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Dette er NCE Systems Engineering, Kongsberg

NCE Systems Engineering skal styrke den industrielle kompetanseklyngen, 
og bidra til å gjøre Kongsberg til ett av de mest attraktive steder i verden for 
utvikling og industrialisering av høyteknologiske produkter og systemer. 

Bedriftene i klyngen konkurrerer globalt, og har flere ansatte utenfor Norge enn i Norge. 
Kunnskapseksplosjonen og den økende globaliseringen gjør at hele verdikjeden i bedriftene  
er utsatt for global konkurranse. Det er bedriftsintern konkurranse om lokalisering av de 
ulike oppgavene. Hovedutfordringen for bedriftene i klyngen er å være så attraktive for eierne 
at de fortsatt velger å legge forskning, utvikling og industrialisering til Kongsberg og Norge.

Det skal NCE SE bidra til ved å utvikle et sterkt, faglig fellesskap gjennom felles innovasjons-
satsing, forskning, kompetanseutvikling og bedriftssamarbeid i og utenfor klyngen.  
I tillegg skal NCE SE være pådriver for økt steds- og regionsattraktivitet og for gode,  
konkurransedyktige norske rammebetingelser.Hva er en klynge?

En klynge er en geografisk konsentrasjon av relaterte bedrifter og institusjoner  
innen en bransje, et teknologiområde, kompetanseområde eller en verdikjede. 

NCE-programmet fokuserer på regionale klynger. Sentralt i denne klyngetenkningen  
er et dynamisk samarbeid mellom bedriftene, kunnskapsaktører og offentlig virksomhet,  
gjerne kalt for “triple-helix”.

Årsrapporten er trykket i et opplag på 1.000 eksemplarer på 100 % resirkulert papir  
(Cocoon Silk), i svanemerket trykkeri, Zoom Grafisk, mai 2012. 
Tekst: NCE Systems Engineering
Design: ingrid forbord grafisk design 
Forsidefoto: Masterstudent i Systems Engineering Jacqueline Vargas Carbajal fra Drammen/
Mexico City med arbeidssted Volvo Aero. Fotograf: Tom Atle Bordevik.
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Finansiering 
Finansieringen direkte til NCE Systems Engineerings aktiviteter for 2011:

KILDE BELØP FORDELING

NCE-programmet sentralt 5 000 000 28,4 %
Innovasjon Norge lokalt 400 000 2,3 %
Buskerud fylkeskommune 1 700 000 9,7 %
Kongsberg kommune 500 000 2,8 %
Kongsbergregionen 850 000 4,8 %

 Sum offentlige tilskudd 8 450 000 48,0 %

Annen 50 000 0,3 %
Næringsliv/egeninnsats 9 112 599 51,7 %

 SUM 17 612 599 100,0 %

I tillegg kommer finansiering direkte til enkeltprosjekter.

Fordeling av ressurser per delprosjekt i 2011 fremgår av kakediagrammet, og viser styrets  
prioritering mellom delprosjektene.

41,4 % av totalbudsjettet er benyttet til arbeidet for nye bedrifter primært innen fornybar  
energi og energieffektive systemer i Kongsberg Innovasjon og 27,8 % til kunnskapsutvikling  
og faglig fellesskap. Når det gjelder leverandørutvikling, er dette regnskapsmessig ført under  
samarbeid. Prosjektledelse inkluderer administrativ og faglig ledelse, assistanse andre  
delprosjekt, eksterne aktiviteter og styrearbeid.

Hva er NCE – Norwegian Centres of Expertise?

Norwegian Centres of Expertise (NCE) skal forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest  
vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Bak programmet står  
Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Det er opprettet 12 NCE-er i Norge.  
Ett av de seks første er NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE). 

 

Felles 4,4 %
Kunnskap 27,8 %
Samarbeid 18,4 %
Nye bedrifter 41,4 %
Attraktivitetsutvikling 1,8 %
Prosjektledelse 6,2 %

Fordeling av ressurser 
per delprosjekt                             

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

FOTO: TORBJØRN TANDBERG

Fra venstre: Per Olve Tobiassen,  
Berit Storfossene og Torkil Bjørnson.
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NCE Systems Engineering bidro til at Høgskolen i Buskerud (HiBu) på rekordtid fikk etablert 
en industrimaster fra høsten 2006. I 2011 ble den NCE-delfinansierte Systems Engineerings-
virksomheten overført til HiBus ordinære undervisningstilbud med tilhørende ordinær 
høyskolefinansiering. Samlet sett er dette den største og viktigste leveransen fra NCE SE til 
klyngens aktører hittil.

I 2012 vil NCE SE videreutvikle samarbeidet mellom teknologiindustrien og høgskolen, og 
utvikle nye, industrirelevante utdanningstilbud. Å etablere og bemanne opp en forskningsenhet, 
Norsk Institutt for Systems Engineering, og styrke nettverket mot relevante, verdensledende 
FoU-miljøer, er en høyt prioritert oppgave. 

