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Klyngens navn: 
Norwegian Tunnel Safety Cluster 

Programnivå: 
Arena PRO 

Formell søker: 
Validé AS  

   
Kontaktperson: 
Helen Roth 
Richard Johnsens gate 4, 
4021 Stavanger 
Telefon: 472 62 374 
E-post: helen@tunnelcluster.no 

Klyngens kjernevirksomhet og avgrensing:  
NTSC er en nasjonal klynge som gjennom omstilling, 
kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling skal bidra til utvikling 
av sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. De første tre 
årene har vi i hovedsak jobbet med tunneler, i kommende periode vil 
vi også inkludere vei, bane og bro.   
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1. Klyngens visjon, misjon og hovedmål 

VISJON: Vi skal være globalt ledende innen sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. 
MISJON: Vi baner vei for økt innovasjonsevne og samarbeidsbasert utvikling. Vi utvikler markedet og 
styrker medlemmenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.  

KLYNGENS HOVEDMÅL OG FOKUSOMRÅDER: 

 

 

 

 

 

KLYNGENS FRAMTIDSBILDE: Opptaket i Arena PRO-programmet høsten 2019 og et forsterket samarbeid 
med Nye Veier og fylkeskommunene gir NTSC et viktig, strategisk løft. Klyngen er et viktig innovasjons-
økosystem og en komplett verdikjede som samler byggherrer, akademia og innovasjonsmiljø, næringsliv, 
gründere og kapital.  

Vinteren 2019-2020 startet et målrettet arbeid for å rekruttere flere store nasjonale og internasjonale 
entreprenører, systemintegratorer og teknologileverandører til NTSC. Dette var strategisk viktig og har hatt 
stor verdi for små og mellomstore selskaper i klyngen. Ved å gå sammen med de store internasjonale 
selskapene har de lyktes med å komme inn i helt nye markeder. NTSC har en robust organisasjon og har i 
samarbeid med medlemmene bygget opp en stor verktøykasse. Dette fungerer som et felles ressurssenter 
for medlemmene. Verktøykassen inkluderer klyngens eget testsenter der bedriftene har tilgang til en 
avansert digital tvilling med integrert sanntidsinformasjon. Via klyngens nettverk har bedriftene også 
tilgang til et vidt spekter av innovasjonsinfrastruktur og samarbeidsaktører. I samarbeid med byggherrer og 
store entreprenører fasiliterer NTSC workshoper og innovasjonsgrupper. I tillegg bistår NTSC med 
veiledning, koblinger mot kompetanseprogram og kapital, dette er suksessfaktorer som bidrar til at de 
norske medlemmene lykkes i det globale markedet.  

BAKGRUNN: NTSC ble etablert i etter flere års målrettet arbeid i VRI Rogaland1 og Rogaland 
fylkeskommune. I perioden 2011 skjedde det flere store alvorlige hendelser som tydeliggjorde hvilke 
utfordringer tunneler kan representere for nødetatene og samfunnet ellers. Samtidig ble regionen hardt 
rammet av oljekrisen, og næringslivet ble tvunget inn i omstillingsmodus. Med sin helhetlige tilnærming har 
NTSC fra første dag fylt et tomrom i systemet for innovasjon. Vi har skapt samarbeid og samhandling på 
tvers av ordinære siloer og bransjer, og mellom offentlige byggherrer og industrien. I klyngens tre første 
leveår har vi hovedsakelig jobbet med tunneler. Nå inkluderer vi vei, bro og bane i satsingen. Dette er i tråd 
med ønsket fra våre medlemmer og endringene i markedet der kundene i økende grad bruker store 
totalentrepriser når samferdselsprosjektene lyses ut.  

KLYNGENS FUNKSJON: NTSC skal skape økt innovasjon og utvikling basert på samarbeid. Vi skal være en 
brobygger og hjelpe medlemsbedriftene i møte med et konservativt marked under press og med 

 
1 VRI-programmet, Forskningsrådets satsing på innovasjon gjennom samhandling, ble i 2017 avløst av FORREGION. VRI 
er videreført i Rogaland som en del av FORREGION-programmet.   

Figur 1: 
Klyngens 
hovedmål 
og fokus-
områder. 
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omstillingsbehov. Endringene drives fram av globale megatrender som urbanisering, klimaendringer og 
teknologiske gjennombrudd. I møte med transportsystem som er sårbare for klimaendringer, storulykker 
og terror,2 skal vi være en pådriver for at det utvikles sikre, smarte og bærekraftige løsninger som bidrar til 
oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Dette gjør vi ved å:  

• Være en pådriver: Vi skal bidra til at våre medlemmer utvikler ny kunnskap, ny teknologi, nye tjenester
og nye arbeidsplasser som svarer på framtidens utfordringer og gir dem et konkurransefortrinn.

