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safe, smart, sustainable
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Tidslinje

2013 - 2015 2016 2016 - 2019
2020

Regional politisk forankring 
for tunnelsikkerhet i strategi 
og planer. Oljekrisen treffer 

regionen.

Norwegian Tunnel Safety
Cluster får ARENA 

klyngestatus.

Strategisk 
klyngeutvikling og 

vekst. 

Opptak i 
klyngeprogrammet  -

Arena Pro
2012

Beslutning og prosjektstart 
Ryfast – verdens lengste 

undersjøiske tunnel.
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Økosystemet for innovasjon

Gründere

Offentlig sektor

Etablerte bedrifter

Investorer

Forskning og utdanning

P o w e r d b y :

NTSC
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Økosystemet

GRÜNDERE & 
INNOVASJONSMILJØ

Medlemmer

INVESTORER

OFFENTLIGE 
MYNDIGHETER

FORSKNING OG 
UTDANNING

ETABLERTE 
BEDRIFTER

Kjerne-
medlemmer

Samarbeids-
partnere

Validé
Invest

Kjernemedlemmer 33
Medlemmer 76

Samarbeidspartnere 41
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Kjernevirksomhet

Klyngen adresserer  sentra le  samfunnsutfordr inger ,  bygger  en sterk  næring
og styrker  medlemmenes konkurransekraft  nasjonal t  og internasjonal t .

INNOVASJON MARKED KUNNSKAP RAMMEBETINGELSER

Finansiering, tverrfaglig 
kompetanse, prosjektledelse

Bygger sterke konsortier og kobler 
til marked og verdikjeder

Bidrar med ny kunnskap innen 
aktuelle tema

Utfordrer etablert praksis og 
rammebetingelser
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Hva sier klyngens medlemmer?

Løft frem prioriterte problemområder

Mer funksjonsbaserte beskrivelsers

Våg å la miljø bli avgjørende i anbudsprosesser

Mer samarbeid på tvers av prosjekter/kunder
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Klyngen

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



VISJON:
Vi skal være globalt ledende innen sikker, smart 

og bærekraftig transportinfrastruktur.

Fokusområde 5:
Entreprenørskap

Fokusområde 6: Strategisk klyngeutvikling

Fokusområde 2: Ansvarlig 
forbruk og produksjon

Fokusområde 3: 
Digitalisering og 
industrialisering

Fokusområde 1: 
Security by design

Fokusområde 4: 
Internasjonalisering 
og marked

Hovedmål 6: Klyngen skal videreutvikle en levedyktig organisasjon med egen driftsfinansiering når Arena PRO-perioden er over.

Fokusområde 1: 
Security by design

Hovedmål 1:
Klyngen skal være en 
pådriver for forsking, 
innovasjon og 
kompetanseutvikling i 
verdensklasse som er i 
tråd med nullvisjonen.

Hovedmål 2:
Klyngen skal bidra til økt 
kunnskap, samhandling 
og arbeidsmetoder for å 
sikre miljøvennlig og 
bærekraftig utvikling av 
bransjen. 

Hovedmål 3:
Klyngen skal være det 
ledende innovasjons-
økosystemet for utvikling 
av sikker, smart og 
bærekraftig teknologi og 
løsninger, og initiere 
aktiviteter som bidrar til å 
styrke den digitale 
omstillingsevnen. 

Hovedmål 4:
Klyngen skal koble  
medlemmene til 
nasjonale og globale 
verdikjeder og markeder 
gjennom samhandling, 
partnerskap og 
strukturerte utviklings-
programmer. 

Hovedmål 5:
Klyngen skal gi 
hensiktsmessig bistand til 
gründer- og 
vekstbedrifter som 
utvikler løsninger i tråd 
med samfunnets behov 
og utfordringer. 

MISJON: Vi baner vei forøkt innovasjonsevne og samarbeidsbasert utvikling. Vi utvikler markedet og styrker medlemmenes konkurransekraft 
nasjonalt og internasjonalt.  
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«Ny teknologi ledsages av nye 
forretningsmodeller, nye aktører og 

endringer i brukeradferd. Regjeringen vil 
legge til rette for at ny teknologi raskere tas i 
bruk i transportsektoren gjennom utvikling 

av nye løsninger og gjennom at eksisterende 
løsninger tilpasses bedre til norske forhold.»
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Overordnede mål Nasjonal transportplan 2022 - 2033

Mer for pengene

(Fokusområde 5:
Entreprenørskap)

Bidra til oppfylling av 
Norges klima- og 
miljømål

(Fokusområde 2: 
Ansvarlig forbruk og 
produksjon)

Effektiv bruk av ny 
teknologi

(Fokusområde 3: 
Digitalisering og 
industrialisering)

Fokusområde 1: 
Security by design

Enklere reisehverdag og 
økt konkurranseevne for 
næringslivet

(Fokusområde 4: 
Internasjonalisering 
og marked)