12 nye bedrifter rekruttert til NCE Systems Engineering
NCE Systems Engineering ønsket å rekruttere nye medlemsbedrifter til kompetanseklyngen for 
å oppnå økte synergieffekter for både partnerne og medlemsbedriftene. Rekrutteringsprosessen 
har vært meget vellykket. 12 medlemsbedrifter fra Buskerud, Vestfold og Telemark er rekruttert 
til NCE SE. 

Medlemsbedriftene og NCE SEs partnere er opptatt av å bygge kompetanse. NCE SEs  
tilbud om introduksjonskurs i Systems Engineering og i Lean, fikk meget god respons og  
stor deltakelse. 

Satsingen på utvikling av regionale underleverandører og å styrke medlemsbedrifter gjennom 
fagseminarer, utviklingsprosjekter og kompetanseprosjekt, vil videreføres i 2012. Bruk av  
dedikerte, tilpassede coachingaktiviteter blir viktige virkemidler. 

Spisser satsingen på “grønn teknologi”
Fremdriften for innovasjonssatsingen i Kongsberg Innovasjon innen fornybar energi og  
energieffektive systemer, ble i 2011 hemmet av manglende finansieringsordninger for denne 
type proaktiv klyngeinnovasjon med basis i teknologiindustrien. Satsingen på den åpne  
innovasjonsarenaen videreføres også i 2012. Electric Mobility Norway søkte om Arena-status, 
men ble slått “på målstreken” i 2011. Ny søknad vil sendes i 2012. 

Vil etablere et nytt tiårig program – “Global Centres of Expertise”
NCE Systems Engineering vil sammen med NCE NODE, NCE Maritime og NCE Raufoss 
og samarbeidende høyskoler/universitet, samt LO og NHO jobbe for at Global Centres of 
Expertise (GCE) startes som pilotering for et fremtidig, tiårig program i neste års statsbudsjett.
Kompetanseklynger øker verdiskapningen og konkurransekraften til norsk næringsliv.  
Derfor må regionale klynger som allerede er i global konkurranse, videreutvikles til å bli  
Global Centres of Expertise. 

Det krever ytterligere satsing på de beste klyngene for å kunne ta ut verdiskapingspotensialet  
og sikre fremtidig konkurranseevne. En fremtidig GCE-klynge skal ha kompetansebase her 
i landet, og samtidig være i posisjon til å bli globalt internasjonalt kunnskapssenter på sine 
kjerneområder. Klyngen må også utvikle nye industrielle muligheter, bidra i FoU og innovasjon 
og ikke minst være attraktive for globale eierinteresser. Klynger med global status vil styrke oss 
i møtet med den internasjonale økonomiens utfordringer og blir avgjørende for å øke norske 
miljøers konkurransekraft.

Virksomheten i NCE Systems Engineering på Kongsberg i 2011 er gjennomført 
i tråd med de prioriteringer, planer og det budsjett som ble vedtatt på partner-
møtet 25. februar 2011. Året har gitt gode resultater for allerede iverksatte 
prosjekter, og nye og spennende planer er lagt for 2012.

Årsrapport fra NCE Systems Engineering
Odd Guldsten 
Adm. direktør  
Dresser-Rand AS

Styret Daglig leder

Odd Tore Kurverud
Adm. direktør  
Volvo Aero Norge AS

Johnny Løcka 
Konserndirektør 
Kongsberg Gruppen ASA

Kristin Ørmen Johnsen
Rektor 
Høgskolen i Buskerud

Vidar Lande
Ordfører 
Kongsberg kommune

Torkil Bjørnson

FOTO: TORBJØRN TANDBERG
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NCE Systems Engineering skal bidra til å gjøre Kongsberg til ett av de mest 
attraktive steder i verden for utvikling og industrialisering av høyteknologiske 
produkter og systemer. Arbeidet i klyngen er organisert i fire delprosjekter:

Fellesprosjekter
I tillegg til delprosjektene jobber NCE SE med prosjekter som felles infrastruktur og  
kommunikasjonsaktiviteter. Infrastrukturtiltak inkluderer funksjoner som økonomi, regnskap 
og revisjon. Kommunikasjonsaktivitetene omfatter mediekontakt, nettside, nyhetsbrev og  
facebookside. NCE SEs hjemmeside (www.nce-se.no) oppdateres jevnlig med nyhetssaker i 
tillegg til korte presentasjoner av prosjektene, partnerne og medlemsbedriftene. I 2011 opprettet 
NCE SE egen Facebook-side for å effektivisere kommunikasjonen og dele informasjon med 
flere. I tillegg til egen hjemmeside utgis det regelmessige elektroniske nyhetsbrev. I forbindelse 
med Teknologidagene ble det utarbeidet et papirbasert nyhetsbrev. 

NCE SE har god kontakt med mediene, og kommunikasjonsarbeidet har resultert i en rekke 
oppslag i lokale og nasjonale aviser og tidsskrifter, og i radio og TV.