• Være en døråpner: Vi skal hjelpe medlemmene til å lykkes ved å ny markedskunnskap og koble dem
med våre nasjonale/internasjonale samarbeidspartnere, kompetansemiljø, kapital og kunder.

• Være en katalysator: Vi skal tilby metodikk og aktivt hjelpe byggherrene til å vise, løfte fram og
adressere felles behov, utfordringer og områder som de trenger hjelp fra markedet til å løse.

HOVEDMÅLENES BIDRAG TIL Å NÅ KLYNGENS VISJON: Ved å innfri klyngens hovedmål vil medlemmene 
lykkes i å utvikle sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur som er etterspurt i det globale 
markedet. Dette vil bidra til at NTSC når visjonen. 

FOKUSOMRÅDER (F) OG RELEVANS FOR HOVEDMÅLENE (HM): 
F1 – SECURITY BY DESIGN: Vi skal bidra til at sikkerhet blir 
et prioritert forskningsområde. Vi skal bidra til økt 
kunnskap om og jobbe for raskere utvikling og 
implementering av framtidsrettede, sikre løsninger og 
teknologier i verdikjeden. 

Relevans HM 1: NTSC er en pådriver for 
forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i 
verdensklasse som understøtter nullvisjonen. 
Sikkerhet er vårt DNA! 

F2 – ANSVARLIG FORBRUK & PRODUKSJON: Vi skal bidra 
til økt kunnskap om utfordringer knyttet til bærekraft, 
bidra til mer forskning for industrien, innovasjon og 
utvikling av teknologi, og motivere nye talenter til en jobb i 
en konservativ bransje. 

Relevans HM 2: Våre medlemmer blir bedre 
rustet til å møte strengere krav til miljø i 
offentlige anskaffelser, og får fortrinn i 
konkurransene gjennom å tilby grønne og 
bærekraftige løsninger.  

F3 – DIGITALISERING & INDUSTRIALISERING: Vi skal 
bygge opp et fysisk og virtuelt laboratorium. Her kan 
medlemmene designe, utvikle, teste og demonstrere ny 
teknologi i komplekse systemer. Vi skal styrke den digitale 
omstillingsevnen, og bidra til økt effektivitet og forenkling 
gjennom funksjonsbaserte standarder og regelverk. 

Relevans HM 3: Digitalisering gir større 
omstillingskraft og åpner dører for nye 
konstellasjoner som samarbeider. Gode 
fasiliteter for testing fremmer evnen til 
innovasjon, og bedre rammebetingelser vil gi 
raskere implementering av nye løsninger. 

F4 – INTERNASJONALISERING & MARKED: Vi skal ha tett 
dialog med kundene, være den foretrukne partner for 
kobling mellom behov, innovasjon og industri. Vi skal 
fasilitere et program rettet mot eksport, som skal gi økt 
forståelse av markedet, etablere et globalt program for 
partnere og påvirke næringens rammebetingelser. 

Relevans HM 4: Internasjonal konkurranse og 
arbeidsfellesskap kjennetegner bransjen. For at 
medlemmene skal lykkes globalt, kreves bedre 
markedsforståelse og nye sterke partnerskap. 
Her blir kobling med store nasjonale og 
internasjonale aktører avgjørende. 

F5 – ENTREPRENØRSKAP: Vi skal stimulere til samarbeids-
prosjekter og bidra til økt verdiskaping. Vi skal aktivt koble 
gründere og etablerte bedrifter. Vi skal gi våre 
medlemmer tilgang til nasjonal og internasjonal 
infrastruktur for tester og demonstrasjoner. Vi skal styrke 
bedriftenes muligheter for vekst ved å utarbeide en 
strategi for tilgang til kapital som gir dem lettere tilgang til 
investorer som aksepterer riktig risikonivå. 

Relevans HM 5: En styrket satsing på gründerne 
og vekstbedrifter gir de små bedriftene bedre 
forutsetning for å lykkes i markedet, samtidig 
som det gir økt innovasjonskraft til den etablerte 
industrien. I sum bidrar dette til at det utvikles 
produkter og løsninger som er i tråd med 
samfunnets behov og utfordringer. 

