier og
○ innovativ næ ringsmiddelindustri.

● Datasenter med varmeleveranse til industri og boliger.
● En del av et sirkulært supercluster i Midt -Norge



Redefinere hva et
In d u st riom rå d e  e r

● Vi ønsker å spille på gode 
erfaringer og utvikle det videre.

● Mye vil handle om klima -
fotavtrykk, natur og friluftsliv.

● Rammeavtale med NINA for å 
utvikle nye indikatorer og metoder.



Takk for oppmerksomheten!
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