Prosjektene

Leverandørutvikling

Faglig fellesskap og kunnskapsutvikling  

Nye bedrifter

Samarbeidsprosjekt

Utnytter solid kompetanse 

Den tidligere konsernsjefen i 
Kongsberg Gruppen, Jan Erik 
Korssjøen var førstevalget da 
Techni fikk ta del i coaching-
programmet til NCE Systems 
Engineering. – Vi tror Korssjøen vil 
hjelpe oss å løfte blikket, utfordre 
våre standpunkter og veilede 
oss når vi skal gjennom en ny 
strategiprosess, sier Torun Degnes, 
daglig leder Techni i Horten.
For Korssjøen er dette en ny arena 
å bruke sin kompetanse på.  
– Jeg føler meg trygg på at dette 
vil bli et fruktbart samarbeid, og 
ser frem til å kunne gi råd fra mitt 
syn på verden. Samtidig har jeg 
stor respekt for at det både er 
tenkt og gjort mye riktig i denne 
virksomheten, sier han. 

> Les hele saken på  
www.nce-se.no

LUP bidrar i prosjektene som en nøytral tredjepart. Målet er  
å utvikle små- og mellomstore bedrifter som er eller kan bli  
attraktive underleverandører til store, globale kunnskaps-
baserte industribedrifter. LUP tilbyr rådgivning, kompetanse-
hevende tiltak som coaching, kurs og foredrag, hjelp til å søke 
om ulike støtteordninger, etablere utviklingsprosjekter og til 
gjennomføring av Lean- og nettverksprosjekter. 

LUP samarbeider med VRI Buskerud (Virkemidler for regional 
FoU og innovasjon), Kongsberg Næringsforening, Høgskolen i  
Buskerud og Notodden Utvikling for å sikre kompetansevekst  
i forhold til leverandørens mange krav.

Rift om plassene i NCE SEs coachingprogram 
NCE SE har fått kr 650.000 i støtte fra Innovasjon Norge 
Buskerud og Vestfold til å starte opp et coachingprogram for 
inntil 5 bedrifter. I tillegg bidrar Innovasjon Norge Telemark 
med tilsvarende for en bedrift. Coachingprogrammet gir 
bedriftene faglig støtte for kr 170.000. Kostnaden for hver 
bedrift er kr 50.000 i tillegg til egeninnsats.

Ideen bak coachingprogrammet er å koble medlems- 
bedriftene med ressurspersoner i kunnskapsklyngen for  
å iversette ulike forbedrings- og utviklingstiltak. Teknologi-
industrien på Kongsberg har opparbeidet en pool av  
ressurspersoner og tidligere ledere som kan bistå  
med sin kompetanse.  
– Det er rift om å få delta i programmet, og vi  
har søkt om støtte til flere bedrifter, sier  
Per Olve Tobiassen, prosjektleder for  
LUP-prosjektet i NCE SE. 

Leverandørutviklingsprosjektet (LUP) i regi av NCE Systems Engineering bistår  
partnerne, medlemsbedriftene og andre bedrifter til å iverksette ulike utviklings- og 
forbedringsprosjekter som vil styrke forholdet mellom kunde og leverandør.  

Vil forbedre 
arbeidsprosessene

Kongsberg Target Systems er en av 
medlemsbedriftene som får støtte 
til ekstern ekspertise gjennom 
coachingprogrammet.  
– Vi håper og tror at vi gjennom 
dette coachingprosjektet vil få satt 
våre interne prosesser i system, og 
frigjort kapasitet til å utvikle nye 
produkter, sier Jo Hellik Aabakken 
i Kongsberg Target Systems. 

Ekspert på Lean-prosesser, David 
Martin, skal hjelpe bedriften med 
forbedringsprosjektet. 

– Vi skal kartlegge hele verdi-
kjeden, fra produktutvikling til 
salg og support, og prosessen vil 
munne ut i både enkle og mer  
komplekse tiltak, forklarer Martin.

Per Olve Tobiassen, prosjektleder for LUP-prosjektet i NCE SE 

“Det er rift om å få delta  
i programmet, og vi har søkt  
om støtte til flere bedrifter”

LEVERANDØRUTVIKLING I  NCE SYSTEMS ENGINEERING

Øker konkurransekraften til leverandørene 

F.v.: Ole Rabbevåg, Markus Solberg, Bjarte 
Myran, Jo Hellik Aabakken, Lean-ekspert  
David Martin, Øystein Nisja og Svend Korbu.

Dag Almar Hansen (t.v.),Torun Degnes  
og Jan Erik Korssjøen. 

FOTO: KATHRINE KIRKEVAAG
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F.v.: Tor-Ivar Wammer, Jeanette Irene 
Moen og Jofrid Egeland fra Nærings- 
og handelsdepartementet sammen 
med Torkil Bjørnson. 
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F.v.: Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineer-
ing, Bård Vestgård, Kongsberg Devotek, 
Simen Skiaker, Kongsberg Automotive,  
Tom Nordgård, FMC Technologies, Ivar Haug, 
Kongsberg Automotive, Leif Næss, HiBu  
og Målfrid Vannebo, Kongsberg Gruppen. 

