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Nytt medlem ARCON Prosjekt



ARCON Prosjekt



Klyngens utgangspunkt



Status Betongklyngen N3C
• Forsterket innsats for å initiere 

nye, samarbeidsbaserte 
innovasjonsprosjekter

• Formål: Iverksette forstudier for avklaring 
og utvikling av nye, samarbeidsbaserte 
innovasjonsprosjekter med potensial til 
realisering gjennom ordinære 
virkemiddelordninger i Innovasjon Norge, 
eller hos andre virkemiddelaktører, 
herunder EU.



Betongklyngens ARENA søknad



Klyngens utgangspunkt
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Kompetansearbeid i samabeid med BA Senteret v/ 
UIT



Prosjekteksempler forprosjekt Digitalisering av verdikjeden for plasstøpt

Betong med Nordland Betong, Helgeland Betong m fl



Prosjekteksempler  



Prosjekteksempler  

• Resirkulering av betong og slam hos JARO. I samarbeid med Mapei, SINTEF, KUPA og UIT

• Omdømmebistand



Etablert et godt samarbeid med BA 
Senteret innen betong



Prosjekteksempler



Kompetansearbeid i samabeid med BA Senteret v/ 
UIT





Oppsummering, hva har vi oppnådd 
• 45 medlemmer fra hele verdikjeden

• 50 ideer i idebanken

• Fått etablert et system for evaluering/ modning av ideer

• Fått levert søknad Interreg, viktig start på internasjonalisering

• Avledede FoU prosjekter for 40-50 mill kr

• Gjennomført en rekke kurs og utdanninger

• Fått etablert et godt samarbeid med BA Senteret ved UIT

• Fått etablert god kontakt og dialog med virkemiddelapparatet, herunder både Forskningsrådet og Innovasjon 
Norge 

• Fått inn flere personer i klyngeadministrasjonen til Betongklyngen N3C

• Er i ferd med å utvikle fremtidens byggesystem for betong i kaldt klima

• I det følgende viser jeg noen eksempler



Spørsmål

• Hva er industrielle løft i betongbransjen?





ARENA Pro satsing vil kreve mer 
fokus mot langsiktige utfordringer





Industrielt løft – hva er det?

• Arena Pro perioden skal stimulerer klyngene til videreutvikling av 
klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en 
samhandlingsarena. Klyngens betydning økes gjennom at de i større 
grad tar ansvar for å mobilisere, koordinere og gjennomføre 
utviklingsprosjekter knyttet til samarbeidsbaserte fellestiltak 
(industrielle løft) i klyngen. 

• Et industrielt løft er en større industriell satsning som vil kreve en 
rekke utviklingsprosjekter for å bli realisert.



Fra Styringsgruppemøte 2/9 ARENA 
PRO



Planer resten av 2020 og 2021

• Klyngesamling, betongfagdag i mars 2021, under www.vinterfestuka.no , dato og program 
kommer

• Klyngesamling på Hurtigruten fra Bodø til Tromsø 14-15/9 2021

• Arbeid med å få opp flere FoU prosjekter

• Arbeid med internasjonalisering gjennom Interreg på Nordkalotten

• Arbeid med å posisjonere klyngen mot kravene i ARENA Pro

http://www.vinterfestuka.no/


Filmproduksjon for N3C
• For Betongfagdag i mars

• Rekruttering av nye medlemmer

• Klyngesamling på Hurtigruten september 2021

• N3C Accell

• ARENA Pro

• Flere utviklingsprosjekter

• Oppfølging, produksjon av film

• Arbeid på Nordkalotten

•
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N3C Accell, videre arbeid



Takk for meg! Spørsmål?

• Geir Frantzen, KUPA, mob 907 21191, geir@kupa.no

mailto:geir@kupa.no