F6 – STRATEGISK KLYNGEUTVIKLING: Vi skal ha en klar 
exit strategi, utvikle en bærekraftig forretningsmodell, 
inngå strategiske partnerskap og ha en kommunikasjons-
plan som er i tråd med klyngens visjon og verdier. 

Relevans HM 6: Vi skaper en levedyktig drifts-
modell ved å bygge en globalt anerkjent og 
kompetent klynge, som tilbyr tjenester og pro-
sjekter som gir stor verdi for våre medlemmer. 

2 Samfunnssikkerhet, utredningsrapport til NTP 2022–2033. 
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BIDRAG TIL KLYNGEPROGRAMMETS MÅLSETTING: Utvikling basert på samarbeid er kjernen i alt NTSC gjør. 
Våre aktiviteter og prosjekter planlegges og gjennomføres med et klart formål: vi skal utvikle et nasjonalt 
system for innovasjon som legger til rette for fornyelse, verdiskaping og vekst for våre medlemmer.  

LØFT FRA ARENA TIL ARENA PRO: Et første viktig steg i utviklingen er at vi går ut av tunnelen og inkluderer 
vei, bro og bane i vår satsing. Som Arena-klynge har vi hatt fokus på å bygge relasjoner og tillitt ved å skape 
gode møteplasser, koble ulike aktører og dele på kunnskap. Vi skal videreutvikle vår kjernevirksomhet. I 
tillegg er en sentral del av det å være Arena PRO-klynge å intensivere veksten for våre medlemmer. Vi 
skaper muligheter for vekst hos bedriftene ved å utvikle internasjonale koblinger og relasjoner og tilgang til 
nye markeder. Medlemmene etterspør nødvendig infrastruktur og ny kompetanse.  

Dette blir mulig ved at vi: 

1. Gir våre medlemmer tilgang til nye markeder. Det gjør vi ved å komplettere verdikjeden med tettere 
kobling til Nye Veier, samferdselsavdelingene i fylkeskommunene og de største norske entreprenørene. 
I tillegg kommer et utvalg av strategisk og viktige internasjonale entreprenører, systemintegratorer og 
teknologileverandører. 

2. Utvikler videre vårt fysiske og virtuelle laboratorium. Her kan medlemmene designe, utvikle, teste og 
demonstrere ny teknologi i komplekse systemer. Medlemmene kan koble seg opp mot nasjonal og 
internasjonal infrastruktur for innovasjon.  

3. Bygger opp et ressurssenter og en verktøykasse som gjør NTSC bedre i stand til å: 
a) Bistå norske medlemmer med veiledning og hjelpe dem til å se nye muligheter i markedet. Vi skal 

hjelpe til med å finne relevante programmer for å utvikle kompetanse, nasjonale og internasjonale 
partnere for samarbeid, kunder og kapital.  

b) Bli den foretrukne inngangsporten til Norge for store internasjonale entreprenører, 
systemintegratorer og teknologikonsern som er på jakt etter norske leverandører og partnere for 
samarbeid. 

4. Samarbeider med våre medlemmer og strategiske partnere om å bedre næringens rammebetingelser 
og øke bruken av standardisering basert på funksjonsbaserte beskrivelser.  
 

2. Klyngen ressursgrunnlag for å nå sine hovedmål  
En nærmere oversikt over de 35 kjernemedlemmene og deres begrunnelse for hvorfor de bidrar i arbeidet 
med å utvikle NTSC finnes i «Vedlegg 1: Medlemsoversikt» og «Vedlegg 2: Kjernemedlemmenes 
begrunnelser». Samtlige kjernemedlemmer har forpliktet seg til over tid å bidra med ekstra ressurser i form 
av tid, kompetanse og/eller penger. Det gir mulighet for en langsiktig strategisk utvikling av NTSC. Se 
«Vedlegg 2: Kjernemedlemmenes begrunnelser» for mer. NTSC består i tillegg av 74 medlemmer. Se 
«Vedlegg 1: Medlemsoversikt» og «Vedlegg 5: Ressursgrunnlag».  
 
INITIATIVTAKERNE var næringslivet i Rogaland som våren 2016 gikk sammen med Rogaland 
fylkeskommune, kommuner, regionale FoU-institusjoner og nødetatene og etablerte NTSC. NTSC gikk fra å 
være en regional til en nasjonal klynge på få måneder.  
 