Fra Leankurs.

Fra høsten 2011 startet det opp to nye 2-årige masterstudier 
innen Systems Engineering: Systems Engineering og Embed-
ded Systems og Systems Engineering og industriell økonomi.

Innen 2016 håper HiBu å ha realisert en PhD-grad i SE med 
basis i disse tre masterprogrammene.

Samarbeidet med Stevens Institute of Technology er videreført 
og viktig for å opprettholde et høyt akademisk nivå. Det 
faglige innholdet i SE-studiet er ytterligere tilpasset norske 
forhold, og den faglige staben er styrket med nye norske  
“industriprofessorer” og undervisningskrefter fra bedriftene. 

Etablerer forskningsenhet 
NCE SE har på vegne av, og sammen med partnerskapet,  
ambisjon om å etablere en forskningsenhet NISE (Norsk 
Institutt for Systems Engineering) som et attraktivt bindeledd 
mellom akademia og teknologiindustrien. NISE skal bli et 
faglig tyngdepunkt innen SE/KBD-relaterte oppgaver og  
bistå bedrifter og HiBu. NISE skal også inngå samarbeid  
med relevante, internasjonale kompetansemiljø for å styrke  
klyngens konkurranseevne og vertskapsattraktivitet. Målet  
er å etablere NISE i løpet av annet kvartal 2012.

Det gjør NCE SE ved å bidra til å øke synergimulighetene 
mellom bedriftene, slik at det blir enda mer attraktivt å plassere 
utviklings- og industrialiseringsoppgaver til Kongsberg.

Langsiktig samarbeid mellom HiBu  
og teknologiindustrien
Den globale konkurransen krever nye studietilbud tilpasset  
teknologiindustriens endrede behov. For å møte denne 
konkurransen, har teknologiindustrien og HiBu inngått 
et langsiktig samarbeid. Et “Industrial Advisory Board” 
bestående av toppledere fra bedriftene og en “Reference 
Group” med ledende fagpersoner fra bedriftene, bidrar med 
råd om strategisk utvikling for fagområdet, og om de  
overordnede faglige og økonomiske rammene for studiet.  
For å konkretisere det fremtidige samarbeidet mellom HiBu 
og industrien, har HiBu og NCE SE gjennomført en  
omfattende strategiprosess for faglig videreutvikling av SE  
og tilstøtende fagområder. Dette arbeidet er av stor viktig-
het for norsk teknologiindustri. Aktivitetene med å styrke 
kunnskapsområdet Systems Engineering vil ha høy prioritet  
i tiden fremover.

Etablerte “drømmestudie” på rekordtid
NCE Systems Engineering bidro til at HiBu på rekordtid fikk 
etablert en master i Systems Engineering fra høsten 2006. 
– Siden starten har 145 studenter kommet inn på studiet, 
og studentene har oppnådd svært gode resultater, sier Arvid 
Siqveland, dekan ved Høgskolen i Buskerud. I 2011 ble den 
NCE-delfinansierte Systems Engineerings-virksomheten over-
ført til HiBus ordinære undervisningstilbud med tilhørende 
ordinær høyskolefinansiering. 

Kongsbergklyngen er i stor grad basert på en felles kompetansebase som er tilpasset for bruk i 
mange ulike bransjer. Dette gjør klyngen robust og effektiv. En viktig rolle for NCE SE er å bidra 
til å øke den felles kompetansebasen og bli et ledende Systems Engineering-miljø i Europa. 

Arvid Siqveland, dekan ved Høgskolen i Buskerud

“Siden starten har 145 studenter 
kommet inn på studiet, og studentene 
har oppnådd svært gode resultater”

KUNNSKAPSUTVIKLING

Unikt samarbeid mellom teknologiindustrien og akademia 

F.v:.Torkil Bjørnson, NCE Systems 
Engineering, Ranveig Fadum, Innovasjon 
Norge, Gerrit Muller, professor ved HiBu, 
Christian Petersen og Petter F. Schmedling, 
begge fra Techni, Horten. 
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FOTO: TOM ATLE BORDEVIK

Utvikler nytt mastergradskurs:

Tilbyr kurs i forretnings-
utvikling og Lean  

I tett samarbeid med bedriftene, 
Kongsberg Innovasjon og NCE 
SE har HiBu startet utvikling 
av et mastergradskurs innen 
forretningsutvikling og Lean 
produktutvikling. Kurset skal 
tilbys av HiBu for studenter og av 
opplæringsbedriften K-tech for 
næringslivet. Et større industrielt 
case vil bli benyttet under kurset. 
Caset omhandler vindkraft basert 
på et pågående utviklingsprosjekt 
mellom Stavangerfirmaet Angel 
Wind AS og Kongsberg Innovasjon.

