
1

safe, smart, sustainable
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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

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Visjon og Misjon!Klyngen skal bidra til å understøtte FN’s bærekraftsmål, og være med å skape en felles retning for bærekraftig utvikling. Vi identifiserer oss spesielt med disse fem målene; (God Helse, Innovasjon og Infrastruktur, Bærekraftige Byer og Samfunn, Ansvarlig forbruk og Produksjon, og Stoppe Klimaendringene).Dere lurer kanskje litt på hvordan «God Helse» treffer arbeidet til tunnelklyngen – vel, sikkerhet er vårt DNA og arbeid mot nullvisjonen er et viktig strategisk område, derfor er bærekraftsmål 3.6  som går på å «halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker innen 2020» relevant for vårt arbeid.



3

Økosystemet for 
innovasjon

Gründere

Offentlig sektor

Etablerte bedrifter

Investorer

Forskning og utdanning

NTSC

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som Smart Care Cluster jobber også NTSC etter fempunktsmodellen; vi samler store etablerte bedrifter og gründere, kapital, offentlige aktører og FoU institusjoner i et felles økosystem for innovasjon.
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Medlemmer
90 bedri f ter

8 universitet,  høgskoler,  forskningsinst i tutt
11 offent l ige aktører 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klyngen har både store konsern og mindre SMB i vår medlemsmasse, i tillegg til offentlig sektor og ulike FoU virksomheter.Av våre bedrifter er ca. 50% mindre gründer bedrifter, som gjennom klyngen bygger nettverk til større etablerte aktører og får et potensielt konkurransefortrinn i markedet.Fremover vil det være sentralt å engasjere flere fylkeskommuner i klyngen i tråd med at regjeringen har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesveiene skal overføres fra Statens Vegvesen og til de nye fylkeskommunene



5

Kjernevirksomhet

NASJONAL TVERRFAGLIG INNOVATIV KATALYSATOR

Jobber på tvers av 

ordinære siloer og bransjer 

Utfordrer etablert praksis med 

innovative løsninger

Stimulerer til samarbeid 

og økt verdiskaping 

En helhet l ig  t i lnærming t i l  pros jekter ing,  bygging og dr i f t  av t ranspor t in f rast ruktur

Medlemmer fra 

Kristiansand til Vesterålen 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klyngen har en sentral rolle som en nøytral plattform hvor offentlige byggherrer, akademia, innovasjonsmiljø, næringsliv, gründere og kapital møtes for å diskutere beste praksis, utveksle kunnskap og drive innovasjon. Vi er nasjonale, tverrfaglige på tvers av ordinære siloer og bransjer, utfordrer etablert praksis med nye innovative løsninger og vi er en katalysator for samarbeid og økt verdiskapning.Våre strategiske satsningsområder; *Være en pådriver for økt grad av forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i tråd med nullvisjonen*Bidra til økt kunnskap og samhandling for å sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling i markedet*Være det ledende innovasjonsøkosystem for utvikling av sikker, smart og bærekraftig teknologi og løsninger*Koble våre medlemmer til nasjonale og globale verdikjeder og markeder gjennom samhandling, partnerskap, forskning og utvikling.*Bidra til hensiktsmessig og tidlig innsats til gründer og vekstbedrifter som svarer på industriens behov og utfordringer
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Historien starter i Sveits …

St. Gotthard-tunnelen
• Ligger i Sveits
• Er med sine 16,32 

km en av verdens 
lengste tunneler

• 24. oktober 2001
• Kollisjon mellom to 

lastebiler
• 11 drepte i brannen 

som oppsto

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klyngen har en sentral rolle som en nøytral plattform hvor offentlige byggherrer, akademia, innovasjonsmiljø, næringsliv, gründere og kapital møtes for å diskutere beste praksis, utveksle kunnskap og drive innovasjon. Vi er nasjonale, tverrfaglige på tvers av ordinære siloer og bransjer, utfordrer etablert praksis med nye innovative løsninger og vi er en katalysator for samarbeid og økt verdiskapning.Våre strategiske satsningsområder; *Være en pådriver for økt grad av forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i tråd med nullvisjonen*Bidra til økt kunnskap og samhandling for å sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling i markedet*Være det ledende innovasjonsøkosystem for utvikling av sikker, smart og bærekraftig teknologi og løsninger*Koble våre medlemmer til nasjonale og globale verdikjeder og markeder gjennom samhandling, partnerskap, forskning og utvikling.*Bidra til hensiktsmessig og tidlig innsats til gründer og vekstbedrifter som svarer på industriens behov og utfordringer
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… og fortsetter i Norge

Vann og frost løsninger, rekkverk, veg, sideareal, 
evakueringsveier, evakueringsrom, drenering, 
pumper og basseng.

