
Klyngesamling 12.12.19 – Forretningsutvikling og vekst





















Årsrapport 2018/2019 – ARENA år 1



Årsrapport 2018/2019 – ARENA år 1 (forts)





Årsrapport 2018/2019 – ARENA år 1 (forts)



Planer2020



4. Årshjul 2020



Utvikling av N3C Accel, klyngeutvikling



Arbeid med mobilisering mot Norsk Katapult



Andre aktiviteter



3 av 4 forprosjekter innvilget innen Innovasjonsrammen



2. Økonomi – Regnskap år 1



2. Økonomi – Regnskap år 1 (forts)



2. Økonomi – Regnskap år 1 (forts II)



3. Medlemsoversikt, 43 medlemmer per 11.11.19 



4. Årshjul 2020



4. Budsjett 2020, fordelt på aktiviteter



4. Budsjett 2020, forts



4. Finansiering 2020



5. Fastsettelse av medlemskontingent 2020, 
forslag basert på samme som 2019



Forslag til Vedtak i Styringsgruppen 11.12.19

• Styringsgruppen vedtar forslag til årsplan og budsjett for 2020, herunder 
fastsettelse av medlemskontingenten for 2020

• Medlemskontingenten opprettholdes som i 2019



6. Forslag fra valgkomiteen til ny Styringsgruppe



6. Evaluering av Styringsgruppens arbeid

• A- Sammendrag av spørreundersøkelsen v/ Geir



7. Forslag til møtedatoer Styringsgruppen

• 18.-19. Mars 2020, Narvik ifm Betongfagdagen

• 10.-12. Juni 2020, ALTA

• 2.-3. September 2020, Sted må avtales

• 8.-9. Desember 2020, Sted må avtales



Oppsummering

• Betongfagdag 19.3

• VU v/ Frode Solli - invitasjoner



Årsmøtesaker 



Idebank opprettet





Møteplan SG 2020, forslag

• SG 1, 18-19/3 ifm Betongfagdag 2020, Narvik

• SG 2, 10-12/6 ifm Utvidet SG møte i Alta

• SG 3, 2-3/9 – Sted avtales

• SG 4, 8-9/12 – sted avtales



Dette vil betongklyngen oppnå.
• Vi ønsker å finne gode løsninger for betong og byggearbeid i kaldt klima som sikrer 

økonomi, miljø, kvalitet og gjør det mulig å utvide byggesesongen

• Enklere å introdusere nye metoder/ produkter inn i BAE

• Fremskaffe dokumentasjon som gjør det mulig å besvare spørsmålene som stopper 
innovasjon 
• De tekniske spørsmålene – er «stopperne» relevante?
• De forretningsmessige hindrene - hvordan gjør vi det attraktivt å ta i bruk ny teknologi

• Flere case som blir til prosjekter

• Flere partnere/ medlemmer i klyngen

• Spre forskningsresultater

• Fremme bruk av betong som byggemateriale



Potensial som ligger i deling av ny teknologi

• Økt markedsandeler

• Gevinst i alle ledd av verdikjeden (klyngen dekker hele verdikjeden)

• Nye forretningsmodeller

• Økt inntjening ved direkte salg

• Raskere gjennomføring av prosjektene



Betongklyngen N3C

• Nettside www.betongklyngen.no mer info om klyngen

• Klyngen vokser stadig og er åpen for nye «aktive» medlemmer

• Kontaktinfo:

Geir Frantzen

geir@kupa.no

907 21191

http://www.betongklyngen.no/
mailto:geir@kupa.no