Nullvisjon for drepte og 
hardt skadde

(Fokusområde 1: 
Security by design)

Et effektivt, miljøvvenlig og trygt transportsystem
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Klyngen
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Styret

Sigve Sandvik
Konsernsjef
Roxel Infra AS

Hilde Svendsen
Key account manager
OneSafe Solutions AS

Kjersti Kvalheim Dunham
Prosjektdirektør - samferdsel
Norconsult

Ketil Solvik-Olsen
Rådgiver
Mobility Forus AS

Geir Harris
SVP – Business development
Beerenberg AS

Anne Stine Johnson
Leder teknologi
Nye Veier AS 

Vidar Ose
Rådgiver
Agder fylkeskommune 

Trond Hovland
Daglig leder
ITS Norway

Eivind Grøv
Sjefsforsker/professor
SINTEF/NTNU
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Klyngeteamet

Kine Norland
Prosjektleder
Internasjonalisering 

Odd Løyning
Prosjektleder- prosjektering

Caroline Townsend
Økonomi og administrasjonssjef

Atle Riskedal
Forretningsutvikler

Terje Handeland (Rog FK)
VRI kompetansemegler

Helen Roth
Klyngeleder

Anita Iren Skjølingstad
Prosjektleder
Arrangement

Ida Regine Sørås
Prosjektleder
Arrangement & økonomi

Karine Næss Frafjord
Leder - kommunikasjon

Olav Mellemstrand
Prosjektutvikler FoU
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Strategisk klyngeutvikling
Strategisk mål:

Klyngen skal videreutvikle en bærekraftig organisasjon med egen driftsfinansiering når 
Arena Pro-perioden er over. 

Exit- strategi & 
forretningsutvikling

Kommunikasjon & 
omdømmebygging Strategiske partnerskap

Mål og fokusområder
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VIA bygger en fullskala demotunnel i Ganddal. 

• Anlegg som legger til rette for utprøving og visning av teknologi – enten 
enkeltstående teknologi eller koblet sammen i helhetlige systemer. 

• Et svært viktig prosjekt for medlemsbedriftene som både bidrar med 
kompetanse og teknologien som skal til for å få etablert et «state-off-the-
art» senter. 

• Fase 1 ble sluttført høsten 2019 takket være kr 500 000,- i støtte fra 
Rogaland fylkeskommune. Fase 2 ble igangsatt i slutten av mai 2020.

• Tunnelen skal være i drift innen utgangen av 2020.

Demotunnelen
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VIA utvikler et virtuelt tunnellaboratorium

• Arena som legger til rette for nye måter å drive 
innovasjonsrettet arbeid på, som gjør det mulig for 
bedriftene å kunne forske, designe, utvikle, teste og 
demonstrere ny teknologi i komplekse systemer. 

• Særlig viktig for SMB, som ikke har forutsetninger til å 
bygge opp tilsvarende anlegg selv. Gjennom klyngen vil 
disse sammen med andre bedrifter kunne nyttiggjøre seg 
av en fullskala tunnelsimulering. 

• Anlegget skal videre kunne brukes til opplæring, trening 
og øvelser, som eksempelvis kurs og trening for 
yrkessjåfører eller beredskapsøvelser innen brann og 
redning.

Virtuell Tunnel
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• En rekke av medlemsbedriftene har sin bakgrunn fra 
olje- og gassindustrien.

• Ryfast-prosjektet har vært viktig for regionalt 
næringsliv. Det har bidratt til omstilling, 
kompetansebygging og også som viktig 
referanseprosjekt. 

• Roxel Infra AS som har levert inn i Ryfast-prosjektet 
har nå gått sammen med flere andre 
klyngemedlemmer og NCC om å bygge og utruste to 
undersjøiske tunneler på Færøyene. 

• Kompetansen blir også viktig når nye, store 
entrepriser legges ut andre steder i Europa, som 
bl.a. Femern-tunnelen i Danmark. 

Omstilling & internasjonalisering
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• Flere av medlemmer utvikler nye, miljøvennlige løsninger som utfordrer 
etablerte normer og gjeldende regelverk.  

• Foamrox er et lite, familieeid gründerselskap som har greid å «knekke koden» 
og har kommet inn i markedet.

• Selskapet, som leverer et miljøvennlige og pre-fabrikerte løsninger som 
erstatter betong i tunneler, er nå i ferd med å bygge opp et fabrikk og 
produksjonslinje i Froland. 

Bærekraft og industrialisering



21

Kontaktinformasjon:

Daglig Leder
E-post: helen@viacluster.no
Mobil: 47 26 23 74

Helen Roth

Vil du vite mer om hva klyngen gjør og hvordan din virksomhet kan delta?

www.viacluster.no

mailto:helen@viacluster.no
https://www.facebook.com/viacluster.no/
https://www.linkedin.com/company/viacluster/?viewAsMember=true
http://www.viacluster.no/
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Takk for oppmerksomheten!
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