
 

 

 

Oppsummering klyngesamling / årsmøte 

 

 

Tema: Betongklyngen N3C, Klyngesamling og årsmøte 

Prosjekt: Betongklyngen N3C – ARENA prosjekt 

Møtested / tid: Scandic Narvik 11.-12. Desember 2019 

Møtedeltakere: 42 deltakere  

Møtereferent: Geir Frantzen KUPA/ Betongklyngen 

Kopi til: Deltakere samt medlemmer i Betongklyngen N3C 

Neste møte: Betongfagdag 19/3 2020 ifm. Vinterfestuka 

 

 

Onsdag 11.Desember 2019 

Det ble organisert en felles klyngemiddag på Enter Bar hvor 36 deltok. Som alltid hyggelig og god 

stemning. Lokalene fungerte også godt som en back up for Fjellheisrestauranten som dessverre måtte 

stenges grunnet vind. Under middagen holdt daglig leder i Alpin VM 2027, Erik Plener et inspirerende 

foredrag om planene for VM og junior VM på ski. 

Film kan lastes ned her  

 

 

Torsdag 12. Desember 2019 

Geir Frantzen fra KUPA/ Betongklyngen ønsket velkommen og gjennomgikk program for dagen. 

Tema for denne samlingen var forretningsutvikling og vekst.  

 

Investeringer, muligheter, krav til leverandører 

Kenneth Tollefsen fra Forsvarsbygg holdt et innlegg om investeringen som gjøres på Evenes i 

forbindelse med ny kampflybase. Både nybygg og oppgraderinger ble presentert. Se vedlagte 

presentasjon 

 

Erfaringer, hvordan rigge selskap for vekst 

Wiggo Dahlmo presenterte Momek Group fra start og til nå og delte erfaringer på reisen fra lite 

selskap til konsern. Bland annet vektla han betydningen av lokale sparebanker, Mo industripark mm 

Wiggo sin presentasjon vedlagt. 

 

Leverandørkonstellasjoner og kontraktsrett 

Advokat Hugo Storø fra Eurojuris holdt et minikurs i kontraktsrett og samarbeidskonstellasjoner. 

Her fikk vi en liten innføring i anbudssamarbeid, Arbeidsfellesskap mm. Hugo sin presentasjon 

vedlagt. 

 

Betongklyngen – Innovasjonsrammen 

Geir Frantzen fra KUPA Betongklyngen innledet med å orientere om at Betongklyngen (som eneste 

klynge i Norge) hadde fått innvilget 3 av 4 forprosjekter innen Innovasjonsrammen som er en 

finansieringsordning i klyngeprogrammet. Følgende 4 prosjekter ble deretter presentert: 

 

• Resirkulering av betong og slam med innlegg fra Olav Jørgensen i JARO AS - vedlagt 

• Nye anodeløsninger for kystbruer v/ Kenneth Leiknes i Manoda AS – vedlagt 

• Forskalingssystemer forberedt for væskebårne varmesystemer med innlegg fra Isak Langås i 

fra Sintef Narvik – PP 

https://www.youtube.com/watch?v=i-6Iz_BwVVA&t=53s


• STATEMP – Stabil Temperatur under transport av betong med innlegg fra Bård Arntsen 

Sintef Narvik og Jan Eldegard FABEKO - vedlagt 

 

Status i klyngen/ Planer for neste prosjektår 

Geir Frantzen presenterte status i klyngen. 42 medlemmer. Ny nettside og domene 

www.betongklyngen.no hvor medlemmene ble oppfordret til å gå inn og sjekke kortfattet informasjon 

og kontaktinfo om eget selskap. Det er også produsert en ny brosjyre som finnes vedlagt her 

https://www.visbrosjyre.no/betongklyngen/WebView/ 

Geir Frantzen presenterte planer for neste prosjektår. Neste klyngesamling blir Betongfagdag 19. mars 

under Vinterfestuka. Det planlegges 2-3 klyngesamlinger og et arbeid for å utvikle klyngens 

innovasjonsarbeid ytterligere. Her kan nevnes utvikling av klyngetjenester som N3C Acell, bistand 

ifm finansieringssøknader, arbeid med innovasjonsrammen mm. Det skal også jobbes mere med å 

finne ut nullpunktet for klyngens arbeid med betong i kaldt klima. Hvor mye mindre effektivt, hvor 

mye dyrere, vanskeligere etc er det å arbeide på vinteren. STATEMP kan her nevnes spesielt hvor vi 

inviterer til samarbeid med betongprodusentene for å logge temperatur under transport av betong. 

Geir nevnte avslutningsvis hva som skal til for å kvalifisere seg videre i klyngeprogrammet mot 

ARENA pro og etter hvert NCE.  

 

Betongklyngen Årsmøte 

 

Saker 

 

• Årsrapport 2018/2019 – Geir Frantzen presenterte årsrapport – se vedlegg PP 

• Årsplaner neste klyngeår 2019/2020 – Geir Frantzen presenterte planer for 2020 – se vedlegg 

PP 

• Regnskap/ Budsjett – Geir Frantzen presenterte regnskap og forslag til budsjett – se vedlagte 

PP.  

• Medlemskontingenten. Geir Frantzen orienterte om at kontingenten holdes på samme nivå 

som tidligere. Besluttet i SG 

• Valgkomiteens leder Tone Østnor presenterte det nye Styret i betongklyngen som ble valgt. 

Forslag til nytt styre vedlagt. 

• Evt. Benkeforslag om at VG skoler kan delta gratis i klyngen  

 

 

 

 

 

Geir Frantzen 

23.12.19 

 

 

Vedlegg 

• Forsvarsbygg sin presentasjon 

• Momek sin presentasjon 

• Eurojuris sin presentasjon 

• JARO sin presentasjon 

• Manoda sin presentasjon 

• Sintef oog Fabeko sin presentasjon 

• KUPA/ Betongklyngenj sin presentasjon 

• Partneravtale vedtatt på årsmøte 

• Nytt styre valgt på årsmøte 

 

http://www.betongklyngen.no/
https://www.visbrosjyre.no/betongklyngen/WebView/