STRATEGISKE SAMARBEIDSPARTNERE:  

Statens vegvesen (SVV), er «krevende kunde», fagorgan og vedtar også forskrifter og normaler. SVV er 
en viktig aktør som bidrar med kunnskap, kompetanse og utformer rammebetingelsene. 
Intelligente Transportsystemer Norge (ITS Norge) bidrar med kunnskap på felt som klima og ITS-
lovgivning og standardisering. De har et stort internasjonalt nettverk vi kan koble oss mot. 
NHO Logistikk & Transport representerer en viktig brukergruppe. NHO er en viktig samarbeidspart som 
bidrar med kompetanse på felt som næringslivs- og miljøpolitikk, helse, miljø og sikkerhet.   
Maskinentreprenørenes forbund (MEF) bidrar med nettverk og bransjespesifikk kunnskap. 
Universitetet i Agder (UiA) og Nye Veier samarbeider om prosjektet More Efficient and Environmental 
friendly Road Construction (MEERC). NTSC er koblet på dette og det har stor verdi. 
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Smart City Innovation Cluster, Construction City Cluster, Solenergiklyngen og Wood Works! Samarbeid 
om kompetansebygging, forskning og entreprenørskap, erfaringsutveksling og deling av fasiliteter. 
Dutch Centre for Underground Building and Infrastructure (COB), International Tunneling Association 
Committee (ITA Cosuf), RISE Sweden og InnoBYG/Teknologisk Institut, DK bidrar med ny kunnskap, 
nettverk og nye verdikjeder.  

 
KLYNGENS FREMTIDIGE BEHOV FOR FLERE AKTØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE: Skal NTSC nå sine 
målsettinger og oppfylle sin misjon er det behov for nye medlemmer og samarbeidsaktører. Disse er 
spesielt relevante i første fase av Arena PRO:   
• De nye fylkeskommunene blir en viktig kundegruppe. NTSC har hatt møter med flere av samferdsels-

sjefene som et ledd i prosessen med å rekruttere de siste ni fylkeskommunene som medlemmer.  
• I 2020 vil vi også intensivere arbeidet for å inkludere store norske entreprenører f.eks. AF-Gruppen, 

Veidekke og NCC. Disse har en nøkkelrolle i et marked der totalentreprise er viktigste kontraktsform. 
• Det er strategisk viktig å rekruttere store internasjonale entreprenører, systemintegratorer og teknologi-

konsern som Marti, Acciona og SIEMENS som kan dra våre medlemmer ut i det globale markedet.  
• NTSC har også et stort behov for å knytte til seg flere aktører som gir våre selskap bedre tilgang til 

kapital og risikoavlastning. Vi vil aktivisere flere etablerte medlemmer som investorer, inngå samarbeid 
med Smartby-fondet og knytte oss tettere opp mot Tequity Cluster i Trondheim.  

• Bane NOR har vært vanskelige å få på banen i første Arena-periode og må knyttes tettere til NTSC.  
• Det kan gi positive synergier hvis klyngen kobler seg tettere til Norwegian Tunneling Network (NTN), en 

organisasjon som jobber for eksport av norsk tunnelteknologi til de internasjonale markedene.  
 
FORANKRING:  
De tre viktigste 
aktivitetene 
for å forankre 
søknaden og 
synliggjøre 
medlemmenes 
forpliktelser 
har vært: 
 
KLYNGENS STYRE: NTSC er formelt et prosjekt i innovasjonsselskapet Validé AS, men klyngen har en 
organisasjonsstruktur tilsvarende en frittstående forening. Dette innebærer at NTSC har et eget styre og 
årsmøte, som en gang i året velger styremedlemmer på innstilling fra valgkomitéen. Styret skal velges i tråd 
med klyngens vedtekter og bestå av minimum 50 % bedriftsrepresentanter, minst én mindre og én større 
bedrift. FoU- og utviklingsaktører skal være representert, i tillegg til to representanter fra offentlig sektor. 
Det er en målsetting at hvert kjønn skal være representert med minst 40 %. Det velges fire 
vararepresentanter. Medlemmene velges for to år av gangen. En oversikt over styrets medlemmer finnes i 
«Vedlegg 3: Styrets sammensetning». 

 

3. Potensial for økt verdiskaping som kan utløses gjennom samarbeid 
 

NASJONALT MARKED: I Norge er offentlig sektor og de store entreprenørene de viktigste kundene for våre 
medlemmer. Det lyses ut infrastrukturprosjekter innen vei, bro og bane for titalls milliarder årlig, men med 
liten grad av insentiver som fremmer innovasjon og nye bærekraftige løsninger. Muligheten for å vinne 
anbudskonkurranser med nye løsninger og teknologier i de store samferdselsprosjektene er derfor 
begrenset. NTSC har en viktig jobb å gjøre som pådriver for å endre rammebetingelsene og for å motivere 
til økt bruk av funksjonsbasert standardisering, innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser.  