KONSTRUKSJONS ELEMENTER

KON

Elektroteknisk infrastruktur, nødnettsdekning, 
radiodekning, mobildekning og kommersielle 
nettverk, 

INFRASTRUKTUR

INF

Styring og overvåkning systemer og Intelligente 
Transport Systemer (ITS). 

STYRING, OVERVÅKNING & ITS

ITSDriftsventilasjon, brannventilasjon, ventilatorer og 
ventilasjonstårn.  

VENTILASJON

VEN

Tunnelbelysning, nødbelysning, skilt, 
markering, ledelinjer og bommer.

BELYSNING, SKILT & MARKERING
LYS

Kameraovervåkning, sensorer/detektorer, 
aktiv brannbeskyttelse, nødskap, 

nødtelefoner og talevarslingsanlegg. 

SIKKERHETSUTRUSTNING

UTR

Planlegging, prosjektering & bygging
Forvaltning

Beredskap, redning og innsats
Drift & Vedlikehold

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klyngen har en sentral rolle som en nøytral plattform hvor offentlige byggherrer, akademia, innovasjonsmiljø, næringsliv, gründere og kapital møtes for å diskutere beste praksis, utveksle kunnskap og drive innovasjon. Vi er nasjonale, tverrfaglige på tvers av ordinære siloer og bransjer, utfordrer etablert praksis med nye innovative løsninger og vi er en katalysator for samarbeid og økt verdiskapning.Våre strategiske satsningsområder; *Være en pådriver for økt grad av forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i tråd med nullvisjonen*Bidra til økt kunnskap og samhandling for å sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling i markedet*Være det ledende innovasjonsøkosystem for utvikling av sikker, smart og bærekraftig teknologi og løsninger*Koble våre medlemmer til nasjonale og globale verdikjeder og markeder gjennom samhandling, partnerskap, forskning og utvikling.*Bidra til hensiktsmessig og tidlig innsats til gründer og vekstbedrifter som svarer på industriens behov og utfordringer
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Snart åpner Ryfast

• RV 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen
• Oppstart 2012
• Prislapp kr 9,3 mrd. (2014-prisnivå)
• Skal etter planen åpen senhøsten 2019

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klyngen har en sentral rolle som en nøytral plattform hvor offentlige byggherrer, akademia, innovasjonsmiljø, næringsliv, gründere og kapital møtes for å diskutere beste praksis, utveksle kunnskap og drive innovasjon. Vi er nasjonale, tverrfaglige på tvers av ordinære siloer og bransjer, utfordrer etablert praksis med nye innovative løsninger og vi er en katalysator for samarbeid og økt verdiskapning.Våre strategiske satsningsområder; *Være en pådriver for økt grad av forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i tråd med nullvisjonen*Bidra til økt kunnskap og samhandling for å sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling i markedet*Være det ledende innovasjonsøkosystem for utvikling av sikker, smart og bærekraftig teknologi og løsninger*Koble våre medlemmer til nasjonale og globale verdikjeder og markeder gjennom samhandling, partnerskap, forskning og utvikling.*Bidra til hensiktsmessig og tidlig innsats til gründer og vekstbedrifter som svarer på industriens behov og utfordringer
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Kontaktinformasjon:

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

Vi l  du  vi te  mer  om hva k lyngen g jør  og  hvordan  d in  vi rksomhet  kan  de l ta?

tunnelc luster.no

Helen Roth

mailto:helen@tunnelcluster.no
http://www.tunnelcluster.no/
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Takk for oppmerksomheten!
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