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Åpningen på konferansen ble gitt av statssekretær, Lars Jakob Hiim fra næringsdepartementet 

 
I siste tall fra SSB har Fou i næringslivet vokst 13 % siste år. I en nylig undersøkelse fra verdensbanken 
er Norge rykket opp til 6. plass (opp fra 8. plass sist) som det beste land å investere i.    
Slike tall tyder på at omstillingsprosesser er godt i gang og tilrettelegger for fortsatt industri i Norge.  
Vi venter nå på industrimeldingen, som han mener kommer i månedsskifte februar/mars 2017. Som 
forberedelser for industrimeldingen har departementet vært på studieturer til Tyskland (industri 4.0) 
og GB (katapultordningen)  
 
Hovedformålet med denne er å tilrettelegge for fortsatt industri i Norge og minske gapet mellom 
teknologiutvikling og juridiske problemstillinger.  
 
Det er i budsjettet for 2017 satt av 50 mill til katapultordningen som skal legge til rette for testing av 
ny teknologi. Toppindustrisenteret utredes nå, og de vil vurdere om det kan være et godt virkemiddel 
for å øke kompetanse på digitalisering i industrien i dag. Videre vil de sette inn tiltak på bioenergi.  
 
 
Håp for industrien med basis i Norge, Knut Sunde, Norsk Industri 

 
Endringen  i arbeidsledighet i Norge er delt øst/vest. 
Totalt sett ser det ut til at Norge går som vanlig til tross for vesentlig fall i O&G sektoren   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk merverdi i blå næring- oppdrett. Oppdrettsnæringen må industrialiseres og stilles krav til. Det 
foreligger nå et tiltak nå om, utviklingskonsesjoner for innovative løsninger som hindrer lus og 
rømming.  
 
Innen digitalisering er det mye uutnyttet potensiale. Den endring vi til nå har sett i 
forbrukermarkedet på bank og media vil komme til industrien. Vi må lage merverdi fra all 
datafangsten. Om ikke vi gjør det vil konkurrentene lede an, de er allerede godt i gang. Mye data 
slettes – bruk det til verdiskapning!  
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Klynger som omstillingsmotor, Atle Jensen, NCE Raufoss, Torkil Bjørnson, NCE Systems Eng, Ole 
Gabrielsen, NCE Smart Energy Marketing 

 
De tre ovenstående klynger er valgt som omstillingsmotorer i IN klyngeprogram. De tilbyr kurs, 
workshops, nettverks-arangementer, rådgivning og FOUI-prosjekter til bedrifter som har tilstrekkelig 
evne og vilje til omstilling.  De arbeider med å fornye produkter, tjenester, produksjonsmetoder og 
forretningsmodeller. NCE samarbeidet henger sammen med toppindustrisatsningen.  
 
Hvordan skape en samlende, langsiktig industrisatsning mot det digitale verdensmesterskapet?, 
Erik Andreassen, Digital Norway, Toppindustrisenteret AS 

 
Sentrale partnere: Virkemiddelapparatet, klyngene, NHO, LO, Myndigheter.  
Bakgrunn for behovet for toppindustrisenteret er at konkurransen er nå global, ikke lokal.  
 

 
Norge henger etter i en global sammenheng med digitale løsninger. Ikke på brukernivå, men i 
industrien. Han hevder at Øst- europa og USA er forbi oss innen dette området.  
 
I en spørreundersøkelse utført av McKinseyDigitale ledere har prestert sterkere finansielt de siste 5 
årene.  
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Disse tallene er bransjeuavhengig. Norske styrer mangler kompetanse innen digitalisering, mens 
norske skoleelever er på topp.  
 
Mål for tjenester fra Digital norway:  
 

 
 

 
 

 
Målsetning om lansering februar 2017.  
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Norge på Pallen? Muligheter og utfordringer, Roger Schjerva, Sjefsøkonom, IKT Norge.  