Figur 2: Forankring av søknaden. 
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Fylkeskommunene er de største vegeierne i Norge med ansvar for 48 % av det nasjonale vegnettet, og de 
har stor innkjøpsmakt. Ifølge en ny rapport vil vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet øke til ca. kr 86 
mrd. i 2022 og kr 104 mrd. i 2029 dersom forfallet fortsetter i samme takt som i dag. Investeringsbehovet i 
fylkesvegnettet er på mellom kr 500 og 600 milliarder i samme tiårsperiode3. «Når fylkesveg-
administrasjonen flyttes inn i hver enkelt fylkeskommune, vil det kunne føre til dårligere koordinering på 
tvers av fylkesgrensene.»4 Samtidig kan en positiv virkning være mer innovasjon i innkjøp, og det er rom 
for samarbeid. NTSC har som målsetting å være en brobygger som bidrar til økt samhandling mellom 
fylkeskommunene og næringslivet og er i dialog med samferdselssjefskollegiet og KS.   

Gjeldende NTP har en ramme på kr 1 000 mrd., og samferdselsministeren har signalisert at det skal tilrette-
legges for at norske bedrifter skal få større mulighet til å teste og pilotere sine løsninger i nye samferdsels-
prosjekter. NTSC hever medlemmenes kompetanse på felt som digitalisering, miljø, og offentlige 
anskaffelser. Vi bistår i arbeidet med å utvikle gode prosjekter som svar på kundenes behov. Vi jobber med 
å utvikle nettverk for medlemmene og  vi gir medlemmene tilgang til utstyr og innovasjonsinfrastruktur. Vi 
kobler medlemmer med investorer. Dette øker innovasjonen til våre medlemmer, og gjør dem i stand til å 
levere produkter og tjenester som svarer på kundenes behov.  

INTERNASJONALT MARKED: Det er et stort globalt marked for løsninger og teknologier som er testet ut i 
Norge. For perioden 2018–2022 er den globale porteføljen for tunnelprosjekter anslått å være 1,37 
milliarder US dollar, tilsvarende 12 850 milliarder kroner.5 Tunneler utgjør bare en mindre del av de store 
samferdselsprosjektene, dermed er markedet langt større. Ifølge EUs Taxonomy Technical Report (juni 
2019) er en bærekraftig omstilling av europeisk transportsektor beregnet til rundt 80 000 milliarder kroner.  
Flere av de store europeiske entreprenørene opererer også i Norge. En sterkere kobling mot disse er 
strategisk viktig og kan gi våre norske medlemmer europeiske og globale kunder. Norwegian Tunneling 
Network har gjennomført en analyse som viser at det er gode potensielle kunder for norske bedrifter også i 
en rekke asiatiske land bl.a. Singapore. Dette er marked som NTSC må utforske nærmere.  

ØKT LØNNSOMHET: Det er stort verdiskapingspotensial (VP) som kan utløses gjennom samarbeid. Figuren 
nedenfor gir noen eksempler på hvordan klyngens arbeid kan bidra til økt lønnsomhet i bedriftene:   

KLYNGENS RESULTATER AV GJENNOMFØRTE SAMARBEIDSPROSJEKTER  
1) Standardtunnelen har vært utløsende for at SVV og Norsk Elektronisk Komité (NEK) etablerer en 

gruppe for å standardisere Håndbok N601 Elektro. Standardisering vil gi økt verdiskaping. 
2) Safest tunnel: Bedriftsnettverk bestående av til sammen elleve konsern og små leverandører. 

Bedriftene drar stor nytte av nettverket og markedsfører felles «norske» løsninger internasjonalt.   
3) «Gründere i vekst» bygger på metodikk utarbeidet av GCE Node og NCE Eyde. 13 bedrifter fra NTSC og 

Smartby-klyngen har vært med på programmet, og det har gitt en rekke målbare resultater. 
4) BSR SubSEA Tunnels er et felles dansk-norsk samarbeid på undersjøiske tunneler med deltakelse fra 14 

danske og norske SMBer. Prosjektet har resultert i bedriftssamarbeid og større internasjonalt nettverk.  