Får 10,5 MNOK fra Forskningsrådet:

Historisk
forskningssamarbeid  

Kongsberg Automotive, FMC 
Technologies, Kongsberg Gruppen, 
Devotek, HiBu, NTNU og NCE fikk 
10,5 MNOK fra Forskningsrådet til 
et forskningssamarbeid for å øke 
effektiviteten i produktutviklings-
prosessen. Forskningssamarbeidet 
har en total ramme på 30 MNOK. 
Bedriftene bidrar med 19,5 millioner 
i egeninnsats. – Det er første gang 
i historien at fire Kongsberg-
bedrifter og akademia samarbeider 
om et forskningsprosjekt. Målet 
er å etablere et rammeverk og 
en metodikk for å implementere 
knowledge based development 
(KBD). Dette rammeverket og 
denne metodikken skal kunne øke 
effektiviteten i produktutviklings-
arbeidet med en faktor på 2 til 4, 
sier Torkil Bjørnson i NCE Systems 
Engineering. 

Introduksjonskurs for partnere  
og medlemsbedrifter:

Stor interesse for kurs i
Systems Engineering og Lean  

Høsten 2011 inviterte NCE SE til 
gratis 3-timers introduksjonskurs 
i Systems Engineering. Responsen 
var veldig bra med nærmere 50 
deltakere fra medlemsbedriftene  
i NCE SE. 

Responsen var like stor da NCE 
SE sammen med VRI i Buskerud 
(Forskningsrådets hovedsatsing  
på forskning og innovasjon i norske 
regioner), inviterte alle partnere  
og medlemsbedrifter til  
introduksjonskurs i Lean. Kurs-
deltakerene fikk en smakebit på 
Lean som verktøy for forbedring 
i bedriften, og kurset  inneholdt 
også simulering for å demonstrere 
noen Lean-prinsipper i bedrifter 
med et teknologisk fokus.
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Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon

“Innovasjonssamarbeidet vi  
har etablert på tvers i Kongsberg- 
industrien er unikt”

NYE BEDRIFTER

Felles løft for å få frem grønne bedrifter 

F.v: Mona Linn Hegdal, masterstudent i strategi og kompetanseledelse ved HiBu, Kenneth 
Stålsett, masterstudent i markedsføring ved HiBu, Søren Ulouska, doktorgradsstudent ved 
NTNU, Tor Erik Somby, masterstudent i markedsføring ved HiBu.
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Nasjonalt pilotprosjekt for globalt samarbeid

Sammen har KI og NCE SE mobilisert Kongsbergs teknologi-
bedrifter til å være med i et innovasjonssamarbeid i en åpen 
innovasjonsarena for å få frem nye og grønne bedrifter. 

– Innovasjonssamarbeidet vi har etablert på tvers i Kongs-
bergindustrien er unikt, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i 
Kongsberg Innovasjon. Med Kongsbergteknologi og Systems 
Engineering-kompetanse skal de skape ny høyteknologisk 
industri innen fornybar energi og energieffektive systemer.

Satsingen bygger på mulighetsstudier innen geotermisk  
energi og løsninger for elektrifisering av kjøretøy. På bakgrunn 
av svært lovende resultater, ble Geokon og Electric Mobility 
Norway-prosjektene iverksatt. Vindkraft er et nytt og  
spennende område der klyngen har svært relevant kompetanse 
fra andre bransjer (prosjekt). Felles for prosjektene er at de  
benytter spisskompetanse og teknologi fra Kongsberg- 
industriens mange bransjer og til å utvikle nye og bærekraftige 
løsninger (teknologier).

NCE SE har i tillegg til å initiere satsingen og bidra i  
mobiliseringen av bedrifter, bidratt i arbeidet med å fremskaffe 
finansiering til prosjektene i den åpne innovasjonsarenaen.

I 2011 er det jobbet med følgende prosjekter:

GEOKON

Geotermisk energi fra jordas indre

I Geokonprosjektet kreves det ny teknologi for å hente ut dyp 
geotermisk energi fra jordens indre, slik at man kan produsere 
elektrisitet. En ny og kostnadseffektiv boreteknologi for å ta ut 
geotermisk jordvarme må testes ut, en teknologi som også vil 
kunne benyttes i tradisjonell olje- og gassindustri. 

ELECTRIC MOBILITY NORWAY

Skal gi teknologiarbeidsplasser og mer  
miljøvennlig transport 

Electric Mobility Norway-prosjektet har som mål å  
etablere løsninger som gjør det mer attraktivt å kjøre el-bil.  
På strekningen Kongsberg-Drammen-Oslo skal prosjektet 
bygge en testarena for elektrisk mobilitet. Her skal alt fra 
ladekomponenter og hurtiglading, til bruk av IKT-teknologi 
og avansert el-bil-kommunikasjon testes. Lykkes prosjektet, 
gir det både teknologiarbeidsplasser og mer miljøvennlig 
transport. – EMN-prosjektet er et industripolitisk kinderegg 
som både kan bidra til nye industriarbeidsplasser, har globale 
ambisjoner og vil skape bærekraftige transportløsninger  
for fremtiden, sier Hans Peter Havdal, konsernsjef i  
Kongsberg Automotive.