Industrien i norge har 9 % av sysselsetningen og står for 25% av eksporten, 33 % av alle FOU 
investeringer.  
Industriens andel av verdiskapningen synker i Norge  og i Europa. Unntaket er Tyskland.  
 

 
Standardiseringen henger etter utviklingen, og vi må passe på at den ikke sinker. Det er generelt 
mangel på it-kompetanse og  mulighet til test og demo. Systemene mangler troverdig sikkerhet, og  
lederressursene ser ikke teknologiske muligheter på grunn av manglende kompetanse.  
 
I undersøkelse til Siemens og NI: 2/3 av industrilederne mente digitaliseringsstrategi var vesentlig for 
suksess neste 5-10 år. Kun 1/3 av bedriftene hadde en strategi på det.  
Det som har skjedd i mediebransjen og musikkindustrien vil også skje i industrien. Det er en trussel. 
Man må ta det på alvor og posisjonere seg for det som kommer.  
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Digitalisering – en viktig faktor for fremtidig produksjon Espen Polanscak, GKN Aerospace  

GKN Aerospace var en av bedriftene hvor vi fikk omvisning i produksjonen senere på dagen.  
De har 300 ansatte i produksjon og  200 stab, 70-80 CNC 350 arb stasjoner, 35 000‘ kvm 
40 produkter og produktene omfatter 5-75 operassjoner 
De designer ikke egne produkter, men har en solid kundeportefølje innen flyindustri.  
 

 
Beslutningsstøtte står sentralt i videreutvikling av fabrikken.  
 
Digitalisering motiverer og inspirerer, og den kan muliggjøre virkelig lean produksjon.  
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I deres digitale landskap er det kontinuerlig forbedringsprosjekter.  Noen utvalgte:  
«Take off»Papir  - Net pool – revolusjonerer databaseteknologien.  
Bruker data fra SAP, rapportere historisk, og gjøre det visuelt bedre lesbart samt hente data fra andre 
systemer.  
  

 
 
«Terotech» Framtidens operatør bør kunne gjøre mer vedlikehold enn før, kanskje programmere mer 
enn før. Visuell oversikt over status for alle maskiner i fabrikken. Kommunikasjon på OPC UA – 
plattform.  
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I dette systemet har de dermed også sanntid tilgang til produksjonsanlegg i andre geografiske steder.  
 
NAP- lite FOU prosjekt. Nullfeilproduksjon i Autonome Produksjonsystermer 
 
ForZDM – et prosjekt i Factory of the Future. Framtidens operatør: Gå dit behovet er – som Über i 
taxinæringen.  
Organisasjonsmessig er det en utfordring, men det jobbes med å gå vekk fra produktfokus til 
produksjonsfokus.  
 
 
Industrialisering og videre utvikling av Havbrukssektoren, Ole L. Haugen Ordfører Hitra kommune 

Første fiskemære kom  på Hitra  1970, og siden den gang er fiskeoppdrett hatt en enorm vekst, og 
Norge og Chile ligger i toppen  globalt i produksjon av atlantisk laks.  
 

 
Norge har en naturgitt fordel vi må bygge videre på.  
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Førstehåndsprisen på laks øker jevnt.  
 
Verdikjeden i  akvakultur: Egg, smolt, påvekst, transport og brønnbåt, slakting og foredling, alger og 
markedsføring, transport. Norsk industri er aktive innen alle og verdiskapningen er gitt nedenfor.  

 
 

Bioøkonomi evig og bærekraftig 
virksomhet. Olje er en peak, i 
den store sammenhengen.  
 
 
Innen 2030 må verden doble 
matproduksjon for å dekke 
verdens matbehov.  
 
Leverandørindustrien til 
sjømatsektoren har doblet 
verdiskapningen siden 2014 
ifølge Sintef.   
 