 
3 Rådgivende ingeniørers forening: State of the Nation – Norges tilstand 2019, kommunale og fylkesveier, s. 19. 
4 Ulstein, H. et al.: Opphevelse av SAMS vegadministrasjon. MENON-publikasjon nr. 34/2018, s. 25. 
5 Global Data: Project Insight – Global Tunnel Construction Projects.  

Figur 3: 
Økt lønn-
somhet. 
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5) «Design thinking og 0-visjonen» hjalp klyngens bedrifter å posisjonere seg inn mot Statens vegvesens 

innovasjonspartnerskap «0-visjonen i norske vegtunneler. Klyngemedlem Trafsys ble kåret som vinner. 
 
TRE FELLESGODEPROSJEKTER NTSC har igangsatt, og som vil bli videreført i kommende periode er:  

1) Demonstrasjonstunnelen har bedriftene etterspurt. Dette er en toløps tunnel i Ganddal, hvor vi 
etablerer et kompetansesenter og klyngens eget «showroom» for visning og utprøving av teknologi 

2) Virtuell tunnel er en digital tvilling under utvikling. Den skal benyttes til opplæring, simulering og 
optimalisering av drift og vedlikehold gjennom strømming av sanntidsdata. Ved å integrere den 
med den fysiske demonstrasjonstunnelen, blir den et viktig verktøy for bedriftene når de skal 
utvikle avansert teknologi.    

3) NTSC var utløsende for Kapasitetsløft tunnelsikkerhet, et prosjekt over seks år med en ramme på 
kr 32 mill. som støttes av Forskningsrådet (FORREGION-programmet). Formålet er å bygge opp 
kompetanse som er relevant for bedriftene i NTSC. Så langt har dette resultert i 5 ph.d.-prosjekter 
og rekruttering av en ny førsteamanuensis med tunnel og digitalisering som kjerneområdet ved UiS.   

 

4. En realiserbar gjennomføringsplan med god struktur 
Nedenfor er en oversikt over hovedaktiviteter og delaktiviteter for 2020–2021, knyttet til fokusområder (F) 
og verdiskapingspotensial (VP) som vist i figur 3. En detaljert gjennomføringsplan fram til 2025 finnes i 
«Vedlegg 4: Gjennomføringsplan». Se også budsjettet for 2020 i «Vedlegg 6: Budsjett». Aktiviteter og 
prosjekter til fokusområde 1 vil i hovedsak bli gjennomført ved hjelp av eksterne ressurser (tid og penger). 
 

F2: Ansvarlig forbruk og produksjon 
Hovedaktivitet 1: Fremtidsorienterte kunnskapsbaser 
DA 1.1: Arrangere minimum én aktivitet per halvår som bidrar til økt kompetanse knyttet til 
rammebetingelser, anbud og miljørelatert utvikling og teknologi. (VP4) 
DA 1.2: Bidra til at det igangsettes minimum tre til fem industrinære masteroppgaver/ph.d.-er per år. (VP4) 
DA 1.3: Utvikle program for heving av kompetansen innen temaene bærekraft og miljøsertifisering (Ceequal) i 
anleggsprosjekter. (VP4) 
DA 1.4: Gjennomføre program for heving av kompetansen innen temaene bærekraft og miljøsertifisering 
(Ceequal) i anleggsprosjekter. (VP4) 
Hovedaktivitet 2: Bærekraftig utvikling 
DA 2.1: NTSC skal stimulere til bruk av innovative og bærekraftige løsninger i veg- og jernbaneprosjekter 
gjennom tett dialog og aktiviteter med byggherrer (workshops, innovasjonspartnerskap). (VP2 & VP3)  
DA 2.2: NTSC skal være en pådriver for igangsetting av minimum tre til fem nasjonale og internasjonale FoU-
prosjekter innen feltet før 2025. (VP 2 & VP4) 
DA 2.3: Gjennomføre et avklaringsprosjekt for utvikling av en felles BIM-plattform for dokumentasjon av 
miljøvennlige teknologier og produkter. (VP1) 
F3: Digitalisering og industrialisering 
Hovedaktivitet 3: Industrinært laboratorium 
DA 3.1: Videreutvikle tunnelen i Ganddal til å bli en fullt operativ tunnel hvor klyngens medlemmer kan vise 
fram teknologi og utstyr satt sammen i helhetlige systemer.  (VP1) 
DA 3.2: Etablere et virtuelt laboratorium basert på BIM-modeller til bruk i utvikling, testing, demonstrasjon og 
trening knyttet til ny teknologi og nye prosjekter. (VP1) 
DA 3.3: BIM 4.0: Utvikle en database og et objektbibliotek for BIM-modellering. (VP1) 
DA 3.4: Starte arbeidet med å integrere den fysiske tunnelen og den virtuelle tunnelen i et fullt operativt 
fysisk og virtuelt laboratorium for design, utvikling, testing og demonstrasjon av ny teknologi i komplekse 
systemer. (VP1) 
F4: Internasjonalisering og marked 
Hovedaktivitet 4: Ressurssenter for krevende kunde 
DA 4.1: Utvikle og formalisere samarbeidet med fylkeskommunene. (VP3) 
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DA 4.2: Gjennomføre en halvårlig workshop i samarbeid med krevende kunder for å synliggjøre kundenes 
uløste behov for klyngens medlemsbedrifter. (VP 2 & VP3) 
DA 4.3: Bidra til å bygge konsortium som utløser EU-finansiering til gjennomføring av prosjekter for å løse 
kundenes utfordringer og behov. (VP 2 & VP3) 
F6: Strategisk utvikling av klyngen 
Hovedaktivitet 5: Exitstrategi og forretningsutvikling 
DA 5.1: Gjennomføre strategiprosess med mål å utvikle en bærekraftig forretningsmodell som sikrer klyngens 
eksistensgrunnlag etter Arena PRO. 
DA 5.2: Gjennomføre en medlemsanalyse som grunnlag for en strategisk medlemsrekruttering som styrker 
fempunkts-modellen og klyngens forretningsmodell.  
DA 5.2: Prosjektledelse, rapportering og økonomistyring. 

