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Hva er en næringsklynge?
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Kilde: Porter 2000

«En klynge består av bedrifter, universiteter, forsknings- og 

utviklingsmiljøer som inngår et forpliktende samarbeid for å 

forsterke samarbeidsbasert utvikling, innovasjonsevne og 

konkurransekraft»

«En geografisk konsentrasjon av relaterte virksomheter, 

spesialiserte leverandører, selgere, og relaterte institusjoner 

innenfor et felt som konkurrer, men også samarbeider.» 

Kilde: Stenvold 2014

«En kritisk masse av bedrifter i ulike deler av verdikjeden, 

verdinettverket eller verdiverkstedet, lokalisert i samme region»

Kilde: Reve og Sasson, 2012



Verdiskapning i klynger
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Gode møteplasser er viktig for å 

dele kunnskap og erfaringer
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For at klyngen skal fungere, forutsetter det at 

bedriftene bidrar med felles innsatsfaktorer, og 

skaper en arena for aktiv samhandling. En 

næringsklynge skal også kunne være innovativ der 

bedriftene evner å omstille seg i en verden som 

stadig er i endring.



Oljenedturen skaper nye muligheter
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- og etterspørsel etter ny teknologi og  

forretningsmodeller som løser oppgaver både 

smartere og billigere



Det grønne skiftet skaper nye behov
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- og behov for utvikling
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Det grønne skiftet skaper nye behov

➢ Både marked og dagens ramme-

betingelser er i stor endring innen 

Petroleumsnæringen

• Lav oljepris og fokus på 

kostnadsreduksjon

• Krever ny- og innovativ teknologi/ 

forretningsmodeller

• Sterkt fokus på klima og miljø

➢ Behov for store endringer innen teknologi og 

business som åpner opp for nye behov, eks, 

økte miljøkrav som utslipp av CO2

➢ Økende fokus fra samfunnet og marked på 

klima og miljø

➢ Behov for å styre og utvikle regionens 

næringsliv innen Petroleum

➢ De store bedriftene i regionen må være med 

for å vise retning for kunnskapsmiljøene, og 

ha ønske om å utvikle leverandørindustrien!



Regionen må stå sammen

- Aktørene i næringen har   

felles utfordringer og  

muligheter



Klyngens visjon

«Utvikle verdens mest 

effektive og miljøvennlige 

olje- og gass produksjon»
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Klyngens formål

«Stimulere til økt innovasjon, 

kommersialisering, vekst og 

internasjonalisering gjennom 

samspill mellom 

kunnskapsmiljøer og 

bedrifter»
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