Det pågår nå søknadsarbeid på 
innovative løsninger i 
havbruksnæringen nå for å få 
konsesjoner. Automatisering er 
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stikkordet for det som skjer framover 
i havbruk. Men det er allerede gode 
automatiserte løsninger i markedet. 
Baader leverte den første sløyemaskin 
for 20 år siden, og det var en 
gamechanger: 16 laks pr minutt for 
laks mellom 3-6kg. Nå ny maskin 2-20 
kg og 25 fisk pr min.  
 
Utstyrsprodusenter er i hovedsakelig 
fra Europa. Marel, CFS . Det er 
(foreløpig) ingen norske, men danske 
og tyske  
 
 
 
Nå bygges det en Industripark på 
Hitra for 1,5-2 milliarder hvor Lerøy, 

BEW, Marine Harvest mfl vil ligge vegg. Fisken vil gå uberørt av menneskehender gjennom fabrikken 
(Lerøy). Denne utvikles sammen med islandske og danske leverandører.  
 
Produksjonen flyttes hjem- hva er suksesskriteriene?  
Thomas Wasenden, Produksjonssjef Neuman Aluminium Raufoss 

De produserer og designer hjuloppheng til bilbransjen, blant annet Volvo og Jaguar. De har flyttet 
produksjonen sin fra Kina til Norge.  
Argumentasjonen finnes her:  

 
I forbindelse med 
transport er 
vesentlig kapital 
bundet opp. De 
bygde en ny 
fabrikk og 
benyttet partnere 
i et eksisterende 
fou-prosjekt til å 
lage 
layoutanalyser før 
bygging. De har 
hatt en god vekst 
og i 2015 vant de 
GM supplier 
quality of the year 
2015 for sin 

leveringspresisjon.  
 
De deltok også I konkurransen om Norges smarteste industribedrift.  
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Hva er egentlig industriell digitalisering? Odd Myklebust, Sintef Raufoss  

 
Digitalisering er ikke e-post og pdf! Digitalisering handler om å bruke datatekniske metoder og 
verktøy for å erstatte eller effektivsere manuelle eller fysiske oppgaver.  
 
Industri 4.0 er den tyske strategien for å ta i bruk digitalisering i industrien. Sentrale objektiver i 
manufacturing er Null defekt, minimum kost og riktig tid. (i en trekant). Dette har alltid vært fokus i 
produksjon.  
 
Nye er kommunikasjonsløsninger for data er det som er nytt i den 4. industrielle revolusjonen. 
Digitalisering iht definisjonen  har foregått i alle de industrielle revolusjonene, og prosessene pågår 
fremdeles. Det som er nytt nå er CPS: Cyber Physical System hvor handlinger mellom utstyr, maskiner 
og utføres basert på algoritmer og tilrettelegger for en organisering der det digtale jobber med 
menneske.  

 
Utdata er andre 
ting enn det man 
putter inn fordi 
det er lagt inn 
sammenhenger 
mellom ulike 
devicer. 
Kommunikasjon 
forgår direkte 
mellom de 
digitale 
systemene som 
avgjør neste 
handling.  
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I Norge har vi høyt potensiale for digitalisering, men vi ligger lavt på bruk og volum.  
For å komme i gang, begynn med en enkelt avgrenset prosess, steg for steg. Den læring man vil få 
gjennom prosessen kan så utnyttes til andre systemer/prosesser etter hvert.  
 
Digitalisering for økt konkurransekraft, Lars Fossum, Siemens PLM Software 

 
Vi er raske til å ta i bruk digitalisering i private sfære, men treg i industrien. En ingeniør bruker 1/3 av 
tiden til å lete etter informasjon… duplikate data, dobbeltarbeid, personavhengig informasjon.  
 
Siemens PLM Software er utviklet for å håndtere kompleksiteten i prosessen:  
Produkt, produksjon, leverandørkjeder, info. Driverne er redusert til og kost, opprettholde kvalitet, få 
til mer med mindre ressurser.  
Digitalisering er ikke pdf og e-post eller etterligne eksisterende prosesser digitalt for trinnvis . 
forbedring. Sending av et pdfdok kun reduksjon av posttiden.  
 