 
KLYNGENS METODIKK: Vi jobber etter en metodikk hvor vi i samarbeid med byggherrer og andre 
identifisere behov, problemområder, kostnadsdrivere og muligheter. Relevante medlemsbedrifter 
involveres i workshops for å jobbe videre med disse, med den hensikt å foreta prioriteringer og igangsette 
aktiviteter og/eller prosjekter. Som det fremgår av kap. 3 og 4, er det igangsatt en rekke samarbeids-
prosjekter de siste årene. PLP er en vle utprøvd metodikk for prosjektstyring som klyngen benytter seg av6. 
Bedriftene læres opp i «Design thinking» som er en strategisk tilnærming for å løse et problem, MIT Reap 
sin stegvise metodikk for utvikling av selskaper og NTSC vil i samarbeid med GCE Node tilby 
forretningsverktøyet Flourishing Business Canvas.  
 
FORVENTEDE RESULTATER AV KLYNGENS ARBEID DE NESTE FEM ÅRENE 

NTSC 2020 - 2025 
Nyetableringer (nye selskaper, spin-in/spin-out) 40 
Ph.d./masteroppgaver med industrien  15 
Store nasjonale og internasjonale FoU-prosjekt med klyngen som partner 8 
FoU- og innovasjonsprosjekter med norske klyngedeltakere 50 
Vekst i medlemsmassen 225 % 
Etablerte arbeidsfellesskap med min. to medlemmer 50 
Leverte internasjonale anbud med norske klyngedeltakere 20 

 
ARENA PRO-ORGANISASJONEN: Validé AS vil 
stå for den administrative prosjektledelsen i 
NTSC. Helen Roth, har vært med siden 
oppstarten i 2016 og fortsetter som daglig 
leder. I tillegg til dagens bemanning, vil 
klyngens administrasjon bli styrket med to 
senior prosjektledere, en CFO og en 
kommunikasjons- og arrangementsansvarlig for å bistå med den daglige 
driften. Fokusområdene én og tre ledes av henholdsvis UiS og Roxel Infra. For større prosjekter vil det bli 
etablert egne arbeidsgrupper med prosjektledere og representanter fra næringsliv, forskning og offentlige 
aktører.  
 
VIDERE DRIFT: NTSC skal de neste årene bygge opp et godt tjenestetilbud, programmer og arbeidsmetodikk 
som har stor verdi for klyngens medlemmer. Dette gjør det mulig å øke klyngens medlemsavgift. I tillegg 
skal vi rekruttert flere medlemmer og partnere som yter et ekstra bidrag ut over ordinær medlemsavgift. 
NTSC er til enhver tid involvert i flere større forsknings- og innovasjonsprosjekter, og er i ferd med å bygge 
opp en «smart» organisasjon som deler kompetanse/medarbeidere med andre klynger. Alt dette gjør at 
NTSC vil ha en sunn økonomi som gjør at vi greier å opprettholde driften etter Arena PRO-perioden. 

