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Mål &Resultater

• Mål :

• Bidra til å skape og sikre 1.000 arbeidsplasser i perioden 2013 –
2018. 

• Resultat:
• 791 arbeidsplasser 31.12.17

Det gror i VIKEN bedriftene - 198 nyansettelser  i 2018 – så langt !

Bidraget fra prosjektet har vært av avgjørende betydning for enkeltbedrifter.

Midtveisevaluering Metier 2016



Plan



3 Bransje nettverk utviklet til : 1  Tverrindustriell 
klynge



Flyplassrelatert 
virksomhet

* AIM Norway besluttet i 2015 å bygge F 35 motordepot på   

Rygge - prosjektet har vært tungt involvert 

• Det  arbeides kontinuerlig med å flytte AIMs virksomhet 

fra Kjeller til Rygge - mer og mer sannsynlig

• Tiltrekke oss andre flytekniske bedrifter 

• Beredskapsenter/ Politihøgskolen  



Veien videre

* Hovedinnsats 2019 og 2020 har fokus på  
videreutvikling og gevinstrealisering  

• VIKEN Teknologiklynge 4.0 - tverrindustriell

• Prosjekt Flyplassrelatert virksomhet



VIKEN Teknologiklynge 4.0 

• VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en Tverrindustriell 
klynge 

• Forpliktende samhandling – skaper resultater 

• Det Blå mulighetsrommet – Green Offshore Tech

• Tverrindustriell innovasjon – nye markeder

• New Business Models

• Nye materialer

• Kompetanseoppbygging: VIKEN Akademi 4.0  -
Kompetansemegling – Markeds Scouting

Klyngebedrifter har signifikant bedre 

utvikling når det gjelder vekst i antall 

ansette, omsetning og verdiskapning.

Anita Krohn Traaseth, 
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Entusiastisk Samhandling i VIKEN

• En nøkkel for omstilling er økt: Innovasjon og kompetanseoppbygging

Utvikling av: Digital modenhet i din bedrift 1 – 5– Augsburg modellen
Pilot : C.H. Evensen Industriovner – in progress – tiltak implementeres

Ny bedrift vil analyseres  tidlig 2019: Lære oss metoden med supervision fra Fraunhofer

Akademi 4.0  - 3 trinns e learning moduler m. samlinger

• Nye :Verdikjeder, Forretningsmodeller og Markeder

• Næringslivet i Østfold er svake på innovasjon.
Forskningsrådet peker på manglende FoUI kompetanse i bedriftene 

• Kompetanseoppbygging hos bedriftene 

• Tverrindustriell innovasjon er et hoved satsningsområde i VIKEN   
Teknologiklynge 4.0



Bygge opp
Norges fremste flytekniske miljø på Rygge 

AIM Norway
• Mål: AIM Norway med totalt 450 høyteknologiske arbeidsplasser til Rygge innen 2023  
Andre flytekniske miljø
• Bearbeide AIM Norways leverandører og flyteknisk industri 

*        Sivil flyplass ?

* Beredskapsenter og Politihøgskolen 

• Politihøgskolen til Moss med øvingsarena på Rygge vil ha svært 
positive ringvirkninger i Østfold (600 arbeidsplasser). 



VIKEN Teknologiklynge 4.0 ønsker ARENA-
status
• Arena klynge nivået er laget for regionale grupperinger av 

bedrifter og kunnskapsmiljøer som ser mulighetene i 
felles innsats for å utvikle den enkelte bedrift og regionen

• Å være en del av Norges klyngeprogram er viktig for å få 
til forpliktende samarbeide med andre klynger i Norge og  
spesielt i EU området



«Successfully Passed the First Evaluation»

• Prosjektforslaget Green Offshore Tech «successfully 
passed the first evaluation stage».

• Stage 2 – Komplett prosjektforslag ble levert 13.09.

• Vi er Coordinator /prosjektleder for konsortiet  som 
arbeider intensivt og entusiastisk for å utvikle et 
vinnerforslag !!

• Prosjektet vil bli en kraftig Booster for bedriftene og 
regionen    