Digitalisering er å transformere prosessene  
Holistisk tilnærming til produktutvikling, produksjonsplanlegging, produksjonsingeniørene, skape en 
holistisk prosess gjennom hele virksomheten. Helhetlig tankegang.  
 
Digital tvilling før mann begynner å produsere. Teknologien er tilgjengelig i dag. Lær av andre 
bransjer. Utnytt mulighetene som ligger i digitale tvillinger, simulere digitalt. Etabler en digital tråd. 
Men lean produksjon er en forutsetning.  
 
Hvordan kan næringsliv og skole samarbeide om digital kompetanse i Smart Automasjon og 
Produksjon, Jonnyy Pettersen, utviklingsleder Fagskolen Tinius Olsen 

 
Fredag 2 des 2016 kom  stortingsmeldingen på fagskoler. Den tilrettelegger for økt anseelse. Du kan 
lese den her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-fagskolene-og-
fagskolestudentene/id2522495/ 
 
 
Fagskole Tinius Olsen i Kongsbergregionsen innførte mekatronikk som første fagskole.  
Fagskolen har fått en høyere status. Skolene deler laboratoreier på krona og er samlokalisert med 
Høgskolen i sørøst.  
De tilbyr både lokal og nettbasert undervisning. Innen smart automasjon og produksjon vildet  være 
et større fokus på tverrfaglighet mellom data/elektro/TIP og undervisningen må tilpasses det.   
Kombinere fagkompetansen mellom de erfarne og nye unge. Fagarbeidere lærer også gjennom sin 
karriere, men reflekterer ikke nødvendigvis vis så mye om egen læring. Alt som et menneske kan 
gjøre, kan en maskin gjøre, og det kan skape motvilje, men vi vil ta andre oppgaver.  
 
Et godt eksempel på økt kvalitet i alle aspekter er melkeroboten. Den har ført til at 
melkeproduksjonen er doblet. Hvorfor? Økt velvære for kua, den får bli melket når den ønsker det i 
stedet for å bli tilpasset til mennesket.  
 
Vi trenger mennesker som håndterer de nye maskinene, men innen forskning kommer en 
fremmedgjøring gjennom språk og kultur: Diskusjonene er på et nivå som SMBer ikke forstår. SMB 
har mer enn nok med å drive butikk, begrenset kapasitet til å sett seg inn i forståelse av nye 
begreper.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-fagskolene-og-fagskolestudentene/id2522495/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-fagskolene-og-fagskolestudentene/id2522495/
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Fagutdanningen har vært utviklet gjennom en prosess med tett forankring mot næringslivet. 
Bedriftene har vært med og sagt hvilken kompetanse de trenger. Det er søkt om NOKUT-godkjenning 
for programmet og etter- og videreutdanningen vil starte aug 2017. Navnet på utdanningen er Tech 
director (Teknisk dirigent)  
 
Emner og tema:  
Tingenes internett,  
Industriell intelligens og autonome systemer 
Agil produksjon (Fleksibel produksjon)  
 

 
 
 
Industriell Søm-automatisering, historien og utviklingen videre, Jon Einar Løvoll, Teknisk Sjef 
Ekornes AS.  

 
Nytt prosjekt: Søm 4.0. Robotisering og digitalisering vil bidra til at Ekornes vil komme med en stol 
som er merket «Made in Norway».  
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Automatisert styring av interntransport, Arvid Skåland AMS AS 

 
AMS AS opererer som rådgiver og leverandør av automatisert vareforflyttingsystemer internt i 
produksjon og/eller lager.  