 

KITEMILL

Vindkraft til halv pris?

I KiteMill-prosjektet blir det tatt i bruk en kite – en flygende 
vinge, for å redusere kostnadene ved produksjon av elektrisk 
kraft fra vind. En kite er en drage eller vinge som kan fly helt 
autonomt. Det er i dag mulig å benytte slike vinger for å 
redusere drivstofforbruket på store skip. I KiteMill-prosjektet 
utvikles det teknologi for å kunne teste at det er mulig å få 
disse flygende vingene til å fly helt autonomt. Det er en  
forutsetning for å kunne produsere elektrisk kraft fra slike 
løsninger i fremtiden. 

NCE Systems Engineering har som mål å etablere 1-2 nye lokomotivbedrifter  
og en underskog av andre nye teknologibedrifter innen 2016.  
Kongsberg Innovasjon (KI) er en av partnerne i NCE Systems Engineering,  
og også ansvarlig for delprosjektet “Nye bedrifter”. 

Masterstudenter med ledelses- og 
markedsføringsfag fra Høgskolen 
i Buskerud (HiBu), doktorgrads-
studenter fra NTNU i Trondheim  
og masterstudenter fra  
ingeniørutdanningen ved Stanford 
University i California samarbeider 
i et globalt team på tvers av lande-
grenser, kulturer og tidssoner 

for å løse industriutfordringer i 
tilknytning til elektrifisering av 
kjøretøy. Målet for samarbeidet er 
at utdanningsinstitusjonene lærer 
av hverandre og utvikler nye  
undervisningsmodeller og metoder 
som de kan benytte til å gjøre 
utdanningen enda mer attraktiv  
og tilpasset industrien.  

Studentene jobber med å finne 
gode og innovative løsninger  
for Electric Mobility Norway-
prosjektet.

Finansiering: Prosjektet er  
finansiert av NCE Systems  
Engineering, Norsk Industri, 
Buskerud fylkeskommune og HiBu.

 

Masterstudentene har workshop under  
en seanse hos Kongsberg Automotive.

FOTO: BJØRN-OWE HOLMBERG
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Samordnet næringsapparat for Kongsbergregionen
NCE SE har deltatt i Kongsbergregionens næringsapparat der 
leverandørutviklingsprosjektet (LUP) har en sentral posisjon. 
Næringsapparatet består av næringssjefene i kommunene i 
Kongsbergregionen. 

Samarbeid med andre NCE-er
Ett av målene med NCE-programmet er samarbeid med andre 
klynger, slik at man kan styrke arbeidet med felles interesser, 
utnytte flere nettverk og stå sterkere ved påvirkning av  
premisser og rammebetingelser. NCE SE er med i flere  
slike nettverk:

NCE SE, NODE, Maritime og Raufoss har bedrifter med stor 
grad av felles utfordringer. De fire klyngene har inngått egen 
samarbeidsavtale for å arbeide med å styrke norsk vertskaps-
attraktivitet, slik at det fortsatt blir attraktivt for bedriftenes 
eiere å satse i Norge. Klyngene har komplementær kompetanse 
og nettverk som utnyttes til å realisere nye muligheter og 
dermed styrke norsk konkurransekraft.

NCE SE, NODE, Subsea og Maritime er med i et omdømme-
prosjekt for leverandørindustrien til olje- og gassvirksomheten. 
Bransjen er kunnskapsdriver på mange områder, og det er vik-
tig å sette fokus på dette slik at myndighetene ser viktigheten 
av å satse på FoU, utdanning og rekruttering. Prosjektet er 
finansiert av Innovasjon Norge.

NCE SE, Raufoss og Horten arbeider sammen om finansier-
ing av innovasjon i industrielle klynger (type KI-aktiviteter). 
Arbeidet har pågått siden 2009 og NCE-ledelsens mål var å ha 
en generell finansieringsordning fra 2012 og spesialtiltak for 
2011, men permanente opplegg er fortsatt ikke tilgjengelig. 
NCE SE har deltatt som høringsinstans for NCE-ledelsens 
arbeid med denne utfordringen.

Teknologidagene
Næringskonferansen under Teknologidagene på Kongsberg er 
en årlig nasjonal konferanse rettet mot næringsliv, forskning, 
politikere og andre premissgivere. Kongsberg Næringsforening 
er arrangør av konferansen og NCE SE er en av bidragsyterne. 
Under Teknologidagene foregår det også en rekke ulike aktiv-
iteter for å styrke rekrutteringen til realfag og teknologifag i 
ulike utdanningstrinn. Et eksempel på dette er den regionale 
finalen i First Lego League.