 
6 https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/regional-omstilling/verktoy/plp-brosjyre-2015.pdf /  

Figur 4: Arena PRO-organisasjon 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/regional-omstilling/verktoy/plp-brosjyre-2015.pdf%20/
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KOMMUNIKASJON: NTSC har en egen kommunikasjonsstrategi som a) sikrer at interessenter og ulike 
målgrupper får relevant informasjon, b) synliggjør NTSC og klyngens medlemmer internt og eksternt og c) 
utfordrer etablert praksis. Kommunikasjon med klyngens medlemmer og eksterne interessenter skjer via 
møter, nyhetsbrev og via klyngens digitale kanaler. Vi formidler suksesshistorier, informerer om 
klyngeaktiviteter og marked med mål om å skape motivasjon og begeistring, inspirere til tverrfaglig samarbeid 
og gi innsikt i beste praksis og state-of-the-art med mål å hjelpe våre bedrifter med å lykkes. 
 

5. Klyngens rolle i utvikling av et innovasjonssystem 
 
REGIONALE OG NASJONALE PLANER: NTSC er godt forankret i de regionale planene «Samferdselsstrategi for 
Rogaland 2018–2029» og «Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland 2011–2020». Sistnevnte blir snart 
erstattet av en strategi for smart spesialisering. I KMDs veileder «Smart spesialisering som metode for 
regional næringsutvikling» trekkes NTSC fram som et godt eksempel på smart spesialisering. NTSC er også 
forankret i «Samfunnssikkerhet i framtiden – Samvirkestrategi for styrking av samfunnssikkerhetsmiljøet i 
Sørvest» og NTSC svarer på FoU-strategiens mål. VRI Rogaland har en egen kompetansemegler som følger 
opp bedriftene i NTSC.  
 
Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) har som målsetning om å utvikle transport-infrastruktur som er 
sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.7 NTSC bidrar også til EUs 
ambisjoner og målsetninger for konkurranseevne, vekst og arbeidsplasser ved å være et arnested for 
gründere og en pådriver for ny kunnskap. Gjennom klyngen bidrar medlemmene til sikker, smart og 
bærekraftig utvikling av teknologi, produkter og tjenester til infrastrukturprosjekter.  
 
NTSC bidrar til å oppfylle FN’S BÆREKRAFTSMÅL tre, ni, elleve, tolv, 13 og 17.   

ØNSKET POSISJON: NTSC har i Arena-perioden opparbeidet seg 
en unik posisjon og stort nettverk, og har tatt en overordnet 
nasjonal rolle med å koordinere samarbeidet mellom næringsliv 
og offentlige kunder. NTSC representerer hele verdikjeden og 
dekker «livsløpet» til veg- og jernbaneprosjekter, og det finnes 
ingen andre norske klynger som adresserer de samme 
utfordringene. NTSC har ingen egeninteresse, utover å være en 
nasjonal «katalysator» som bidrar til økt innovasjonsevne, 
samarbeidsbasert utvikling, omstilling og økt konkurransekraft. 
NTSC skiller seg dermed fra de tradisjonelle bransjeforeningene.  
 
INNOVASJONSØKOSYSTEMET: NTSC har utstrakt samarbeid 
med andre klynger, innovasjonsmiljøer, bedrifter, offentlige 
aktører og FoU. I samarbeid med GCE Node og Smart City Innovation 
Cluster har vi et tilbud til våre start-ups, og våre medlemmer får også 
tilgang til inkubatortjenester og vekstprogram gjennom våre partnere som Validé AS. Internasjonalt 
samarbeider vi bl.a. med vår nederlandske «søster-organisasjon» COB, og den danske klyngen InnoBYG. 
Bedriftene i NTSC har også allsidige ressurser. De representerer hele verdikjeden, noen har testfasiliteter og 
det store flertallet har omfattende erfaring med utvikling og gjennomføring av komplekse prosjekter. NTSC er 
derfor del av innovasjonssystem som fungerer, men som skal styrkes ved at vi intensiverer arbeidet med å gi 
våre bedrifter bedre tilgang til kapital og til nødvendig innovasjonsinfrastruktur. Målet er at vi som Arena 
PRO-klynge skal være en pådriver og bygge et innovasjonsøkosystem i verdensklasse for våre medlemmer.  

 
7 Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029, s. 26.   

Figur 5: Klyngens innovasjons-økosystem. 
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