 
For implementering 
jobber de med en 
styringsmodell iht nivå 0-
4. 4 er ERP nivå. 3 er på 
MES etc 0-2 er PLS, HDMI 
RFID etc 
 
Referansekunder er blant 
annet Hagen AS , 
Ekornes, Kvernland DC 
 
 
 
 
 
 

 
Hvordan bygger vi en fabrikk for fremtiden, Andreas Artelius leder for Center of Competence 
Aluminium Benteler Raufoss  

 
De skal nå bygge en ny fabrikk for støpe støtfangerkonstruksjoner. Bilmarkedet er i rask endring og 
en bilmodell har ulike brands og varianter som krever tilpasninger i deres produksjon. Hvordan bygge 
inn en slik fleksibilitet for en fabrikk for fremtiden?  
Denne utviklingen krever robuste fleksible, 0-defect concepts. Både innen produkter og produksjon.  
 
 
Erfaringer fra å skape merverdi for kundene ved å bruke 3D printer, Didrik Sørlie og Andre 
Kristiansen, Tronrud Engineering AS 

 
De designer og produserer deler med DMLS (Direct Metal Laser Sintering), og har erfaring med EOS 
280 siden 2011. Denne produserer i MS1: Herdbart verktøystål,  Ti64, Aisi10mg: Aluminium , In625 og kan 

også gi materialsertifikater. Maksimum byggevolum er 250x250x300  
 
De utvider nå maskinparken med en ny maskin for Titan samt en ny for plast. De benytter plast for å 
teste ut det de senere skal produsere i metall da plast gir mulighet for mer prøving og feiling.  
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Ved 3d print er det begrensinger 
på vinkler >45 grader da det krever 
støttestrukturer som kan være 
enda mer omfattende å lage.  
 
De har eksperimentert med 
metodikk for å lage et 90 graders 
bend gjennom å lage to 45grader 
strukturer.  
 
 
 
 
 
 

 
Gripeverktøy for robot i 3d print 
gir mulighet til lettere struktur 
som medfører høyere presisjon for 
roboten. Endelig griper på 100 
gram.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har hatt suksess med små 
kompliserte deler, f.eks. 
Lyddemper til skytevåpen. 
Vesentlig vektreduksjon og 
produktet tåler mer (Titan)  
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Stordata – optimal drift og optimalt vedlikehold hånd i hånd, Lars Garen, Goodtech Project & 
Services.  

 
Goodtech leverer vedlikeholdssystemer for  4 hovedområder:  
Industriteknikk, miljøteknikk, automatisering, kraftteknikk 
Tjenester og prosjekter fra ide til nøkkelferdig anlegg  
 
Bygge robust, redusere pf-intervallet, optimalisere drift gjennom samspill mellom service, asset 
management, engineering og design,  
 
Bruk av sensordata i praksis for vedlikehold og produksjon og fra Big Data til verdiskapning, Skye 
Solutions AS og Kongsberg Terotech 

 
Skye Solutions AS og Kongsberg Terotehc viste sitt anleg under omvisningen på GKN Aerospace 
tirsdag ettermiddag. De har en ICB skybasert løsning + lagring on site for å sikre data. Under 
forelesningen logget seg på i Bulgaria SKF og kunne se sanntidsdata fra fabrikken her.  
 
De har laget adaptere på produksjonsutstyr for å kunne hente inn data. Disse sender data på OPC UA. 
Lærer, sette prognoser og overfører data til telefon og  i pad.  
Vibrasjonssensor i drivverk for å overvåke slark, oljeanalyse tidl hver 3 måned . Nå online måling 
partikkel, fukt viscositet samt faktisk spindeltid. Reduserer vedlikehold på sikt. 
 
Etter prosjektet er ferdig har de samlet 1 mill alarmsignaler fra en maskin. Laget et nytt system for å 
kunne hente data fra maskinparken. Big Data-analyser.  
 
KTT har masse data tilgjengelig som skal brukes. Ikke enkelt å hente data, enda vanskeligere å bruke 
den? Integrere prosesser sammen. Tjeneste plattform mellom data applikasjon og integrasjon 
visualiseringsverktøy for ulike behov, kople til fenomener utenfra, f.eks værdata opp mot målte 
verdier.  