Kongsberg Systems Engineering Event (KSEE)
KSEE er en årlig internasjonal fagkonferanse innen Systems 
Engineering og gjennomføres i et samarbeid hvor HiBu, NCE 
SE og bedriftene er sentrale aktører og bidragsytere. KSEE er 
et ledd i ambisjonen om å videreutvikle Kongsberg som en  
ledende, global kompetanseklynge. Viktige elementer i 
arrangementet er erfaringsutveksling mellom bedrifter og 
presentasjon av internasjonal forskning og ny kunnskap. 

KBD Forum Norge
I 2009 bidro NCE SE sammen med Norsk Industri til å  
etablere KBD Forum (Knowledge Based Development).  
Forumet gjennomfører årlige, nasjonale konferanser.  
Konferansen i 2011 ble gjennomført i Vestfossen med 
nærmere 100 deltakere fra hele landet. I tillegg til presenta-
sjoner om faglig kunnskapsutvikling, presenteres industrielle 
erfaringer og resultater fra norsk og internasjonal industri. 
KBD-arbeidet skal bidra til radikal forbedring av  
effektivitet og kvalitet i produktutviklingsprosesser. 

Lean Forum Norge
NCE SE deltok på vegne av klyngens bedrifter i etableringen  
av Lean Forum Norge (LFN) i 2010 og er representert i styret. 
LFN fokuserer på Lean i forbindelse med produksjon og 
tjenesteyting og arrangerer årlig en stor, nasjonal fagkonferanse.

NCE Systems Engineering bidrar til samarbeid og til å skape nye samarbeids-
arenaer. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette, er nettverksarbeid mellom 
ulike aktører i og utenfor klyngen.

Torkil Bjørnson, daglig leder i NCE SE

“En av NCE Systems Engineerings  
hovedoppgaver er å få bedriftene  
til å samarbeide på tvers av bransjer  
og med ulike aktører på laget”

SAMARBEIDSPROSJEKT

Bygger nye samarbeidsarenaer 

Reddet Lego League 

Da Kongsberg Næringsforening 
og NCE Systems Engineering på 
Kongsberg fikk høre at det ikke 
skulle arrangeres konkurranse  
i FIRST Lego League (FLL) på 
Kongsberg i år, tok de affære.  
– Vi kan ikke være kjent av at lag fra  
Teknologibyen Kongsberg må reise 
til Skien for å delta i konkurransen, 
sier Berit Storfossene i Kongs-
berg Næringsforening og Torkil 
Bjørnson i NCE Systems Engi-
neering. Sammen med en rekke 
frivillige aktører jobbet de for å få 
et arrangement på plass, og lørdag 
12. november gikk nok et vellykket 
arrangement av stabelen. 

Krever felles EVU-løft 

Fire NCE-er jobber sammen for 
et nasjonalt løft for etter- og 
videreutdanning (EVU). Det er NCE 
Systems Engineering sammen 
med de tre NCE-ene NCE Maritime, 
NCE NODE og NCE Raufoss 
som jobber for å sette etter- og 
videreutdanning på den nasjonale 
utdanningspolitiske dagsordenen. 
Firkløveret foreslår blant annet at 
regjeringen bevilger 20 millioner 
kroner til å finansiere 200 nye 
studieplasser i 2013. I tillegg fores-
lår de at det bevilges 50 millioner 
til klyngebasert etterutdanning i 
statsbudsjettet for 2013.

Bakgrunnen og motivasjonen for 
firkløverets engasjement i den 
nasjonale utdanningspolitiske 
debatten, er at NCE-ene ser det 
å utvikle klyngene som regionale 
kompetanseklynger med global 
konkurransekraft som en av sine 
viktigste oppgaver fremover.

Initierer bedriftsinterne
og felles prosjekter 

NCE SE bidrar til å initiere felles 
prosjekter i og mellom bedriftene, 
og bistår der det kan være mulig  
å søke om offentlig støtte.  
Et eksempel på dette er at  
NCE SE bidro i søknadsprosessen 
da Dresser-Rand fikk innvilget 
støtte fra Innovasjon Norge.  
Dette ble svært positivt mottatt  
i den globale konsernledelsen  
og styrker det norske datter-
selskapets posisjon i konsernet 
mht. fremtidig teknologiutvikling.

Illustrasjonsfoto.F.v.: Odd Guldsten, administrerende 
direktør i Dresser-Rand, Elisabet Syverud, 
engineeringleder i Dresser-Rand,  
Cees Schouwenaars, leder for turbin  
forretningsenheten i Dresser-Rand 
og Torkil Bjørnson, daglig leder i NCE 
Systems Engineering.

Fra Lego League.
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Utviklingspartnere:

• Kongsberg Innovasjon AS

• Kongsberg Næringsforening BA

• Høgskolen i Buskerud

• Teknologisk Institutt AS

• Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold 

• Buskerud fylkeskommune

• Kongsberg kommune

• Kongsbergregionen (kommunesamarbeid)

Bedriftspartnere:

• Kongsberg Gruppen ASA

• Kongsberg Automotive Holding ASA

• FMC Technologies AS

• Dresser-Rand AS

• Volvo Aero Norge AS

• Esko Graphics AS

• Argos Solutions AS

• Kongsberg Devotek AS

12 nye medlemsbedrifter til kompetanseklyngen  

NCE Systems Engineering har rekruttert 12 nye 
medlemsbedrifter til kompetanseklyngen. Bedriftene er  
etablert i Kongsberg, Notodden, Horten og Drammen:

• Data Respons

• Kongsberg Esco

• Hydranor

• K-tech 

• Kongsberg Target Systems (Kongsberg Mikroelektronikk) 

• Simpro (ProPartner Defence) 

• NoPro 

• Notodden Technology Group 

• Berget

• Techni

• Oswo 

• OceanSaver

Om NCE Systems Engineering

Partnerne bak NCE Systems Engineering på Kongsberg består  
av store og små teknologi-bedrifter, høyskolen, utviklingsaktører 
og offentlige aktører, i alt 16 partnere:

NCE-teamet 

NCE Systems Engineering har valgt å benytte allerede eta-
blerte samarbeidsorganisasjoner i klyngen, fremfor å bygge 
opp en egen organisasjon. Til å lede og koordinere arbeidet i 
klyngen, har partnerne engasjert Torkil Bjørnson som daglig 
leder. I NCE-teamet inngår de ansvarlige delprosjektlederne, 
innleid kommunikasjonsrådgiver og representanter  
fra Innovasjon Norge, Kongsberg kommune og  
Kongsberg Næringsforening: 

Delprosjektlederne:

FAGLIG FELLESSKAP OG KUNNSKAPSUTVIKLING 
Arvid Siqveland, Høgskolen i Buskerud (HiBu)

NYE BEDRIFTER 
Svein-Olav Torø, Kongsberg Innovasjon

LEVERANDØRUTVIKLING
Per Olve Tobiassen (overtok for Nils Willy Gulhaugen  
i løpet av 2011)

SAMARBEIDSPROSJEKT 
Torkil Bjørnson

KOMMUNIKASJON:
Kathrine Kirkevaag

ØVRIGE DELTAGERE:
Nils Willy Gulhaugen, Kongsberg Næringsforening
Brit Haraldsen, Innovasjon Norge
Ingar Vaskinn, Kongsberg kommune
Berit Storfossene, Kongsberg Næringsforening

NCE-teamet møtes jevnlig for å koordinere aktivitetene  
og bidra til å styrke samarbeidet i klyngen.

Styret

Styret i NCE Systems Engineering i 2011  
har denne sammensetningen:

Adm. direktør Odd Guldsten,  
Dresser-Rand AS (leder)

Adm. direktør Odd Tore Kurverud,  
Volvo Aero Norge AS

Konserndirektør Johnny Løcka,  
Kongsberg Gruppen ASA

Rektor Kristin Ørmen Johnsen,  
Høgskolen i Buskerud

Ordfører Vidar Lande,  
Kongsberg kommune

Observatører:

Ole Andreas Schärer, SIVA på vegne  
av NCEs sentrale programledelse

Nils Willy Gulhaugen,  
Kongsberg Næringsforening BA

Representanter fra de nye medlemsbedriftene møttes til oppstartsmøte i Kongsberg Teknologipark høsten 2011.  
Fra venstre: Arne Sukke, Notodden Technology Group, Odd Roger Bøhn, Hydranor, Sjalg Mortvedt, OSWO, Torun Degnes, 
Techni, Hans Arne Flåto, Simpro Defence, Åge Bjøråsen, Kongsberg Target Systems, Nina Fjeldhaug Green, OceanSaver,  
Per R. Syversen, Kongsberg Esco, Tom Holtermann Andersen, Datarespons og Rolf Skjefstad, Nopro.

FOTO: BJØRN-OWE HOLMBERG
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Dette er NCE Systems Engineering

• NCE Systems Engineering, Kongsberg, er en av 12 næringsklynger i Norge  
som er tildelt status som Norwegian Centres of Expertise.

• Klyngen av teknologibedrifter på Kongsberg er ledende i Norge på å utvikle og 
industrialisere større teknologiske nyvinninger, og har skapt ny industri uteluk kende 
ved bruk av hjernekraft, kompetanse og samarbeidsløsninger.

• NCE Systems Engineering skal styrke den industrielle kompetanseklyngen, og bidra 
til å videreutvikle Kongsberg til ett av de mest attraktive steder i verden for utvikling  
og industrialisering av avanserte høyteknologiske produkter og systemer.

• NCE Systems Engineering skal også bidra til å utvikle et sterkt, faglig  
fellesskap gjennom felles innovasjons satsing, forskning, kompetanseutvikling  
og bedriftssamarbeid i og utenfor klyngen.

• I tillegg skal NCE SE være pådriver for økt steds- og regionsattraktivitet  
og for gode, konkurransedyktige norske rammebetingelser.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM


